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Denne gang el ...
En del af Jyraks medlemmer havde tilmeldt sig Daraks
annoncerede 6ndagsudstilling i Havartigården i Holte
den 6. august, og det voldte disse medlemmer stor skuf-
felse, da de fra Darak pludselig fik meddelt, at udstil-
lingen var blevet aflyst. Skuffelsen blev blandet med
harme visse steder, da Darak samtidig meddelte, at det
var Jyrak, der havde forhindret udstillingen.

Vi synes derfor, at medlemmerne skal have lidt informa-
ticn om, hvad der egentlig skete i ugerne forud for den

annoncerede udstilling.
Da vi først på sommeren i Jyraks bestyrelse fik nys om

den påtænkte udstilling, var vores første reaktion for-
bavselse. Darak havde nemlig efter den stærkt kritiserede
6ndagsudstilling i Pederstrup sidste sommer lovet Felis
Danica, at den slags ikke skulle geotage sig. Pederstrup-
udstillingen blev arrangeret uden orientering af Felis
Danica og uden at de to andre danske klubber dermed
havde fået mulighed for at indrette deres egne udstil-
lingstider derefter. Endvidere var selve udstillingen stærkt
kritiseret på grund af dens ydre rammer.

Nu c:farede vi altså, at Darak alligevel påtænkte en

i_enta;else. Vi tog spørgsmålet op på bestyrelsesmødet
den 11. juni og enedes om at rette henvendelse til Felis
Danica for at bede landsforeningen skride ind. Vi var
enige om, at det var helt uacceptabelt, at Darak ikke tog
l-rensyn til de andre klubber, af hvilke Jyrak blev særlig
hiridt ramt. Vi har pr. tradition udstilling hvert år i
sc,ptember. Det er måske ikke den bedste tid. Langhårs-
kattene er således ikke i pels endnu, men til gengæld
får vi så lov at åbne sæsonen, så alt i alt er vi tilfredse
med det tidspunkt. Sidste år var det imidlertid åbenbart,
at Darak ved at skyde en udstilling ind kort før vores,
havde fået fornø.jelsen af folks iver efter at starte ud-
stillingssæsonen. Vi oplevede nemlig for første gang et
stærkt fald i antallet af københavnske udstillere.
Vi har ikke noget imod, at Darak laver en årlig udstil-
ling i august, men i så fald vil vi have det at vide gen-
nem Felis Danica, så vi får mulighed for at lægge vore
egne udstillinger derefter.
Endvidere er vi stærkt imod, at der bliver alrangeret
åbenbare profitudstillinger, hvor så mange dyr som mu-
ligt bliver klamt sammen i et højst uegnet uokale.
Vi henvendte os til Felis Danica den 16. juni. Herefter
skev Felis Danicas formand til Felis Danicas forret-
ningsudvalg og til Darak. Jyraks ønske, at udstillingen

JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Richardt B. Pedersen,

Neptunvej 18,

8700 Horsens,

terf. 05 - 61 25 32.

Den øvrige bestyrelse:

Næstf ormand:
'Jean Pric6,
Kobbolhøivoj 19,

'9260 Grstrup,

telf. 08 - 31 43 93.

Sekretær:

lngelisa Børresen,

Jeppe Aakjærsvej 20,

Telf. 08 - 180262.
9200 Alborg SV.

Kasserer:
Erik Mtinster-Swendsen
Vibevej 22

4171 Glumsø
telf. (03) 64 67 66.

G;ro: 5 06 85 09.

Siam bogsse kretær:
Kaj Erik Seeberg,

Skolevænget 4, Dagnæs,

8;00 Horsens.

Telf. 05 - 61 03 19.

UCstillingsse:.retær:
Peter Nord,

Kjørboesvej 2,

6000 Kolding.
Telf. 05 - 537446.

Bestyrelsesmed lem:

V;beke Gamst,

Hr. Hennekesvej 5,

9000 Alborg,
telf.08 - 120815 efter k|.19
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blev nægtet FD-godkendelse blev åbent sat til
drøftelse. Resultatet blev imidlertid, at Felis
Darica ihLe ville nægte at godkende udstil.
iingen. Darak aflyste dog udstillingen alligevel.

Vi kan vel i Jyrak afstir fra at grunde over,

hvorfor aflysningen skete, men da vi nu får
rillagt æren herfor, kan vi ikke lade være med

:t nævne, at vi v6d, der i Daraks bestyrelse
.'ar uenighed om, hvorvidt udstillingen skulle
:'fholdes. Vi v6d også, at pålidelige personer
':a-r atlagt besøg i Havartigården og beskrevet

den som værende fuldstændig uacceptabel og

:f endnu ringere standard end Ryttergården
; Pederstrup. Vi hilser i bestyrelsen aflysnin-
,:en med tilfredshed, men det er Darak selr,,

sorn skal have tak herfor. Richardt.

KATTE, HUNDE
og FUGLE
rrrodtages i pension.

Spec;el afdeling for KATTE

OYRLÆGEGÅRDEN
Hobrovej 385

Råsted . 8E03 Randers

Telefon 05 - 44 30 99

VE]LE DYREPENSICN
Telefon 05 - 82 12 65

HUNDE - KATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle

DYHR's Hunde- og Katteartikler
Seler - halsbånd, liner, kamme, shampoo.

Nu også KIT-ZYME vitamin
Mr. Groom pudder, huler. - Alt til katten sendes overalt.

Altonavej 1 . 5463 Harndrup Telefon 09 - 881583.

)



F I F E- generalforsamling
Den årlige FIFE-generalforsamling finder i
1978 sted på Hotel Intercontinental i Prag

27.-23. oktober. Danmarks delegat er Felis
Danicas sekretær Birgit Nehammer.

Blandt de danske forslag til forsamlinge:r

er standarden for tabbymasket colourpoint, en

varietet, der sidste år blev anerkendt, men

uden standard og uden certifikatstatus. For-

slaget kan læses nedenfor.

Det kan endvidere oplyses, at det officielle
rcfertt f.ra generalforsamlingen 1.977 nu fore-
ligger. Interesserede kan henvende tig til se-

kretæren. Et uofficielt referat af generalfor-

samlingen er tidligere bragt i ,,Hvæssebrættet"
nr. 4 1977.

Forslag til slandard for tabbymasket

coloupoint, 13b TbP:
Pels: Pelsen skal være lang, tæt og blød i

kvaliteten, med fyldig krave.

Farve: Masken med klart afgrænsede striber,
særlig ved øjne og næse. Striberne i de

samme farver som hos de tabbyr:raskede sia-

mesere, brun, blå, chokolade og lilIa. Tyde-
lig aftegning på kinderne. Mørkpletede
knurhårspuder. Benene med brudte striber
af forskellig længde og ensfarvede såler op

ad bagbenene. Halen med klart afgrænsede

ringe i forskellig størrelse og ensfarvet hale-

spids. Esfarvede ører uden striber, men med

et mærke som et tommelfingeraftryk. Næse-

spejl som standarden for den tilsvarende
non-agouti colourpointvarietet, eller ro:a,
gerne med sort kantafmærkning.

Pelsfarve: Så lys som muligt og helst uden
schatteringer, farvens nuance svarende til

nuancen for den tilsvarende non-agouti
varietet.

Øjenfarve: Klar, strålende blå farve, ø,en-

lågene mørkrandede eller i en farve, der

passer til aftegningerne.

Hoved: Stort, rundt, ørerne anbragt meget

Iangt fua hinanden. Ånsigt og næse kort.

Næsen må ikke have hvælvet næseryg eller
savne stop. Små, godt behårede ører med

duske. Fyldige, veludviklede kinder. Øjne-

nes form skal være rund. Mandelform er

en feil.

Hale: Kort, busket, ikke tilspidset. Knude el-

ler knæk betragtes som en fejl.

Bemærkninger: Siam- eller europ6lignende ho-

vedtype er uønsket og forkert.

Points hala;

Type og form:
Hoved
Ører ..........
Øjne ..........
Krop..........
Ben og poter

I alt .......
Farve:

Ringet hale

Øjrc..........
Pelsfarve.....
Aftegninger
Pelskvalitet..
Kondition....

I alt

t5
5

10

10

10

50

10

10

10

10

5

5

50

HUNDE Aarhus Dyrep:nsion
Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28 27 88

4

Pension for
KATTE



GREÅT YARMOUTH'S

Llan kalt e:

Int. Ch. BLYTH VAGABOND.
creme han.

SYLVANDÅ SOLO. blå han.

Bedste langhårsungdyr 1976.

tJ
UdstiLlingsresuh.1te: 7977 ;

Illack Lonni Great Yarmouth - Bedst in
Show, Essen. Bedst i rnodsat køn, \7ien,
og Int. Champion.

Nelly-Jane of Great Yarmouth, blåcrmere:
CÅC Hillerød, CAC København, CAC,
BIO, Champion, Gladsaxe. CACIB,
Køge, BIO.

Black Josephine of Great Yarmouth:
CÅCIB, Køge.

Silver Viva of Great Yarmouth: CAC,
bedste Chinchilla, bedst i modsat
køn, Odd-Fellow.

Golden Scaramouch of Great Yarmouth:
CAPIB, Hillerød.

Golden Dreamy of Grcat Yarmouth:
CAC, Køge.

Golden Bonanza of Gteat Yarmouth:
CAP, Gladsaxe.

Golden Slippy of Great Yarmouth:
CAC, Pederstrup.

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

U ngd.yr:

Silver Penny of Great Yarmouth: Bedste
Chinchilla, bedste LH-ungdyr, Gladsaxe.

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

Golden Pimpinella of Great Yarmouth:
Ex 1, Gladsaxe, bedste creme ungdyr.

Golden Corona of Great Yarmouth:
Ex 1, Hillerød.

Golden Berolina of Great Yarmouth:
Ex 1, Køge.

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

Golden Bossanova of Great Yarmouth:
Ex 1, Berlin.

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

tslue Defender of Great Yarmouth:
Ex 1. Berlin.

Bedste langhårskuld, Hillerød.
Bedste apdrætter i Llillerotl og Køge.

Udstillingsresttltater i 7978:
Nell-Jane of Great Yatmouth, blåcreme:

CACIB, BIO, bedste langihårskat
i Hi11erød.

S.ilver Viva of Great Yarmouth, chinchilla:
CÅC, Champion, Hillerød.

Golden Bonanza of Great Yarmouth:
CAPIB. Hillerød.

Bedste opdrcetter i Hillerød 1978.

EDEL RINGSTED (medlem af JYRAK)

Manderup, 3550 Slangerup, telefon 03 - 33 48 44.
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"INDIGC" seriøst siamodræt
Til avlst.ieneste:

,fndigo Blue Laban«, 24a.

,lndigo Pink Panler«, 24c.

"lndigo Filou«, 32 LP.

Ch. »Corinne Etaoile de Lynx, 32 SP

med flere.

Killinger til sa!9.

Killinger fra seriøst, kvalitetsbevidst hobby-

opdræt af i kærligt miljø frit opvoksede,
tillidsfulde SIAMESERE, hel- og tabby-
maskede, af udsøgt afstamning. - Top-
placeringer på udstillinger i ind- og

ud land.

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

Attestation for negativ IFA-test fordres - og haves for egne katte.

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

Til avlstjeneste: Sort perser RUTI.ISBORGS REVEL

Killinger lejlighedsvis til salg.

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

Stamnavn MAHMUD ALHAGI

RACEKATTE

i topklasse
Til avlst.oneste for lF-testede hunkatte:
Int. Ch. MARICAs ANIO (23a).

ch. FAB:AN FUSCUS AF SlctRtYA (23).

Kil inger kan forudbestil!es.

W
ABYSSI N I ERE

MARGIT HÆRSLEV

3550 Slangerup Telefon (03) 33 32 68.
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Om kastration aI hankatte
Nogle af de spørgsmåI, som oftest stilles be-
str.relsesmedlemmer og konsulenter, vedrører
problemer omkring kastration af hankatte. Det
er jo et lille indgreb, som i mange kattebøger
inbefales over fol dyr, som ikke skal anvendes
tiI avl. Mange mennesker står imidlertid tø-
,'ende over for, hvorvidt de skal følge bøger-
nes råd op eller ej. Især er man betænkelig
.ed uønskede bivirkninger. Vi har samlet nog-
le af de hvppigst forekommende spørgsmål og
har stillet dem til henholdsvis en smådyrs-

irraktiserende d1,r1æge (Viggo A. Mortensen,
i:rlborg) og en erfaren opdrætter (L. Lykke-
lancl, Lystrup).

1 ) Jeg har en hankat på 8 måneder. Jeg
har ikke tænkt mig at bruge ham trl avl. Bør

'eg lade ham kastrereT

D:'rlægcn:

Ja, det s1,nes jeg, at man som hovedregel
L-r;, men spørgsmålets besva;else afhænger i
,:o-en 1;;ad af de konkrete forhold: er der
ia: om en langhårskat cller en korthårskati
GlLi katten inde eller går den fritT

l.anghårskatte er i1;1<e helt så tilbr;jelige til
.ri strinte som korthårskatte, så hvis man ikke
h:rr prcblemer meC lugt. kan det tale nod
.: r-rtration. Til gengæld bør mrn ikke lade
:r,nt om den irritation hos dn selv. son lugt
i:;r cr ukastreret hanliat kan 6;ive årsag til.
f: m:,.n irriteret irå katt3n, Iian den mærke det
.rrr bliver utryEl. Det taler for kastration.

Hlis katten er vant til at gå frit ind og ud,
r)q man bor i rolige, landlige omgivelser, kan
Jct Iade sig gøre at holde katten ukastreret
rdtn problemer. I byn.ræssige områder vil kat-
Irns st.rejfen dog være til stor risiko for den
:iL\', og hvis man vil undgå, at den bliver
i,rrt ove r eller på anden n.råde kommer til
:iade, er kastration løsningen. Man bør i hvert
::1d ikke holde en ukastreret hankat inde.
::,.is den tidligere er yant til at færdes frit.
D:n vrl temmelig sikkert lide under det.
(-): d rætteren:

.le. en hankat, der ikke går frit, så den kan
;rr.,re sig med fremmede damer, kan godt blive
..;qre-ssir- af utilfredsstillet kønsdrift.

vant til at strejfe, skal man dog ikke regne
med, at den holder op med det, men som
sagt: den vil ikke gøre det for at parre sig
eller slås.

Cpdrætteren:
Helst umiddelbart før den bliver kønsmo-

den, så dens type er udviklet, omkring 10-12
måneders alderen.

3) Hvor lang tid tager operationen?
Dy,rlægen:

Operationen er så at sige altid ukomplice-
ret og tagel kun kort tid. Der lægges snit i
pungen, så testiklerne kommer frem. De un-
derbindes og fjernes. Operationen foregår i
fuid narkose. En kat. der kommer ind først
pir dagen, vil kunne hentes hjem samme dag.

4) Vil katten være medtaget efter opera-

tionen ?

Dyrlægen:
Den beroligende indsprøjtning, som bedø-

velsen af katten starter med. holcler sin virk-
2) Hvornår skal den i givet fald kastre-

res /
Dvt'lægen:

Under ingen omstændigheder før ved seks

ni;reders aldetcn, o:l mal må gelne vente til
1-å:s alderen, i hvert fald for langhårskattes
r.eCkommende. Katten skal helst være udvok-
sct. fr:r den kastreies. Dyr, som kastreres for
unge, r,il ofte bliye meget store af vækst. Virk-
ninr;en af kastration indtræder efter ca. 2 må.-

r-reder. Kønsdriften forsvinder, og katten stre,-

fer ikke længere efter hunner, og den opsØger

ikke længere slagsmåI. Hvis deo kastreres efter
at være blevet voksen og allerede er blevet

7



ning i ca. et døgn. Katten vil derfor virke
noget træt og muligvis lidt medtaget den
samme dag. Dagen efter vil den dog være

frisk igen.

5) Vil k:tten ikke ændre psyke og tage
på i vægt?

Dyrlægen:
Kastreres den efter ca. 6 måneders alderen,

æs vægtøgning sjældent. Fedme er i det hele

taget sjælden hos katte.

Opdrætteren:
Hankatle er normalt meget hengivne moC

deres mennesker, når kønsdriften ikke distra-
herer dem. Fjernes kønsdriften, bliver de nor-
malt stedsevarende hengivne. Får en kastrat

tilstrækkelig motion, og man ikke overfcdrer'
den, behøver den ikke at blive tyk.

6) Bliver hans udseende i øvrigt præget

af kastration?
Dyrlægen:

En kastrats udseende bliver måske noget

forgrovet. Hvis det er konkurrencen på ud-

stillinger, man tænker på, skal kastraten jo

kun konkurrere mod andre kastrater.

Hvad der kan skæmme udseendet specielt

er håraffald, som nok er den hyppigste kom-

plikation ved kastration. I formentlig ca. 10

pct. af alle tilfælde ser man efter ca. /2 år
et kraftigt hiLraf{ald. Den eneste måde at be-

harldle det på er ved at tilføre de hormoner,
som katten mangler efter kastrationen, dvs.

kønshormonet testosteron. Det er virksomt,
men ophæver virkningen af kastrationen, så

resultatet altså er nul, bortset fra, at katten
ikke kan blive far.
Opdrætteren:

Ikke hvis katten har været fuldt udviklet
inden kastrationen.

7) Kan det bringe kludder i hierarkiet i
katteriet? Vi[ han evt. bagefter kunne gå sam-

men med ukastrerede hanner?

Cpdrætteren:
Nej, ikke nødvendigvis, men er det en

ældre han, der er blevet kastreret, skal man

illke sætte den sammen med en ung køns-

moden han, da en kastrat godt kan have han-

Iugt og kamptilbøjeligheder i et halvt år
eller så efter kastrationen.

I

8) Er det rigtigt, at en kastrat stadig vil
kunne finde på at parre sig?

Dyrlægen:

Det kan fo::ekomme i det første par måne-
der efter kastrationen, men i øvrigt har r-rn
en formodning om, at der kan prcduceres et
binyrebarkhormon, so::r mcget lignel, og altså,

ogsl 5iver nogenlr"rnde sani::re virkning scm
kønshormonerne fra testiklerne. I{vis katten.

er kastreret, ligger det dog fast, at den ikke
han blive far.

O; drætteren:

Hvis det er en han, der hal v:let aktiv,
si ja. Hvis det er en han, der er kastleret,
før deit blev kønsmoden, da hjældent.

9) Er det rigtigt, at en kastrat lettere får
urinvejssygdomme end en ukast-eret kat:

Dyrlægen:
Nej, nyere ametikanske undersøgelser viser

helt k1art, at tilbøjeligheden ti1 urinvejsbesvær

ikke er forhøjet. Selve tendensen til at danne

sten er afhængig af andre faktorer end kattens

køn og kønshormoner. Hunner, hanner og

kastrater skulle således være lige udsatte. Hos
hunner sætter stenene sig imidlertid ikke så

let fast i urinve.jen, og en overgang har man

ment, at en kastrat, hvis penis var mindre
end en ukastreret hans, derfor måtte være

yderligere udsat for at få stop i urinvejen på
grund af sten. Nu vdd man imidlertid, at
dette ikke er tilfældet.

Opdrætteren:
Tror det ikke, men måske kan overfodring

og for lidt motion med deraf følgende fedme

medvirke dertil.
10) Savner en kastrat ikke noget?

Dyrlægen:
Nej, en kastrat savner ikke noget. Det gør

kun den ukastrerede, som ikke får mulighed
for at følge sin drift.

Opdrætteren:
Absolut ikke, især ikke, hvis den har en

kammerat, og dens menneske,r er gode at lege
med. Katten er et nydelsesdyr, og er der
andre nydelser, tror ,eg ikke; den savner
noget. VG.



tumilas uletinget [edste
na mæffiatte. s p ec i a I itete r

CATRING SPECIALPBODUKTER
ER OVERALT ANERKENDTE.

CATRING SPECIALPRODUKTER
KAN NU OGSÅ FÅS I DANIJIARK.

HE FE F LOCKEN
et naturprodukt med C.vitaminer og

proteintilskud. Et værdif uldt kosttil-
skud trl kdtte or m.

AUFBAU
- mischung elier tabletter med kalk,
vitaminer, phosphat og mineraler.

CATR IIJG-MALT
f orhindrer forstoppelse - f orårsaget

af hårboller i mave og tarm, som frem.
homner ved, at 

^atten slrkker hår I s,g.

FELLGLANZ

- når pelsen skal ha'den het specielte
glans. Et f remragende kosttilskud.

E neimportør

PHABffifi[EUI
ødsted, 7100 Ve,le

Nærmeste forhandler af CATRING
specialprodu kter anvises på

rtf. (05) 86 56 85

Eatri [an alle katte li'

KATTE - hunde og andre kæledyr modtages i pension.

Speciel afdeling til katte.

A. DUE Kragborg Gramrode . 7190 Juelsmind,e . Telf. 0S - 6g5431

Alt til Deres kat Iår De i:

,HUNDEN, ,HUNDEN.
Vesterbrogade 14

7000 Fredericia
Løvenørnsgade 44

8700 Horsens

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

Telf. 05 - 685431 meilem 16-18.
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Klab- og andet r4tt

MEDLEMSMØDER
efteråret 1978
År bus Areds en;

Mandag 9. oktober kl. 19,00:

Soignering af udstillingskatte og daglig pels-
p1eje.

Mandag 11. november k1. 19,00:
Kattesygdomme. Spørgsmål til dyrlægen.
(Der er opnået tilsagn om et besøg på et
.rhoderne dyrehospital).
Deltagere i mødet bedes venligst forud hen-

vende sig til kredsens mødeleder for at høre,

om man skal regne med transport til dyre-

hospitalet.

Mandag 11. december kl. 19,00:

Julestue med orerraskelscr.
Mulighed for at vinde en hårløs kat.

Mødeledere er Gitte og Lykke Lykkeland,
Elstedhøj 16, 2 .sal, 8520 Lystrup, telf. 06 -
223232. - Alle møder finder sted i ,,Huset",
Vester A116 15, 8000 Århus C.

F y ns Arer/s en.

Søndag 29. cktober kl. 14,00:

Dyrlægeforedrag af det indhold, som man er

crcdes om p.i forste møde.

Søndag 19. november kl. 14,00:
En opdrætter fortæller.

June Krogsøe - den første opdrætter af ha-

vanna i Danmark - vil fortælle om denne og

de ovrige orientalske korthårsracer, som hen-

d:s opdræt omfatter. June har lovet at tage

nogle af sine katte med.

Søndag den 10. december kl. 14,00:

Julemøde. - Vi afholder vort sædvanlige kan-

10

1:osnil og laver i det hele taget en hyggelig
julestue. Nærmere plogram udsendes senere.

l,Iødeleder er 'Winna Greve, St. Stege 13,

Dyreborg, 5600 Fåborg, te1f. 09 - 61.1981.

Allc' møder finder sted i ,,Badstue n", Ø.

Stationsvej 26, 5000 Odense. Kaffe kan med-

bringes eller købes på stedet til rimelig pris.

S ønl erj lllands hred s en:

Lørclag den 4. november kl. 14,15 (til ca.17):
Elementær genetik. Farvernes arvegang. Hvad
får vi f. eks., hvis vi parrer sort med rødt
eller blåt med creme2 Der er mulighed for,
at der ved dette møde også vil blive vist film.
Søndag den J. december:

,,Det startede med min første kat". rWinna

Greve fortæller. Evt. film.
X{ødeleder er Ingelise Åndreasen. Arnkils-

maj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg,

telf. 04 - 429456.

Alle møder finder stcd i N{edborgeriruset,

,.Sønderborgl.rus" i Søndcrborg. - Kaffe kan

medbringes, og der kan købes kaffe i cafeteria
på stedet. Der holdes kaffepause ved hvert
møde. X{edlemmer, som har film eller dia-
slides, er meget velkomne til at tage disse

med, da der er fremviserapp&ratur og lærred
på stedet. - Interesserede bekendte til med-

lemmerne er velkomne, selv om de ikke selv

er medlemmer.

N ordjllLandt *redsen;

Scndag den 14. oktober kl.14,10:
Dis Atssiontnode.
Skal klubben blande sig i opdræt og salgi'
Skal der f. eks. være en mindstepris for salg



Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

Bruce af Jackmanis (blå perser).

Ivlarco os Dona:iano (rød perser)

»BANGALORES«
Stamnavn

Bestilling modtages.

TNGRID HENR]KSEN

Musvitvei 1 9990 Skagen
Telf. 0E - 44 38 gg.

Opdræt af perserkillinger efter
championforeeldre i farverne blå,
creme, blåcreme, hvid, skildpadde

og smoke.

via killingeiiste? Accepteres salg af hele kuld
til professionelle dyrehandlere?

Disse og lignende spørgsmål vil vi prøve at
diskutere igennem på baggrund af den diskus-
sion, der har været i medlemskredsen om
disse ting. - Desuden en nærmere fastlæggelse
af emnet for næste møde.

Lørdag 4. november kl. 14,j0:
En eftermiddag med dyrlægen.
Emnet afhænger af bestemmelse på det fore-
gående møde.

Lørda.g 2. december kl. 14,j0:
Rex-katten.

Lene Casselgreen fortæller. Medlemmer, som
ejer cornish eller devon rex, er meget vel-
komne til at tage eksemplarer a{ disse med,
Vi forsøger desuden at kaste lidt juleglans
over mødet.

Mødeleder er Jean Price, Kobbelhøjvej 19,
9260 Gistrup, telf. 08 31 43 91. - Alle
møder finder sted i Årkitektgåruden, Sofien-
dalsvej 85, Skalborg. Der vil blive serveret
kaffe med hjemmebagt for en pris af 5 kr.
pro pefsona.

Bestyrelsesændringer !

Den opmærksomme læser af ,,Hvæssebrættet"
har siden bladets første sider spekuleret på
ændringen i fordelingen af bestyrelsesposter-
ne. Man har bemærket, at Ingelisa Børresen i
dag figurerer som sekretær, at K. E. Seeberg
har overtaget posten som stambogssekretær, og
at Vibeke Gamst er redaktør af ,,Hvæsse.
brættet" og bestyrelsesmedlem.

Disse ændringer skyldes ikke utilfredshed

med bestridelsen af de enkelte poster, men

udelukkende, at arbejdet i bestyrelsen hermed

fordeles mere ligeligt. Richardt.

Tak !
leg ail gerue bringe nin bjerteligste
tah til klubbens medlemmer 'lor den
meget sntAke bzAet gule roser, soti,t

bleu bordets fe:tlige midtpunkt t,ed
min rnancls og mit sølubryllap 29. jøli.

TaA. Jean Price.
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Også en måds. . .

I{vis man skal leve op til klubbcns formå,s

iraragraf .,... at arbejde for en stadig forbed-
iing r-i og er stØrre interesse for racekatte

rLvlen", og man ønsket at gøre dette arbe;de

cn smule bedre end forventet, er det noi1le

ilange nødvendigt at tage helt nye og utradi-
tionelle metoder i brug.

Det sidste forsøg på at øgc intcrcssen for
racekattear'.en foregik i Vejle den 19. juni

til 3. juii n-red det resultat, at klubJ:cn i dag

har fået et nyt medlem. l!{an kar spørge sig

selv, om der er grund til at værc tilfreds med

dt medlem mere, og det n.iener jeg. man n-rå

være, da det eI et ni,t forsøg. Endvidere ka"n

man håbe, at flere rnennesker har fået lyst

til at købe racekat.

Nu er det på tide at forklare, hvad vi har

lavet. Ved et helcl så et af vore mcdienmer

i Vcjle i en lokal avis, at Sparekassen Syd-
jvlland havdc' ct uclstillingsvrndue midt i cen-

trutr til udlirn i period,:r al 14 dage til for-
cningcr og li;;rerde.

i)a rcdlromncnde mente. at det kunne have

JYRÅKs interesse, sendte hun udklippet til
unrlcitrgnede. På et bestyrelsesmøde besluttede

vi at prøve sligt, og jeg mener, det store fol-
beredende arbejdc til trods, at det var besvæ-

rct værd.

Det ville har,e r.r:ret passende at sætte et

billc'de af udstillingen i bladct, dcr efter si-

:,en.le tar smLLkt arLangeret, rnecl professionel
hjæ1p leveret af sparekassen. Desr,ærre havde

vorcs fotograf (bcstl.relscn) feric på det tids-
punkt. si man nrå nøjes med et billede af en

tidligcre udstilling.
Nu konmcr det vigtigste mcd denne arti-

kel: Skulle I aktive mecllenrmer falde over

n,'g(l li5ncrrd<. si r irrl:. rirrg. rirr5.

Ri c hardt .

12
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HUSK AT

ALBUESTØD og KÆRESTENØD
Det v6d vi jo alle, hvor går hen, men glemmer vi at fL afmeldt killingerne på

l:illingelisten, gør de det samme. Det er meget forkert at piføre killinger fra måned

til måned, når de i realiteten er solgt. Nogle glemmer desværre at afraelde killinger i takt
med, at de får dem solgt. Jeg erfarer desværre gang påL gan{:,, når en henvendelse har
fund,et sted, at denne eller hin killing var solgt for' 1-2 måneder siden.

Skal killingelisten være noget værd for medlemmerne, shal solgte killinger afmeldes til
mig, så justeling i listen kan ske omgående. Kaj Erik,

Gør hygiejnisk rent
også hos Deres kat !

KLORIN er meget velegnet til rengøring

af toiletbakker, mad- oq drikkeskåle.

Virker samtidig desinficerende

og nedsætter derfor smittefaren.

Fjerner enhver lugt hurtigt og effektivt!

KLORIN fås i plasticflasker med 3/e

liter samt i økonomidunk med 1tlz liter
hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken Hem 7800 Skive.
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SHo§Ø-kalendercn
Oktober: 7.-8. Luzern, Svejts.

7.-8. Borås, Sverige.

2). 22. Paris. Frankrig.

21.-22. Gladsax. Danmark.

28.-29. Lhz, Østrig.

18. 19. Cør.borg. Sr erige.

November: 4.-5. Amsterdam, Holland.

4. 1. Helsinki, Finland.

4.-5. Bordeaux, Frankrig.

18.-19. Niirnberg, Tyskland.

18.-19. L1 un. Frankrig.

25.-26. Lawanne, Svejts.

25.-26. Brno, Tjekkoslovakiet.

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

December: 9. 10. Toulouse, Frankrig.

9.-10. Drammen, N-orge.

l(;.-17. Borrre, Holland.

+
1979:

Jamar: 6.-7. Hillerød, Danmark.

6. 7. Stockholm, Sverige.

lJ.-14. Bruxelles. Belgien.

27.-28. DoÅrecht, Holland.
Februar: 3.-4. Tampere, Finland.

10.- ll. Bcrgen, Norge.
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1980:

Januar: 12.-73. Ilruxelles, Belgien.

Februar: 9.-10. Bergen, Ntirge.
April: 20.*21. Åntx'erpen, Iielgien.

17.-18. Malmø, Sverige.

17.-18. Cenevr, Svejts.

24.-25. Danmark, ikke nærmere fastlagt.

Merts: J..1. Oslo, Norge.
17.-18. Prag, Tjekkoslovakiet.
17.-18. Helsinki, Finland.
17.-18. Leverkusen, Vesttyskland.
17.-18. Sarpsborg, Norge.
24.-25. Clermont-Ferrand, Frankrig.

31.1. april. Vesterås, Sverige.

31.-1. april. Wien. Østrig.

Åt;riJ : 7.-8. Monaco, F-rankrig.

21.-22. Anvers, Belgien.
28.-29. T.orkt Finland.
28.-29. Kristiansand, Norge.
28.-29. Zwollc, Holland.

NIaj: ).-6. Ikke fastsat, Danmark (JYRAK).
5. 6. Grenoble, Frankrig.

19. 20. H:rag. Holland.
26.-27. Basel, Sveits.

Juni: 9.-10. Bremen, Tyskland.

Juli: 13.-15. Vichy, Frankrig.
August: 18.-19. Eskildstuna, Sverige.

September: 1.-2. Trondheim, Norge.

1.-2. Helsinki, Finland.
1.-2. Ikke fastsat, Danmark (IYRAK).
8. 9. Brrlirr. Tyskland.
22. 2). Belgren. Ikke fastlagt.

Oktober: 6.-7. Gladsaxe, Danmark (RK).
I l.-14. Karlstad. Svcrige.

13.-14. Bonn, Tyskland.
Il.-14. Paris. Frankrig.

20.-21. Amsterdam, Holland.

i.Jovember: l. 4. Neuchatel, Svejts.

J.-4. Hql:inki, FinlarrJ.
17. 18. Lyon, Frankrig.
21. 25. lkke fastsat, Danmark (DARAK).
24.-25. Znricb, Svejts.

December: 8.-9. Toulose, FrankriSi.



Med J1,vap5 td.rtilling i AalbrtrghtLlen er rhou sejoilcn ,ibnet, og l.etue tilt.eralte i ,.lor;47Ldt

bnr" t,il 1,er. hl.erddg lor nange ni.rser, Alut m,i r/.rouue tig hjent til hat.,en ...
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Alt lor lil/e ti/ ;r Aonne ned i b1,eu ... eller

pcrserAilling ber, telsagtent 4-5 tger gantnt.el,

nordisAe ,.Aatltnge-shou" i FreCriA:td.i 2. og

trtenseil forhintl.rer ot døttkere i ttt t,ere nted..

Li gn end e

1_6

er bi/ledet ruon t,tget:å betidt, at den lille
har *nnnet nå at komne nt.ed til det lørste

)..:ep/entber? -,4,rgerligt bare, al rabics-

- Vi Lnnne tniiske prøte at late nogel

seLt,?



OBJ OB.t OB,t - til alle, som

rejser adenlandsfor dt ødstille Spisekrogen

Det faktum, at mine katte og også andres (jeg

spurgte mange), når de fik serveret makrel i
tomat fra dåse, altid slikkede tomatsaucen

først og mere eller mindre lod fisken ligge,

fik mig til at lade de billige dåsetomater indgå

i flere retter.

Grundsubstansen, kogt fisk, f. eks. torsk
eller hornfisk, tilsat valsede ris (Minutris - 3

minutters kogetid) er afprøvet, tilsat gulerods-

terninger eller ærter eller bønnespirer - eller
tomat, og bt,er gang biev tomatblandingen
spist først. At tilsætte en rest baconfedt til
hvilken som helst blanding er i øvrigt også

med til at give retten et pift, mener kattene,

og det rimer udmærket med de allernyeste,

undersøgelser, der påviser kattes anomale fedt-

syrestofskifte og viser kattens behov for ani-

malsh fedtstof.

En dag stirrede jeg fortabt på en halv

snes æggehvider, der stod i køleskabet. De
blev pisket sammen med 5 hele æg og hældt

ned i en gryde med torsk, der var kogt i en

moderat mængde vand, og det hele fik et

opkog under omrøring. Resultat: Granuleret

torskeæggekage, der blev spist med fryd !

Jeg afskyr at rengøre kattemadgryder og

gør derfor således: Fylder en stor gryde med,

f. eks. torsk, tilsætter vand, så fisken er dæk-

ket (husk salt). Når fisken er kogt, tages den

op og læg-ges i et stort vandfad. Midterbenet

fjernes. Næste hold torsk koges i samme vand

(plus lidt mere salt) og tredje hold ligeså.

Fjerde gang tilsættes vandet Minutris og to-

mat og koger 3 minutter. Til sidst blandes

hele herligheden og puttes efter afkøling i
frostposer i portionsstørrelse og nedfryses.

Midt i processen fik ieg besøg af min ven-

inde, som forbavset spurgte: ,,Hvorfor ståt

der kogt fisk i tissebakken?"

Har kattefolk glemt, at vandfade kan bru-

ges til andet?

Else Liiders,,,Quintesserua".
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Alle udstillere, som påtænker at udstille i

udlandet, bedes i egen interesse læse ,,spise-

sedlen" til den pågældende udstilling meget

omhyggeligt med særligt henblik på at sikre

sig, hvilke krav d.en enLelte ad.stillerklub stll-

ler med hensyn til vaccination.

Det forekommer, bl. a. i Vesttyskland, at

klubberne skærper reglerne. Således kræves

der for deltagelse i Deutscher Edelkatzenziich-

ter-Verbands udstillinger, al alle dyr er ra-

biesvaccinerede, altså også kuld og små ung-

dyr. Dette er en skærpelse i forhold til lan-

dets bestemmelser med hensyn til indrejse.

I det tyske forbund henviser man til, at vac-

cinen ,,Madivac" fru. Boehring-Hoechst kan

gives til killinger fra 7 ugers alderen, og at

dcn er virksom efter to uger.

Det er jo ikke spændende at blive afvist

veJ indgangen til en udstilling, fordi formali-

teterne ikke er i orden. Læs derfor omhygge-

ligt ,,spisesedlen" og henvend ier i tvivlstil-
fælde til sekretæren, som kan tage kontakt

nel den udstillende klub.



Stamnavn

,Af Kattenhøju
Specialopdraet af hvide, blå, blåcreme og

]ieme persere.

Ny blå avlshan, IoVende alkom: Bølle al
Stenløse (1 CAC). Faderen: Blue Beau

of Pensford.

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

moderen: Rosie af Hammersholdt, hvid.

LENE KATTENHøJ GAMMELGÅRD

Toitegårdsvej 40, Toftegården,

9900 Frederikshavn, telf. 08 - 4205 10

,,Af Agersnap"
Ch. CEUS AF BÆKGARDEN

til avlstjeneste.

Opdræt af brun-, blå-, rød- og

skilcipaddemasket colourpoint samt

af fuldfarvet perser.

I{ORMA AGERSNAP LARSEN

Skolegade 3 - 6670 Holsted

Telf. 05 - 39 2818.
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HANKATTENS hale...
Det understreges ofte - og er et tilbageven-
dende emne for behandling på medlemsmøder

-, hvor vigtig pelssoigneringen er for lang-
l.rårskattens udseende og velbefindende. Der
er imidlertid i den forbindelse 6t problem,
som jeg synes fortjener en særlig behandling,
fordi det i værste fald kan komme til at ved-
løre kattens hele sundhedstilstand. Det er
problemet med hankattens hale.

De flc:te ejere a{ en hankat vil nok have
l.:r. ærket, at I alen med mellemrum kan være

ro3et fedtet på oversiden nær haleroden. For
l:orthårskatte er det dog sjældent noget stort
prcblem. Katten kan selv komme til at slikke
sig på stedet, og hos mørke katte ses fedtet
ikke meget.

For langhårskltren kan der dog opsrå alvor-
lige problemer. Katten kan ikke selv få s1ik.
l:et de lange hår rene, r-.ren slikker blot fedtet
ud fra huden i hårene, der bliver stive og
sammenklistrede og mørkfarvede af fedtet. I
v:'rste fald kan de knække af og dervdd få
den store buskede hale, som er kattens og
ejerc.ns stolthed, helt spoleret - i hvert fald
for lrogle måneder. I særligt slemme tilfælde
kan der gå betændelse i de talgkirtler, hvor
fedtet produceres, og dette Åan medføre, tt
hudens hårsække ødelægges, så nye hår ikke
gror frem igen.

Det er meget forskelligt, hvor udtalt pro-
blemet er hos forskellige katte, men det er
min private opfattelse - jeg tror ikke, det
nogen sinde er undersøgt -, at disponering
for kraftig talgsekretion fra halens kirtler er
arvelig. Det forekommer i hvert f ald hyp-
pigere i nogle katteriers linjer end i andres.
Problemet opstår som regel i den sene ung-
dyrsalder, altså i ,,puberteten", kort før køns-
mcdningstidspunktet. Som regel klinger det af,
når katten er fuldvoksen og avlsdygtig. Dog
kan der r,ære tendens til. at det vender til-
bage hvert år i den sene vinter eller det
tidlige forår, når hunnerne begynder at kom-
me i brunst, men da ikke i så svær grad som
i puberteten. Hunkatte kan også på samme

årstid have lidt af det samme problem. Noget
tyder altså på ,at problemet kan have hormo-
nalr årsager. Iigesom menneskelige filipenser
i ungdomstidcn.

Når problemet opstår, er det selvsagt me-

get vigtigt, at ejeren gør, hvad der er muligt,
for at hir-rdre eller begrænse skaden, og det

er ikke få husråd. man kan få stukket ud. Da
jeg selv har ejet en hankat, for hvem proble-
met blev monstrØst - han måtte til sidst af-

lives - tror jeg nok, at jeg har prøvet alle
råd og fundet, at liun 6t råd var værd at give
videre. Jeg har pudret med talkum, børne-
pudder, magnesia, pulveriseret violrod, katte-

pudder, pibeler og fuller's earth (valkejord( !).

importeret fra England). Jeg har vasket med

shampoo, allehånde sæber og vaskepulvere og

dertil brugt alt fra neglebørster over bløde bør-

ster ti1 vaskeklude og hænderne selv. Jeg har
prøvet at duppe med æter og har kæmpet for
at holde halen i blød en halv time i varmt
sæbevand. Suk! Og scå har jeg brugt SVAR-
FEGA - og det er det husråd, som jeg het
giver videre. Dette vidundermiddel. En lind,
stærkt duftende, rensecremelignende substans,

som blidt og grundigt masseres ind i halen og
derefter skylles af i rigeligt lunkent vand.

Samme fremgangsmåde, som når man vasker

hår. Eftervask i sæbe er unødvendig. En let
børstning med en blød børste, når halen et
tør, evt. med lidt pudder, er nok til at give
en fin hale. Det irriterer ikke katten.

Jeg vil anbefale, at man køber en krukke
SVARFEGA. Det kan købes i lavprisvarehuse,

nogle supermarkeder, værktøjsmagasiner, ser-

vicestationer og nogle materialhandeler. - En

ugentlig halerensning skulle så nogenlunde
være tilstrækkelig. Men ellers kan behandlin-
g<lr sagtens gcntag(s tiere.

Lldover at holde halen .ren er det meget

vigtigt, at man hele tiden kontrollerer, at der

ikke går betændelse i talgkirtlerne. Det vil

som regel vise sig ved, at halen bliver øm,

så katten giver udtryk for smerte, når man
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renser den. Jeg vil stærkt fraråde, at man
forsøger at presse betændelse ud. Ofte vil man
derverl også presse betændelse dybere ned i
huden. Er der betændelse, må man ti1 dyr-
læge. Det kan være vanskeligt at behandle
betændelse et sted som i halen, men antibio-
tika og muligvis A-vitaminsyre kan have en
god effekt. Et sted hal jeg læst det forslag,
at det stykke af haleroden, i hvilket kirtlerne
sad, evt. kunne bortopereres. Min egen dyr-
læge har dog ment, at dette ville være yderst
vanskeligt.

Hvis betændelsen er et tilbagevendende pro-
blem, findes der et ufejlbarligt indgreb her-
imod, nemlig kastration. Er halen 6n gang fri
for betændelse, og katten kastreret, er proble-
met med sikkerhed reduceret til håndterlig

størrelse. - Men desværre er det jo netop kun
de gode hanner, der af hensyn til avlen for-
bliver ukastrerede ,som får problemet.

Nu er der jo nok mange, som vil synes,

at jeg maler en vis person med bukkeben på

væggen. Der er bare det ved det, at jeg irar
haft en stakkels hankat, hvis talgkirtler blev
så ødelagte af gentagne betændelser, at de til
sidst udtømte talgen under huden i stedet for
på hudens overflade med det resultat, at am-

putation af halen ville have været den eneste

måde, hvorpå katten kunne være blevet be-

friet for ubehag og smerte. Nu blev han i
stedet aflivet, men hermed var manden med

bukkebenene også tydelig på væggen. Jeg hå-

ber, at andre i tide vil kunne fjerne ham med

SVARFEGA. V,G.

Perler fru MORTEN

Adgang til have

eller løbegård?

Model ELITE

nr. 50260

16x15 cm.

Grå plast.

En VIPPELEM
tvlodel MoRTENS

It/ini Door
nr. 50160

14x17 cm.

Grå metal.
er løsningen!

AIS CarI Fi. Mortensen
BUlowsvej 5C . 1870 København V. Tetefon 01 - 246102

Nærmeste forhandler opgives!
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Ste riliseret - steril ?
Pclle er en ganske almindelig huskat, fødl
12. sept. 7972, og i børnenes efterårsferic
si:nme år holdt den sit indtog i vores hjem.
Hun var sød, charmerende, legesyg og blev
neget hurtigt kælen.

Vi har haf t megen glæde af hende, n.ien

ogsi mange bekl.mringer. da hun var en rigtig
lille strejfer, som ai og til folsvandt flere
dage ad gangen.

Da hun yar otte måreder gammel o5; 're
gl,ndte at se efter hankattenc, fik vi hcnde
sterjliseret, da dvrlægen sagde, det val bedre
for katten end behandling med P-piller, og
clet n-ied at aflrr.e kattekillinger altså bare ikke
el 0s.

Pelle havde dog stadig sin Jøbetid af oig

til, men det tog vi ganske roligt, da hun
jo var steriliseret.

Da der var gået ,1 år efter omtalte opera-
tion, begyndte Palle pludselipl at spise ekstra
rneget. blev mere kælen, samtidig med, at

ldyl i ..barnet,og,nen". Trippe rued tin
.rteriliserec/e »tor.

patterne blev store og røde. I{un blev ogsi
lldt tyl<kerc. og vi spekulerede på, hvad dcr-

rron kunne være ivejen med hende. Venner

cg bekenclte sagde, hun var med killinger,
l:vad jeg kraftigt benægtede. da hun jo var

stcriliseret. Vi kontaktede dyrlæge[, som hel-

ler ikke mente. der var mulighed for killin-
ge1-, men cventuelt en begl,ndende livmoder-

betændelse.

Kort efter ncdkom Pelle med 6n killing, en

lille pigekat. sorn vi har kaldt Trippe. Pelle

var den ideellc n-roder, som passede sin kil-
ling meget omhyggeiigt, men nu, hvor Trippe
er et år gammel, r,il hun slet ikke kendes

ved hencle, men hr'æset og knurrer ad hende.

Pelle bliver nu behandlet med P-piller, og

Trippe er blevet steriliseret, sir nu håber vi,

der ihke kommer flere killinger.

1'rrpp:e havde vi ellers foræret til Lise

Christoff ersen, da vores store pige Maliantte

er allergisk ovcr fo1 kattc. Lise Christofferserr
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havde Trippe med på udstilling i Idrættens

Hus i Vejle, hvor hun fik 1. præmie.

Marianne har ou søgt egen lejlighed, så vi
har fiet vores lille kat tilbage, da vi slet

ikke kunne undvære hende.

Jeg har meldt mig ind i Jydsk Racekatte-

KIub, så måske skal Trippe på udstilling igen.

Inge Henzpel.

Redadlionens xote:
En lille gyser, som endte lykkeligt. Måske

skulle vi levne dyrlægen en smule hæder alli-
gevel, for han kan faktisk meget godt have

gjort det, som han formentlig er blevet bedt

om: nemlig at sterilisere katten, hvilket bety-

der at ufrugtbargøre åen uden at fjerne dens

kønskirtler. Han har formentlig gjort nogen-

lunde det samme, som gøres ved mennesker,

dvs. afbrudt passagen i Pelles æggeledere ved

at afsnøre dem. Det vides, at denne metode

ikke i alle tilfælde er 100 pct. sikker over
længere tid. Hvis han i stedet var blevet bedt

om at kastrere hunkatten, havde han gjott det,

som i langt de fleste tilfælde gøres, rår man
permanent ønsker at forhindre hunkatten i at

få killinger , nemlig at fjerne æggestokkene.

Herefter kommer katten ikke længere i løbe-

tid, og det er udelukket, at den kan få flere

killinger.

.,!eg troede, jeg uar en Char-

tleøx - nu s)ger de, je3 er

en British Blue, Bare ieg
ihhe konner ud i en iden'
titets Aris e" .

Syriøm's Veronicø, oPclruel

L6 British Bløe, lorsoger a,t

ligne sig seltt og forsikre
orzaerdenen om, at ban lrods

alt stadig er Satanne og

llLalter Lorenlzens egen

lille Veronica.

qurn esseflaa manx
Killinger af typerne rumpy (haleløs), stumpy (stump-

halet) og longy (langhalet) lejlighedsvis til salg.

Sunde og robuste. Færdes frit i hus og have.
glsg Og bjafne liidgrS Besrilinger modrages. Tit avtstieneste: "ADAM"

grøndals parkvej 82, 2720 Van!øse - (01) 71 71 81

østre strandvei 70 - orø - 4300 Holbæk - (03) 47 0270
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L ove f o rLand sf orenin gen Feli s D anrca

§ 1. Nøun og hjemtted,
Foreningens navn er ,,Landsforeningen Felis
Danica", og dens hjemsted er formandens
adresse.

§ 2. Formå|.
Foreningens fotmål er:

a.) at arbejde for en stadig forbedring af og
en stØrre interesse for racekattene.

b) at føre en fælles stambog for danske race-

katte i overensstemmelse med F.I.F.E.s
regler.

c) Internationalt at repræsentere dansk race-

kattesport gennem medlemskab af F.I.F.E.

§ 3. Medlenzskab.

Som medlem af foreningen kan optages en-

hver dansk racekatteklub med mindst 50 med-
lemmer på betirigelse af :

a) at der fremsættes skriftlig anmodning her-

om, vedlagt:

l. klubbens love,
2. bestyrelsens navne og adresser,

3. klubbens gældende rnedlemsliste,

b) at den erklærer sig villig til loyalt at un-

derordne sig de love og bestemmelser, sorn

F.I.F.E. og Landsforeningen måtte fore-
skive,

c) at medlemskabet godkendes på en ordinær
plenarforsamling ved stemmeflerhed.

§ 4. Kløbbernes reprtereildtion.
Hver klub har to grundstemmer og derud-
over 6n stemme for hver påbegyndt 100 meC-

lemmer udover de første 100 medlemmer pr.,

11. dec. foregående år.

Ingen klub kan have mere end 50 pct. af
stemmerne.

Af hensyn til kontrollen med medlemstallet
optælles antillet af medlemmer i de enkelte
klubber på grundlag af giroindbetalingskort
samt 6n efter disse bilag udfærdiget medlems-

Iiste. Begge dele fremlægges på plenarforsam-
lingen. Kopi af medlemslisterne beror til sta-

dighed hos Landsforeningens formand (æn-

dring af 18.5.73).

§ 5. Odinere og eÅstraordinære
p lenarforsatnlin ger.

Plenarforsamlingen indkaldes ordinært 6n gang

årligt til afholdelse i mai måned på et af for-
retningsudvalget fastlagt sted.

(10.5 .7 4) Plenarforsamlingen skal afholdes

skiftevis på Sjællands vestkyst og Jyllands øst-

kyst/Fyn.
Indkaldelse bilagt dagsorden og revideret

regnskab samt fuldstændige forslag til frem-
læggelse på plenarforsamlingen udsendes af
forretningsudvalget og skal være klubberne i
hænde senest to uger før afholdelsen.

Dagsorden skal indeholde:

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

af klubstemmer.

J. Formandens beretning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent for det kom-
mende år.

6. Yalg af forretningsudvalg.
(Ulige år afgår formand, vicesekretær samt

forretningsudvalgsmedlem. Lige hr figår
næstformand, kasserer og sekretær).

7. Yalg af repræsentant til F.I.F.E.s gene-

ralforsamling.

8. Valg af to revisorer.

9. Indkomne forslag.

10. Eventuelt.

Plenarforsamlingen vælger ved stemmeflerhed

en dirigent, der leder forsamlingen og afgør

alle spørgsmål vedr. sagetnes behandling, stem-

meafgivningen og disses resultater.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning,

medmindre 6t medlem af forsamlingen kræver

skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed

betragtes forslag som forkastede.

På plenarforsamlingen kan kun tages beslut-

ning om forslag, der har været oprrget'på
dagsordenen. Sådanne forslag skal, for at kun-
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ne optages på dagsordenerL være formanden
i hænde senest 1. april.
Kun medlemmer af de tilsluttede klubber har
adgang til plenarforsamlingerne.
Ekstraordinær plenarforsamling afholdes efter
ordinær plenarforsamlingsbeslutning, eller ef-.

ter skiftlig anmodning fra mindst en tredje-
del af repræsentanterne, eller efter fotret-
ningsudvalgets ønske. Indkaldelse skal i de to

førstnævnte tilfælde ske inden 14 dage der-

efter, med ikke und.er 3 uger og ikke over

5 ugers varsel.

§ 6. Plenarforsamlingeø.
Plenarforsamlingen er Landsforeningens øver-

ste myndighed. Dens repræsentariter udpeges

af klubberne (jfr. § 4). Blandt disse repræ-

sentanter vælges et forretningsudvalg, bestå-

ende af: formand, næstformand, sekretær, vi-
cesekretæt, kasserer og forretningsudvalgsmed-
lem.

Alle forretningsudvalgets medlemmer bliver
siddende året ud, .uanset afgang ved bestyrel-

sesskift i de enkelte klubber. Stemmeret over-

gar. til det nye forretningsudialg, idet det

gamie forretningsudvalg dog har påtaleret.
De øv;ige medlemmer kan i tilfælde af for-
fald på de 6 ovennævnte poster indsættes som.

suppleant indtil næste plenarforsamling.
F_orretningsudvalget foretager den daglige le-

delse og er ansvarlig over for plenarfotsam-

lingen.
Forretningsudvalget afholder møde efter be-

gæting af formanden eller af to andre med-

lemmer aJ forretningsudvalget. Over møderne

føres en protokol, der underskives af de tii-
stedeværende, og udskrift fremsendes til for-
manden for hver af de tilsluttede klubber.
(L8.5.75) Der ydes telefonpqn3e til sekretæ-

rcn. i \975 kr. 600 årligt.
Landsforeninlen tegnes af formanden eller
næstformanden i forening mej et af de w-
rige medlemmer.

' 
§ 7. Reg,nshab og tilstar,

Hver klub betaler et kontingent, der er fastsat

sc.m et grundbeløb, ens for alle klubber, samt

et beløb beregnet på grundlag af de enkelte

klubbers repræsentanter.

Kootingent forfalde.r ved vedtagelsen på hvert
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års plenarforsamling og skal være indbetalt
senest en mår]ed efter forfald.
l.andsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Kasseleren fører kassebog og udfærdiger regn-

skabet. Likvide midler indsættes på bankbog.

Landsforcningens regnskab:r gennemgås a, to

revisorer, valgt for to år på plenarforsamlin3er
(jfr, § 5, nr. 8).

§ B. Ud,tilliils.t.
Ansøgning om afholdelse af internaticnale ud-

stiilinger skal rettes til F.l.F.E. gennem Lands-

forc::!ngens sekretær.

Arrsøgning om natiorale udstillilge: skal li3e-
ledes tilstilles foreningens sekretær og god-

ken.des af forretningsudvalget.
(18.5.73) Enhver dansk racehatteklub, de: cr

tilsluttet Felis Danica. skal afholde minCst 6n

udstilling om året.

§ 9. Ert,hlt,iutt.
Iilubber, der ikke overholder nærværende reg-

ler og øvrige fastsatte bestemmelser, kan el<s-

liluderes. Den pågældende klub underrettes

ved anbefalet skrivelse fra forietningsudvalget
om, at eksklusion er foreslået på en plenar-
forsarnling, der tidligst kan inCkaldes 14 dage

efter, at nævnte underretning har fundet sted.

I(oltingentrestance over 6 rnineder medfører
el<sklusion, og den pågældende klub kan først
genoptages, r.rår alle forfaldne beløb er be-

talte og de i § 3 anførte regler er iagttaget.

§ 10. F.LF.E.-1lereralf nrsanliri;en.
Landsforeninlgens repræsentant til F.LF.E.s
gcnerrlforsamlinq skal .:':mme i uvererr\itern
melse med det på plerrrforsamlingen veltag-
ne. Beretning om det på F.I.F.E.s generalfor-
samling passerede skal tilstilles forretnings-
r"r'valget og de tilsluttede klubformænd inden
4 uger efter afholdelsen.
( 10 5 .7 3 15 .) .7 5 ) Klubberne yder hver 200
kr. årligt i tilskud til delei_atens rejse til
F.I.F.E.-generalf orsamlingen.

§ 11. Oplo ,tt,r;;.

Opløsling af Landsforeningen ka;r kun ske,

såfremt der på en plenarforsamling er mindst
fire femtedelc af de afgivne stemmei herfor.
Ved opløsning træffes beslutning o:l ar;en,
delse af Landsforeningens midler. Disse kan

kun anvendes til formåI, der angår katte.



5 von Crafack
Champion RANGOON WIMSEY (brunmasket), 2 CACIB.

Leukæmitestet.

INGER FLøE CRAFACK

Søndergård . Ribevej .6740 Rramminge . Telefon 05 - 173669

Harrø - Jeg er bleaet udlært /
De fleste opdrættere kan nok altid huske

fødslen af deres første kuld killinger. Jeg vil
altid huske fødslen af det syvende kuld, for
clet var nemlig det første.

Lyder det indvikletT Det er det slet ikke.

Llistorien er nemlig denne:

Forste gang vi skulle have killinger her i
liuset, glædede vi os alle. Endelig oprandt.
dagen. Hunkatten lå i sengen om morgenen
hos Richardt og spandt som aldrig før, mens

han plalede over for mig over, hvor glad
katten var for ham. Pludselig røg Richardt ud
af sengen, fostervandet var gå.et under dynen
lros ham. Vild panik, alle i sving med at
skifte sengetøj, hente fødekasse, dække sengen

af med plastik, da katten ikke ville være i
fødekassen, hente alle de mærke'ige ting, man
tror er nødvendige. Endelig var alt klar, også

hunkatten ! Jeg satte mig på sengekanten for
at trøste og hjælpe, men blev nærmest smidt
ud af soveværelset af Richardt med ordene:

,,Se så at forsvind, det her har du alligevel
ingen forstand på".

Jeg blev sil paf, at ieg gik. Efter tre børne-
fødsler burde der vel være gået lidt op for
mig om fødsler, men måske var det anderle-
des med killinger. Mon de kom med stor-
ken? Jeg var lige ved at komme i tvivl. Nå,
jeg fik endelig lov at komrne ind igen lidt
efter med morgenkaffe til iordefaderen. Der

var blevet født en killing, og det så meget

normalt ud, der var i hvert fald ingen stork

at se.

Vi fik 7 killinger i det kuld, og da de først
var født, vejet og kønsbestemt, begyndte ieg
at måtte være med igen. Made den mindste
med tilskud, rense bakker, feje grus op og

lave kattemad. Da den tid kom, sågar endda

sælge dem. Helt alene, uden Richardt til
hjælp.

Da næste kuld skul1e fødes, regnede jeg

med at skulle hiælpe, men nej. Richardt vat
igen jordefader. Alt andet måtte jeg gerne,

men tage imod dem. Ikke tale om. Det var
en hel sammensværgelse. Hunkattene f ødte

kun, når Richardt var hjemme.
Men i år, da vi skulle have kuld nt.7, fik

jeg endelig lov. Helt alene, uden hjælp (næ-

sten da), fødte en af vores erfarne hunkatte

4 killinger, mens jeg fik lov at kigge på. Uden
Richardt, der ellers var hjemme. Jeg bestemte

også selv køn, rigtigt, uden fejl. (Hannerne

var ensfarvede og hunnerne skildpadde).

Ih, hvor er . jeg stolt. Nu er jeg nemlig,

efter fire år, blevet uClært. Jeg har fået eksa-

men som kattejordemoder. Så nu venter jeg

bare spændt på papirerne på min nye vær-

d i ghed.

Richardt har forresten aldrig vist mig sit

bevis. Gretbe.
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Løserne ltar ordet . . .

Man tager sig til hovedet,og spørger sig selv,
om det kan være rigtigt, at intriger, sladder
og løgne skal være hovedemnet i mange katte-
folks :amta1er. Disse ting tager nemlig over-
hånd. og en del opdrættere har taget de nød-
vendige konsekvenser og ,,lukket sig ind,e".

Det er snart som historien med den lille
fjer, der bliver til syv høns.

Den sladder, der lyder, gælder såvel rnen-
nesker som dyr, og er ting, som på ingen
måde er bevist, altså injuriet.

Eksempelvis kan nævnes, at den og den
hankat ikke kan parre, den og den kat giver
knækkede haler i avlen, den og den opdrætter
er leverandør til samtlige sygdomme i danske
opdræt, altsammen noget, som ikke er bevis,
tværtimod. Udstillingsversionen lyder: Du skal

ikke købe kat hos dem, køb den hellere hos

6rig, deres katte duer ikke, mine gff. - yi
er altså ved at være meget langt ude.

,' Hvorfor ser vi aldrig noget fornuftigt på

skrift fra jer, som er så alvidende om andres

forhold, jer, som v6d, at jeres dyr er be&e
end andres. ,,Hvæssebrættet" mangler perma-

nent fornuftige artikler.
Tag nu, I, som er så hurtige med mund-

tøjet, koncentrer jer om jeres egne sager, det
giver de fleste mennesker rigeligt arbejde.

Med venlig hilsen. Erling Griinfeld.

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Husk venli,gst at melde adresse-
',orandrin,g ti! kassereren. - Alt
for,mange,medlemmer og abon-
nenter bliver væk for os som
»adressaten ubekendt«. Vi kan
ikke s,e!v overko,mme at efter-
spore ier.

Dct laver j"g - !

SeÅ,rerær,

Sekretæren føter klubbens protokol, dvs. ud-
færdiger referat af møderne, og tager sig des-

uden af en del udadvendte opgaver. Del er
således sekretæren, der kontakter andre klub-
ber med henblik på udveksling af kokarder
og medaljer og med henblik på etableting af
venskabsbånd i øvrig!. I forbindelse med ud-
stillingerne er det sekretæren, der træffer aftale
rned dommerne og zrrangercr deres rejser og
ophold, ligesom det er sekretæren, der køber,
præmierne til ejerne af de vindende katte og
gaverne til dommerne. Det er også sekretæ-

ren, der affangerer soup,6en om aftenen for
udstillere, dommere og bestyrelse. | øvrigt
rekvirerer sekretæren indbydeiser til uden-

landske udstillinger og videresender dem efter
anmodning til klubbens udstillere. Tilmeldin-
ger til andre klubbers udstillinger ekspederes

til disse af sekretæren. Endvidere tager sekre-

tæreri sig af de småjobs, som pålægges af for-
manden eller bestyrelsen. Ingelisa.

Opdrættere

»AF BØGEBAKKEN«
Burmeseropdraet af meget kærlige killinger

i flere farver.
Anna lbsen,

Bøgebakken 7, 9210 Alborg SØ, tlf. 08 - 14 03 3$

»Af Nørr,,

Opdræt af burmesere i forskellige farver.
i Karin og Erik Nielsen,

sonatevei 3, 8700 Horsens, telf. (05) 628765

»ZAKKO" perseropdræt
Colcurpoint i farverne brun, blå, chokolade

og lilla.
lnge-Lise Andreasen

Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg
Telf. 04 - 429456.
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POINT OF DOVER

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

Bestillinger på killinger modtages.
Kiss Mikkesen, Doveroddevel 2,

Dover, 776C Hurup, telf. 07 - 95 91 45.

GALAPAGOS persere
Specialopdræt i farverne: hvid, blå,

blåcreme og bicoulour.
Eksport til Tyskland og ltalien.
Gitte Bundgård, Blåkildevei 40,

9220 Ålborg,08 - 130436.

»AF DYREBORG"
Specialopdræt at brune burmesere.

Winna og Ka! Greve,
St. Stege 13, Dyreborg,5600 Fåborg,

telf. 09 - 61 1981.

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

især sorte, røde og skildpadde, men også
fortyndinger og bicolour.

Anme .qndleasen,
Ansvej 31, 8520 Kjeilerup, telf. 06 - 886949.

»SALWEEN BLUE«
Havanna - Lavendel

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

Østbanetorv l, 1. sal, 8000 Arhus C,
telf. 06 - 1273 40.

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

m. hvidt. - Eksport til Holland og Tyskland,
Birgit og ..!ohnny Semak,

Østerbakke 24, 6310 Broager, tlf. 04 - 44 16 53

»AF LIMFJORDEN«
Brun-, blå- og lillamas(et Siam-opdr€et

Bestilling på killinger modtages.
Dyrepasser Egon Mortensen,

Rrlighedsvej 24, 9400 Nørresundby.
Telf. 08 - 176069.

»ÅF KÆHLERSHØJ«
Opdraet af blå og brune burmesere.

Killingdr'lejiighedsvis til salg.
Hanne Kæhlershøj,

Melbyvej 86, 5486 Grindtøse.
Telf. 09 - 86 12 70.

. ' Abykatte »AF GLÆDE«
Opdræt af vildtf. abyssiniere, sundt og robusl.

Bestillin! på killinger modtages.
Jytte J. Jarl, "Kolkjærhus«,

Glæde, 7741 Frøstrup, telf. 07 - 99 1210.

. Stamnavn_ OF DOMINICA
. Opdræt af brun burma.

Birle Str.rbsgaard,
Tennisvej 13. 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 21 19 19

»PEGASUS«

Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel:

June Krogsøe, Krengerupvej gl,
5690 Tommerup, telf. 09 - 751417.

»INDIGO«

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, Bøgebierg 7, 5471 Søndersø,

ilf. 09 - 891503.

SIGIR!YA
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

.Jørgen K, Andersen,
Trøjborgvej 66, 1. sal, 8200 Arhus N.

Telf. 06 - 1695 94.

Stamnavn »OF NESS"

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

Jacob Adelborgs Allå 50, 8240 Risskov

Telf. 06 - 17 8417.

AF GRACIA

Opdreet af British Blue (chartreux), blåcreme

og creme British Shorthair.
Killinger lejlighedsvis til salg.

Susanne og Walter Lorenlzen,

Bellisvej 16, 9440 Abybro, telf. 08 242476
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Killinger netop nu

MARICA.ABYSSINIERE

Røde oE viidtfarvede abyssinier-killinger
til salg.

Margit Hærslev,

Slangerup, telf. 03 - o3 32 68.

STAR OF NAVAJO

2,0 creme perserkillinger.

0,1 blåskildpadde m. hvidt.
Ruth og Erling Griinfeld,

Fsk€er 13. Tråsbø|, 6200 Abenrå,

tert. 04 - 66 5ti 93.

AF GRACIA

British Blue (Chartreux) til salg primo nov,

Susanne og Walter Lotentzen
bellisvej 16, 9440 bybro, telf. OB - 242476

SIAM og ORIENTALSK TTORTHAR

til salg i oktober.
Lise Raben,

Volsmoseall6 104, 5240 Odense NØ,

telf. 09 - 102992.

Brun burmahan:
Ch. TECTONIA KALIZMAR

Grelhe og Richardt Pedersen

Neptunvej 18, 8700 Horsens, telf. 05 - 612532

Blåmasket siamhan:
RAY VON KOUST

Egon Mortensen
Rolighedsvej 24, 9400 Nørresundby

telf. 08 - 17 60 69.

Blå perserhan:

CÆSAR ATHENE

v. østergård og Nielsen
Damgade 14,5610 Assens, telf.09 - 7'12082

Perserhan - t.9'
Ch. ARGUS HARVEY

Agnete Wulfl,
Avej 10, 6824 I'Aølby, telf. 04 - 554675

Blåmasket Siam-han:
SALWEEN BLIIE HENRI

Fader: lmport fra Holland.
SiisEe Leiditz,

Østbanetorv 1, l. sal, 8000 Århus C

:elf. 06 - 1273 40.

Blå p*rserhan:

CI{ATBLEU PETIT GARCON

fenqelsk import).
Ruth og Erling Gr0nleld,

Eskær 13, Tråsbøl, 6200 Åbenrå,

telf. 04 - 68 56 93.

Brunmirsket colourpoint:
CADET AF KUREF

Lissi Johansen,

Katrincgade 39, 6000 Kolding, telf. 05 - 53 78 94

Brunmasket colourpoint:
HAI\ISI AF BLOVSTRøD

Lis Christensen,
Ibeltoftvej 15, Tåstrup,8410 Rønde

telf. 06 - 36728r''.

Brunmasket Colourpoint:
MICKEY AF TMPALA

Joan Thestrup,
Adum, 6880 Tarm, telf. 07 - 37 6070.

Perscrhanner til avlstjeneste:
R|NGO AF BANGALORES (brå)

ZARCO'S ILJA (sort-hvid)
Dora og Egon Slrellner,

Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 Alborg
telf. 0q - 101942,

I I
Til avlstjeneste

Rød burmahan:
InT. ch. BOSINVER PEN.CATH

(engelsk import).
§olvelg og Gerhard Hålek.

Myrkærvej 5, 6392 Bolde,rslev, tlf. 04 - 646323

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

lnger Fløe Cralack,
Søndorgård, Ribeveri 40, 6740 Bramminge,

tetf. 05 - 173669.

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

Gudrun M0ller,
Klintebjergvei 5, 5450 Otterup, tlf. 09 - 82 1658
I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøj,

9480 Løkken, telf. 08 - 88 31 88.

Lilla burmeserhan:
Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK

lngelisa Børresen

Jeppe Aakjærsvei 20, 9200 Skalborg,
teif. 08 - 180262.



Katteartikler er min hobby

TRANSPORT.BOXE

KATTE-KURVE

Halsbånd - seler

tVadskå!e - 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. (0'l ) 74 06 60

Postordrer besørges

Øvrige nordiske

l«atteblade

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 Dragør

+
RACEI(ATTEN:

Ole Færch-Jensen

Havrevei 1

2v00 Btønshøl
Abonnementspris: 30 kr
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* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

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

9000 Aotborg


