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DEAD-LINE

for stof til Hvæssebrættet 1179, som forventes

at udkomme omkring 31. marts, er onsdag den

31. januar. Stof bedes venligst sendt til Ri-

chardt Pedersen.
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JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Richardt B. Pedersen,

Neptunvei 18,

8700 Horsens,

telf. 05 - 61 25 32.

Den øvrige bestyrelse:

Næstformand:

Jean Price,
Kobbelhøjvej 19,

9260 Grstrup,

telf. 08 . 31 43 93.

Sekretær:
Ingelisa Børresen,

Jeppe Aakjærsvej 20,

Telf. oB - 180262.
9200 Alborg SV.

Kasserer:
Erik Miinster-Swendsen
Vibevej 22

4171 Glumsø
telf. (03) 64 67 66.

Giro: 5 06 85 09.

Stambogssekretær:
Kaj Erik Seeberg,

Skolevænget 4, Dagnæs

8700 Horsens.

Telf. 05 - 61 03 19.

Udstillingssekretær:
Peter Nord,

Kjørboesvej 2,

6000 Kolding.
Telf. 05 - 537446.

Bestyrelsesmedlem:
Vibeke Gamst,

Hr. Hennekesvej 5,

9000 Alborg,
telt. 08 - 12 08 15 efter kl. 19
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Tilbagebltk på ry78
Det er altid svært kategorisk at udtale sig om det for-
løbne år, i hvert fald når det drejer sig om en katte-

klub. Jeg mindes ikke tidligere, at bestyrelsen har haft
så megen ro til sit arbejde som i 1978. Om det er et

tegn på, at mildere vinde blæser i klubben, er svætt

at udtale sig om, men jeg håber, det er tilfældet, da det

gavner sammenholdet medlemmerne imellem. Jeg mener,

det er vigtigt, at vi en gang imellem ligesom standser

lidt op og tænke.r over tingene. Ingen må glemme, at vi
i vores stressede tilværelse skal huske at indlægge ordet

,,hygge". Mange mener nok, at jeg er temmelig naiv,

men jeg el heldigvis f ødt optimist, indtil det mod-

satte er bevist.

Her på falderebet kan jeg ikke dy mig for at næyne

lidt om vores udstillinger. De aktive har bemærket -
håber jeg - at vi den sidste tid har hær.et standarden

på r,oles udstillingslokaler (Idrættens Hus, Vejle og Aal-

borghallen). Det har betydet, at vi i Aalborg * ferr jeg

v6d ikke hvilken gang - har sat rekord i klubben, hvad
angår antal udstillede dyr. De store haller og hermed
også. dyre haller, Aalborghallen f. eks. kr. 13.800, gør,

at vi er ret afi'rængige af publikurnsbesøget. Svigter pub-
likum, står bestvrelsen tilbage med tørre lommesmerter.
Det er stadig bestyrelsens politik at fortsætte den af-
stukne linie til glæde for både udstillere og ikke mindst
kattene. Rjch»dt"

+

MeC håbet om, at 1979 vil blive et Lge så godt år

som 1978, ønsker JYRAKs besti'relse medlemmerne en

rigtig g1ædelig jul samt et h,kkebringende nytår.

Bettyrelsen.



ÅLBORG-udstillingen
Udstillingen i Ålborg skulle have været udstil-

lingen over alle udstillinger. Man havde atter

er g:urg stablet den hidtil største udstilling

på ber-rene, og det vel at mærke i den største

hal, cler er ti1 at opdrive i Jylland. Ålborg-

hallen rned sir-re 2400 kvm (ræsten tre gange

,. "-. . t,.,ri rrrrlrt iraller) er enhver bestyrelses

dton,

Vi menu sclv, at udstrllin''en torløb til
allcs tilfredshed, og vi kunne da også notere

et overskud på ca. 15.000 ki. Udstillir-rgen
bler. sct af )200 besøgende, hvilket ikke r.ar

hr lr tiltr r'Js>rllenJ..

Vi havcle ventet flere besø1::rdc. ner blev
eitrr nrin mening svigtet af l',-en. Når ma,n

tænker på. at Ålbor51 alle steder skriver: ,,Å1-
bcrg viser vej", firr man efter cn udstilling i
Ålborg dct indtryL, at det må være mod sten-

alderen. Det, man kan få tillaC:1se til i andie
byer', måtte man ikke i Ålborg. F. eks. pleicr
vi at have phkater hængende langs indfalds-
vejene tilligemed en transparent tværs over
gågaden eller et lignende sted, men det kunne
altså ikke lade sig gøre i Ålborg.

.feg mener også, presser.r svigtede en smule.
Når jeg tænker på, at Ålborg Stiftstidencle of-
rede en hel side på os, da vi var i Skalborg,
forventede vi faktisk det samme denne gang.
Men af os ukendte grunde blev det til mindre.

Ikke flere beklagelser, men det skulle altså
ud, for jeg mener alligevel, at uCstillingen kan
bctragtes sora vellykket. Det var måske ikke
clen bedste, men sandelig heller ikke den dår-
Iigstc.

For uCstillerne var det mulillt at ,,!'emme('
sig inde mellem burene, der var stillet op
i l<vadrater. Jeg er overber.ist om, at det er
f aldet i manges smag, men da det desværre

er ret pladskrævende, skal man ikke forvente
,tt s( JEn [urm igel'.

Hjælpere til udstillingen i Ålborg var stort
set rekrutteret fra studiekredsen. melt vi havde
selvfølgelig også den faste stab til hjælp. Be-

styrelsen vil gerne takke disse medlemmer for
deres store arbejde. Richardt.

Direktøren for Alborghallen, S. Bengtson,

under åbningen af udstillingen.

Bedste øvrige korthårs ungldyr: Åpollo af

Iiijothi. Ejer: Birgit Mortensen.
Bedste øvrige korthårs kuld: af Stougård.

Ejer: Preben Stougård.

De bedste Latte blet:
LleCste langhår voksen: Illo af Cin-rbr:erdalen.

Ejer: Bent Elund.
Bcdste langhår kastrat: Pax,nee von der Seu-

ten Deern. Ejer: Heinz l{einhold.
Bedste langhår ungd_vr: Eireen zum Gliickeck.

Ejer: Birgitt Schulz.

i3edste langhår kuld: af Ræk5;ården. Ejer:

Jenny Svennesen.

BeCste langhår roksen, modsat køn: Sirius af
I{ambyses. Ejer: Inge og Peter Nord.

Bedste langhår veteran: Bacchus of Great
Yarmouth. Ejer: Helen Tøttrup.

Bedste øvrige korthår's voksen: Taungoo Åmo-
re. Ejer: Melitha Madsen.

Bedste øvrige korthårs kastrat: Anatol af

Bøgebakken. Ejer: Anna Ibsen.
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Dorunerne Ferenc Ung, Sterige, og.Dr. I-
Raleigh, Englaad, under rtl.tagelsen al de

bedste Aatte, øtrige lzort.hår.

Bedste øvrige }iorthårs voksen. nodsat køn:

Yucatan Fuscus af Sigiril,a. Ejel:

Jytte Jar1.
Bedste øvrige korth:ils vctcran: Dushl' of Do-

rninica. Ejer: Kirsten Parsons.

Bedste sia.m/okh voksen: O'Russets Cladius.
Ejer: Birgitte Jol.ransen.

Bedste sram/okh kastrat: Uiugual, Tabby l{vik.
E jer: Nina Thorning:r.

Bedste siam/okh unl:di,r: Don Sanbo af Nord-
toft. Ejer: jacob Christoffeisen.

Bedste siam/okh kuld: Fredenslund. Ejei:
Lis Rhymer Friis.

Bedste siam/okh voksen, modsat køn: Llruguay
1.irru. l:!ci: lrina Thorrringrr.

Dc:llre siam/ckh veteran: ,VI usti af Nordtr.rft.
Ejer': Nico Larsen.

Publikums favorit: Jackmanjs Susette.

Ejer: Vibeke I(ristensen.
Vinder af avlsklassen LXI: Tine af Mischou.
.Ejer: Ottcr Olsen.

E

Vinder af opdrætsklassen LH: Bækgården.
Ejer: Jennv Svennesen.

Vinder af avlsklassen ØKH: Lilac Cicero
af Kajortok. Ejer: Ingelisa Børresen.

Vindel af opdrætsklassen: Kajortok. Ejer:
Ing(li5a Brrrr()err.

Vindcr af avlsklassen OKH: Thistlemuir
Brown Berry. Ejer: June Krogsøe.

Vinder af opdrætsklassen OKH: Uruguay.
-[Jjer: Nina Thominger.

Bel.rt i opdret og r.tce;

Bccls'ie sorte perser: Rafella af Bangalores.
Ejer: Birgit FIansen.

Bctlste hvide perser m. blå øjne: Tom Kyles
Flancisca. Ejer: Karin Heinsohn.

Bcdste blå pelser: Sirius af Kambyses.
Ejer: Inge og Peter Nord.

tsedstc røde perser: Belinda af Bangalores.
Ejer: Inge og Peter Nord.

BeCste creme perser: Bast E1-sykorlore.
Ejer: Dora Strellner.

Bedste langhår' t,ofsen: tllo al Cimbrerdalen.
Eier; Benr Eland.



Bedste brane Burnza, Agatanguaq af Kajortok,
et øngdyr ejet af Andrea Hansen, sammen rned

bedste øorige AorlhårsuoLsen, Teungoo Amore,
en chokolad.e Burma e jet aJ Arthør og

og Melitha Mødsen.

Bedste shaded cameo perser: Arko von der
tJØindrose. Eier: Maren Åvantario.

Bedste chinchilla perser: Silvcr Kitty von
Pahlewi. Ejer: I(nut og Vera Seidel.

Bedste skildpaddefarvet perser: Eireen zum
Gli:ckeck. Ejer: Birgitt Schulz.

Bedste skildpaddefarvet perser m. hvidt:
Roxana von Spar. Ejer: Jutta Plantener.

Bedste scrt-hvid perser: Ålexandras Bibo.
Ejer: Katharina Landfried.

Bedste creme-hvid perser: Zarcos Topper.
Eier: A. og H. Hylsberg.

Bedste blå-hvid perser: Gilmor von der Drei
Prinzen. Ejer: Karin Heinsohn.

Bedste blåcreme perserl Gala;:agos Miss
Hocver. Ejer: Hanne Vilshardt..

Bedste silver shaded perser: Harmoney of
Beauty v. Dschaya. Ejer: Gertrude Okkens.

Bedste colburpoint SP og BIR: Illo af Cim-
brerdalen. Ejer: Bent Elund.

Bedste colourpoint BP: Jeanette Stevnsbo.
Ejer: Anne-Mette Olsen.

Bedste colourpoint RP-TP-LP: Orion af Bæk-
gården. Ejer: Jenny Svennesen.

Bedste british blue: Babette af Za.roemaha.
Ejer: Samahono Zaroemaha.

Bedste vildtfarvede og bedste abyssinier:

Attica Fuscus af Sigiriya. Ejer: Jørgen
Andersen.

Bedste røde abyssinier: Cirmos Rufa Å-Nitta.
Ejer: Margit Hærslev.

Bedste brune burn.ra: Ågatangu,aq af Kajortok.
Ejer: Andrea Hansen.

Dedste blå burma: Silvia af Bøgebakken.
Ejer: Anna Ibsen.

Belste chokolade burma: Taungoo Åmore.
Ejer: Melitha Madsen.

Bedste lilla burma: Lilac Cicero af Kajortok.
Eier: Ingelisa Børresen.

Bedste røde burma: Silkpaws Firecrystal.
Ejer: Birgit Nehammer.

Bedste blåcreme burma: Fenia af Shwe-
Dagon. Ejer: Grethe og Richardt Pedersen.

Bcdste rex: Peggy af Tarup. Ejer: Birgitte
Rasmussen,

Bedste huskat: Sussi. Ejer: Christa Madsen.
Bedste siam SP: Don Sambo af Nordtoft.

Ejer: Jacob Christoffersen.
Bedste siam BP: O'Russets Cladius. Ejer:

Birgitte Johansen.

Dyb koncentration ted tegneAonAurre:tcen
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KATTE - hunde eg andre kæledyr modtages i pension.

Speciel afdeling tit katte.

A. DUE . Kragborg Gramrode . 7130 Juelsmindre " Telf. 05 - 68 54 g1

Alt til Deres kat får De i:

,HUNDEN" ,HUNDEN-
Vesterbrogade 14

7000 Fredericia

løvenørnsgade 44

8700 Horsens

Postordrer ved: A. DUE, Kragborg, Gram:ode, 7130 Juelsminde.

Telf. 05 - 685431 mellem 16-18.

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

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

Altonavei 1 . 5463 Harndrup Tet,efon 09 - 88 15 89.

Stamnavn MAHMUD ALHAGI
Til avlstjeneste: Sort perser RUTHSBORGS REVEL

Killinger lejlighedsvis til salg.

GURLI VOETMANN
Vorslunde .7323 Give . Telefon 05 - 731685.
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Glint fra dstillinglodalet.

Bedste havanna: Domino von Ancodabi.
Ejer: Knut og Vera Seidel.

Bedste siam TP: Leonardo af Yucatan.
Ejer: Irene Stabell.

Kokarder og tpeciølpræmier:
Ålborg bys ærespræmie: Illo af Cimbrerdalen.

Ejer: Bent Elund.
Do.: Taungoo Amore. Ejer: Melitha Madsen.

Do.: O'Russets Cladius. Ejer: Birgitte

Johansen.
van Deurs specialpræmie: Don Sambo af

Nordtoft. Ejer: Jacob Christoffersen.
Kambyses do.: Sirius af Kambyses. Ejer:

Inge og Peter Nord.
Syriams Frederiks do.: Syriams Frederik.

Ejer: Helle Thomsen.
af Bøgebakkens do.: Agatanguaq af Kaiortok.

Ejer: Andrea Hansen.

Do.: Silvia af Bøgebakken. Ejer: Anna Ibsen.

Do.: Taungoo Åmore. Ejer: Melitha Madsen.

Kåthe Junghans do.: Illo af Cimbrerdalen.
Ejer: Bent Elund.

Salween Blues do.: Carolina af Thamakan.
Ejer: Erik Nielsen.

Do.: Domino von Ancodabi. Ejer: Knut
og Vera Seidel.

Kajortoks do.: Silkpaws Firecrystal. Ejer:
Birgit Nehammer.

Do.: Lilac Cicero af Kajortok. Ejer:
Ingelisa Børresen.

Kalsers do.: Agatanguaq af Kajortok. Ejer:
Andrea Hansen.

Do.: Stougårds kuld. Eier: Preben Stougård.

Do.: Sussi. E jer: Christa Madsen.

Link6ping Kattklubs rnedalje: Int. Pr. Pawnee

voir der Seuten Deern. Ejer: Heinz
Meinhold.

Do: Anatol af Bøgebakken. Ejer: Anna Ibsen.

Daraks sølvmedalie: Dusky af Dominica.
Ejer: Kirsten Parsons.

Do.: Ch. Bacchus of Great Yarmouth.
Ejer: Helen Tøttrup.

Nørr's kokarde: Silvia af Bøgebakken.

Ejer: Anna Ibsen.

Do.: Stougårds kuld. Ejer: Preben Stougård.

Shwe-Dagons kokarde: Silkpaws Firecrystal.
Ejer: Birgit Nehammer.

Do.: Stougårds kuld. Ejer: Preben Stor:gård.

I



Florentines kokarde: Dodo af Nordtoft.
Ejer: Jette Lorentzen.

Do.: Florentines Julia. Ejer: Kis Østerby.
Ery-Syd's kokarde: Taungoo Amore. Eier:

Melitha Madsen.

Do.: Illo af Cimbrerdalen. Ejer: Bent Elund.
Country cat club of Australia's kokarde: Susi.

Ejer: Christa Madsen.

FIFE's kokarde: O'Russets Cladius. Ejer:
Birgitte Johansen.

VanCreprcernier 1978:
Hasle Bogtrykkeris pokal ti1 bedste KH vok-

sen (siam): 424 O'Russets Cladius. Ejer:
Birgitte Johansen.

JYRAKs til bedste siam i kl. 3, uanset farve,
tilh. medlem af JYRAK: 424: O'Russets

Cladius. Ejer: Birgitte Johansen.
Racekattens til bedste siam-han i kl.. 3: 424

O'Russets Cladius. Ejer: Birgitte Johansen.
Mandalay-fadet til bedste b1åmasket siam i

JYRAK, uanset k1. og kør: 424 O'Russets
Cladius. Ejer: Birgitte Johansen.

JYRAKs til bedste KH i ki. J, tilh. medlem

af JYRAK: )02 Attica Fusca af Sigiriya.

Ejer: Jørgen Andersen.

Redaktionskattens (Århuus Stiftstidende) til
bedste jyske kat: 348 Ch. Taungoo Amore.
Ejer: Melitha Madsen.

JYRAKs til bedste perser eller colourpoint i
kl. 3, tilh. medlem af JYRAK: 205 lllo af
Cimbrerdalen. Ejer: Bent Elund.

JYRÅKs til bedste ØKH voksen: 348 Ch.
Taungoo Åmore. Ejer: Melitha Madsen.

Fru B. Ganniks sølvskål til bedste perser i
JYRAK: 69 Belinda af Bangalores. Ejer:
Inge og Peter Nord.

Racekattens til bedste blå perser i kl. ,, tilh.
medlem af JYRAK: 55 Sirius af Kambyses.

Ejer: Inge og Peter Nord.
§Øessels til bedste brune burma-ungdyr eller

kuld: 270 af Stougård. Ejer: Preben

Stougård.

Mellemsvenska Kattklubs til bedste burma i
JYRAI(: 348 Ch. Taungoo Arnore. Eier':

Melitha Madsen.

Chatte d'Ors guldtallerken tiI bedste perser-

kuld: 10 af Bækgården. Ejer: Jenny
Svennesen.

Bedste langhår kasirat: lnt. pr. Pawnee von der Seuten Deern. Ejer: Heinz Meinhold. Det
er tredje gang i træk på JYRAKs udsritlinger.
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Donrner IvI. R, SjbLlom, FinJancl, ønder bedømmelsen af langbårskattene

JYRAKs til bedste LH: 205 Illo af Cimbrer-
dalen. Ejer: Bent Elund.

Ya.la-fadet til bedste aby: )02 Åttica Fusca

af Sigiriya. Ejet: Jørgen Andersen.

Mona og Børje Erling-Glaads til bedste

europ6 i JYRÅK: 279 Pr. Syriams Frederik.
Eier: Helle Thomsen.

Århus bys til bedste LH-kat: 205 lllo af
Cimbrerdalen. Ejet: Bent Elund.

Ålborg Dyrepensions til bedste LH-kuld:
10 af Bækgården. Ejer: Jenny Svennesen.

Århus Dyrepensions til bedste KH-kuld
(siam): 396 Af Fredenslund. Ejer:
Lis Rhymer Friis.

Cyrenaica's til bedste creme, blå eller blå-

crme, til best. disp.: 55 Sirius af Kambyses.

Ejer: Inge og Peter Nord.
Thaels til bedste aby, farve 23: 302 Attica

Fusca af Sigiriya. Eier: Jørgen Andersen.
Chitta Billi's midipokal til bedste voksen,

opd,ræt 23: 302 Attica Fusca af Sigiriya.
Ejer: Jørget Andersen.

Bowena's til bedste rex, kl. ): )80 Peggy af
Tarup. Ejer: Birgitte Rasmussen.

Tamiko's til bedste LH-ungdyr: 138 Eireen

zum Gluckek. Ejer: Bitgit Schulz.

Iru B. Ganniks til bedste europ6 i JYRÅK:
292 Syriams Nicolai. Ejer: Susanne

Lorentzen-

Birgit Enevoldsens til bedste colourpoint: 205

Illo af Cimbrerdalen. Eier: Bent Elund.
Malakka-fadet til bedste british blue, uanset

køn og kl.; 284 Ch. Babette af Zaroemaha.
Ejer: Samahono Zaroemaha.

Daraks jubilæumspræmie til bedste rex: 380
Peggy af Tarup. Ejer: Birgitte Rasmussen.

40.års jubilæumsfad fra Racekatten til bedste
colourpoint: 205 Illo af Cimbrerdalen.
Ejer: Bent Elund.

Dyreborgs til bedste brune burma-hun (tii
ejendom): 228 Ch. Taungoo Donna.
Eier: Melitha Madsen.

El Sanas til bedste rex i JYRAK: 380 Peggy
af Tarup. Ejer: Birgitte Rasmussen.

Nørr's til bedste burma kastrat i JYRAK: 349
Ånatol af Bøgebakken. Ejer: Ånna Ibsen.

Nørr's til bedste burma tortie: 368 Fenja af
Shwe-Dagon. Ejer: Grethe og Richardt
Petersen.

Thamakan's pokal til burma voksen efter Int.
ch. Belcanto Artaxerxes: 353 lnt .ch.
Lilac Cicero af Kajortok. Ejer: Ingelisa
Børresen.
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Huordan WSSEN

08 køtten bleu nenner. . .

En jalehistorie lor børn,'fortalt
al Vibeke G,rnsr.

Du kender nok sangen om nissen på loftet,

ham med julegrøden. Du v6d, det er denne

her:

På loftet sidder nissen med sin julegrøcl,

sin ialegrocl så god og sød,

ban nihker, og han stniler, og /tan er så glad,
'for julegrød er han.r bedste nad.
hlen rt,ndt oukting st)r alle de sm) rottet,
og de s&otter, og dc sAolter,

de ril så gerxe /ta' lidt julegodter,

ug de stiutn ni.rt,n tæt i riny.

Jeg tror, at den mand, der har lavet billedet
for mange år siden, selv har set dem sidde

sammen oppe på loftet. Der er også nogen, der

siger, at selv den dag i dag kan man på jule-
aften være heldig at se dem spise julegrød

sammen. Men det er vistnok ikke ret mange,

der ser det. Selv om du stiller grød op på

loftet og lister dig op og ser efter, skal du
nok ikke regne med at få dern at se, for de er

meSet mere sky i vore dage, end de var for
over hundrede år siden, dengang billedet blev
lavet.

Dengang var det mørkt, så det buldrede, når

solen var gået ned. Kun månen og stjernerne
lyste på himlen. Der var ingen lys på vejene,

og på gaderne inde i byen hang der kun en

søvnig tranlygte på gadehjørne,rne, så man
kunne se til at læse gadeskiltene. Ude på

landet var det helt mørkt. Der var langt mel-
lem gårdene, hvor der kun skinnede lidt lys
ud ad vinduerne. Der var heller ingen biler,
og folk, der skulle ud, gik helst ikke ud efter
mørkets frembrud. Der var slet ingen trafik og
trafrkstøj. Det kunne nissen lide og katten
også. For nisser og katte holder af to og
mørke.

Lige så længe, som der har eksisteret nisser
og katte, har de derfor kendt hinanden. Hver
aften året rundt skulle de begge to ud og
passe deres forretninger. Katten skulle ud og
fange mus, og nissen skulle rundt og se til den
gård eller landsby, som han var nisse for, for
at se, om der var nogen, der havde brug for
hans hjælp, eller der tværtimod var nogen, der
havde brug for at få sig en lærestreg. Uha, det
bringer mig til at tænke på alle de ulykker,
som nissen i sin tid har lavet, men det vil
føre for vidt for rnig at skulle fortælle erm

-l4en nisselar han traer nted sin stora she,

t il I nu te a! komme t cek.

Ieg h€nter hatten, btis I ikAe holder op.
Når hatten kotnrner, .rAal det noh bli' stop.
Så bliaer alle rolterne så bange,

åb så bange, åh så bange.

De tender sig og r1,31Ey et pdr ganger

og e/)t ro, lre, så er de uce€.

Når du har sunget den sang, og hvis du har
en kat selv, så har du nok tænkt: Ha, den
dumme nisse. Han tror, han lige kan hente
katten. Men katten, det v6d jeg da, den kom-
mer kun, hvis den selv vil. Sådan er rnin kat
nemlig, erg sådan er alle katte.

Men ser du, når nissen kalder på katten,
så kommer den ht,er ga;lg, og han behøver slet
ikke lokke den med noget eller vente længe.

For nissen og katten har aftalt. at de altid vil
komme, hvis den anden kalder på dem. De er
nemlig venner. Det kan du også se på forsiden
af Hvæssebrættet. D6r sidder nissen og katten

sammen og spiser iulegrød på selve julc,aften.
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dem alle. Du rnå spørge din mor eller far,
om de ikke kan huske nogen af nissens ulyk-
ker.

Hver aften pleiede de derfor, nissen og kat-
ten, at hilse på hinanden, når de mødtes. De
sagde: ,,Godaften !" - høfligt og venligt, men
så heller ikke mere, ligesom dine forældre og
folk på vejen siger: ,,Godmorgen !" til hin-
anden, når de mødes om morgenen på vef til
arbejde. De kendte hinanden og respekterede
hinanden for det, som den ene kunne, men

den anden ikke. - Men dermed var det slut.
De passede hver deres og blandede sig ikke
i noget.

Men engang skete der noget, som ændrede

deres bekendtskab. Nissen pi l-æsø havde så

frygtelig meget at bestille. FIan skulle være

nisse både i Østerby og i Vesterø. Han måtte

suse frem og tilbage tværs over øen. Han
havde så travlt, at han hverker havde tid til
at spise eller drikke, og en dag nåede han
ikke frem til den gård, hvor har boede, inden
det blev lyst, så han var nødt til at overnatte
i en gård undervejs. Da koncn hjemme på

gården om morgenen kom op for at hente
grødfadet, som hun havde stillet til nissen, så

hun, at det var lige så fyldt, som det havde
r.æret, da hun aftenen i forvejen havde stillet
det op. Kun smørklatten i midten var smeltet
og flydt ud i grøden. Heller ikke det gode,
søde ø1, som hun havde stillet op til nissen,
havde han drukket. Da konen så det, blev hun
ærgerlig. ,,Den utaknemmelige nisse", sagde

hun til sin mand, ,,hvis han ikke spiser op i
fremtiden, vil jeg slet ikke have ulejlighed
med at lave grød til ham. Så kan han flytte
hen til en anden gård og se, om folkene d6r
gider lave mad til ingen nytte. Gården her
klarer sig nok uden nisse, vil jeg tro".

Det hØrte nissen, selv om han var mange
gårde borte, for nissen kan høre græsset gro,
så skarp er hans hørelse. ,,Det var dog kre-
perligt", sagde han til sig selv, ,,det er det
bedste grødsted, jeg kender. Jeg har netop
r-algt den gård, fordi man spiser så godt ddr.
Og som konen kan brygge øll Hvad skal leg
dog gøre, for at jeg både kan passe mine ting
på øen og nå at spise min mad ?"

Han tænkte over det hele dagen, men han
kunne ikke hitte på'nogen idå. Da. han ved
skumringstid gik hjem til sin gård; mødte han

imidlertid katten, og så slog ideen ned i ham:

,,Hør, kat", sagde han, ,,fanger du nogen mus

for tiden ?" - ,,Nåh, ieg skal ikke klage",
sagde katten,.,så længe jeg bare kan holde
sulten fra døren; men det kan jo ikke nægtes,

at musene ikke længere er, hvad de var i
høstens tid. Nu, her ind under jul er de noget

magre. og der er ikke så mange af dem mere.

Men hvad, jeg står vel nok igennem til for-
året, ligesom jeg plejer".

,.Jamen, kunne du ikke tænke dig en gang

risengrød med smørklat og sødt øl til ?" Kat-
ten smilte noget bittert ved den bemærkning.

,,Ha, hvem giver en kat risengrød og sødt ø1",

spurgte han, ,,det giver man kun til nisser.

Katten kan få den skvat mælk, som ikke kan

nå at blive brugt'i køkkenet, og det er ikke
meget ved vintertide. Jeg kunne nok tænke

r:rig at smage din grød, nis, men jeg rører den
ikke, for jeg husker nok, at du engang straf-
fede min tiptipoldefar for at have smagt en
ganske lille smule på din grød. Du greb ham i
halen og svingede ham rundt og slyngede ham

tværs over øen ud i havet. Havde han ikke
haft den lykke at ramme en fiskerbåd, hvor
man tog godt imod ham og gjorde ham til
skibskat med rang af bådsmand, ja så var han
sikkert druknet. Ja, du behøver ikke at rødme.

Det er nu så mange år siden, og jeg har hørt
fra ham gennem en måge, som skulle hilse
mange gange - også til nissen, og sige, at rød-
spætter smager mindst lige så godt som høst-
mus". - ,,Ja, du må undskylde det med din
tiptipoldefar", svarede nissen, som helt havde
glemt den gamle historie. ,,Det var i min ung-
dom, da jeg var ny her på øen og nok lidt
mere striks i det, end jeg er nu. Da kunne jeg
slet ikke bære, at en kat tillod sig at stjæle -
undskyld smage - min grød. I dag, hvor jeg
er en kendt og agtet nisse over hele øen, tager
jeg det ikke så nøje mere. Jeg kunne faktisk
tænke mig at bede dig om forladelse, hvis du
vil give mig det på din tiptipoldefars vegne".

- ,,Joh, hvis du virkelig mener det", sagde

katten. - ,,Det gør jeg", sagde nissen, ,,og jeg
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vil give dig lov til at spise min grød, hver
gang jeg er udenbys og kan spise ude". Se,

det var io et godt tilbud, og katten sagde

straks mange tak.
Hoho, tænkte nissen ved sig selv. Nu er

den klaret. Katten spiser grøden, når jeg ikke
er hjemme, og så vil vor madmor tro, at det

er mig, der har spist den, og så vil hun blive
ved at stille grød frcm.

Næste gang, nissen skulle i byen, gav han
derfor katten besked, og han blev roligt væk

hele natten og dagen med, og han vat så rolig
ved aftalen med katten, at han helt glemte at
lytte efter, om alt på gården gik, som det
skulle. Det skulle han ellers ikke have glemt,
for det gjorde det ikke.

Straks, da madmor havde hældt grøden op,
smuttede katten op på loftet for at spise den.

Den kastede sig begejstret over grøden, meri
vidste slet ikke, hvor varm grød er, ig den

brændte sig forfærdeligt på snuden og styrtedq
skrigende og mjavende ned ad loftstrappen og
ud i gården, hvor den svalede sin forbrændte
snude i en vandpyt. Ha.haha, skraldgrinede alle
rotterne. ,,Se den dumme kat. Den v6d slet
ikke, at man skal passe på den varme grød.

Det har den rigtig godt af. Nu kan den da

ikke fange mus og rotter i nat, så nu skal vi
rigtig have det sjovt. Vi holder muse- og rotte-
gilde på loftet". Alt det måtte katten finde sig
i, mens den sad og badede sin stakkels snude
i vandpytten, men pindsvinet, kattens gode
ven, som egentlig var gået i hi, men som var
blevet vækket af spektaklet, sagde til katten:

,,Du er blevet narret, kat, nissen ville bare
have dig til at spise grøden, så madmor ikke
troede, han var kræsen, trg derfor ikke ville
servete for ham".

Nå, sådan, tænkte katten. Det skal han nu
komme til at fortryde. Så gik katten hen til
loftstra2pen og sagde højt: ,,^ldrig mere vil
jeg op på det væmmelige loft, hvor man bræn-
der sin snude sådan. Nu kan lotterne have det
i fred". Det hørte rotterne, og de iublede
allesammen endnu mere end før. Katten gik
over i laden for at hvile ud, og rotterne åd

både grød og smør og drak alt øllet.
Om morgenen kom konen op og var tilfreds

la

med, at der var spist så pænt op. ,,Nå, det
var bedre", sagde hun til manden, ,,nu spiser
nissen igen sin mad pænt op. Hvem v6d, må-
ske har han bare en enkelt gang haft dårlig
mave".

I skumringen kom nissen hjem, og han
spurgte straks katten, hvordan det var gået.

,,Jo tak, det er gået fint", svarede katten, ,,det
var en dejlig grød". - ,,Jamen, det var io
godt. Så vil jeg lige tage en tur til nabogården

og komme hjem senere og spise min grød",
sagde nissen.

Så gik han. - Lidt senere kom konen op

med grød og ø1. Rotterne lå på lur, og så

snart konen var væk, kom de frem og gav sig
fotsigtigt til at spise den varme grød. De var
mange, og grøden blev snart sval, og så spiste

de rub og stub. Da nissen kom tilbage, nåede

han lige at se halen af den sidste fede rotte
forsvinde ind bag stråtaget. ,,Hvad for noget",
råbte han, ,,lader katten rotterne springe frit
om på loftet og spise folks og nissers grød ?"

- Katten hørte det og kom frcm: ,,Ja, det gør
jeg", svarede han, ,,og det vil jeg blive ved

med, fordi du ville narre mig og bilde mig
ind, at du var ked af, at du smed min tiptip-
oldefar i havet. Du ville bare have mig til at
gøre dig en tjeneste. Nu vil jeg ikke længere
jaqe rotterne. Hvis du vil have mad, er du
nødt til at være her hele tiden cg selv ja-e
rotterne væk. Så kan du se, hvordan du får

faiset dine forretninget rundt omkring". - Det
kan nok være, at nissen blev lang i ansigtet:

,,Jamen, søde, rare kat", sagde han, ,,du må
da ikke tage det på den måde. Vi kan slet
il:ke undvære en kat hcr på gården. Hvis kat-

ten ikke vil arbejde, tager mus og rotter mag-
ten fra folk og fæ. Katten er et meget vigtigt
dyr. Ja, man kan næsten sige, at den er lige så

vigtig for en gård, som nissen er det. Du må

endelig blive ved med at jage rotter. Lad os

dog slutte fred og være venner". - ,,Ja, det

v6d jeg nu ikke rigtig, hvad jeg skal sige til",
svarede katten, ,,ieg tør jo ikke stole på dig
mere". - ,Jamen, jeg lover dig ved mit skæg

og min røde hue, at hvis du vil holde rotterne
væk, så vil jeg gøre alt, hvad du beder mig
om". - ,,Ja, det er nu så meget igen", sagde



katten, ,,det er der slet ingen grund til. Men
hvis du vil love mig, at nisser og katte altid
skal dele nissens grød, og hvis du vil advare

alle katte i landet mod at brænde sig på den

varme grød, så vil jeg også love dig, at jeg

altid vil jage rotterne og altid være din ven".
Så blev nissen vel nok glad. Og han lod

suaks besked gå rundt til alle nisser i hele

landet. Og da han som sagt var en kendt og

agtet nisse, lovede alle nisser at gØre som han

og indgå en aftale med kattene på deres

gårde. Og nissen lod besked gå runCt til alle
katte, at de nu kunne fL gratis grØd hos nissen,

men at de måtte vare deres nuder rncd den

varme grød.

+
Det er sådan, det gik ti1, rt man somme

tider kan være heldig og se de to venner,

katten og nissen, sidde på loftc: og spise grød

af samme fad. og det er derfor, at katten altid

lusker så forsigtigt om den varme grød.

Kontingerut rg4g
Kontingent tor 1919 bedes indbetalt på ved-

lagte giroindbetalingskort.

Kontingent for 1979:

Hovedmedlem kr. 80,00.

Familiemedlem kr. 10,00.

luronas uhetinuet bedstg
ra E'E lratte's p E G i a I itute r

CATRI NG SPECIALPRODU KTER
ER OVERALT ANERKENDTE.

CATRING SPECIALPRODU KTER
KAN NU OGSÅ FÅS I DANMARK.

Eneimportør:

PHAflMAIII
ødsted,71o0 vejle

Nærmeste forhandler af CATR ING
specialprodukter anvises på

rlf. {05) 86 56 8s

Eatrin

HEFEFLOCKEN

- et naturprodukt med C vitaminer og
proteintilskud. Et værdif uldl kosttil.
skud til katte nr.m.

AUFBAU

- mischung eller tabletter med kalk,
vitaminer, phosphat og nrineraler.

CATRING.MALT

- forhindrer forstoppelse - Jorårsaget
al hårboller i mave og tarm, som frem-
kommer ved, at katten sl'kker hår r srg.

FE LLG LANZ

- når pelsen skal ha'den hel specielle
glans. Et fremragende kosttilskud.

g [an alle katte li'
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Perler fn MORTEN

Adgang til have

eller løbegård?

En VIPPELEM

er løsningen!

Model ELITE

nr. 50260

16x15 cm.

Grå plast.

tt/odel I/ORTENS

Mini Door

nr. 50160

14x17 cm.

Grå metal.

A S CarI Fr. Mortensen
Bi.ilowsvej 5C.1870 København V. Telefon 01 - 246702

Nærmeste forhandler opgives!

VE]LE DYREPENS]ON
Telefon 05 - 82 12 65

HUNDE - KATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle

:!9

tI U N DE Århus Dyrepension
Pensiorufor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28 27 88
KATTE



SHO§f-kalender
1978:

December: 9.-10. Toulouse, Frankrig.

9.-10. Drammen, Norge.
16. 17. Borne, Holland.

197 9:

Januar: 6.-7. Hillerød, Danmrrk.
( Racekatten ) .

6.-7. Stockholm, Sverige.

1 -). 14. tsruxclles, Belgicu.
27.-28. Dordrecht, Holland.

Februar: 3.-4. Tampere, Finland.
10."-11" Bergen, Norge.
17.-18. Malmø, Sverige.

17. I8. Geneve, Svejts.

21.-25. Danrtark, ikke nærmere fastlagt.
(DÅRAK).

\larrs: J.-4. Oslo. Norgc.
17.-18. Prag, Tjekkoslovaki.:t.
17. 18. I{elsinki. Finland.
17. 18. Leverkusen, Vesttyskland.
17. 18. Sarpsborg, Norge.
2-tr.-25. Clermont-Ferrand, Frankril;.
)1.-1. april. Vesterås, Sverige.
il. l. april. Wien. Østrig.

.{;.riJ: 7.-8. Monaco, F-rankrig.

27.-22. Anvers, tselgien.

28.-29. Turku, Finland.
28.-29. Kristiansand, Norgc,.

28.-29. Zwolle, Holland.
-\laj: 5.-(r. Esbjerg, Danmark (JYRAK).

5.-6. Grcnoble, Frankrig.
lc). 20. H.rag. HollanJ.

26.-27. Basei, Svejts.

Juni: 9.-10. Bremen, Tyskland.

J:uJi L3.-15. Vichy, Frankrig.
August: 18.-19. Eskildstuna, Sverige.
September: 1.-2. Trondheim, Norge.

1.-2. Helsinki, Finland.
1.-2. Odense, Danmark (JYRAK).
8.-9. Berlin, Tyskland.
22.-23. Belgien Ikke fastlagt.

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

L3.-L4. Bonn, Tyskland.
13.-14. Paris, Frankrig.
20.-2L. Amsterdam, Holland.

November: 3.-4. Neuchatel, Svejts.

3.-4. Helsinki, Finland.
17.-18. Lyon, Frankrig.
24.-25. lkke fastsat, Danmark (DÅRAK)
24.-25. Ztrich, Svejts.

December: 8.-9. Toulose, Frankrig

1980:

Jarttat: 12.-L3. Bruxelles, Belgien.
Februar: 9.-10. Bergen, Norge.
April: 20.-2t. Antwerpen, Belgien.
Maj: 10.-11. Holstebro, Danmark (JYRAK)

RETTELSE
Forsidebilledet i sidste nummer havde fået
forkert tekst. Katten hedder Vaikiki's Maritza
og tilhører Inge og Peter Nord.

RETTELSE
I en artikel - Obs. til alle ... - på side 17
r l:laC nr. J 1978 nævnes vaccinen ,,Madivac"
fra Boehring-Hoechst. Denne vaccine findes
ikke i Danmark, men man kan anvende et til-
svarende produkt, spørg hos dyrlægen.

Peter Rasmussen

Ndr. Frihavnsgade 57

Telf. (01) 2627 86

Biårn. siamavlshan:
FORTUNA,S BLUE

VIKING

CAC Darak 1978

CAC BlO, Bedst
modsat køn Jyrak 78

Kun for leukæmi-
testet hunkatte
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I mørAe er alle katte grå (resaltat a'f dyb kon-
centratio?t ued tegneAonkørrencen).

t8

ffwæ
f

:' ll :

Yææ*



Aledlemsrnøder

HUSK AT

dommer til at komme og fortælle om bedøm-

r:elsesmåder, og i øvrigt skal vi tale om ud-
r;tillinger i almindelighed.

Alle møder som sædvanlig på Badstuen, Ø.
Stationsvej 26, Odense. Ret til ændringer for-
beholdes. Disse vil evt. btrive meddelt de fyn-
ske medlemmer. Andre, som skulle ønske at

deltage, bedes henvende sig til lVinna Greve,
telf. 09 - 6l 19 Bl.
S onderj ltllandt hreds en.

Lørdag den l). januar kl. 14,00: Dyrlæge-
foredrag: K)llingelod:el.

Lørd,ag den 1.0. februar kl. 14,L5: Nogle med,
lemmer viser film plus dias. Alle er vel-
komne til at tage film med. Diskussion om:
Htød shal der aære på plogrdmnet
den 14. april?

Lørdag den 10. marts kl. 14,00: Evt. besøi;
på et moderne dyrehospital. Vi mødes først
i det sædvanlige lokale og kører senere

til dyrehospitalet.
Lørdag den 14. april kl. 14,15: Bliver bestemt

den 10. febr. Nærmere program udsendes.
L{ødeleder: Inge-Lise Andreasen, Arnkilsmaj
1. Hestehave,6400 Sønderborg, telf.04 -

429456. Alle møder finder sted på ,,Sønder-
borghus", 1. sal, stue 5, Løngang 1, Sønder-
borg. Kaffe kan medbringes eller købes på
stedet til rimelig pris.

N ordj y I land s Areds en, Ål bor g;

Vi startede vinterens møderække her i Ålborg
med en diskussion om klubbens eventuelle ind-
blanding i avl/opdræt m. m.

Efter at Jean Price havde budt velkomrnen
og givet et kort oplæg, foreslog hun, at man
blev delt i nogle grupper, så alle havde mu-
lighed for at sige noget, og når vi så var
færdige med at diskutere de tilsendte spørgs-
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FORÅR 1979,

Århushred.sen:

Vi forsøger at finde et bedre lokale andet-

steds i byen. Mødeprogram m:d tid og sted

vil derfor blive udsendt senere, men program-

met vil omfatte: Pelsplejedemcrstration af erl

erfaren opdrætter, besøg på et dyrehospital og

en aften med genetik for begyndere. Møde-

ledere er Gtte og Lykke Lykkeland, Elsted-

høj L6, 2. sal, 8520 Lystrup, 06 - 22)232.

Ålborgkred.sen:

Mødeprogram vil blive udsendt senere. - På

nuværende tidspunkt kan oplyses, at der fot-
mentlig intet møde vil blive i ianuar.

Mødeleder: Jean Price, Kobbelhøivei 19,

9260 Gistrup, telf. 08 - 31 439). Ålle møder

finder sted på Arkitektgården, Sofiendalsvej

85, Skalborg.

Medlern.rrnøder i Odense - loråret 79.

1. n.røde søndag den 21. ian. kl. 14,00. Her
vil vi samle nogle af atle de spørgsmål op,

vi ei stødt på under tidligere møder, og i
grupper drøfte disse.

2 mcde søndag den 11. febr. kl 14,00.

Ielis Danica og FIFE. Her håber vi at få en

vi.kelig erfaren på dette område til at fortælle

om disse love, som alle medlemmer tit hører

om, men som de færreste har rigtigt kendskab

ti l.

). møde søndag den 4. marts kl. 14,00.

Dyrlægemøde. Her vil emnerne blive fastlagt
på mødet der 21. jan.

4. møde søndag den 1. april kl. 14,00. Ud-
stillingsmøde. Her håber vi at få en erfaren



mål, kunne vi samles igen og høre, hvad de

forskellige grupper var nået frem til.
Vi blev delt i fire grulDper. Meningen var

så, at vi, mens vi drak kaffe/the og spiste

Robins kage, skulle drøfte følg. spørgsmL|'

1) Skal klubben blande sig i avl og opdræt?

2) Skal der være en mindstepris for salg af
killinger via killingelisten?

3) Accepteres salg af hele kuld til professio-

nelle dyrehandlere?

Ideen rned at inddele os i små grupper viste

sig at -rære alle tiders. Der blev diskuteret på

livet løs alle steder. Diskussionen var så livlig,
at vi først efter en god times tid kunne blive
samlet igen og aflægge rapport over, hvad der
var kommet frem.

Dei var enighed grupperre imellem om

spørgsmålene I og 3. I nr. 1 var man enige

om, at efterhånden som klubben vokser, vil
der blive et stØrre behov for kontrol.

Ligeledes var alle grupperne enige om at

sige nej til nr. J.

Om spørgsmål 2 var der større uenighed.

Her fordelte det sig med halvdelen ja og halv-
delen nej. Ja-gruppernes pris lå omkr. 600 kr.

Alt i ait var gruppearbejdet en succes, og

vi gir er hermed ideen videre.

Lørdag den 4. novembet skulle vi have haft
et dyrlægeforedrag, men i sidste øjeblik blev
det ændret til et besøg på dyreinternatet her i
Ålborg. Vi så afdelingen med hunde og hørte
lidt orn arbejdet med dyrene. De havde ingen

katte på det tidspunkt, så vi måtte ,,nøjes"
med hundene. Efter besøget nød vi kaffen,
Nicos kage og sarnværet på Arkitektgården.

Ref..: Helle T ltonzsen.

AIidt j 1 llan d: Arecl t e n : År b us ;

Med noget besvær kom medlemsmøderne i
gang, selv or: alle ikke fik besked, hvilket
vi beklager.

Første aften var killingelisten til debat, og

det var et emne med sprængstof i, idet der var
delte meninger om, hvordan den skulle være

fremover, mens der var næsten enighed om,

at den skulle ændres. Vi nåede dog frem til
følgende:
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1) Det er for biliigt at komme på killinge-
listen.

2) Det er urimeligt, at optagne killinger kan

blive på listen i fem måneder.

3) Informationen, der udsendes sammen med

listen, er for dårlig.

Fotslag til ændringer:

1) Prisen for at komme på listen skal være

25 eller 50 kr. pr. kuld, uanset antal kil-
linger i kuldet.

2) Tiden for at være på listen nedsættes til
tre måneder, evt. fortsættelse med to må-

neder mod ny betaling.

3) Det herved indkomne merbeløb skal bruges

til forbedring af folderen, der medfølger,
således at evt. købere gennem fotos og be-

skrivelse af de forskellige racer bliver klar
over, hvilken kat der er nærmest detes

ideal. Endvidere med et lille regnskab

over, hvad en killing koster opdrætteren,

inden killingen er salgsklar. Kaj Erik See-

berg opstillede et lille regnskab, der viste,
at en sund killing af ordentlig kvalitet
koster ca. 500 kr. inden annoncering.

Vi var enige om at søge kontakt med de

øvrige studiekredse for et evt. forslag til ge"

neralforsamlingen.

Andet møde var et dyrlægeforedrag. Holmen
Andersen fortalte om almindelige kattesyg-

domme på en letfattelig og charmerende måde,

uden at emnet mistede sin alvorlige henstilling
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til os kattefolk om at være mere bevidste med

vort ansvar over for de dyr, vi omgiver
os med.

Dyrlægen kom også ind på, at vi gennem

uforsigtig avl kan give vore dyr ringere mod-

standskraft i arv og derved større modtage-

lighed f or sygdom. Han slog fast, at sund

kost og velafbalanceret vitamintilskud er et af
de bedste midler mod sygdom, og f ortalte
lidt om, hvad en dyrlæge kan gøre, hvis syg-

dom dukker op, men så langt ønskede han

som god dyrlæge ikke, det kon.
P.ef.: LlAhe LlAheland.

+
ET LILLE SUK
I Hr,æssebrættet m. 2 1978 ba:l vi medlemmer
med autoriserede avlshanner udfylde en lille
seddel, hvis deres hankat stadi.; stod til avls-

tjeneste. Ligeledes bad vi de m-'dlemmer, hvis
hankat enten var blevet for 1;a:rmel, kastreret

eller måske af anden grund il:':e mere var til
rådighed, om at afrr-relde katten.

Til dags dato har vi fået I (tre) svar.

Telefonerr står til rådighed, hvis det er lel
tere at huske, så ring, ring, Henne vil gerne

modtage besked hele dagen.

Kaj EriL, stambogssekretær.

+
PORTRÆTGA!-LERIET
Katte, som i årets løb har opnået en titel eller
er blevet ,,bedst" på en udstilling, vil vi gerne

have i blad m. 1 7979 med billede. Send et

billede i sort-hvid med de nødvendige oplys-
rri:rgcr til bladcts rcdrktør.

+
A[!NJO[.1CER
Så er det tid, hvis avls- og opdrætterannon-
cerne ønskes fortsat i det nye år. Besked gives,

gerne skriftligt, til Kaj Erik Seeberg.

På grund af arbejdet med disse annonce.r

vil det være en meget stor hjlpæ. orn beske-

den gives hurtigst muligt.
Prisen er stadig den samme, 10 kr. pr. gang.

Annoncen bestilles for et helt år, og betalingen
forfalder efter første indrykning. Ånnoncens

størrelse rnå højst være 6 linier.

GEI{ERÅLFORSAMLINGE'{
JYRAKs årlige generalforsamling finder sted

den 11. febnar L979.

Forslag til generalforsamlingen skal være

sel<retæren i hænde senest 15. ianuar.
Indbydelse til generalforsamlingen vil som

sædvan-lig blive udsendt med 14 dages varsel.

(

DET LAVER JEG
F ornrtnden:

Hvad laver formanden l' Formandens vigtigste

arbejde er at uddelegere arbejde til de øvrige

bestyrelsesmedlemmer. Han har derefter tid
til at trille tommelfingre.

Det skal betragtes som en spøg. Er der

noget, jeg ikke har, så er det tid til at trille
tommelf ingre. I det daglige er det sto.rt set

at besvare brere, der indgår til klubben, der
er mit arbejde. Det er ikke altid lige morsomt,

men det er noget, man må lære at affinde sig
med. Jeg skal endvidere sikre mig, at klub-
bens aktiviteter passes, herunder overholdelse
af allc-r'ede fastlagte terminer. Formanden ind-
kalder ti1 bestyrelsesn.røde og udsender dags-

orden.

Jeg anser det for at være et af mine vig-
tigste jobs at holde klubarbejdet på et plan,
hvor aLle kan være med. Vi må ikke glemme,

at der ialt, incl. familiemedlemmer, kun er ca.

700 nedlemmer i JYRÅK. Derfor skal der

også være plads til afslappet samvær ind
imellem.

Een ting er helt givet: er der noget ubeha-
geligt, der skal overstås, så er det formandens
opgave. Mon ikke det er grunden til, at for-
rlanden er ugleset de fleste steder, selv om
man v6d, det er hans arbejde.

Jeg havde nær glemt telefonen, selv om jeg
ikke kan forstå det. Den, vi har, er slidt op.

Richa. dt.

2',1
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Stamnavn

,,Af Kattenhøj"

Specialopdræt af hvide, blå, blåcreme og

tierne persere_

Ny blå avlshan, lovende afkom: Bølle al
Sten:øse (1 CAC). Faderen: Blue Beau

of Pensford.

Avlshunner: lnt. ch. Gi!i a, Kivio, hvid, og

r:ode;en: [']o:l: af l-l:mrnershclell, hvid-

LENE KATTENI{I'"J GÅi!V[NJIELGÅHD

Toftegårds'/ej 40, Toftegården,
99C0 Frederikshavn, telf. 08 - 420510

,,Af Agersnap"
Ch. CEUS AF BÆKGÅRDEN

til avlstjeneste.

Opdraet af brun-, blå-, rød- og

skildpaddemasket colourpoint samt

af fuldfarvet perser.

ruORMA AGEMSi\IAP LÅRSEN

Skoiegade 3 - 6670 Holsted

Telf. 05 - 39 28 18.
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IJ!, ua:rieteter blea anerkendt af F IFE,
For colourpointen betød FIFE's plenarforsam-
ling 1978 et godt skridt i den rigtige r,etning,

og vi siger tak til Birgit Nehammer, som fik
Danmarks gennem flere år forgæves fremsatte
synspunkter ført igennem. Nu kan endelig
alle tortie colourpoints få CAC, dvs. de blå
tortie (også kaldet blå-creme), de chokolade
tortie og de lilla tortie. (Kun de, som er to.rtie

med tabby, er ikke certifikatberettigede. De
betragtes som hørende til tabb).gruppen og er

endnu ikke anerkendt). De cre:-:e colourpoints
kan også få certifikat, og da de konkurrerer i
klasse med de røde, slipper vi for de ideli5c
diskussioner om, hvorvidt en l:rt er rød eller
creme - i hvert fald i relation til klassifice-
ringen på en udstilling.

Til gengæld er så den store brandede gruppe
blevet endnu større. Røde, cre:-re, chokolade,

Iilla og alle torties konkurrerc- sammen. Det
vil stille store krav til de katte, som skal

vinde certifikater i denne grup;e, da den kan

formodes at blive meget stor. FIFE har imid-
lertid tidligere givet udtryk for, at det var

frygten for små klasser med ,,billige" certi-

fikater, der gjorde, at man slog mange farver

sammen, så den dag, vi kan redegøre for, at

en enkelt farve er repræsenteret tilstrækkeligt
bredt til at kunne give en rimeligt stor klasse,

vil vi kunne håbe på at fL en farve skilt ud.

Endvidere opnåede vi at se Danmarks for-
slag til standard for tabby colourpoint god-

kendt, (Se forrige nr. af Hvæssebrættet, hvor

forslaget var trykt). De tabby kan dog endnu

ikke få CAC. Hermed er forhåbentlig opdræt-

tere med lyst til at lave nyt blevet inspirerede.

Om man kan lide tabby colourpoints eller ei

er en smags sag, men de har i hvert fald, bl.

a. på grund af deres indrammede øyne, et gan-

ske andet udtryk i ansigtet end de non-agouti
colourpoints. V.C.

+
Der vil sikkert være en del medlemmer, som

forgæves har forsøgt at fi fat på mig i perio-

den fra sidst i august til sidst i oktober, og

de h-ar måske undret sig over, hvorfor jeg ikke

tog telefonen. Til forklaring kan jeg hetmed

oplyse, at jeg i det tidsrum lå på hospitalet
for at pleie en vanskelig graviditet. Jeg er nu

tilbage igen, men da jeg er blevet rådet til
at skåne mig selv og samtidig har fået et job,

som kræver mere af mig end mit tidligere, har

ieg fundet det nødvendigt at skære ned på

min indsats i vores klub. Det er derfor, at

Richardt denne gang har påtaget sig at redi-
gere bladet, mens jeg kun har lavet alminde-
ligt ,,slavearbejde" i det omfang, jeg syntes,

jeg kunne overkomme det. Af samme grund
vil jeg til generalforsamlingen 1979 trække

mig tilbage fra bestyrelsesarbeidet. Da dette er
sidste blad inden generalforsamlingen, vil jeg

de:for gerne sige tak til de medlemmer, som

har kunnet holde mig ud så længe, og som hat
hjulpet til med at lette bestytelsen i det store

- og med tiden større og stØrre - arbejde. Jeg
håber, at interessen for racekattene fortsat vil
være så stærk, at rigtig mange vil være villige
til at påtage sig det arbejde i bestyrelsen og

andre steder, som nødvendigvis skal udføres,

hvis vi skal have en klub til at fungere.

Jeg har i min bestyrelsestid prøvet at virke
både som suppleant, som menigt bestyrelses

medlem, som stambogssekretær, som kasserer,

som formand og som sekretær foruden at redi-
gere bladet, og jeg tør sige, at for alle poster
gælder det, at arbeidet er vokset betydeligt
i de senere år, så betydeligt, at det måske var
rimeligt at udvide antallet af bestyrelsesmed-

Iemmer. Jeg håber, at tigtig mange vil være
villige til at give et nap nreLl

VibeAe Ganst.

oø
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Hvorfor spinder katten ?

Dr. Paul leyhausen, leder af Max Planck
Instituttets dyrepsykologiske afdeling, er af
den opfattelse, at ,,katten spinder af sarnme

grund, som mennesket smiler ... fordi de har
det godt eller er forvirrede".

Dr. Leyhausens undersøgelser bygger på stu-
dier af .1.1 sorte, hvide, gule, brune og be.

skidte katte, der hat tilbragt flere år på
instituttet, og under dette arbejde synes det
godtgiort, at fornemme racekatte spinder, fordi
de er snobbede.

Den ansete psykolog mener at have konsta-
teret et nøje afgrænset klassesystem i katte-
verdenen. En kat, som ønsker at komme op
på rangstigen, lærer sig selv at spinde ,,a la
snob" for at vinde indpas i de rette diplo-
matiske kredse, men det bør retfærdigvis be-
mærkes, at der også finde§ en demokratisk,
nærmest revolutionær spindemåde, som benyt-
tes af katte, der vil på niveau med den mere
almindelige pøbel.

Denne demokratiske spindemåde benyttes
efter sigende med forkærlighed af hankatte,

der skal finde sig en livspartner. Dr. Leyhau-
sen hævder endvidere, at killinger hurtigt
lærer at spinde, når blot de har det godt, og
dette nøie modsvarer små børns småpludren
efter en vel overstået mælketår.

Derimod spinder ældre katte på en særlig
ubehagelig måde, når de ikke har det ret godt.
Denne spinden i høi alder er en symbolsk
udtryksmåde, en slags drømmen sig tilbage
til killingeårene.

Således har katatee.jere ingen grund til at
nære ængstelse, så længe katten spindeE efter-
som det simpelthen er dyrets måde at smile på

eller i visse tilfælde en bøn om bes§ttelse.

+
REDAKTIONEN§ NOTE:

Oc,enstående er et ød.klip fra Ålborg Stilts-
tidende. Et af uore ældste medlemmer i kløb-
ben har reltilligt lånt os det. Dey.,ærre aar
der iøgen dato på zdAlippet, nen det stan-
nzel tilbdge lrø den tid, da d.ansk retsArioning
bragte aa i stedet lor å.

Vi er belcligtis bleaet lidt Alogere siden
dengang, men oi syxtes, del tlrtr en fieget
sjou lille historie. Red,

Slamnavn

»BANGÅLORES«
Til avlstieneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

B;'uc: af Jackmanis (blå perser).

Marco af Donaciano (rød perser)

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

rød, smoke og sort.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.
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FIFE-generalfo
oktober 1978

a

1 Prag

Fra den danske delegat, Birgit Neham:rer, har

vi modtaget nedenstående foreløbige referat.

Det officielle referat vil. som det måske vides

fra tidligere år, først fremkomme på et noget

senere tidspunkt.
Generalforsamlingen åbnedes af Dr. David fra
den tjekkoslovakiske klub. - Derefter holdt
FIFE's præsider-rt, Pia Hollenstein en kort tale.

Referatet fra 1977 blev godl:endt med gan-

ske få ændringer.

Regnskabet blev godkendt.

Valg: Alle blev genvalgt t:red undtagelse

af Frau Heuser, der har ønsl: -'t at træde til-
bage. I stedet valgtes Brita Kastengren-Rem-

borg til næstformand. Alle srr-rpleanter blev

irenvalgt. Dornrnerkomit€ og di"ciplinærkornitd

blev genvalgt.

Spanien og Ur-rgarn blev optaget som nve

medlemmer af FIFE. 6vek, Muudikat og DRU
får tilladelse til at afl'rolde udstillinger i
FIFE-regi, men må vente med egentlig opta-

1;else til 1979, hvor n),e statutter er trådt i
kraf t. Holland lovede i den forbir.rdelse at

danne en federation og påpegede, at der alle-
rede var rr-rånedlige møder mellem Felikat og

Mundikat vedr. fælles problemer.
Komiteernes arbejde blev gennemgået og

resultaterne oplæst og behandlet. DKs forslag
til colourpoint tabbypoint standard blev god-

kendt, og samtidig blev 1lb grupperet således:

Gruppe 1: 1l SP.

Gruppe 2: l) BP.
Gruppe l: 1lb CP - 1lb I-P 1lb RP -

1)b Crp og alle 13b tortiepoint med et CAC.
Gruppe 4: 13b Tb SP - 1lb Tb BP - llb

Tb CP - llb Tb LP uden CAC.
Redtabby og tortietabby-point er ikke god-

kendt.

DKs Devon-rex standardforslag blev for-
kastet. Den nyeste engelske standard er gæl-

dende med tilføjelsen: Hovedet skal være en

kort trekant med fremstående kindben. Det
Llev samtidigt fremhær,et, at SI--rex ikke er ert

ny varittet, men blot en rex med siamfarver.
Siam tabbypoint SP skal dømmes i 6n klasse

for sig selv med CAC. De øvrige tabbyfarver
dømmes samlet i 6n klasse med et CAC.

Kontrasignatur ved tilbageholdelse af CA-
CIB er ikke længere nødvendig, men ønskelig.

En dommer kan ikke længere ændre en kat
til b:dømmelse i en anden f arve end dc'n,

liatten ei indskrevet i på stamtavlen. Katten
skal bedørnmes i den fan,e, d:n er indskrevet
og anmeldt på udstillingen i, men domr.neren

kan på bedømmelsen tilråde en ændring, der

foretages af klubben, og først på næste udstil-
ling kan katten tilmeldes og døn.imes i den

ændrede farve.
Europ6 creme, farve 17. Standarde:r ændres

til: Så lys creme som rrulig. CAC kan il:l:.:
tildeles, hvis der er ukorrekt farve - grøn ring
i øjnene, tabbyrnarkeringer på kroppen. Ganske

lette tabbyrr-rarkeringer på ben og hale kan
tolereres.

Det blev fastslået, at øjenfarven på Silver-
tabby skal være rent grøn eller hazel (noiset-
te). Hen,ed forstås den grønne farve i en

umoden hasselnød.

Trefarvede katte (opdræt 12, 12b oF,22).
Standaidændring: Ikke mere end halvdelen må
være hvidt i or.erensstentmelse med standarden
for l2a.

Dr. Martin fik godkendt et forslag om, at
der nu skal være J0 katte plus en dommer-
anbefalrng til at få godkendt en nv farve-
variation. Jfr. forslag fra Bel,rieq og Italitn.
der rznsker en begrænsning i anerkendelserne
af nye variationer.

I):ririen onskede flere dommerkonferencer.
Gener^alf orsamlingen opfordrede de enkelte
lande til at invitere så rigeligt med dommere
tll hver udstil[ng, at der kunne blive tid til
at gennemdrøfte udstillingen søndag eftmd.

Brasiliens forslag tiI en forenklet dornmer-
udCannelse for lokale dommere blev ikke god-
taget. Derimod tillod man titlen Int. Ch. ved
det tled je CACIB, da det ikke er praktisk
n.ruligt for Brasilien at udstille i udlandet
ligesom Tjekkoslovakiet.
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«

TIL AVLSTJENESTE:

»indigo Blue Laban«, 24a.

»lndigo Pink Panter«, 24c.

»lndigo Filou", 32 LP.

Ch, »Corinne Etoile de Lynx«, 32 SP

,,Rangoon Janus«, 24, med {lere.

"]NDIGO seriøst siamopCræt
KILLINGER TIL SALG:

Killinger fra seriøst, kvalitetsbevidst hobby-
opdræt af i kærligt miljø frit opvoksede,
titlidsf ulde 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

ANI{IE CHRISTENSEN

Sættergården 1 .2635 lshøj . telf.02 - 543876,. bedst kl. 117-18.

qurn tessenza manx

else og bjarne liiders

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

halet) og longy (langhalet) lejlighedsvis til salg.

Sunde og robuste. Færdes frit i hus og have.

Bestillinger modtages. Til avlstjeneste: »ADAM«.

grøndaEs parkvej 82, 2720 Vanløse - (01) 71 71 81

østre strandvei 70 - orø - 4300 Holbæk - (03) 47 0270

RACEKATTE
i topklasse

Til avlst,encste for lF-testede hunkatte:

,1nt. Ch. MARICAS ANIO (23a).

Ch. FABIAN FUSCUS AF SIGIRIYA (23).

Killinger kan forucibestilles.tu
ABYSSI N I ERE

IIJIARGIT I.IÆRSLEV

3550 Slangerup Telefon (03) 33 32 68.



c.

Frankrigs forespørgsel om titlc.r for impor-
terede katte blev afgjort således, at en kats

navn incl. titel beholdes på stamtavlen, mens

katten dog skal begynde forfra på en FIFE-
karriere.

Disciplinærkomiteen har tildelt en ny hol-
landsk dommer 1 års karantæne på grund af
uheldig optræden på en fransk udstilling.

Holland har fået tilladelse til at give CAC
på specialudstillinger, forudsat at disse om-

fatter ca. 100 tilmeldte katte.

Norges forslag vedr. specialeksamen for
Norsk Skovkat mødte megen modstand og

blev endelig henvist til dommcrkomiteen.

Sveriges forslag vedr. dommerelevers ret til

at udstille blev afslået. Forslaget om ændring
af dommereksamen blev henvist til dommer-

komiteen.
Ekstraordinært fremkom et tvsk forslag om

godkendelse til CÅC af blå orientalsk slank-

form. Generalforsamlingen vedtog med f4 ma-
joritet at behand[e forslaget. der blev ved-

taget med L0 stemmer.

FIFEs statutter blev vedtaget med få æn-

dringer. Rapport om dette, om udstillingsreg-

lerne og stambogsreglerne, når oversættelse fo-

religger i endelig form. DKs forslag om ikke

at udstille kuld under 10 uger blev vedtaget.

Ref .: l)irgit Nebamnter, FlFE-delegat.

Nctgen siger, al clct Aau nan ikhe eilel ortll »ten t.'i har i kart.en ttor på t:easkab og fælle:-
sAab - alle 12! Vi hctlder ALi-crtt og Zoli og er orttrult i Llressebrt?ttet nr.7, ntartt 1977.

tsilledet er indsendt af Egon .Nlortensen, Nørresundby.
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Flodb ølgen
Hernede ved flodbredden havde hun indrettet

sin rede. Det vrr en stor, hul træstamme med

en lille åbning, netop stor nok til, at hun.

kunne presse sig igennem. Inden for udvidede

den sig til et langt højloitet rum, der var

foret med tørre blade og små, bløde træ-

spåner.

Hun r.ar en usædvanlig stor, grå kat. Hen-
des årvågenhed, det gennemtrængende blik og
kroppens bevægelser fortalte, at man stod over
for et r-ildt dyr. Oprindeiig havde hun vrret
vild, men havde knvttet sig ti1 menneskene
under en graviditet. Nu var hun atter jaget

tilbage til skovene af en hadefuld mand med
et gevær.

|Ju, hvor fødslen var så nært forestående,
forsvandt hun ind i sin træstamme. I løbet
af natten fik hun fem l<illin5er. I kuldet var
der 6n, der afveg både i størrelse og farve fra
de andre fire. Det var en han, og han var
en tredjedel større end de øvrige, og hans

pels var dog stribet som moderens, men brun-
rød i bunden i stedet for gr'å. Hankillingens
øjne blev også grågrønne i stcdet for hun-
killingernes lyseblå.

Da killingerne blev ældre og begyndte at
spise kød, fulgte de moderens jagter fra hule-
indgangen eller fra en hul gren, der sad på
oversiden af stammen og virkede som et
periskop.

Så, da killingerne var 7 uger gamle, indtraf
katastrofen. Det blev et kraftigt uvejr, og leg-
nen skyllede r.red. Det regnede flere dage, og
vandstanden i floden steg faretruende. Læn-

gere oppe i bjergene havde bæverne for længe

siden bygget to dæmninger over floden, så

der lå to store damme i forskellig hø jde.

Strømmen rev en gammel træstamme med sig,

og den tordnede ned ad floden og ramte med
stor kraft den øverste dæmning. Dæmningen
brast, og vandet fossede igennem hullet- Kraf-
ten fra vandet og træstammen ramlede ind i
den nederste dæmning og nærrnest splintrede
den. Flcdhølgen tordnede ned gennem flod-
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sengen, gik over bredderne og oversvømmede

hele dalen.

Moderkatten hørte bølgen komme, greb den

nærmeste killing, 6n af hunnerne, og flygtede
ud af reden med den. Flodbølgen indhentede
katten og fejede både hende og killingen bort.

Bag dem hoppede og dansede den hule
træstamme afsted som en lille kvist. Stammen

lå dybt på grund af fugtigheden, den havde

opsueiet fra jorden. men den gren, der før
blev brugt sorn periskop, stak lige op i luften.

I(illingerne inde i hulen var druknede, men

oppe i den hule gren sad hankillingen. Han
var drivvåd og rædselslagen. men stadig i live.
Han sad mecl lukkede øjne og hagede sig fast

til indersiden af grencn med kløerne. Stam-

men gl,ngede op og ned og dykkede af og til
under vandet. Inden i pustede og spruttedq
killingen, hver gang den kom oven vande,

men han holdt stædigt fast.

I løbet af natten gled stammen ud i en.

større flod, og endelig flød der-r ved daggry'

ud i Mississippifloden. Den lille hankilling
opfattede det ikke, derr hang hele tiden med

lukkede øjne. I over fjorten timer havde han

siddet i grenen, og det kostede ham en kraft-
anstrengelse bare at åbne øjnene. Da solen

begl,ndte at varme ind gennem hullet i 6;rer.ren,
prøvede han at klatre op til toppen for at

hcmn-re ud. Det tog ham en time at få hove-

det op af hullet, og da der var vand på alle
sider, opgav han.

Hele formiddagen åbnede han kun sjældent

øjnene og opdagede derfor heller ikke drengen

i robåden. der sad lidt derfra. Drengen så på

krllingen og troede, den var død, men sorr
han sad og betragtede stammen, åbnede killin-
gqn øjnene og drejede hovedet. Nu reagerede

drengen hurtigt. Efter at have ha'et ankeret

ind tog det ham ikke lang tid at indhente
træstammen. Angsten f or mennesket f ik kil-
lingen til at llØre et spagt forsøg på at hvæse

og snerre, men drengen smilede blot og løf-
tede ham i nal<keskindet over i båden. Han
viklede killingen ind i sin skjorte og be-

gyndte at ro mod land. Da han havde nået
anløbsbroen, fortøjede han båden, løftede kil-



lingen op og bar den op til et skur, der 1å

ved siden af selve beboelseshuset. Her prøvede

han at fodre killingen med srnå bidder af en

fisk, han havde fanget. Den rørte længe ikke
fisken, men til sidst overvandt sulten dog

frygten for drengen, og snart var hele fisken
forsvundet.

Da killingen nu var mæt, faldt den i .søvn

i en lille kasse foret med en sæk.

Næste gang drengen kom, havde han bragt

en skål lunet mælk og en spand lunken vand.

Først drak killingen mælken, og netop, da

den begyndte at føle sig tryg ved situationen,
løftede drengen den op i spand:n for at vaske

mudret af den. Killingen peb af rædsel og

kradsede og kæmpede for at kcn.rme fri.
Drengen var forberedt på d:: og holdt fast.

Og snart var killingen både vasket og gnedet

tør med et håndklæde.

Han havde længe strøget det lille dyr over
pelsen, og killingen sov try6lt. illigevel dirre-
det dc.t somme sider i skindet. når han rørte
ham.

Drengen lagde hovedet helt rnd til den
Iille krop, og så hørte han det - ganske svagt,
men ikke til at tage fejl af: den Iille han-
killing spandt. .4{.S.

du noget sådant, skal du absolut ikke sælge.

Du behøver ikke være bange for, at der ikke
kommer flere købere, det ;tør altid før eller
siden.

Når du træffer den ,,rette" kØber, den, du
mærker kan lide katten og vil overtage an-

svaret fra drg, int'ormer da denne og tal om,

hvad det indebærer, at man i forhåbentlig
mange år frem i tiden skal drage omsorg for
det liv, man anskaffer. Det er ikke altid be-

kymringsfrit, sygdom og andet besvær kan

kcmme, dette skal altid tages i betragtning.
Fortæl den nye eier om, hvad man skal

gØre, for at killingen nemmest falder til i sit
nye hjem. Vis, hvordan rnan plejer katten,

giv en madplan over, hvad den skal have at

spise, og hvad den helst kan lide, evt. hvad

den plejer at fåt af vitaminer og kalk. Pak lidt
kattegrus af den slags, den plejer at bruge,

for at undgå evt. ,,ulykker" på det nye sted.

Disse små ting gør, at du får en mere tilfreds
købrr mqd etr kar, dcr trivs:.

Når du har gjort dette, kan du aflevere
katten med god samvittighed. Skulle der trods
alt opstå problemer, hjælp da den nye ejer
så godt som rnuligt. Skulle det alligevel al
den ene eller anden grund ikke gå, køb da

katten tilbage, kattens vel går forud for det

økonomiske. Du har altid en bedre forudsæt-
ning for at skaffe en ny køber og frem for alt
den rette køber, end en ny, uerfaren katteejer.

Sælg aldrig en kat, du mistænker for ikke
at være helt rask. Sælger du et sygt dyr. skaffer
rlu den nye ejer en masse bekymringer i stedet

for den glæde, han har ventet sig af købet,

hvilket gØr, at han kan tabe interessen. Sail-
tidig skaffer du dig et dårligt ry som ansvars-

lr:;s opdrætter.

Flr 10 ugers alderen skal killingen ikke
skilles fra iloderen. vent gerne et par uger
mcre, det er kuo til gavn for killingen"

X{ange synes måske, at det, som skrives her,

er unødvendigt, men man hører efterhånden

lidt for ofte, at killinger bare sælges uden

oplysning af nogen art. Alle kan bare håbe, at

de, som sælger dyr, kan kende deres ansvar.

(Artikel fra Våra Katter nr. I l9l1).
2§

Råd uedrørende sdlg

øf killinger
Når du parrer din kat, påtager du dig et stort

irnsvar. Du sl<al ikke bare passe killingerne,

så de bliver sunde og dejlige individer, men

du har også ansvaret for, om de senere skal

få mulighed for at få et godt 1ir..

Når det bliver tid for at sælge, så giv dig
god tid, tal med evt. interesserede længe. Un-
der samtalen mærker du snart, hvordan deres

indstilling er til katten, om de skal have den

som legetøj for et bam, om de mest tænker
på katten som et udstillingsobjekt, om katten
skal passe sig selv sorr uclekat osv. Mærker
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Af Barrie C. limtnieson,
oter.rat al VibeAe Garntt.

Det er ejendommeligt, at selv efter rundt reg-

fiet 45 fu fra forekomsten af den første ,,lyse-

røde" killing har vi her i Europa stadigvæk

besvær med hensyn til arvegangen og frem-
tidige avlsplaner fot en af de smukkeste per-

servafieteter. Det er trist, men sandt: der er
for mange meget fordomsfulde meninger i
flogle af vore lande om disse perserkatte. For
fi aI vote dommere tager sig tid til at for-
bedre deres viden og hiælpe opdrætteren med

studiet og udviklingen ag kam6en, som jeg

tror har store fremtidsmuligheder.
Disse skønne katte og alle d,e forskellige

farvetyper, som kom ud af de planlagte par-
ringer, kan føres tilbage til Dr. Rachel Salis-

bury, hvis xbejde lørte til anerkendelsen af
kamEen i Amerika omkring 1960. Vi må være

taknemmelige for dette store arbejde, som gav

os denne ny og dejlige varietet inden for de

langhårede katte.

Kam6en er ikke en ny race, men blot en
ny farvevariation af en allerede eksisterende

,,spidsfarvet" perser, og som sådan må den

kategoriseres. Kamder har været anerkendt af
alle amerikanske sammenslutninger i en år-
række.

.De følgende bemærkninger drejer sig om far-
ve, avl cg klassifikation i forsøget på at hiæl.
pe opdrættere, dommere og udstillere med at

træffe beslutninger ang. kam6erne og de end-
nu ilke anerkendte varieteter.

Omkring 1901 blev der i en ,,stud book"
fra Beresford Cat Club i Amerika opført en

,,appelsinfarvet kat", som måske allerede da

kan have været en første forbindelse til de

senere opdrættede kam6er. Lyserøde killinger
blev registreret for første gang i Åmerika i
1934, men det planlagte, intensive avlsarbejde
fulgte først i 1954. De første hankillinger
blev registreret i et kuld af smoke-tortie kryds-
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(Barrie Jimmiesdn er FlFE-dommer og vil
være læserne bekendt fia Jyraks Vejle,udstil-
ling. Han er desuden vice-president for ,,The
Cameo Cat Club Åmerica for the Extra Terri-
tories" og medlem af ,,The Silver'Fanciers

America").

ninger, og navnet kam6 blev valgt på grund af
ligheden med en anretning vanilleis rned ap-

pelsinglasur på toppefl. (Nå, ser man det?
Måske blev så isdessertens navn valgt p. gr.

a. ligheden med kam6smykkerne? - Oversæt-

tereos note).

Kam6en blev, som jeg allerede har nævnt

det, først fremavlet ved krydsnin.q af en han

fra et smoke kuld med en skildpaddefarvet,
dvs. ved at bruge en ,,shaded" eller ,,spids-
farvet" kat til en kat med gen for rødt. Kam6-
erne er spidsfarvede katte, idet hvert hår €t
farvet i spidsen med en farve, som aftager til
hvidt-råhvidt ned mod hårroden.

Hos silver-kattene (chinchilta. shaded silver,
silvertabby, smoke) er spidsfarven sort, men
hos kam6en er spidsfarven rød ell,er creme. I
Amerika har man to klasser, mens vi her i
FIFE kun har 6n klasse. Længden af de f.ar-

vede spidser algøt mønsteret.

Der er stadig betydelige vanskeligheder med

at få kam6erne korrekt klassificeret, og ten-
densen er, at man kalder for mange for shell
kam6, fordi de er crernefarvede på spidserne

og derfor syner lysere, men dette er galt. De
fleste kam6er bliver mørkere med alderen,

skønt der her også er undtagelser fra regelen.

Så nu med hensyn til klassificeringgn af ka-
n16en: Hvordan afgør man forskellen mellem
en shell og en shaded kam6? Groft sagt: Hvis
hEjst en ottendedel af hele håtets længde er
spidsfarvet, er det en shell, og set på afstand,

kunne katten se ud som en hvid kat. Man må

tæt på for at kunne se det §rnde slør af lame
på ryggen, flankerne og på toppen af halen.

Ansigtet er næsten hvidt, men har meget lys

spidsfarvning. Farven på ryggen kan blive
mørkere nedefter, efterhånden som den går
over i halens farve. Benene kan forekomme let
skyggede med spidsfarvning. Hagen, øren-

Kamåen



duskene, maven, brystet, undersiden af halen
og også indersiden af benene skal være hvide
eller så lyse son-r muligt uden pletter eller
aftegninger. Næselæderet skal være rosa lige-
som øjenranden og trædepuderne. Øjenfarven
for en shell skal være kobber, men kan tilla-
des at være lysere ligesom i de mørkere varie-
teter. Kraven vil være let spidsfarvet ligesom
den korte pels på skuldrene.

Spøgelsesstriber på benene kan man se stort
på. Alle brune nuancet i spidsfarvningen er

derimod en fejl, ligesom en ah,orlig fejl er

fuldstæn.dige ringformede aftegninger på be-

nene.

Spidsfarvningen bør være så jævn sonl mll-
lig og ikke forekomrne i plcttr:r. Hvis en ot-

tendedel til en halvdel af hele håret er spids-

farvet i rødt-creme. er der tale om en shaded

kam6.

Også hcr må underpelsen r,:re hvid med
en overfrakke af spidsfarve ned over siderne,
på ansigtet og l.ralen; fra mør1., på ryggen til
hvid på hagen, br1,stet, undersiden af halen,
maven og indersiden af benene. Ydersiden af
benene skal r,ære tonede ligesom ansigtet. Hcl-
hedsindtrvkket skal være en langt mere intens
rød eller creme tcne end hos den shell kam6.
Øjenfarven er dyb kobbcr, passende til pels-
farven. Næse, trædepuder, øjenrande og snu-

cleparti er rosafarvet. Brune nuancer er en fejl.
Let stribeaftegning på benene (.vdersiden) er

tilladt. Fuldstændige ringformede aftegninger
er en fejl.

Hvis halvdelen eller mere af håret er spids-
farvet, er der tale om en rød smoke, eller sonr

vi siger, en smoke kam6. Når katten ses fra
oven, ligner den en rød kat rned en lys krar.e.
Undcrpelsen skal stadig være hvid. men dybt
spidsfarvet med rødt. Når katten cr i bevæ,

gelse, ses den hvide underpels tydeligt. ,,Punk-
terr.re" (eller spidserne, det, der svarer til de

fan,ede partier på siameser og colourpoint) og
r.nasken skal være røde med et smalt hvidt
bånd på håret tæt ved hårroden lige ved hu-
den, hvilket vil kunne konstateres ved at skille
hårene. Hvid krave, ørenduske osv. Næselæ-

der, øjenrande, trædepuder, snudeparti rosafar-

'et. Øirnfaruq dvh kohber.

Denne sidste varietet er endnu ikke aner-
kendt til championstatus af FIFE.

Når man bedømmer disse katte, må man
automatisk placere en shell som en chinchilla,
en shaded som en shaded silver og en smoke
som en sort eller b1å smoke.

I Arnerika har man, helt åbenbart på grund
af den genetiske nødvendighed i opdrættet af
shell, også anerkendt den mystiske blåcreme
på silver underpels. Disse findes også i shell,
shaded og smoke varieteter.

Den skildpadde-smoke, som spiller en stor
rolle på stamtavlen for næsten enhver kamå,

og hvem vi behøver som en stadig tilbageven-
dende mulighed for rrye linjer, blev stemt ned
af FIFE som en unødvendig ny persenarietet.

Jeg må spørge rnig selv, om vi selv i dag skal
handicappes af disse forældede forestillinger.

I Amerika arbejdes der en del på den tabby
kam6. Personlig tror jeg, at nye tanker, nye
ideer, udr.eksling af avlserfaringer og praksis

er fol.røden i katteverdenen. Hvordan skulle
vi ellers have fået alle de yndige varieteter,
som vi i dag ser på udstillingerne, hvis det
ikke havde været for tidligere tiders opdræt-
teres opofrende arbejde? Naturligvis må der
r':e-e re3ler og love, men ikke til skade for
f re:r.rtidens katteverden.

Den lmerikanske standard for shell skild-
paCde, shaded skildpadde og smoke skild-
padde er som følger:

Shell skildpadde: Hr.id underpels: Pelsen på

rl,ggen, flankerne, hovrdet og ha'er sa t spiris-
ia:r,et i sort med r.eldefinerede pletter i rødt-
eller creme-spidsf arvede hår. ligesor.r.r hos den

almindelige spildpadde. Ansigt og ben må have
lov at r,ære let skvllgede. Ha-gen. errenduskene,

rraven og br,vstet hvidt eler meget Iet spids,
farvet. Øjne kobber. En rød eller creme spids,
farvet blis på ansigtet er ønskelig.

Shaded skildpadde: Hvid underpels. Krave
med sort spidsfarvning og klart definerede
pletter i rødt eller creme, mØnstret som hos

den skildpadde. Shading'en skal tone fra mør-
kest på ryggen og lysere ned over ryggen, an-

sigtet og hale for at være lysest på hage, bryst,
mave, ben og halens underside. Helhedsind-
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trykket sLel være en meget mørkere kat end

den shell kam6.

Smoke skiidpadde: Når den er i ro, kan

den ligne en almindelig skildpaddefarvet kat,

rnen når den bcvæger sig, ses den lyse under-
pels, stærl:t spidsfarvet i dybden med sort og

med klart definerede pletter i rødt eller creme,

ikke brindlet, mønstret som en almindelig
skildpadde. Ansigt og øren skildpaddemønstret
med ct smalt hvidt bånd ved bunden af pel-

sen. Det må kun kunne ses, når hårene skilles.
Hvid krave og ørenduske. Øjenfarve strålende
kobber. En rod eller creme blis på ansigtet

er ønskelig.

Den nye for os: den blåcreme på silver
bund, naturligvis et kønsbundet kvindeligt gen,

er et yndigt syn. Disse sart farvede katte er

de fremtidige kam6 avlsdyr, skønt de ikke selv

udviser kam6 fænotype. Men genetisk set giver
de, ligesom de skildpadde, deres røde gen

videre til deres afkom.

Jeg vil nu begynde med de erfaringer om

en kam6's liv, som jeg selv har gjort, natur-

ligvis med hjælp og iagttagelser fra pålidelige
akademiske opdrættere, som hjalp mig i star-

ten som kam6opdrætter. En personlig tak til
Barbara Naviaux, Californien, som var en vig-
tig vejleder for mig.

Det mest kritiske tidspunkt i en nyfødt

kam6's liv er det tidspunkt ,hvor hans eier op-

dager, hvad han er for 6n, en kam6 og ikke
en dårlig rød eller slet creme.

Sædvanligvis ligner kam6er ikke røde eller

creme, når de fødes. Måske ligner de lidt på

ryggen eller halen, men i ansigtet og på

hovedet er de næsten helt hvide, og under-

siden af kroppen vil være meget lysere, som

hos en silver (chinchilla eller shaded silver).
Som tiden gir, ca-. 2 til 3 uger, vil den hvid-

lige underpels langsomt og sikkert vise sig,

selv på ryggen, hvis man puster blidt ned i
pelsen. Som killingen vokser til, vil kam6-

mønstret vise sig på ansigtet, rytgen og potcf-

oe, og man kan som regel efter nogle få uger

sige, hvorvidt det er en shell eller en shaded

kam6. Men forsigtighed må udvises, da den
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lyse shell somme tider kan mørkne til en

shaded på et senere tidspunkt, til stor forvir-
ring for udstillere, opdrættere og dommere,

dvs. et problem som med chinchilla oL shaded

silver.

I et kuld, som hidrører fra en første kryds-

ning mod kam6, og hvor man har parret en

silver hun til en rød eller creme han, kan der

r'ære nogle hunner, som ikke er kam6er, men

som er af stor værdi for den opdrætter, som

ønsker at etablere sit eget opdræt. Disse hun-
ner vil være rigtige silverkatte rned et tyndt
lag blå-crerne på overpelsen eller skildpadde-
farvede med en hvid underpels.

De er ikke misfostre, men bærer de vigende
anlæg for kam€. De kan hav.: blandet farve
i ansigtet, røde eller creme pleiter her og der

og plettede tæer, men de har altid hvid un-
derpels. De har sædvanligvis også en god

type, og derfor burde de være højt i kurs i et

bevidst avlsprogram. De, der liommer fra sil-
ver, har som regel grønligt gule øjnc', og de,

der kommer fra smoke, har gyldne eller kob-
berfarvede øjne.

Disse hunner vil give kam6er af modsat
køn en generation tidligere, end man kunne
nå det ved direkte sammenparring. (Kam6kil-
lingen i første generation har altid samme køn
som sin shadede halvdel af forældreparret).
Hvis man parrer disse tilbage tit rød, creme
eller shaded (kam€) hanner, kan man få et
kuld, som kan bestå af adskillige kam6 killin-
ger af begge køn og af hele den brogede sha-

ded klasse, som omfatter silver creme, shaded
blåcrerr-re, creme smoke, skildpadde smoke osv.
At bruge en silver (chinchilla, shaded silver)
han til en creme hun kan også give den
ønskede kam6 han.

Kamd-farverne har udviklet sig hurtigt, og
det kræver omhyggelig avl at få den korrekte
typc og farr< frqrn. Det er kun genncm fortsar
studium og fri diskussion, at vi er i stand til
at gøre fremskridt. Efter den indledende silver-
til-rød-krydsning er der kun lidt at hente ved
at kryrlsr tilbagc til silver.

Kam6erne bør bedømrnes som persere med
kraftig benbygning, små øren, øjne med piod

afstand imellem, kraftigt kæbeparti, godt stop,

kort ,,cobby" krop, kort busket hale.

Jeg har været heldig med en blåcreme-på-

silver hunkat, som, da hun blev parret til min
shaded kam6 han, fik både hun og han shell
kam6 killinger, som nu er internationale cham-

pions. De smoke hanner fra denne krydsning
havde, skønt de var vidunderligt typede, ikke
tilstrækkelig dyb øjenfarve. Det er sært, for
tabet af øjenfarve ved den første krydsning
korrigere: sædvanligvi: i næsre generatiun.

men shell kam6er har som regel lysere øjen-

farve end deres shaded og smoke slægtninge.

Som regel er der ved første generations

krydsning 75 pct. chance for karn6 killinger,
ligesom anden generations krydsningen giver
en høj chance for, at alle killinger bliver ka-

m6, samtidig med at den f ortyndede farve
også kan vise sig.

Kam6en ville ikke være mulig, hvis det
ikke var for de yndige silver (chinchilla, sha-

ded silver, smoke), i hvis baggrund den type,

sc'm er opnået gennem parringer med solide
farver. gør opdræt af kamd forholdsvis let.
Men mange problemer opstår, ligesom med

opdrættet af silver, f. eks. jævn spidsfarve,

god hvid underpels, øjenfarve, og naturligvis
kræver det hård nedskæring, idet man kun
beholder gode typer n-red de fornødne kvali-
teter til videre avl. Sælg de andre som kæle-

dIr.
En kam6's personlighed er som regel god.

De er hengivne, sonl mennesker at omgås, er
gode mødre, bliver gode udstillingspersonlig-
heder, er nemme at have med at gØre og giver
en saltvandsindsprøjtning til shou,verdenen,

nå.r de er velforberedte til udstilling.

De fleste af mine første opdræt for få år
siden blev gjort med engelske silver og creme.

Sui købte jeg amerikansk materiale for at sætte

skub i mit program og give de nødvendige
udkrydsninger.

Åt bruge metoden med en blå-creme hun,
hvilket er udbredt i Amerika, giver en tendens
til creme spidsfarve, som, skønt det er en

smuk farve, ikke kan hamle op med glansen

i den røde spidsfarve. Imidlertid er disse han-
ner og hunner dog værd at bevare til vic]ere
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opdræt, og de producerer ind imellem rigtige
kam6 fan'er.

Exenpel 1r Blå-creme hun til smoke han.
Kuld-resultat: Skildpadde, shaded kam6 han-
ner, blå hanner. - Imidlertid kunne der i
kuldet have været:

Hanner: Hunner:
sort smoke shaded skildpadde
blå smoke skildpadde
blå blå-creme
rød spidsfarvet, shaded blå-creme
shell, shaded, sort smoke

smoke, rød sort
creme spidsfarvet blå smoke

som ovf. blå.

Bemærk, at der ikke er nogen rød eller
creme hun eller rød eller creme han i denne

P4rfing.
Exempel 2r Blå-creme på silver, krydset til

shaded kam6 han. Kuld-resultat: To sorte
smoke (hanner), en blå-creme på silver, en
shell kam6 (han), en shell kam6 (hun).
Exempel J: Rød spidsfarvet kam6 hun til rød

spidsfarvet kam6 han. Kuld-resultat: En rød
spidsfarvet kam6 han, en rød spidsfarvet kam6

hun, en creme han, en creme hun.

Exent.pet 4: Skiidpadde smoke hun til rød
kam€ han. Kuld-resultat: En sort smoke han,

en rød han, en shaded skildpadde hun.

Denne sidste krydsning kunne have givet
otte forskellige farver hos både han og hun
killinger, hvis ellers det havde været praktisk
muligt, men dette vil sige som et gennemsnit
af hundreder af killinger fra samme forældre,
og ikke, hvis en eller begge er homozygoter
for deres genotypiske farve.

For exempel: en homozygotisk sort smoke

hun, som kun bærer gen for sort sammen med

gen for det shadede mØnster, vil altid kun få
sorte smoke hanner og sorte smoke eller skild-
padde smoke hunner, uanset hvilken han hun
parres til.

Hvis en hvid perser skal være af nogen

nytte i opdrættet af kam6, må den bære et

skjult anlæg for enten rød, creme og/eller

Gør hygiejnisk rent
også hos Deres kat !

KLORIN er meget velegnet til rengøring

af toiletbakker, mad- og drikkeskåle.

Virker samtidig desinficerende

og nedsætter derfor smittefaren.

Flerner enhver lugt hurtigt og eflektivt!

KLORIN fås i plasticflasker med 3/a

liter samt i økonomidunk med 11lz liler
hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken . Xei . 78OO Skive.
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shading faktoren gennem rød, creme, kam6,

smoke eller silver forældre.
Man kan altid forvente kam6, hvis de to

nødvendige faktorer, anlægget for shading og
aelæg1;et for rødt/creme er til stede en eller
flere generationer tilbage. For eksempel pro-
ducered,e en hvid kat parret til blå-creme en

smuk kam6, fordi den hvides far vat smoke.

En odd-eyed hvid hun, hvis far var chin-
chilla, blev krydset til hvid han med blå øjne
(moderen var chinchilla), og de fik en shell
kam6 han, da hunnens mor var blå-creme.

De tre vigtigste gener, som skal tiI, groft
sagt, for at bevirke pelsens fa:ve hos en rød
kam6, er: anlægget for farven selv, anlægget

for shading, dvs. den hvide unlerpels, og an-

lægget for længden af spids:rnes farvning,
dvs. shell, shaded eller smcl<e. Genet for
længden af spidsfarvningen udviser imidlertid
ufuldstændig dominans. Jo lær:^ere spidsfarv-
ningen er, jo mere dominerer gcnet. Således er

smoke kam6 dominerende over shell kam6 osv.

Fortyndede farver er vigende over for ufor-
tyndede farver, dvs. creme over for rød, blå
over for sort.

Genet for solid farve er vigende over for
Senet for shaded farvning.

Husk altid, når det drejer sig om genetiske

love, at når man taler om sandsynlighed, taler
man om resultatet af hundreder af killinger
gennem den samme parring. Det er muligt at

parre en solid rød til en rød spidsfarvet kam6

og ikke få andet end solide creme ud af det.

Idealet, som vi burde stræbe efter i op-

dr'ættet, er homozygositeten for både rødt gen

og gen for shaded. Den hurtigste måde at

opnå homozygositet på, er gennem indavl.
Husk imidlertid, at indavl involverer alle ge-

nerne, ønskværdige som uønskværdige, så man

må være opmærksom på alle muligheder og

konsekvenser, såsom smuk spidsfarvning, men

lange næser, haler med knæk eller lav mod-
standskraft mod sygdomme.

To creme kamder vil altid få creme eller
creme kam6 killinger. Tilsvarende kan to røde

kam6er få creme og creme kam6er i tillæg til
de ønskede røde kam6er.

Det er umuligt at få en kam6 i en parring

mellem to creme, også selv om de begge skulle
have kam6 aner. Det er umuligt at få. en kat
med hvid underpels, med mindre mindst 6n af
dens forældre er shaded. Den eneste undta-
tagelse til denne regel er den solide hvide, som

bærer anlæg for enten silver eller smoke,

Barbara Naviaux siger: Der findes ingen
vigende kam6. Ingen kat kan producere en

killing med hvid underpels, med mindre kat-
ten selv eller dens mage udviser hvid under-
pels.

Jeg tror, vi nu kan tage en samlet oversigt
over kam6en. Barbara siger, at kam6erne er,

hvad de er i dag, på grund af deres baggrund
i de solide farver. Dr. Rachel Salisbury's fff-
ste krydsninger i 1950'erne gav kam6er fra en

parring mellem skildpadde og smoke, b1å-

creme til hvidt (den hvide bar shaded fakto-
ren) og silver til rød. De oprindelige Naviaux-
parringer var creme til sort smoke, hvor det

røde gen kom fra den creme han, og genet for
shaded og for ufortyndet farve kom fra en

homozygotisk sort smoke hun.

Som afslutning vil ieg gerne fortælle, at vi
(Hans-Rainer Niehoff og jeg) har opbygget et

referat over smoke, shaded silver, chinchilla
og endelig kam6, som starter så langt tilbage
som i 1860'erne og går frem til i dag. Vi har
prøvet at samle dette referat til gavn for per-
seropdrættere i Europa, idet vi viser parringer,
planer for opdræt, forenklet genetik for alle,
vækstrater, hvordan man udstiller en kat og
almindelig kattekundskab, da vi personlig tror

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅRDEN

Hobrovej 385

Råsfed . 8900 Randers

Telefon 06 - tl4 30 99
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på kontakten og udveksling af erfaringer og
på at hjælpe hinanden med at lave bedre katte
i Europa og positive standarder.

Jeg vil også gerne takke de otte klubber i
Tyskland, som har bedt om dette referat, og

i maj måned var vi inviterede til at holde fore-
drag herom i Basel og i Holland. I den nær-

meste fremtid vil vi også gerne hjælpe jer i
Nordeuropa, og vi er altid villige til assi-

stance, selv om vi møder nogen modstand

fra forskellig side.

FIFE pointsAala for shell og sbaded Aamå:

Farve 40
Pels 10

Hoved 20
Øjne 10

Krop og kondition 20

I alt 100

Muligheder for opdræt: Creme eller rød
han krydset til sort smoke hun.

Resultater:
Hanner: Hunner:
sort smoke shaded skildpadde
sort skildpadde
blå smoke shaded blå-creme

blå blå-creme

Rød han krydset til blå smol<e hun: resul-

tater som ovenfor.
Creme han krydset til blå-creme hun:
Resultater:
Hanner: Hunner:
blå smoke shaded blå-creme

blå blå-creme

Sort eller blå smoke han krydset med skild-
padde hun.

Forventede resultater:
Hanner: Hunner:
sort smoke

sort
b1å smoke

blå
rød kam6

rcd
creme kamå

(shell, shaded,

smoke)

creme

shaded skildpadde
skildpadde
shaded bIå-creme

blå-cerme

sort smoke

sort
blå smoke

blå

Bemærk: I denne krydsning er der ingen
røde eller creme kam6 hunner, ingen røde

eller creme hunner.
Blå-creme hun krydset til blå smoke han:

Forventede resultater:
Hanner: Hunner:
blå smoke shaded blå-creme

bIå blå-creme

creme kam6 blå smoke

creme blå

Ovenstående artikel har Barrie Jimmieson
skrevet på grund af de erfaringer, han har
gjort, og det var flere ting, som overraskede

i hvert fald mig, bl. a. at smoke, shaded og

shell efter forfatterens mening er tre forskel-
lige ,,grader" af effekt af det samme gen. Jeg
har tidligere ment, at kun shaded og shell
kunne siges at væte det, men smoke val noget

for sig. Shaded og shell var det, cler i røde

eller creme udgave svarede til shaded silver
og chinchilla. Smoke var den non-agouti sil-
ver. - Men silverferverne er dem, vi v6d

mindst om, og blandt disse v6d vi især ikke
ret meget om smoke. Det kunne være interes-

sant at hwe danske opdrættere af disse farver.
Et sted skriver forfatteren, at to creme kam6

altid vil få creme eller creme kam6. Jeg tror,
at han selv ville rette det til, at de kun fik
cteme kam6. V.G.
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»AF BØGEBAKKEN«
Burmeseropdræt af meget kærlige killinger

i flere farver.
Anna lbsen,

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

»Af Nørr,,

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

Sonatevej 3, 8700 Horsens, telf. (05) 62 87 65

Stamnavn »OF NESS"

Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme
Sonia Sloltenbo:'g

Jacob Adelborgs AIIå 50, 8240 Risskov

Telf. 06 - '17 84 17.

POINT OF DOVER

Opdræt af fuldfarvede persere, chinchilla
silver shaded og colourpoint.

Bestillinger på killinger modtages.

Kiss Mikkesen, Doveroddevei 2,

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

»AF DYREBORG«
Specialopdræt at brune burmesere.

Winna og Kal Greve,
9t. Stege 13, Dyreborg,5600 Fåbor9,

telf. 09 - 61 1981.

TTABAQUI«
Gladr:, sunde og typiske persere i flere farver,

især sorte, røde og skildpadde, men også

fortyndinger og bicolour.
Anne Andreasen,

Ansvej 31, 8520 Kiellerup, telf. 03 - 886349

"SALWEEN BLUE«
Havanna - Lavendel

Siamesere 24a, 24b, 24c.
Silsse Leidilz

østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Arhus C,
relf.06 - 127340.

Stamnavn OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

Birte Stubsgaard,
Tennisve.i 13, 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 21 19 1!,

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

Bestilling på killinger modtages.
Dyrepasser Egon Mortensen,

Rolighedsvei 24, 94OO Nørresundby.
Telf. 08 - 17 60 69.

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere.

Killinger lejlighedsvis til salg.
Hanne Kæhlershøi,

Melbyve.l 86, 5486 Grindløse.
Telf. 09 - 86 12 70.

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

Bestilling på killinger modtages.
Jytle J. Jarl, "Kolkiærhus",

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

GALAPAGOS persere
Specialopdræt ifarverne: hvid, blå, creme,

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

9220 Ålborg,08 - 130436.

»PEGASUS«

Opdræt af Orientalsk Korlhår, Havana

og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91,

5690 Tommerup, telf. 09 - 75 1417.

»lNDlGO«

Siamopdræt - Avlshanner.
Se annoncen inde i bladet!

Annie Christensen,
Sættergården 1,2635 lshøj, telf. (02) 543876

SIGIR!YA
Opdræt af vildtfarvede og tøde abyssiniero.

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

Telf.06 - 169594.

AF TABAS perlere
Specialopdræt af bi-colour: creme/hvid,

sort/hvid, rød/hvid, blå/hvid, skildpadd6

m. hvidt. - Eksport til Holland og Tyskland

Birgit og Johnny Semak,

østerbakke 24, 6310 Broager, tlf. 04 - 44 16 53
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AF GRACIA

Opdræt af British Blue (chartreux), blåcreme

og creme British Shorthair.
Killinger lejlighedsvis til salg.

Susanne og Walter Lorentzen,

Bellisvej 16, 9,140 Abybro, tell. 08 - 242476

»ZAKKO" perseropdræt

Colourpoint i farverne brun, blå, chokolade
og lilla.

lnge-Lise Andreasen

Arnkilsmaj l, Hestehave, 6400 Sønderborg
Telf. 04 - 429456.

Blåmasket siamhan:
RAY VON KOUST

Egon Mortensen
Rolighedsvej 24, 9400 Nørresundby

telf. 08 - 176069.

Blå perserhan:

CÆSAR ATHENE

v. øBlergård og Nielsen
Damgade 14,5610 Assens, telf.09 - 712082

Blåmasket Siam-han:

SALWEEN BLTIE HENRI

Fader: lmport fra Holland.
Siisse Leiditz,

Østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Århus C,

lelf. 06 - 1273 40.

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON

tenqelsk import).
Ruth og Erling Gr0nleld,

Eskær 13, Tråsbø|, 6200 Abenrå,

telf. 04 - 68 56 93.

Brunmi'sket colourpoint:
CADET AF KUREF

Lissi Johansen,
Katrinegade 39, 6000 Kolding, telf. 05 - 53 78 94

I
Til avlstjeneste

Perserhan - f. 9'
Ch. ARGUS HARVEY

Agnete Wulff,

Avej 10, 6824 Mølby, telf. 04 - 554675

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

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

telf. 05 - 173669.

Brunmasket colourpoint:
HANSI AF BLOVSTRøD

Lis Christensen,
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde,

tell. 06 - 367284.

Brunmasket siamhan:
FLORENT!NE's FELIX (lFA-testet).

Gudrun M0ller,
Klintebjergvei 5,5/$50 Otterup, tlf.09 - 821658
I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhø1,

9460 Løkken, telf. 08 - 88 31 88.

Lilla burmeserhan:
Ch, LILAC CICERO AF KAJORTOK

lngeli:a Børresen

Jep;ce Aak.jærsvej 20, 9200 Skalborg,
le:f. 08 - 18 02 62.

Brun burmahan:
Ch. TECTONA KALIZMAR

Grethe og Richardt Pedersen

Neptunvej 18, 8700 Horsens, telf. 05 - 612532
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Brunmasket Colourpoint:
MICKEY AF IMPALA

Joan TErestrup,

Ådum, 6830 Tarm, telf. 07 - 37 60 70.

Perscrhanner til avlstjenesle:
R|NGO AF BANGALORES (btå)

ZARCO'S ILJA (sort-hvld)
Dora og Egon Streltner,

Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 Ålborg,
telf. 08 - 131942.

Rød burmanan:
ln!. ch. BOS!t\iVER PEN-CATH

(engelsk import).
Solveig og Gerhard Hålek.

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

Slamnavn,AF FREDENSLUND"
Opdræt af brun- og tabbymasket siam,

orientalsk korthår og vildtlarvet aby.

Lis Rhymer Frlis,
Fredenslund, Bøgeblerg 7, 5471 Søndetsø,

tlf. 09 - 891503.



Katteartikler er min hobby.

TRANSPORT.EOXE

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) 74 06 60

Postordrer besørges

Øvrige nordiske

katteblade

KlSSA:

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.

+
VARA KATTAR:

Bertil Andersson, Box 288

701 04 Orebro, Sverlge.
Abonnementspris: 20 s.kr.

+
KATTEN:

Hanne Korsberg
Stationsvænget 5

2791 Dragør

+
RACEKATTEN:

Ole Færch-Jensen

Ha.rrevej 1

2700 Brcnshøj
Abonnementspris: 35 kr
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