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Hsn stger j eg er lsæen. Det leon han selu uæte.

Han gnner, når han hælder
de store, softige kød

og leuerstykker i kroftskg
op i min skril og siger:

Kræsne møjkaL
Nd. Mon har jo ikke selu

ualgt sit miljø. ldag skol den kræsne kot
ho' store, lækre fiskestykker i hokket

leuer ogindmad.
Oosd Whiskos. Han er bleuet ret'k *r", med- huad hon køber
@llers kommer hon til at smide ud.

lgenWhiskas,
Den kræsne kot har noget at uælge imellem.

hoa
Hon sidder deroDre og smouser

i kronhjort

Han er nu go' nok.
Hon sko/ bare ikke tro.

hon slipper let
omknngmoden til mig.

Så er det skroldespanden
ogpengeudaf lommen.

Men det synes, som om
han har lært det.

whiskas med kød oglever f whiskas med fisk/ whiskas med vildt / whiskas med fjerkræ

whiskas
Hvis du elsker en l«æsen kat.

M,rsnrf'rris.rs V,suhr,lrd,'si l,.l rarf', :i\,,V
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hvæssebrættet Indholdsfortegnelse:
14. årgang

Udkommer 4 gange årligt.

Arsabonnement kr. 40

ffEDAKTION

Susanna Bugge
(ansvrrshavendel

Kærlodden 7

8320 Mårslet
Ttf. 06 - 27 28 19

Norma Agersnap Larsen
(annoncer)

Skolegade 3
6670 Holsted
Tlf. 05 - 39 æ 18

Peder Kalser

Hunderupvej 124 B

5230 Odense M
Ttf. 09 - 13 21 85

June Krogsøe

Krengerupvej 91

5690 Tommerup
Ttf.09-75 14 17

Birgit Semak

Østerbakke 24

6310 Broager

Trf. 04 - 44 16 53

Tryk: Skødt Pedersens

Bogtryk I Offset, Hjørring

Forsidebilledet
Seal-Dina af Kuråf (136-SP.)
Ejer: Ingelise Andreasen.

Jyraks forårsudstilling i Esbjerg
Esbjerg-udstillingens vindere. . . . . .

Klubmeddelelser. . . . .

Siameserens rolle i avlen af Orientalsk Korthår
Jeg har en kat.
Esbjerg-udsttllingen f ortsat
Læserne skriver.
Kashmirkatten.....
Mere om Kamå, Chinchilla og Smoke
Beretning fra studiekredsene . . 

"

Show-kalender......
Europåen - tidens kat ....
Den tyrkiske kat
Opdrættere.
Avlshanner.
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Dead-line:
Stof til flæste nummer, der forventes i slut-
ningen af september, sendes til Susanna
Bugge senest d. 1. septernber.
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JYRAK's forårsudstilling
i Esbjerg

JYDSK RACEKATTE KLUB

FOBMAND:

Susanna Bugge
Kærlodden 7

8320 Mårslet
Trf. 06 - 27 28 19

NÆSTFORMAND

Birgitte Johansen
Parallelvej 25
9900 Frederikshavn
Tlf. 08 - ,t3 04 01

KASSERER:

Henrik R. Holm
Egevangen 1

6700 Esbjerg
Ttf. 05 - 12 10 85
Postgiro 5 06 85 09

SEKRETÆR:

Peder Kalser
Hunderupvei 124 B
5230 Odense M
Ttf. 09 - 13 21 85

UDSTILLINGSSEKRETÆR:

Norma Agersnap Larsen
Skolegade 3

6670 Holsted
Ttf. 05 - 39 28 18

STAMBOGSSEKRETÆR:

Birgit Semak
østerbakke 24
6310 Broager
Ttf. 04 - 44 16 53

BESTYRELSESMEDLEM
Peter Nord
Kjørboesvej 2
6000 Kolding
Tlf. 05 - 5374 46

Det er med stor forventning, man ser frem til en katteudstil-
ling. Når anmeldelsen er afsendt, skal kattene have et kritisk
eftersyn. Især for langhårsfolk gælder det om at have kat-
ten på bordet hver dag, så den kan få den nødvendige pels-

pleje. Ørerne renses let i det ydre øre, så ubehagelige overra-
skelser undgås i dyrlægekontrollen. Korthårsfolk må iszer

lægge vægt på kattens slanke linie. Hvis katten har fået for
mange gram på, må den daglige ration skæres ned, så man
undgår en bedømmelse: »tendens til fedme«.

Bestyrelsesmedlemmerne har inden udstillingen haft en

travl periode. Een ting overraskede mig, at det påhviler be-

styrelsesmedlemmerne at efterse og rengøre burene inden
udstillingen. Det var noget af et arbejde.

Fredag aften mødte en talstærk skare af lokale medlem-
mer op og gav en hånd med i opstillingen af burene og klar-
gøring af udstillingen. Klokken blev 23 inden vi gik fra hal-
len.

I dyrlægekontrollen blev kun få katte afvist, nogle tyske
udstilleres katte havde lopper. De skærpede regler for dyr-
lægekontrollen har virket. Dog så jeg et par katte med snavs

i det ydre øre. Det vil altid vække dyrlægens opmærksom-
hed, så katten bliver taget i nærmere øjesyn. I det hele taget
handlede dyrlægerne meget fornuftigt, og tvivlstilfælde
kom udstillerne til gode, idet katten ikke blev afvist.

Hallen var dejlig at udstille i. Der var god plads mellem
burene, og udstillerne kunne komme bagom burene og sæt-

te gardiner op. Der var også god plads til at hygge sig bag

burene og oppe på tilskuerpladserne.
Pladsen til bedømmelserne var gode for dommerne og de-

res stewards og dommerelever. Der var et dejligt dagslys,

hvor dyrenes farver rigtig kom til deres ret. Mindre godt var
det for udstillerne, som vanskeligt kunne følge bedømmel-
serne. Glædeligt var det, at resultaterne kom så hurtigt til
sekretariatet, hvor de blev protokolleret og straks efter skre-

vet på bedømmelsestavlerne og ophængt på burene.

Tegnekonkurrencen blev flittigt besøgt. Børn i alle aldre
kom og tegnede katte af alle tænkelige racer, kendte og

ukendte.
Lørdag aften havde Jyrak en hyggelig festaften sammen

med dommerne. Det er en tradition, som især de tilrejsende
udstillere har glæde af. Selvfølgelig vil en festaften oven på

en lang og travl udstillingsdag altid blive en aften, hvor man
slapper af og sidder og sludrer sammen.

Søndagen forløb planmæssigt med udtagelsen af de bed-

ste katte. Tidsplanen blev overholdt, og på nøjagtig det fast-
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satte tidspunkt kunne Esbjergs viceborgmester
overrække præmierne til de vindende kattes eje-
re. Det var meget festligt, og viceborgmesteren
syntes at være glad for at være med. Søndag af-
ten sluttede udstillingen præcis kl. 17.00.

På samme tidspunkt kom den trofaste med-
lemsskare fra Esbjerg og omegn og hjalp til med
at pakke burene sarr.men og rydde op i hallen.
Det skal de have'stor tak for. Bestyrelsesmed-
lemmerne håber på samme opbakning fra med-

lemmerne på Fyn ved efterårsudstillingen i
Odense.

Der var tilmeldt 420 katte. Formentlig på

grund af, at det var konfirmationssøndag og må-
ske det fine vejr, var besøgstallet ikke så højt,
som vi kunne have ønsket det, men der vil altid
være ukendte faktorer, som man ikke kan tage

højde for.
På gensyn til en formentlig lige så vellykket

udstilling i Odense.

Birgitte Johønsen

Vinderen af Bedste LH-kuld, Silver Shadow's ejer, Etta Sttive modtager præmie + lykønskninger af
Esbjergs viceborgmester, A. K. Nielsen.

VE]LE DYREPENSION
Telefon 05 - 8212 65

HUNDE - I(ATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle
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Esbjergudstillingens vindere
blev:
Bedste LH Voksen: Lewinshof's Aida, Silver-

shaded hun. Ejer: Gertrude Okkens, Tyskland
Bedste LH Kastrat: Rolf's Kamilla, Rødtabby

Perser. Ejer: Gunnar Larsen, Tyskland.
Bedste LH Ungdyr: Lady Messalina af Tabas,

Blåskildpadde/hvid Perser. Ejer: Birgit Se-

mak.
Bedste LH Modsat Køn: Gilmore vom den drei

Prinzen, Blå,zhvid Perser. Ejer: Karin Hein-
sohn, Tyskland.

Bedste LH Kuld: Silver Shadow's kuld, Hvide
Persere. Ejer: Etta & Robert Stiive, Tyskland.

Bedste LH Veteran: Int.Ch. Jasmine of Great
Yarmouth, Chinchilla. Ejer: Ruth Brynnum.

Vinder-af opdrætsklassen for LH: Stamnavnet
»af Krumbai<«, 89,85 point. Ejer: Mary og
Karl Sørensen.

Vinder af avlsklassen: Int.Ch. Janick vom Illyes-
born, 90,6 point Ejer: Birgit & Jonny Semak.

Bedste Siam Voksen: Blekenbackens Pot6e, SP

han. Ejer: Birgit Nørgaard. Voksen.
Bedste Siam Ungdyr: Allegretto's Abigail, SP

hun. Ejer: Jytte Hjo Taplov.
Bedste Siam Kastrat: Amor von Crafack, SP

han. Ejer: Inger Fløe-Crafack.
Bedste Siam Modsat Køn: Red Lady von Wika-

tro, RP hun. Ejer: M. & K. Spinkler, Tysk-
land.

Bedste Siam Kuld: Coccorico's kuld, SP. Ejer:
Jens Juhl Knudsen.

Bedste Siam Veteran: Valbjørns Blue Lolly, BP.
Ejer: Flemming & Ingrid Nielsen.

Bedste Orientalsk Korthår Voksen: Hinajana's
Elvis, Foreign White han. Ejer: Hans & Vera
Schubert.

Bedste Orientalsk Korthår Modsat Køn: Sofie
af Fredenslund, Havanna hun. Ejer: Irene
Thisgård.

Bedste Øvrige Korthår Voksen: Rangonn Bon-
nie, Blåcreme Europ6. Ejer: Lotte & Per
Borck.

»AF AGERSNAP«

Opdræt af brun-, blå-, rød- , lilla-, chokolade-
og skildpaddemaskede colourpoint samt
fulfarvet perser.

Avlshanner:
Brunmasket colourpoint
Ch. Ceus af Bækgården, gebyr 500 kr

Blåmasket colourpoint
Grig af Blovstrgd, gebyr 500 kr.

NORMA AGERSNAP LARSEN

Skolegade S-1 OOZO Holsted
Trf. 05 - 39 28 18
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Bedste Øvrige Korthår Ungdyr: Andrea af Mari-
enlund, Chokolade Burma hun. Ejer: Susanne

Stænder.

Bedste Øvrige Korthår Kastrat og Bedste Vete-

ran: Ch. Androkles af Zaroemaha, British
Blue han. Ejer: Samahano Zaroemaha.

Bedste Øvrige Korthår Modsat Køn: Merrymew
Red Fergus, Rød Burma, han. Ejer: Karin &
Erik Nielsert.

Bedste Øvrige Korthår Kuld: af Karjortok', Lil-
la Burma. Ejer: Ingelisa Børresen.

Vinder af avlklassen for korthår: Ch. Lilac Cice-

ro af Kajortok, 92,2 point. Ejer: Ingelisa Bør-
resen.

Bedste Huskat: Sussi, Sort/hvid hun. Ejer: Chri-
sta Madsen.

»MIS« Esbjerg: Khorramsharhr's kuld, 6 røde
persere. Ejer: Gunnar Larsen, Tyskland.
Der er beklageligvis sket en fejl ved selve præ-

mieoverrækkelsen i Esbjerg. De to dommere
Hackmann og Mellberg havde misforstået hin-
anden og derved blev en Foreign White udråbt til
Bedste Voksen i gruppen Siam-Orientalsk Kort-
hår. Ved en senere konferering med dommerne
viste det sig, at man foretrak at vælge Bedste

Voksen og Bedste Modsat Køn i begge grupper-

ne Siam og Orientalsk Korthår.

Den svenske dommer, Alva Lundegard sommen
med sin elev, Margaretha Flyckt, ser kritisk pd
Birma-kattens øjne.

Ruth Brynnum med Bedste LH-veteron, Int.Ch. Josmine of Creat Yarmouth. forts. side 14
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Klubmeddelelser

Peter Nord har på bestyrelsesmødet den
16. juni d. å. meddelt, at han ikke ønsker
at fortsætte som udstillingssekretær, men
forbliver i bestyrelsen som almindeligt med-
Iem. Norma Agersnap Larsen blev konsti-
tueret til udstillingssekretærposten.

*

Husk - stamtavlen skal
medfølge ved salg
Vi vil henlede opmærksomheden på Felis Dani-
ca's stambogsregler, paragraf 1, stk. l: »Ethvert
medlem af en af Felis Danica's tilsluttede klub-
ber er strengt forpligtet til at lade stamtavle med-
følge enhver killing, ungdyr eller voksen kat, der
af vedkommende afhændes. uanset om det dre-
jer sig om salg eller gave«.

Stamtavler
Når De skal have stamtavler på killinger, skøl
samtlige stamtavler bestilles på een gang. Stam-
tavlerekvisition fås hos stambogssekretæren.

Stamnavn og autorisation
Registrering af stamnavn og autorisation af han-
katte sker gennem stambogssekretæren.

Alle hankatte, som annonceres her i bladet er
autoriserede. For at få en hankat autoriseret
kræves følgende:

l. en attest på at testiklerne er normalt udviklede
og placerede, og
2. at katten allerede er far til et kuld.

8
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Nye priser for stamtavler m.m.
stamtavleindt.3mdr... ...... kr.36,-
stamtavleindt.6mdr... ...... kr.60,-
stamtavleindt.1år........ .. kr.85,-
kopistamtavle ..... kr. 110,-
transfer. ... kr.20,-
stamnavn . kr. 120,-
aut. afhankat . ...... kr.60,

Alle priser er incl. moms og er gældende pr.
15. maj 1979.

Efter 12 mdr. kan der ikke automatisk udste-
des stamtavle, men katten må først udstilles i
noviceklasse.

Stamtavlekopi beror hos stambogsføreren i 3

mdr. inden udlevering
Med' ombytning menes ombytning af de

»gamle<< hvide stamtavler med de >>nye« farvede.

HIJSK-AT
Al tilmelding til udstillinger, hvadenten det dre-
jer sig om katte, dommerassistenter eller
dommerelevansøgninger SKAL gå gennem

EGEN klub.
Klubben hæfter nemlig i forhold til de andre

klubber for penge og lignende, ligeledes for FI-
Fe's registrering af dommerelever.

Anmeldelsesblanketter til udstillinger skal rek-
vireres hos den arrangerende klubs sekretær.

Blanketter til udenlandske udstillinger fås hos
egen sekretær.

Aflevering af den udfyldte anmeldelse skal al-
tid ske til egen klubsekretær - aldrig til den ar-
rangerende klub.



Udstillingssekretærer er:

JYRAK
Norma Agersnap Larsen

Skolegade 3

6670 Holsted
tlf. (05) 39 28 18

RACEKATTEN
Ruth Brynnum
Søndervangen 6U

3460 Birkerød
tlf. (02) 81 0l 7s

DARAK
Ella Kiister
Vognmandsmarken 36, Lth.
2100 København Ø

tlf. (01) 20 59 68

Sidste tilmeldingsfrist til danske udstillinger er

6 uger før.

Påføring af titler:
Erhvervede titler påføres stamtavlen på selve ud-
stillingsdagen i de respektive udstillingssekretari-
ater. Man kan her få piført titlerne:
Champion - Int. Champion - Premier - Int. Pre-

mier
samt certifikaterne:
CAC. CAP. CACIB - CAPIB.BIO - BIR.

Har man af en eller anden grund ikke fået på-

ført titel oE/eller certifikat på selve udstillingen,
kan bedømmelsen sammen med stamtavlen
fremsendes til klubbens stambogssekretær, der
så vil foretage det fornødne.

Har man opnået titlen International Cham-
pion,/Premier, skal stamtavlen, hvorpå alle tre
CACIB'er/CAPIB skal være påført, indsendes

til stambogssekretæren, der fremskaffer FIFe-
kokarden.

Konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille vedr. fodring,
kattefødsler, pelspleje elldr lignende, kan du
henvende dig til klubbens nedenstående konsu-
lenter, der gerne hjælper alle med råd og vejled-
ning. Har du sygdomsproblemer, henvend dig
da til den næimeste dyrlæge.
Jean Price, Kobbelhøjvej 19,9260 Gistrup, tlf.
08 - 31 43 93.

Winna Greve, St. Stege 13, 5600 Fåborg, tlf. 09 -

61 19 81.

Inge Bilsted, Højdevej 36,2670 Creve Strand,
tlf.02 - 90 12 83.

Inge-Lise Andreasen, Arnkilsmaj l, 6400 Søn-

derborg, tlf. 04 - 42 94 56.

Anne Andreasen, Drøwten 50, Idasminde, 9500

Hobro, tlf. 05 - 54 44 21.

,C

Opmærksomheden henledes på, at JYRAK's
medlemmer til enhver tid har GRATIS ad-
gang til klubbens udstillinger mod frem-
visning af giroindbetalingskort for kontin-
gent.

*

OBS - OBS -Rabiesvaccination
Siden sidste nummer af Hvæsseb,-ættet er ud-

kommen har vi været i forbindelse med den ty-
ske klub vedrørende vaccination af killinger og

ungdyr under 4 måneder. Ifølge den nye for-
mand i l. DEKZV, Barrie Jimmieson, skal kil-
linger og ungdyr ikke være vaccineret mod ; abi-
es, hvis de ledsages af en attest på, at de kuinmer
fra et rabiesfrit område. Attesten skal, foruden
dyrlægens underskrift, være forsynet med Vete-

rinærdirektoratets stempel. Veterinærdirektora-
tets Jyllandsafdeling har følgende adresse: Sol-

sortevei 3b, 8210 Århus V.

Meddelelse vedrørende
killingelisten
På bestyrelsesmødet d. 21. ds. blev det besluttet
at ændre prisen for optagelse på killingelisten.

Pr. l. juli 1979 er følgende gældende:

Optøgelse på killingelisten koster kr. 5,- pr.
kot pr. måned. Katten kan være på listen indtil
den fylder I0 måneder. Afmelding skal ske inden
d. 27. i hver måned; ellers påføres kotten den nye
liste og beløbet vil blive opkrævet.

Har du katte på den aktuelle liste og du ønsker
ikke at være på listen efter d. l. juli, bedes du
ringe til Norma Agersnap Larsen.
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Siameserens rolle i avlen af
Orientalsk Korthår
Efterhånden som flere og flere Orientalske Kort-
hårskatte dukker op på vore udstillinger er det

måske på tide, at vi gør os klart, hvad en Orien-
talsk Korthårskat er, og hvordan vi fremavler de

bedst mulige katte.
For at begynde med det første: Orientalsk

Korthår er identisk med Siameseren på alle må-

der med undtagelse af et eneste gen, idet den på

det locus der kaldes C-locus har genotypen Ccs

eller CC, hvorimod Siameseren altid har cscs,

d.v.s. at man som afkom efter Orientalsk Kort-
hår x Orientalsk Korthår ofte får Siamesere

som biprodukt, og disse Siamesere adskiller sig

genetisk i ingen henseende fra Siamesere der kun
har Siamesere i stamtavlen, man kan altså ikke
gøre sig håb om at få f.eks. Havanna ved at par-

re 2 chokolademaskede Siamesere med hinanden
selv om de begge har Havanna forældre, man
kan kun få Siamesere.

Et af de vanskeligste problemer ved Orientalsk
Korthår, (bortset fra Foreign White, som jeg

kommer til senere) er øjenfarven, som helst skal
være så lysende grøn som muligt, der er det en

hjælp at indparre med Siamesere med stærkt blå
øjne, idet siamgenet også indvirker på øjenfar-

sigt kan man ved selektiv avl opnå den eftertrag-
tede grønne farve, også uden hjælp fra Siamese-

ren, men det vil kræve mange generationers kat-
te, før vi når så vidt.

Når man skal parre med Siam er det vigtigt at

vide hvilke maskefarver der svarer til hvilke Ori-
entalske Korthårskatte.
Brunmasket Siam : Ebony (sort)

Blåmasket Siam = blå
Chokolademasket Siam : Havanna
Lillamasket Siam : Lavendel
Tabbymasket Siam : plettet Orientalsk Korthår
eller Egyptisk Mau, som naturligvis findes i de

samme farver som Siameseren har + i silver.
Jeg ved ikke om der i øjeblikket findes røde og

l0

ven, men sammen med genet C for fuld farve
bliver øjenlarven ikke blå, men grøn, på langt

skildpadde Orientalsk Korthår herhjemme men

de kan naturligvis fremavles, og jeg mener.,at

man i princippet bør have de samme farver aner-

kendt i Orientalsk Korthår som man har i siam-

maskefarver, det kan også være til gavn for
Siam-avlen, da f.eks. uønskede skyggestriber er

lettere at bortavle med fuldfarvede katte, hvor
de ses langt tydeligere.

Når jeg ikke har nævnt Foreign White:f oven-

stående, skyldes det at den i grunden er en hvid-
masket Siameser, og ikke en Oirentalsk Korthår,
og da det ved en hvid kat ikke er muligt at se på

katten om den er [uldfarvet e!ler Siameser, og

den blå øjenfarve her stammer fra siamgenet, og

ikke fra genet for hvidt, bør man aldrig parre

den med en fuldfarvet.kat, den skal altid parres

med en Siameser. Også hvis der engang skulle
komme gang i avlen med albino-katte i Orien-
talsk type, bør disse holdes adskilt fra Foreign
White.

Jeg hor sondelig altid gdet ind for ot spore på

energien, sagde redaktionskotten, og sov videre.

(SokSet fra Aorhuus Stiftstidende.)



,INDIGO seriøst siamopCræt«

TIL AVLSTJENESTE:

"lndigo Blue Laban«, 24a.

»lndigo Pink Panter«, 24c.

»lndigo Filou«, 32 LP.

ch. i,Corinne Etoile de Lynx«, 32 SP

,,Rangoon Janus«, 24, med flere.

KILLINGER TIL SALG:

Killinger fra seriØst, kvalitetsbevidst hobby-

opdræt af ikærligt miljø fiit opvoksede,
tillidsfulde SIAI\4ESERE, hel- og tabby-
maskede, a{ udsøgt aistamning. Top-

placeringer på udstillinger i ind- og

ud land.

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

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

AhINIE CHRISTENISEN

Sættergården 1 .2635 lshøj . teif.02 - 543876 bedst kl. 17-'18.

Cotntot Bazoo,Aa (1) - tort ban.

lnt. ch. Kit-Kat Townt Charlie

tl2al rød-huid htn, tntr. import.

cosmos
perseropdræt

+
sorte
tofarvede
skildpaddefarvede med hvidt

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

+
opdræt af sunde killinger
i sundt miljø
forespørgsler er velkomne

+
ingen avlstjeneste

+
Ellen og Flemming Holm
Sønderlundsvei 25
4000 Roskilde
Telf. (03) 35 66 6s

ll



Killinger af typerne rumpy (haleløs), stumpy (stumphalet)
og longy (langhalet) lejlighedsvis til salg.
Sunde og robuste. Færdes frit i hus og have.
Aflshanner: Ch. lnk Spot Ouintessenza og »Adam«

Grøndals Parkvej 82,2720 Vanløse - l01l 71 71 81

else Og biafne liidefS Østre StrandveiT0 - orø - 4i100 Holbæk - {o31 47 0270

quintessenza manx

KIMILOBI's SIAM OPDRÆT
Brun- og blåmaskede l.F. testede avlsdyr. Engelsk imp. hunkat.
Norsk imp. hankat (engelsk-svensk afst.)

Birgit Nørgård
rv n o n;,rN ";ro _r,oily :; " 

rru

Stamnavn »Af Kattenhøj«

specialopdræt i hvide, blå, creme samt blåcreme persere.
Bestillinger på killinger modtages.
Lene Kattenhøj Gammelgård, Toftegården, Toftegårdsvej 40
Tlf. 08 - 420510 kan benyttes.

Stamnavn »Af Kivio«
Til avlstjeneste:
Bølle af Stenløse, blå 1 CAC
Far: Blue Beau af Pensford
samt Golden Sandy of Great Yarmouth
Bestilling på killinger modtages i shaded
silver; rene chinchilla forventes efteråret
1979.

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 9900 Frederikshavn
tlf. 08 - 42 05 10
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JEG HAR KAT - potitikensForrag

2. udg. 1979.

Redigeret af Alice Heinsen og Steffen Christen-
sen.

Pris: kr.69,50.

Da første udgaven af Jeg har kat udkom i 1974,

kastede jeg mig over den som den tørstende over
et glas vand. Jeg læste bogen i løbet af et par af-
tener og konkluderede, at nu havde man endelig
fået en håndbog man roligt kunne anbefale til
»kattevenner«, der så at sige ingen kendskab
havde til emnet, omend bogen på visse områder
havde visse mangler mens den på andre, især er-
næringsafsnittet, virkede noget sofistikeret.

I anden udgave er der gjort bod på fejlene. Er-
næringsafsnittet er ændret; det er nu mere over-
skueligt og det ser nu heller ikke længere ud til,
at det, at have en kat på kost, tangerer uoversku-
elige problemer. Emnet er behandlet sundt og
præcisl, selv ejere af kræsne katte kan hente sig

trøst i afsnittet om De forskellige former for
kosttilskud.

De afsnit, jeg holder allermest af, er afsnittene
der behandler tiden før og efter anskaffelsen af
en kat. De forskellige fordele og ulemper bliver
klart belyst og der gives mange gode råd med på
vejen. Bare alle, som påtænker sig at anskaffe en

kat, kunne gøres opmærksom på bogens eksi-
stens og tvinges til at læse den! - så ville mange
ulykkelige katteskæbner kunne undgås.

For opdrættere er bogen også en gevinst; den
burde stå i bogreolen hos hver og 6n, der udstil-
ler og producerer killinger. Gang på gang støder
man på krav om ønskværdigheden af at få
FIFe's standarder oversat til dansk. Det har vi jo
h6r! - og de er å jour- ført til mindste detalje ind-
til (såvidt jeg kan dømme) den sidste FIFe-
generalforsamling i september 1978.

Der er også tænkt på førstegangudstilleren;
der er nemlig en meget detaljeret beskrivelse af
udstillinger, både for og bag kulisser, med gode

oplysninger om selve konkgrrencen og om trylle-
bogslaver som CAC, CAP, CACIB, etc.

Også afsnittet om fødslen bør have ros. Det er

skrevet klart og udramatisk med tydelig angivel-
se af, hvornår fødslen ikke længere kan kaldes

normal og dyrlægeindgreb er nødvendig.

Dyrlægens Mini-Lex vil sikkert være en god

hjælp til at få åbnet ejernes øjne for, at små,
»ubetydelige« sygdomme som hoste, diarr6 og

hyppige opkastninger, kan være symptoner på

alvorlige lidelser, således at de kontakter dyrlæ-
gen på et langt tidligere tidspunkl end det ofte er

tilfældet.

Som skrevet ovenfor: Bogen er en absolut ge-

vinst for alle dem, der har eller anskaffer sig en

kat. Køb den selv og anbefal den til evt. købere

og andre interesserede for derved at forbedre
forståelsen for den nødvendige pleje af »din«
killing og kattene i al almindelighed.

Susanne Bugge

lWini-portræt
galleri

Carolina af Thamakan blev
champion i Aalborg 1978.
Ejer: Karin og Erik Nielsen
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Esbjerg-udstillingen fortsat

Bedste Siom, Blekenbackens Potåe med sin ejer, Birgit Nørgaard.

TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Århus)

Telefon 06 - 24 15 11

Åben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Hunde, katte og andre kæledyr modtages
i pension.

SOMMERPENSION
specielt for katte, med udendørs

løbegård forefindes.

Karin Heinsohn med Bedste LH Modsat Køn,

Gilmore vom den drei prinzen.
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Læserne
skriver:

Alice Nabe-Nielsen, Vestbjerg, har indsendt føt-
gende:

Lykke er, når man er heldig at finde så gode

hjem til sine små missebørn, som jeg har været.
Jeg synes I skal have lov at læse et brev, som jeg

fik fra en af mine killingers nye rnor. Der fulgte
det dejligste farvebillede af Burma-missen, der

sidder og ser farve-TV- en blåmejse, der sidder

og drikker af en karton piskefløde, så det må da

rigtig være noget at se på for en mis.

Kære alle.

Nu kan samvittigheden ikke bære mere, nu må

vi skrive til jer. Tak for brevet til jul.
Vi har, efter vi fik Tinka, været i Gladsaxe-

hallen til katteudstilling, hvor vi selvfølgelig kik-
kede efter jer, men uden held, det ville jo være

morsomt, om I kunne have hilst på Tinka. Men
sikken en masse skønne misser, desværre må vi
kun have t husdyr, her hvor vi bor.

Nå, lidt om Tinka, det er jo en god og rar mis,

der gerne vil snakke med os, den er i al fald ikke
snydt hvad stemme angår, ej heller når den sid-
der i vinduet og skælder mågerne ud. Den står

heller ikke tilbage for at fange fuglene (dem den

kan magte), hvorefter den hænger i dørhåndta-
get for at komme ind i ly med kræet, men nej,
den må spise udenfor, 6n gang har vi haft fjer i
hele huset.

Vi medsender et billede at Tinka, hvor den

kikker TV, den elsker at se naturudsendelser
med dyr, så sætter den sig på l. række for at føl-
ge med, det er da sødt.

Som alle andre børn er missen ikke altid sød,

når man så skælder på den, svarer den igen eller
også langer den ud efter os, men det har den vel

fra sin »familie«, var det ikke Tinkas mor eller
bror, der også- gjorde det efter dommeren en-
gang?

En anden sjov ting er at Tinka altid går på toi-
lettet indendøre, den kommer styrtende ind ude-

fra, for at ordne den ting. Det er vi glade for, vi
bor jo i rækkehus, så der er tæt til naboerne, der
har små børn og sandkasser, og det ville jo ikke
være rart for dem.

Tinka har været hos dyrlæge til det årlige ef-
tersyn og vaccination, den havde lidt tandsten,
ellers fik den ros, den er jo så smuk.

Om sommeren, når vi tager på campingture i
week-enderne er katten selvfølgelig med, køre bil

Blåm" siamavlshan:

FOR'TUNA's BLUE

VIKING
CAC Darak 1978

CAC BlO, Bedst

modsat køn Jyrak 78

Peter Rasmussen
Ndr. Frihavnsgade 57
2100 København Ø
Trf. (01) 2627 86

Kun for leukeemi-
testet hunkatte

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.
Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅROEru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - tl4 3() 99
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vil derr ikke, den hyler hele trrJen, men ellers går

det godt, den har en lairg sele og snor på. Et par
gange er den stukket af, især om natten, når den

ikke har sele på; en teltdør er jo aldrig tæt, men

den løber ikke langt væk.

Venlig hilsen

Ole og Anne, Tom & Heidi + Tinka

ABENT BREV TIL JYRAKS BESTYRELSE
SAMT FELIS DANICA

Jeg vil gerne have af- eller bekræftet de forly-
dender om hvad Felis Danica agter at føre ud i
livet, at vi katteavlere nu ikke mere må som vi
vil, men at vi skal dikteres hvilken farve vi nu
skal parre med. Eks. såfremt en rødtabby ikke
har rødtabby forældre vil stamtavlen da blive
påstemplet experimental? Ligeledes bruntabby;
enhver ved, at hvis man vil fremelske tabby, må
man bruge sort. Alt seriøst avl inden for denne
genre vil dermed gå i stå. Hvad vil opdrættere så

få ud af det!
Iøvrig er jeg en stor modstander af at man i

Felis Danica vedtager noget, uden at spørge

hverken erfarne opdræltere eller medlemmerne.

Ligeledes har jeg hørt rygte om at opdrættere
nu er pligtige at vaccinere killinger inden salg?

Hvis dette er tilfældet, burde Felis Danica
kontakte Dyrlægeforeningen og få en ordning
med kvantumrabat for opdrættere, fremfor at
give medlemmerne flere udgifter, men måske er

det egenvindings interesserne der står i højsædet.
Det koster mellem 500-600 kr. at opdrætte en

killing til 3 mdr. alderen. Skal vi nu lægge 85 kr.
oven i for vaccine så bliver der endnu mindre til
udskiftning af boliginventar. Men det er måske

ligemeget?

Jeg synes de toner vi hører fra Felis Danica til-
dels smager af magtbegær og er noget ugennem-

tænkte.
Hvis alt dette er sandt, synes jeg Jyraks med-

lemmer nu må vågne op!
Til allersidst skal jeg beklage: jeg har i mange

år opdrætttet fuldfarvede Persere, ikke fordi jeg

er bedre vidende, men - jeg ved da nok hvad jeg

IN

får af afkom, men pludselig kan det ikke lade sig
gøre at mine katte kommer i de varianter de gør,

underforstået, må vi nu efter mange års reelt

avlsarbejde lave numre. Hvordan det kan lade

sig gøre på 2. sal i Lystrup med een han (sort)

ved jeg ikkå!

Der har nu væretvrøvl3 gange med at få mine
stamtavler på killingerne. Jeg underkender at en

uerfaren katteejer på Sjælland, som ikke avler
selv, skal bestemme via stamtavlerne og ROY
ROBINSON hvad det kan lade sig gøre at op-
drætte. Der er også noget der hedder lighed med
fjerne forfædre. Og i »Gamle dage« satte man
alle de katte, der ikke var Certifikategnede, ind
under l3 a. Det skaljeg som målbevidst opdræt-
ter ikke bøde for, det er ikke min fejl af GENI-
TIOTERNE kun går 3 generationer tilbage! Men
at det kan-lade sig gøre at udstede stamtavle'til
en tortie-tabby, eller røgfarvet skildpadde, eller
efter en allianie mellem en brunmasket colour-
point og en chinchilla er mig komplet uforståe-
ligt.

Jeg parrer perser til perser i fuldfarvede. de få

røgfarvede killinger der kommer, kan IKKE LA-
DE SIG GØRE. Jee kan ikke få stamtavle, med-

mindre jeg vil udstille min avlshan og hans af-
kom; jeg finder at.det er en vanskelig måde at få
stamtavle på, ydermere langsommeligt både for
købere og mig. Hvorfor elsker man bureaukrati-
et så højt?

Kære medlemmer.
Vær lidt mere.opmærksomme på,. hvad det er,

der er ved at ske med kattesporten i Danmark;

hvad man vedtager, hvem man vælger til at vare-

tage vores interesser, at tingene ikke er så hygge-

lige mere skyldes os selv. Husk det når I går til
generalforsamling eller på udstilling, ellers ser

det slemt ud for DANSK RACEKATTE-

SPORT. Uvidenhed ødelægger mange ting.

Med venlig hilsen

Gitte Lykkeland
Elstedhøj 16

8520 LystruP

)

l

,l

l

3.

PS. Jeg ser gerne et svar i Jyraks blad



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

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

Altonavej 1 . 5463 Harndrup Telefon 09 - 881583.

HUNDE Århus Dyrepension
Perusiorufor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28 27 88
KATTE

Iuropa$ u[etin[et [edstc
katte-spEEialiteter

CATRING SPECIALPRODUKTER
ER OVERALT ANERKENDTE,

Eneimportør:

PHARIIIAlIII
HØlen Kirkevel 29, Ny Høien

7100 Vejle

Nærmeste forhandler af CATRING
specialprodukt anvises på

If. (05) 86 35 47

Gatrin

MI LC H H EFEFLOCKEN

- et naturprodukt med C.vitaminer og
proteioti skud. Et værdifuldl kostti sk!d
til katte m.m.
AUFBAU TABLETTER
eller mischung med kalk. vilaminer og
mineraler.
CATRINGMALT

lorhindrer lorstoppelse - f orårsagel
al hårboller imave og tarm.
FELLGLANZ

når pelsen skal ha'den hel specieile
glans. Et fremragende kostti skud.
VITAMIN PASTA 1OO

Diætetisk viiaminpræparat.
BEDSTE HVIDE KATTESAND.

0 lan alle katte Ii'
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KASHMIRKATTEN
Angelika Weber

Hvad er en Kashmir-kat? Måske har 6n eller an-
den allerede set en af disse ekstravagante brune
katte.+ I Tyskland er de sjældne men desto mere
interessante for en engageret opdrætter. Jeg vil
her gerne give nogle oplysninger om de brune og
lilla persere, oplysninger jeg har samlet ved
hjælp af samtaler og brevveksling med den le-
gendariske Colourpoint- og Kashmir-opdrætter
Mrs. S.M. Harding.

Det gen, der frembringer den brune farve fæ-
notypisk, findes naturligvis ikke hos perserkat-
ten. Derfor måtte den farvevariant krydses ind i

langhårsopdrættet med Havanna og Chokolade-
farvede Siamesere. Denne opdrætsmåde bragte
da også uønskede bivirkninger med sig. De før-
ste chokoladefarvede langhårskatte havde ingen
god type, og kroppen var ikke så massiv som på

en perser. Øjenfarven, der skal vaere orange, gav

også problemer i begyndelsen. Med udkrydsning
af chokoladefarvede langhårskatte og gode ens-

farvede standardpersere, især sorte, er det lykke-
des at forbedre typen så meget, at man i dag kan
beundre Kashmir-katten, som kommer meget

tæt på perseren.

Det brune gen er recessivt. Det betyder, at der

fænotypisk fremkomrner en brun kashmir-kat
hvis det brune gen er homozygot. Dette er kun
tilfældet hvis både fader- og moder-katten har
givet det brune gen videre. En brun kat bærer
farvegenet åb. Hvis den bliver parret med en

ensfarvet perser, vil der aldrig forekomme et

brunt afkom i første generation, da det brune
gen, som den ene forældredel giver, altid bliver
skjult af den anden forældredels dominerende
gen. Dog er ålt afkom fra denne første generati-

on bærere af det brune gen. Når to af disse bæ-

rere bliver parret vil man med en sandsynlighed
af l:3 få brune killinger, dog vil en sådan sand-

synlighed kun kunne virkeliggøres gennem et

stort antal kuld.

Chokolale-Seu Perser sommen med en Burma. Ejer G. Artschwager.
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Det brune gen forårsager, når det foreligger
homozygotisk, en pigmentforandring fra sort til
brun. Denne forandring ligner ikke fortyndings-
genet som lader sort blive blå. Fortyndingsgenet

er ikke en pigmentforandring, men fordelingen

af pigmentgranula bliver forandret. På den sorte

kat er pigmentgranula regelsmæssigt fordelt o-

ver det enkelte hår i modsætning til den blå kat,
hvor de samme pigmentgranula er fordelt i grup-

per. Denne uregelmæssige fordeling giver øjet et

indtryk af en anden farve. Det samme fortyn-
dingsgen frembringer en lignende modifikation
hos den brune kat: forandringen fra brunt til lil-
la. Fortyndingsgenet og det brune gen er to af hi-
nanden uafhængige gener. Man kan således ved

en parring med en brun hunkat og en blå eller en

creme perserhan indføre fortyndingsgenet, der

så i de følgende generationer giver lilac-kashmir.

Dog advares der imod en sådan krydsning. Det
moderne opdræt af .blå foretrækker helt lyse blå

toner. Denne, ved det modificerende gen frem-
kaldte, lysning af de blå kan overføres til det

brune opdræt, således at den dybe, varme, brune
farve vil ændres til en uønsket, mælkeagtig, cho-
koladefarve. Ved indkrydsningen af creme per-

sere kan eventuelt også indføres O-genet (for

orange), der gør det muligt i de efterfølgende
kuld at frembringe sjældenheder som brunskild-
padde eller lilac-creme hunner. Her gælder dog

den samme advarsel mod anvendelse af modifi-
cerende gener.

Jeg har gennem et stykke tid været ejer af en

sort Kashmirhan fra Mrs. Hardings opdræt:
Mingchiu Diogenes. Han er bærer af brunt. Par-
ret med en chokolade Kashmir hun kunne han
give det tyske opdræt af Kashmir-katte en ny op-
drift. Jeg står sikkert ikke alene med min bdgej-

string for denne smukke langhårsvariant.

* I england kaldes disse Chocolate-self Perser
(red.).

(Oversot fra Die Ekelkctze af Birgit Semak.)

I det seneste mummer af die Edelkoize er der en

bemærkning til ovenstående artikei gående ud
på, at (if"lg. Manton: Colourpoint ond Himal.
Cats og Ties: 62 Katzen in Faråe/ disse skønne

Chocolat-Self ikke er opstået efter krydsning
med Havanna og Siam, men ved krydsning mel-
lem ensfarvede Persere (blå, sort, rød) og Co-
lourpoint (blå, seal, chocolat og lille). (red.)

Mere fra Esbjerg-udstillingen

Bedste Siam-kuld: Coccorico's tilhørende Jens Juhl Knudsen
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Mere om Kaffi6, Chinchilla og Smoke

Af Erik Bugge

Der synes at herske en vis uklarhed med hensyn

til arvegangen for de ovennævnte farver, således

som det har fundet udtryk, dels i et par artikler
her i bladet og dels ved forskellige medlemmers

problemer med at få killinger stambogsført, idet

stambogsføreren med henvisning til genetikken

nærrnest insinuerer, at de pågældende enten sny-

der eller roder med deres parringer.

Årsagen hertil er formentlig, at det ydre ud-
tryk for disse farver er mere påvirket af polygene

modifikatorer end det er tilfældet for andre far-
ver hos katten. Tager man til eksempel den blå
farve, fremkommer den ved at kombinationen

dd ændrer farven fra sort til blå. Nu er det al-
mindelig kendt, at ikke alle blå katte er lige mør-

ke, men farven kan variere fra lys pastelblå til
dyb stålgrå. Dette skyldes et antal unavngivne
gener, der hver ændrer farven lidt mod en lysere

eller mørkere tone således at det endelige resultat
bliver bestemt af antallet af gener for iysere i for-
hold til antallet af gener for mørkere tone. Det er

dog således, at selv de aller mørkeste blå er tyde-
ligt forskellige fra de sorte.

Anderledes med farverne i den i titlen nævnte
gruppe; de skyldes et gen.a, hvis betegnelse er en

forkortelse for inhibit melonin, dvs. hæmmet
udvikling af farvestoffet melanin. Det tilsvaren-
de »normale<< gen kaldes i. Hos non-agouti be-

står virkningen i at den nederste del af hvert hår
er lysere end resten (smoke, kam6, chinchilla)
medens den hos agouti består i at de normalt
sandfarvede bånd på hvert hår bliver hvide eller
sølvfarvede (silver). 1 dominerer over i således at
genkombinationerne 11 og 1l har den ovenfor be-

skrevne virkning, medens rT fører til normal far-
ve.

Hvor udtalt virkningen bliver afhænger af en

række modificerende gener, ganske som det gæl-

der blåt. Ved en kombination af modificerende
gener, der svarer til høj virkning, får man:

chinchilla (hvid, kun spidser sorte)

»shell cameo« (hvid, med et rosa skær)
ren, klar silver,

20

ved middel virkning får man:
»shaded silver« (lys smoke)

»shaded cameo«

akceptabel silver,
og endelig ved lav virkning:

mørk smoke

mørk kam6 (»red smoke«)
dårlig silver (bånd lyst sandfarvede).
Problemerne opstår ved den sidste gruppe,

idet virkningen kan være så lav, at de ikke med

sikkerhed kan skelnes fra de normalfarvede vari-
eteter (i modsætning til blåt, hvor selv de mørke-

ste toner er tydeligt forskellige fra sort).
Stambogsførerens (og andres) problemer skyl-

des, at de blot hæfter sig ved at genet er domi-

nant:
1) Hvis en killing er smoke, må den have mindst

et 1 gen.

2 ) Da må mindst en af dens forældre have

mindst et 1gen.
3 ) Da 1 er dominant, må denne kat også vise

virkningen af dette gen.

Dette ræsonnement, der kort kan formuleres så-

ledes:

Dominante geners virkning springer oldrig en ge-

neration over!
er i almindelighed korrekt, men i tilfælde med

extrem lav virkning holder 3) ikke, i det mindstc
ikke med sikkerhed. Det kan derfor meget vel

tænkes, at der kan komme smoke eller kam6 kil-
linger efter forældre, der er registrerede som sor-

te hhv. røde.

Sluttelig skal blot anføres at disse forhold og-

så har snydt den genetiske videnskab, således an-

tog man tidligere, at virkningen skyldtes et vi-
gende gen, (h , idet den tilsyneladende sprang en

eller flere generationer over. Denne opfattelse
stammer fra et arbejde af Keeler og Cobb fra
1933, men først med Roy Robinsons bog; Gene-

tics for Cøt Breeders fra l97l blev den alminde-
lig kendt blandt opdrættere og vakte en række
protester, idet mange fandt at deres erfaringer
tydede på dominant arvegang. Ved et senere ar-

i



bejde af Patricia Turner og Roy Robinson er det
påvist, at dette er korrekt, og de gav det domi-
nante gen navnet 1. Man må ikke tro at den tidli-
gere opfattelse skyldes dårligt eller sjusket arbej-
de fra Keelers og Cobbs side, snarere må den ses

på baggrund af, at man i deres avlsmateriale
havde en rå blanding af modifikatorgener såle-

des at variationen indenfor det enkelte kuld var
ret stor og herved ble., de mørkeste smoke klassi-

ficeret som sorte. I det avlsmateriale, man nu

har, er modifikatorgenerne renavlet til en række
veldefinerede niveauer: chinchilla - shaded silver -

smoke, shell cameo - shaded cameo - red smoke,
osv.; derved bliver killingerne i kuldet i to klare
kategorier, den spidsfarvede og den normaltfar-
vede, og det er meget lettere at klassificere kor-
rekt.

Beretning fra studiekredsene:

Studiekreds
Midtjylland
Det lykkedes gennem et nyt medlem at få et dej-
ligt lokale med køkken til studiekredsen, således

at vi selv kunne lave kaffe til vore medbragte ka-
ger.

Emnerne vi havde på programmet var
l) Gennemgang af klublove og udstillingsregler

for nye medlemmer.
2) Besøg på et moderne dyrehospital
3) Pelspleje.

Til det første møde kom der to nye medlemmer
og fire gamle. Til besøget på dyrehospitalet kom
der 22 og til pelsplejen kom der 27.

De to sidste tal syntes jeg var passende til en

studiekredsaften, hvis bare vi havde vist det i
forvejen så der havde været brød og kaffe nok.

Besøget på dyrehospitalet var en succes, ikke
mindst på grund af dyrlæge Adam Christensens

levende beskrivelse af hvordan han havde arbej-
det sig frem til den indretning hans hospital har,
og det må siges at være virkeligt rationelt.

Gitte Bundgård viste pelspleje, og hun har ef-
terhånden fået en vis rutine, desværrre sad vi i en

kreds om hende så ikke alle så alt.
Jeg kunne godt tænke mig, at man ved frem-

tidtige studiekredse havde en mere fast tilslut-
ning således at derikke en aften kom 6-7 menne-

sker en anden 30, altså kort sagt en tilmelding,
og at inden studiekredsens begyndelse blev ud-

sendt en liste så medlemmerne kunne ,åtegne
sig. Lykke

Der er ikke modtaget rapport fra kredsene Nord-
og Sønderjyllond samt Fyn.

Studiekredsen på Sjælland

Vi, Inge Bilsted, Annie Christensen, Else Liiders

og jeg, mødtes i foråret for evt. at finde nogle

emner til studiekredsaftener i foråret. Vi havde

mange gode - synes vi selv - forslag på tape-

tet, men p.g.a. tidsnød måtte vi forsøge at finde
nogle emner, der forholdsvis hurtigt kunne ar-
rangeres.

Det blev - som medlemmer på Sjælland i hver
tilfælde ved - til tre aftener:

Onsdag d. 25/4 kom dyrlæge Hans Henrik
Licht og holdt et foredrag om kattens virussyg-

domme. Vi var ikke mange, men havde en væl-
dig hyggelig aften, og efter foredraget var der

lejlighed til at stille spørgsmåI, hvad også de til-
stedeværende benyttede sig af.

Onsdag d. 29/5 var Flemming Nielsen og Fri-
thiof Wilstrup fra Felis Danicas forretningsud-
valg til mødet. De fortalte om FD og dets love
samt om arbejdet i forretningsudvalget. Vi hav-
de inviteret alle 6 medlemmer fra forretningsud-
valget, men der var altså kun 2, der havde mu-
lighed for at komme. Heller ikke denne aften var
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vi mange, men vi, der var der, blev enige om, at
lovene ikke er lavede afjurister, og at mange af
dem er meget indviklede og kan fortolkes på fle-
re måder. Man var også lidt inde på, at det kun-
ne være en opgave for det nye forretningsudvalg
at lave nye love, der var nemmere at arbejde med

- både for medlemmerne og forretningsudvalget.
Onsdag d.23/5 havde vi planlagt en form for

afslutningsfest, hvor vi først skulle diskutere
næste sæsons studiekredsmøder, så udvalget
straks kunne gå i gang med at arrangere
foredragsholdere m.m., således at vi kan være

sikre på at få nogen til at komme. Denne aften
blev desværre aflyst p.g.a. sygdom; desuden var

det meget få, der meldte sig.

Vi har alt i alt haft et meget lille fremmøde til
arrangementerne i foråret. Det kan skyldes flere

ting: den meget korte frist, vi gav, fra vi sendte

indbydelserne ud og til møderne begyndte; mø-

destedet, som jo godt nok ligger lidt langt ude -

Farum - for nogle (vi er meget interesserede i at

høre fra nogen, der kender et mere centraltbelig-
gende sted!!). Emnerne var måske ikke spæn-

dende nok, men I - sjællændere - har jo indfly-

Show-kalender
1979:

Juli:
13.-15. Vichy, Frankrig
14.-15. Visby, Sverige
29. Jyllinge, DARAK (National med kuld

og ungdyr)

August:
18.-19. Ktiping, Sverige
18.-19. Moss, Norge

September:

l.-2. Helsinki, Finland
1.-2. Trondheim, Norge
l.-2. Odense, JYRAK
8.-9. Berlin, Tyskland (DEKV)
22.-23. Hannut, Belgien
22.-23. Kristianstad, Sverige
22.-23. Sarpsborg, Norge, killingehow
29.-30. Biarritz. Frankrig
30. Oulw, Finland
Oktober:
6.-7. Gladsaxe, Racekatten
13.-14. Karlstad, Sverige

13.-14. Bonn Tyskland (DEKV)
13.-14. Paris, Frankrig
20.-21. Amsterdam, Holland (Felikat)
27.-28. Wien, Østrig (KKO)
2i .-28. Tønsberg, Norge

November:

3.-4. Rihimåki, Finland

3.-4. Neuchatel, Schweiz
10.-l 1 Gdteborg, Sverige
10.-l l. Dtisseldorf, Tyskland (DRU)
17.-18. Lyon, Frankrig
24.-25. Znrich, Schweiz

24.-25. Birkerød, DARAK
December:

8.-9. Toulouse, Frankrig
1980:

Januar:
12.-13. Bruxelles, Belgien
17.-18. Offenbach, Tyskland
Februar:
2.-3. Clermont-Ferrand, Frankrig
9.-10. Bergen, Norge
24.-25. Agen, Frankrig
24..25. ? DARAK
Marts:
15.-16. Rouen, Frankrig
29.-30. København, Racekatten
29.-30. Strasbourg. Frankrig

April:
12.-13. Hamburg, Tyskland (DEKV)
20.-21. Anvers, Belgien

26.-.27 . Linkbping, Sverige
26.-27. Tours, Frankrig
Maj:
3.-4. Saint Etienne, Frankrig
10.-ll. Bochum, Tyskland (DRU)
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delse på, hvilke emner, der kommer op i efter-
året, hvis I tager telefonen eller - allerhelst - skri-
ver til 6n af os og fortæller, hvad I kunne tænke
jer taget op. En mulighed, som jo også er til ste-
de, er, at I slet ikke er interesserede i en studie-
kreds! Det synes jeg er kedeligt, for jeg mener
helt bestemt, at studiekredsaftnerne er en hygge-
lig måde at mø.de andre kattemennesker på; så

ta' og kom rtred jeres id6er og tanker om studie-
kreds og la' vær' med at tro at andre nok kom-
mer med nogle, for det gør de ikke!!

Med venlig hilsen

Aslaug Bugge

Adresser:

Inge Bilsted, Højdevej 36, 26jO Creve Strand,
tlf . 02 90 12 83.

Annie Christensen, Sættergården l, 2635 Ishøj,
tlf . 02 54 38'76.

Else Liiders, Grøndals Parkvej 82,2720 Yanlø-

se, tlf. 01 71 71 81.

Aslaug Bugge, Tordenskjoldsgade 17, opg. A, 3

sal, 1055 København K.

$;;T#å$?""r's*"1'*

Stamnavn

»BANGALORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

B,-uct af Jackmanis (blå perser).
I/arco af Donaciano (rød persed

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre i larverne 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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Europ6en - tidens kat
Solveig Mellberg

Da jeg fik indbydelsen til at dømme Øvrige Kort-
hår i Esbjerg var det med stor forventning jeg

rejste derned. Jeg mindes fra sidste gang jeg

dømte for JYRAK, hvilke smukke Europ6r I
har, især rødtabby. Jeg mindes også en flot
bruntigr6, kraftig med et flot hoved, €n af de

bedste Europ6er på udstillingen. Efter bedøm-

melsen hØrte jeg om hans levnedsforløb: som

ganske lille blev han fundet på en færge, der sej-

ler mellem de danske øer. Nogen lagde ham i en

papkasse og venlige mennekser tog sig af ham og

som noget større blev han udstillet i noviceklas-

sen. En rørende historie med en lykkelig afslut-

ning.
Men hvad fandt jeg nu - ikke det jeg havde

ventet. En hvid, en smoke, nogle blå, som tilsy-

neladende er de mest populære i Danmark. I den

blå gruppe fandt jeg vor bedste kastrat i Øvrige

Korthår, en meget smuk og meget velholdt vete-

ran.
Jeg følte mig faktisk lidt nedtrykt, da et glæ-

desemne endelig dukkede op, en blåcreme hun

som var blandt de kønneste jeg har set. Jeg blev

helt lyrisk overfor dette vidunderlige væsen,

hvilke øjne, hvilken pelsfarve! ! Hun blev Best in
Show Øvrige Korthår i hård konkurrence med en

meget køn burma.
Kære danskere, I må tænke jer godt om når

det gælder Europ6en. Jeg v6d at mange synes at

det ikke er >>fint« at have en »gårdkat«, som jo
de fleste kalder Europ6en. Men det er jo just

hvad det er! Europ6en er jo den oprindelige kat
og den skal vi værne om. I mange år var vi sven-

skere ganske kølige, når det gjaldt Europ6en.
Men en lille entusiatisk gruppe holdt ud og fort-
satte arbejdet med Europ6eopdrættet og nu er

der en fantastisk efterspørgsel efter denne race.

Jeg selv er så at sige vokset op med Europ6en.
Først huskatte i en salig blanding af farver og

modeller; jeg havde en sort-hvid hun, som altid
fik haleløse unger, da vidste jeg bare ikke at de

blev kaldt Manx. At jeg kom ind i katteverdenen
kan jeg takke chinchillaen Jaqueline av Ostergyl-
len. En af mine yngre søstre havde hende og ud-
stillede på en hobbyudstilling; jeg kørte dertil,
kiggede, og siden da er jeg fanget. Da havde jeg

selv en sort kastrat, Klas, som jeg udstillede i

Den svenske dommer, Solveig Mellberg, med en

Abv.

HUNDE
KATTE

Bygholm Dyrepension
lslandsvej 18, 8700 Horsens

Telefon 05 .61 14 44
Pension for



noviceklassen. Han var min første konkurrence-
kat og han lever nu i sit 16 år. Så havde jeg hvide
og tigre i brunt og silver, men min favorit er den
sorte Europ6e. I skrivende stund har jeg den
glæde at bo sammen med fire sorte og en rødti-
grå, og jeg håber endnu i mange år at få lov til at
arbejde og trives med Europ6en - tidens kat!

Der afholdtes plenarforsamling i Landsforenin-
gen FELIS DANICA fredag d. ll. maj 1979. Da

det officielle referat ved redaktionens afslutning
endnu ikke er modtaget, opridses her kort vedta-
gelserne samt det nye forretningsudvalgs sam-

mensætning.
Vedtaget som tilføjelse i FD's stambogsregler

under særregler:

- »Opdrætteren kan dog få ændret farvebeteg-

nelsen administrativt indtil katten er fvldt 6 må-
neder<<.

- Der blev vedtaget nye priser for stamtavler etc.,
se andetsteds i bladet.
- Det foreslås FIFe, at transfers afskaffes.
- Vedtaget til FD's love: »Hankatteejere må ikke
tage hunner ind, hvis ejeren ikke er medlem af en

klub«.
- »Det er forbudt at sælge killinger under 10

uger, samt uvaccinerede killinger«.
- Et forslag om ændret Manx-standard til frem-
sendelse til FIFe blev vedtaget.

Til ny forretningsudvalg valgtes:

Peter Nord (formand)
Allan Kierulff (næstformand)

Peder Kalser (sekretær)

Vally Jensen (kasserer)

Ruth Brynnum (vicesekretær)

Birgit Semak (medlem)

Som delegat til FIFe's generalforsamling valgtes:

Bo Hammer Jensen.

Til revisorer valgtes: Kaj-Erik Seeberg og Jan
Dollerup.

SB

?r*D§

Husk at meddele adresseændring

når du Ilytter !

Er der uirkelig ingen, der har gode billeder al deres

killinger?- eller har I glemt lotokonkurrencen?

Send billederne snaresl lil redaklionen.

,§



Den tyrkiske kat

Foto: Sonia Halliday

I Tyrkiet holdes disse katte kun i eksklusive »cat-
teries« - de er meget afholdt og værdsat. De
første fem katte blev indført i England for sytten
år siden. De kom fra fem forskellige tyrkiske di-
strikter, af linjer, der overhovedet ikke er be-

slægtet med hinanden.
Ved denne race kan man ikke foretage nogen

krydsninger uden at ødelægge dens enestående

fremtoning og dens egenskaber. Pelsens tekstur
ville blive fuldstændigt ødelagt, hvis man parre-

de med en eller anden langhårs- eller korthårs-
kat. Den tyrkiske kats pels falder stram, lang og
silkeaftig fra hårrødderne til spidserne. Der er

ingen underpels, således at endog en kat med

langt hår (10-15 cm) virker slank og glat.

Af denne grund bliver den tyrkiske kat beteg-
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net som »halvlanghårs«. Dette er dog ikke helt

rigtigt - katten har bare ingen underpels, hvil-
ket bevirker det uldagtige, dunede udseende. I
hovedtype, kropsbygning og tegning adskiller

den sig fra alle andre langhårskatte. Hovedet er

lidt længere med kort, kileformet snude. Ørerne

er forholdsvis store og temmelig højt ansat. Kin-
derne runde, øjnene store, runde og udtryksful-
de - de har en bleg, næsten gennemskinnende

ravfarve.
De kastanjebrune markeringer er klare og ty-

delige, de fremkommer bagved ørerne og når til
panden oVer øjnene. Næse, kinder og den neder-

ste halvdel af ansigtet er hvide. Det hvide når

som en blis over pande og kraniehvælving og de-

ler de kastanjebrune markeringer på hovedet i to



opdræt nr. l3d. Standarden er som følger:
Farve og pels.' Kalkhvid, uden spor af gult, på

hovedet kastanierøde pletter med en hvid blis,
ørerne skal være hvide, næsespejlet, trædepu-
derne og det indre øre skal være sart muslingero-
sa. Pelsen skal ned til roden være lang, btød og

silkeagtig, ingen ulden underpels.

Hovedform: Kort, trekantet. Stærkt behårede,

store ører, tætsiddende og lige opretstående.

Lang snude.

Øjne: Runde i form. Lys ravfarvede, øjenlågene

omkranset med rosa.

Kropform: Lang, men kompakt, benene af mid-
del længde, elegante, runde fødder med totter
ved tæerne. Hankattene er særlig muskuløse ved

skuldrene.
Iløle.' Busket, af middel længde, kastanierød
med lyse kastanierøde ringe, stærkere ringfarve
hos ungdyr.
Pointskala:Farveogpels ... ...... 35

Hoved.. ..... 25

Øjne .. .. .... l0
Kropform. ...........10
Hale... .....10
Kondition. ...........l0

(Genoptryk fra Hvæssebrættet, 1971; Standard

er dog dån gældende i dag).

aooo Annoncepriser

Opdrættere;
Bagside

% side

/z side

% side

% side

1,26 side

Firmoer:
Bagside

% side

Vz side

% side 85

% side

l/6 side

I gong

kr.250
2t0
105

70
<,

40

300

250

125

306

62

42

4 gange

kr. 800

756

378

252

187

144

223

l5l

I 080

900
450
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halvdele. Ørerne er for det meste hvide, men
sommetider breder den kastanjebrune farve sig

også over ørerne. Dette skal ikke bedømmes som
en særlig fejl, hvis alt andet er godt.

Kropsfarven er kalkhvid, pelsen lang, fin og
silkeagtig. Den buskede, mellemlange hale er ka-
stanjebrun, med mørke ringe på lysere bund.
Ungdyr har tydeligere ringe på halen end voksne
dyr.

Øjenrande, ørernes inderside med hårduske,
næsetip og fodsåler viser en sart toning i rosa.
Næsen er lige.

Kroppen er langagtig, men kraftig. Hankatte
er især i skulderpartiet ret muskuløse. Selv om
benene er forholdsvis kraftige, virker poterne
forbavsende smalle. Benene er mellemlange.

Sommetider forekommer små, uregelmæssigt
fordelte, kastanjebrune pletter over hele krop-
pen, og halens kastanjebrune farve rækker til
rygraden. Heller ikke disse små fejl burde ned-
saette kattens bedømmelse, hvis den ellers svarer
til standarden.

Som virkelige fejl regnes derimod en pels, der
ikke svarer til forskrifterne, et for rundt eller for
langt hoved og en stump næse.

Standarden, som blev formuleret af »Colour-
Point Rex-coated and AOV Club« og antaget af
»Coverning Counsil of the Cat Fancy«, anstræ-
ber fuldkommenhed. Den blev ikke udarbejdet
efter en bestemt kat, men med henblik på de
bedste egenskaber fra mange katte, og man har
ikke glemt, at to katte aldrig ser ens ud, selv om
de er nok så gode; derfor må man heller ikke tro,
at man kan dømme kompetent alene efter points
og efter en standard.

Pelsens pleje er ved de tyrkiske katte forskellig
fra alle andre racer. Fra deres tidlige ungdom el-
sker de vand, og de kan bades i et varmt værelse
i vand, som svarer til kattenes legemstempera-

tur. Man vasker dem med baby- eller lanolinsæ-
be, ikke sæbepulver eller rensemidler.

Kattene tørres forsigtigt med forvarmede
håndklæder, ikke frottere eller gnide hårdt. Kat-
tene skal bliv-e i et opvarmet rum, indtil de er helt
tørre, Bagefter kæmmer man dem kun ganske

let. Børster og pudder ville gøre pelsen elektrisk
og få den til at rejse sig.

Den Tyrkiske Kat er anerkendt af FIFE og har



Opdrættere

Perser
Stamnavn »OF NESS«

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

Jacob Adelborgs 4116 50, 8240 Risskov

Tlf. 06 - 17 U 17

POINT OF DOVER
Opdræt af sorte persere, chinchilla,

silver shaded og colourpoint.
rbestillinger på killinger modtages.
Kiss Mikkelsen, Doveroddevej 2

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

AF TABAS persere
Specialopdraet af bi-colour: creme/hvid,
sort/hvid, rød/ hvid, blå/hvid, skildpadde

m. hvidt. - Eksport til Holland og Tyskland.
Eirgit og Johnny Semak

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

Colourpoint
Af HAKAMAMI

colourpoint i flere farver,
sunde, glade og kærlige

Hanne I Kaj Erik Seeberg
Skolevænget 4, Dagnæs, 8700 Horsens

Ttf. 05 - 61 03 19

»ZAKKO« perseropdræt
Colourpoint i farverne brun, blå chokolade

og lilla.

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg

Ttf. 04 - 429456

British Blue & SH
AF GRACIA

Opdræt af British Blue, blåcreme
og creme British Shorthair.
Killinger lejlighedsvis til salg.

Susanne og Walter Lorentzen
Bellisvej 16, 9440 Åbybro. Tlf. 08 - 242476

Abyssinier
Abykatte »AF GLÆDE«

Opdræt af vildtf. abyssiniere, sundt og robust.
Avlshan: Yucatan Fuscus af Sigiriya.

Bestilling på killinger modtages.
Jytte Jarl, »Kolkjærhus«, Glæde,
'7741 Ftøstrup. Tlf. 07 - 99 12 10

MARICA-ABYSSINIERE
Excl. opdræt af

røde og vildtfarved abyssiniere.

Margit Hærslev
Lærkevej 6, 3550 Slangerup. Tlf. 03 - 33 32 68

SIGIRIYA
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere

Jørgen K. Andersen
Barthsgade 1, 1., 8200 Århus N

Tlf. 06 - 16 58 10

Burma
Stamnavn OF DOMINICA

Opdraet af brun burma.
Birte Stubsgaard

Tennisvej 13, 9690 Fjerritslev

Trf. 08 - 21 19 19

»Af PEGU YOMA«
Opdræt af brun burma.

Sterna Gilbe, Miltonsvej 21

8270 Højbjerg. Tlf. 06 - 27 1A 02

1A

»LAJ's«
Opdræt af brun-, blå-, rød- og skildpadde-

maskede colourpoint.
Lissi Johansen

Katrinegade 39, 6000 Kolding
Ttf. 05 - 53 78 94



Burma (fortsat)

»AF DYREBORG«

Specialopdræt af brune burmesere.

Winna og Kaj Greve
St. Stege i3, Dyreborg, 5600 Fåborg

Ttf. 09 - 61 19 81

Cornish Rex

»BODWIN«
Super søde Cornish Rex.

Killingerne er tilvænnet børn og hund.
Susanna Bugge,

Kærlodden 7, 8320 Mårslet, telf. 06 - 27 28 19

»AF K,ÆHLERSHØJ«

Opdræt af blå og brune burmesere.

Killinger lejlighedsvii til salg.

Hanne Kæhlershøj
Melbyvej 86, 5486 Grindløse.

Trf. 09 - 86 1270

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Bøgebakken 7,9210 Ålborg SØ

Trf. 08 - 14 03 39

»AF NØRR«

Opdraet af burmesere i forskellige farver.
Karin og Erik Nielsen

Sonatevei 3, 8700 Horsens. Tlf. 05 - 6287 65

Siam

KIMILOBI's siam oPdræt
Brun- og blåmaskede l.F. testede avlsdyr

Birgit Ngrgård
Lyngparken 49, 2800 Lyngby

Ttf. 02 - 44 13 42

»lNDlGO«
Siamopdræt - Avlshanner.
Se annoncen inde i bladet!

Annie Christensen
Sættergården 1, 2635 lshøj. Tlf. 02 - 54 38 76

Forskellige racer

Stamnavn »AF FREDENSLUND«
Opdræt af brun- og tabbymasket siam,

orientalsk korthår og vildtfarv-et aby.

Lis Rhymer Friis r

Fredenslund, Bøgebjerg 7, il71 Søndercø
T!f. 09 - 89 15 03

»PEGASUS«
Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91

5690 Tommerup. Tlf . 09 - 75 14 17

»rSalween Blue«<

Siamesere 24a, 24b, 24c,

Orientalsk Korthår:' Havanna, Blå, Lavendel
SUsse Leiditz

Østbanetorv 1, 1. 8000 Århus C

Ttf. 06 - 1279 N

Y
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Til avlstjeneste

Perser
Perserhan til avlstjeneste:

ZARCO's ILJA lsort-hvidl
Dora og Egon Strellner

Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 Ålborg
Trf.@-131942

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling Gr0nfeld
Eskær 13, Tråsbø|, 6200 Åbenrå

T]f. 04 - 68 56 98

Blå perserhan

CÆSAR ATHENE
v. Østergård og Nielsen

Assens Kattepension, Damgade 14.

5610 Assens. Tlf. 09 - 71 20 æ.

Creme perser:

Cigo af Bangalores. parringsgebyr 500 kr
lnge og Petor Nord

Kjørboesvei 2, m00 Kolding
Ttf. 05 - 5374 Æ

Perserhan - Rød tabby
Ch. ARGUS HARVEY

Agnete Wolf
Åvej 10, Mølby, 6560 Sommersred,

tlf. 04 - 55 /tO 75

Colourpoint
Brunmasket colourpoint:

,MICKEY AF IMPALA
Joan Thestrup

Ådum. 6830 Tarm. Tlf. 07 - 37 62 55

Brunmasket colourpoint:
HANSI AF BLOVSTRøD

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde

Ttf.06 - 36128r'.

Burma
Lilla burmeserhan

Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK
lngelisa Børresen

Jeppe Aakjærsvej n,9m Åborg SV
Trf. 0B - 18 02 62

Brun burmahan:
Ch. TECTONA KALIZMAR

Grethe og Richardt Pedersen
Neptunvej 18, 8700 Horsens, tlf. 05 - 61 25 32

Rødbrun burmahan:
lnt. ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk importl
SolVeig og Gerhard Håiek

Myrkærvej 5, 6392 Bolderslev,
Ttf. 04 - et æ 23

Siam
Ch. Rangoon Wmsey (brunmasket siam)

UruguaY Filur
(begge leukæmitesta)
lnger Fløe Crafack,

Søndergård. Ribevej 40, 6740 Bramminge
Trf. 05 - 17 36 6S

Blåmasket siam-han:

SALWEEN BLUE HENRI
Fader: lmport fra Holland.

Siisse Leiditz
Østbanetorv 1, 1. sa|,8000 Århus C

Ttf. 06 - 1273 40

Chokolademasket siam
NUSER af FREDEN§LUND

ch."2.Bto.-1.-cActB
Henning Jensen . Tlf. 0g - t4 02 [iil
Chr. Winthersvej I . 5230 Cdense M

Brunmasket siamhan:
FLORENTINE's FELIX (lFA-testetl.

Gudrun Miiller,
Klintebjergvej 5, 5450 Otterup. tlf" 09 - 82 16 58

I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøj,

9480 Løkken, relf. 08 - 88 31 88.
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Katteartikler er min hobby.

TRANSPORT.EOXE

KATTE-KURVE

Halsbånd - seler

Madskåle - liner

KATTESAND

Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

KATTEM,dD

VITAMINER

Fellglanz - Bonefort - Procat
Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT.BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

telf. (01) 740660
Postordrer besørges

Øvrige nordisko

katteblade

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D

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

+

KATTEN VÅR
Tokerudveien 57,

Oslo 10. Norge
Abonnementspris 35 n.kr

+
VARA KATTAR:

Bertil Andersson, Box 288

701 04 Or€bro, Sverlgo.
Abonnemenlspris: 20 s.kr.

+
KATTEN:
Hanne Korsberg
Stenløkke 5

4622 Havdrup

+
RACEKATTEN:

Ole Færch-Jensen

Havrevej 1

27OO Btønshøi
Abonnementspris: 35 kr



Nordiyll
special

ands store

* Prøv også
HUNDE. OG
KATTEBAREN

Kort

e nnger. .

vi sender
eller bringer

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

9000 Aotborg

forretnin

I


