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Hsn siger jegerlsæsen.Detlconhan selu uæte.

Han grine6 når han hælder

ualgt sit miljø.
ldog skal den kræsne kat

ho' store, lækre t'iskestykker i hakket
leuer og indmad.

Ogsri Whiskos. Hon er bleoet ret
kræsen med, huad han køber

(Ellers kommer hon til ot smide ud.

lgenWhiskas.
Den

huo'.
Han sidder deroure og smouser

i kronhjort

Hanernugo'nok
Han skal bare ikketro,

han slipper let
omkring maden til mig.

Så er det skroldesponden
og penge ud af lommen.

Men det synes, som om
han har lært det

whiskas med kød oglever / whiskas med fisk/ whiskas med-ldt f whiskas med fjerkræ

whiskas
Hvis du elskeren loræsen kat.
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MasterFoods as Vesterbrogade tl4 1620 København V
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JYRAK's efterårsudstilling
i Odense
Fredag kl. 16.00 ved Marienlystcentret. De fleste bestyrel-
sesmedlemmer plus en flok arbejdsivrige fynboer står parat
til at stille bure op. Man spejder ivrigt op ad vejen. Alle vil
gerne i gang, så vi kan blive færdige i ordentlig tid. Vi skal
jo starte tidligt igen lørdag morgen. Vognmanden lader ven-

te på sig, og efter et par opringninger får vi at vide, at der er

sket et uheld, og at han bliver forsinket. Kl. 19.30 kører han

op foran hallen, og vi kan endelig komme igang. Der bliver
stillet.op efter en burplan, og det går meget godt, skønt vi
mangler et målebånd. Så skal der numre på burene. Der op-
står nogle problemer, men de løses, og til sidst er der da et

bur (godt og vel) til hver tilmeldt kat. Ved midnatstid var vi

så vidt, at jeg kunne sætte kursen mod Holsted. Det var

temmelig tåget, så jeg var først hjemme kl. 02.00. Jeg styrte-
de i seng, for der var kun2/z time til jeg skulle op igen. Det

blev til ingen søvn, for jeg lå hele tiden og tænkte på de ting
jeg endelig måtte huske at få med, og jeg havde ikke den

store tiltro til vækkeuret. Kl. 05.15 afsted igen til Odense til
dyrlægekontrollen kl. 7.00. Bestyrelsens dyr bliver først un-
dersøgt og anbragt i burene, og så er vi klar til at tage imod.

Der var også på denne udstilling nogle enkelte, der blev
afvist på grund af lopper, og der var desværre en del der slet

ikke kom. Kl. 10.30 kunne bedømmelserne begynde, og det

skred kvikt fremad.
Der var god plads i de to haller, og som på Esbjergudstil-

lingen kunne udstillerne sidde og hygge sig og hvile benene
bag burene. Arrangementet af dommerringene var publi-
kums- og udstillervenligt, idet man kunne sidde og følge
med i bedømmelserne uden at',,ære til gene for dommerne. I
mangel af dagslys i hallerne var der anbragt tre dags-

lyslamper over hvert dommerbord, og det fungerede ud-
mærket.

Lørdag aften var der som sædvanlig arrangeret hyggeaf-
ten for dommere og udstillere.

Dommerne fortsatte deres bedømmelser om søndagen

med udvælgelse af de bedste katte som skulle præsenteres

for publikum om eftermiddagen. Da der ingen tribune var,
foregik præsentationen i dommerringen i korthårshallen.
Udluftningen i hallerne var ikke god, og da der på dette tids-
punkt også var optræk til torden, var luften så tyk så den

næsten var til at skære i. Desr'ærre svigtede publikum begge

dage. Det fine vejr har nok ikke fristet folk til at gå til ind-
endørs arrangementer, Tegnekonkurrencen blev også på

denne udstilling flittigt besøgt, og vi fik nogle fine tegninger
at se. Salget af bluser, denne gang med nyt tryk, gik vældig
godt, og det samme gælder for de nye souvenirkokarder.

fortsættes side 6

JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Susanna Bugge
Kærlodden 7

8320 Mårslet
Ttf. 06 - 27 28 19

NÆSTFORMAND

Birgitte Johansen
Parallelvej 25
9900 Frederikshavn
Trf. 08 - «l 04 01

KASSERER:

Henrik R. Holm
Egevangen 1

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

SEKRETÆR:

Peder Kalser
Hunderupvej 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
Ttf. 05 - 53 74 46
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Kattene ses nøje efter af dommerne Per
Hilfling Olesen (øverst venstre), Jyrak. Aina
Junglander (øverst høire), Sverige, Eileen
Lentaigne (midten. venstre), England, Kri-
Kronvall, Sverige og Renie van Haeringen,
Holland (midten, højre) og Gun Berg Pet-
terson, Sverigo.
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Kl. 17.00 lukkede udstillingen, og igen trådte
nogle friske medlemmer til for at hjælpe med

nedtagning af bure og oprydning. Torden og

regn brød løs, så det blev nogle våde mandfolk
der læssede burene på lastbilen. Efter endt arbej-
de samledes vi om en bid brød, hvorefter vi kørte

hver til sit, godt trætte og med en enorm trang til
at se dyner.

Mandag morgen. Børnene er sendt i skole,
manden er sendt på lejrskole til Harzen, og huset

ser ud som om det har været hjemsøgt af orka-
nen >»David<<. Det buldrer i hovedet af træthed

og tanker farer igennem. Hvordan var udstillin-
gen egentlig gået. Var den gået bare nogenlunde

eller var det helt galt. Til trods for mange posi-

tive.tilkendegivelser om udstillingen er det på

dette tidspunkt de kritiske røster, der træder
stærkest frem. Bare udstillere dog vill forstå, at

de småfejl der sker, er hændelige, og absolut ik-
ke for at genere nogen. Der bliver arbejdet hårdt
for at få sådan en udstilling til at køre så godt

som overhovedet muligt, og man roder sig ikke
bevidst ind i ubehageligheder.

Til slut mange tak for denne gang og på gen-

syn på JYRAK's næste udstilling.
Norma Agersnap Larsen

VE]LE DYREPENSION

Chris Krogsoe med Pegasus Galant og Susse Leiditz med
Hermes af Laza, hegge Havanna hanner.

Telefon 05 - 82 12 65

HUNDE - IGTTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle
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Odense-udstillingens
vindere samt de
præmier, de modtog

Bedste Longhårs voksne

Nr. 82 - Ch. Cameo Vivre von Pahlevi. Ejer: M.
& A. Avantario, Ty§kland.

Odense bys ærespræmie

Kåthe Junghans pokal
Jyraks kokarde
Edelkatzen vom Haufbachtal's kokarde

Ådelkatten guldplakette

OTA's ærespræmie

Bedste Langhdrs kastrat
Nr. l4l - Int. Ch. Honey-Pie af Hammersholt.

Ejer: E. & F. Holm, Racekatten.
Maya's kokarde
Jyraks kokarde
Dansk Racekatteklubs sølvmedalje
Ota's ærespræmie

Bedste langhårs ungdyr
Nr. 81 - Ernesto von Tonio. Ejer: M. & A
Avantario, Tyskland.
Jyraks kokarde
Linkdpings kattklubs sølvmedalje
OTA's ærespræmie

Bedste lønghdrs kuld
Nr. 9 - of Ness. Ejer: Sonja Stoltenborg, Jyrak
Jyraks kokarde
Hilfling Olesens præmie

Ota's ærespræmie

Bedste Langhårs voksne modsat køn
Nr. 16 - Ch. Cosmos Dynamite. Ejer: E. & F
Holm, Racekatten.
Jyraks kokarde
Edelkatzen vom Haufbachtal's kokarde
Bindberg Petersens præmie

OTA's ærespræmie

Bedste langhårs veteran

Nr. l4l (se ovenfor)
Jyraks kokarde
Linkdpings kattklubs sølvmedalje
OTA's ærespræmie

Øvrige korthår bedste voksne

Nr. 287 Ch. Bodwin's Hubertus. Ejer: Susanna
Bugge, Jyrak.
Odense bys ærespræmie

Jyraks kokarde
FIFE's kokarde
Ådelkattens guldplakette

OTA's ærespræmie

Øvrige korthdr bedste kastrat
Nr. 268 - Theebaw af Stougaard. Ejer: P. Stou-
gaard, Jyrak.
Jyraks kokarde
Renie van Haeringens ærespræmie

OTA's ærespræmie

Øvrige korthår bedste ungdyr
Nr. 246 - Nikolas af Fredenslund. Ejer: K. & V.
Seidel, Tyskland.
Jyraks kokarde
Racekattens guldmedalje

OTA's ærespræmie

Øvrige korthår bedste kuld
Nr. 215 - von Sopka. Ejer: P. Jelinek, Tyskland.
Jyraks kokarde
Dansk racekatteklubs guldmedalje

OTA's ærespræmie

Øvige korthdr modsat køn
Nr. 237 -eh. Idaaf.Fredenslu.nd, Ejer: V. & K.
Seidel, Tyskland.
Jyraks kokarde
Kristina Kronvalls ærespræmie

OTA's ærespræmie

Øvrige korthår bedste veteran

Nr. 258 - Int. Ch. & Pr. Eugenia. Ejer: A. Mes-

nikow, Darak.
Jyraks kokarde
Bodwin's kokarde
Dansk Racekatteklubs sølvmedalje
OTA's ærespræmie

Bedste Siomeser / Orientalsk Korthår Voksen
Nr. 357 - Pegasus Galant. Ejer: June Krogsøe,
Jyrak.
Odense bys ærespræmie

Jyraks kokarde
Nederlands Mundikat kokarde
The Siamese Cat, Associations sølvmedalje
OTA's ærespræmie fortsættes side 20
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Klubmeddelelser

VANDREPRÆMIER
fra Odense-udstillingen vil blive tilsendt
vinderne pr. post i løbet al oktober. Vin-
dernes navne bringes i Hvæssebrættet, nr.4.

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, stal
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 allercde 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. I år.... ...... 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 l2 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 al' ,Je

»gamle« hvide stamtavler med de »nye« farvecle.

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 60

3460 Birkerød
tlf. (02) 81 01 75

DARAK
Aase Nissen

Tryggevældevejl45 l.th.
2700 Brønshøj
af. (01) 60 49 88

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 pttført 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 ogleller 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 eller 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 89 81.
Inge Bilsted, Højdevej 36,2670 Greve Strand,

rlf. 02 - 90 12 83.

Inge-Lise Andreasen, Arnkilsmaj l, 6400 Søn-

derborg, tlf. 04 - 42 94 56.

Anne Andreasen, Drøwten 50, ldasmrnde, 9500

Hobro, tlf. 05 - 54 44 21.

)k
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.

Vedrørende
adresseændringer
En tak til de mange, der reflekterede på vor fore-

spørgsel vedr. registrering. Nu skulle de, som

har svaret, være i systemet. Der er blot et MEN!
Der er desværre alt for mange, der glemmer at
meddele adresseændring, så alt hvad vi sender

bliver returneret. Til denne gruppe hører også de

mange, som bliver gift i årets løb og glemmer at
meddele navneændring. Ikke nok med at det er

ærgerligt at spilde portoen, det giver også ekstra
arbejde og medlemmet får ikke bladet eller an-

dre meddelelser. Der er også en tredie gruppe,

nemlig dem, der sender penge til os, men glem-

mer at udfylde afsendertallonen på giroindbeta-

lingskortet. I enkelte tilfælde er det lykkedes os

at finde ud af hvem betaleren er, men der er sta-

dig nogle stykker blanke talloner tilbage, som vi
ikke har kunnet finde ud af. Vi håber, at de ryk-
ker på et eller andet tidspunkt!

HUSK DERFORI MEDDEL ADRESSE.
ÆNDRING SNAREST EFTER FLYTNINGEN
til Susanna Bugge, da registret køres på EDB i
Århus.

Fotokonkurrencen
Der er indkommet mange, gode billeder. Nogle
har endda indsendt 5-10 stykker. De bedste to vil
blive udtaget til konkurrencen. Vinderbilledet vil
blive forside på blad nr. 4.
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Studiekredsmøder

Sjællandske jyder,
se her:

Vi forsøger igen, om det er muligt at samle Jer til
studiekredsaftner i vinter. Vi har ingen henven-

delser fået, så vi har selv forsøgt at lægge hove-

derne i blød for at finde emner, som kunne være

af interesse for såvel katteopdrættere som for
de, der kun har en kælekat.

Programmet ser sdledes ud:

Onsdag d. 10.10.79 kl. 19.30:

Denne aften har vi fået lov til at besøge Dyrehos-
pitalet i Købehavn hvor vi vil blive vist rundt for
at se, hvordan et sådant fungerer. Dyrlæge Inge-
borg Mølbak har stillet sig til rådighed og vil vi-
se, hvorledes man kastrerer og steriliserer en kat.
Hun vil også vise, hvorledes man øremærker
katte. Dyrlæge Mølbak vil desuden besvare ge-

nerelle spørgsmål angående katte, og disse

spørgsmål vil der blive mulighed for at stille efter
besøget i operationsafdelingen. Dyrehospitalet
byder på kaffe.

Af hensyn til den begrænsede plads i operati-
onsstuen (max 20!), vil tilmelding til denne aften
være nødvendig. Dette kan ske til Else Liiders,
tlf.: 0l - 71 71 81.

Hospitalets adresse: Poppelstykket 11, 2450 SV.
Dyrehospitalet er kun angivet i de nyeste udga-

ver af Krak, men det findes ved at køre til Tof-
tegårdsplads og derfra ned ad Gl. Køge Lande-
vej og i første lyskryds til venstre ned ad Følager,
hvor Poppelstykket ligger på højre hånd. Bus nr.
22 og 132 kører dertil og holder ved føromtalte
lyskryds.

Hvis I tager S-toget, skal I tage til Ellebjerg
station og gå over gangbroen ved Ellebjergvej.
Når I kommer ned ad trappen, drejer I til højre,
og så er Poppelstykket første vej på højre hånd.
Bus nr. 16 holder på Ellebjergvej lige før gang-

broen.

l0

Onsdag d. 14.11.79 kl. 19.30:

Denne aften har vi valgt at lave til diskussionsaf-
ten, hvor alle er talere. Studieudvalget laver et

oplæg til denne aften. Man taler så meget om
»Forsvarligt kattehold«, og JYRAK har også en

paragraf, der drejer sig om dette emne. Derfor
kunne vi tænke os at vi skulle diskutere:
»Hvad er forsvarligt kattehold? Kattens behov

kontra menneskets<<. Denne aften forløber i et

lokale i Gl. Vartov, der ligger på Farvergade 27

lige ved Rådhuspladsen.

Så har I nogle ideer ogleller erfaringer og

spørgsmåI, eller vil I bare gerne høre, hvad andre
mener, så kom d. 14. november. I skal selv med-

bringe kaffe, og der vil blive mulighed for at kø-
be øl og sodavand.

Onsdag d. 12.12.79 kl. 19.30:

Julen nærmer sig, og vi synes, at vi skal mødes

til en julesnak. Else & Bjarne Liiders har tilbudt
at lægge lokaler til, så hvis I medbringer mad-
kurv og drikkevarer til eget forbrug samt godt
humør må denne aften blive en succes!

Da Else & Bjarne gerne vil vide, hvor mange,

vi bliver, skal I melde Jer til dem, hvis I ønsker
at deltage. Tilmeldingen foregår også på tlf.: 0l -

7l Tt 81.

Forårsprogrammet ligger knapt så fast, men vi
håber, at flg. program holder stik. Det endelige
program kommer i Hvæssebrættets julenum-
mer. Foreløbigt ser det således ud:

Onsdag d. 16.1.80 kl. 19.30:

Her kunne vi tænke os at få en person, der våd

noget om KATTENS ADFÆRD til at komme og

fortælle os om dette emne.

Onsdag d. 13.2.80 kl. 19.30:

Emnet er: »KATTENS KØNSLIV - alsidigt be-

lyst«.
Dyrlæge Flemming Mørchholt har lovet at kom-
me og han vil belyse emner som:

a. »Løbetid, når ejeren ønsker det«.

fortsættes side l3
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TIL AVLSTJENESTE: KILLINGER TIL SALG:

»lndigo Blue Laban«, 24a. Killinger fra seriøst, kvalitetsbevidst hobby-

»lndigo Pink Panter«, 24c. opdlTt af i kærligt miljø frit opvoksede'

tillidsiulde SIAI\ilESERE, hel- og tabby-
"lndigo Filou«' 32 LP' maskede, af udsøgt afstamning. - Top-
Ch, »Corinne Etoile de Lynx«, 32 SP placeringer på udstillinger i ind- og

,,Rangoon Janus«, 24, med flere. udland.

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

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

,]NDIGO seriøst siamopCræt

ANNIE CHRISTENSEN

Sættergården '1 . 2635 lshøj . telf. 02 - 54 38 76 bedst kl 17-18.

Co.rmot BazooAa (7) - sort haa

lnt, ch. Kit-Kat Tott,ns Charlie

t 12a) rod-htid han, .tnt,r. inPort.

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 Flem,ming Holm

Sønderlundsvei 25
4000 Roskilde
Telf. (03) 3s 66 65
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Bygholm Dyrepension

Pension for
HUNDE
KATTE

lslandsvej 18. 8700 Horsens
Telefon 05 . 61 14 ul4

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

Birgit Nørgård
rvn s o;,rf ; o!,fir,,y 

;; "no,

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
Bestillinq på killinger modtages i shaded
silver; rene chinchilla forventes efteråret
1979.

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 9900 Frederikshavn
ttf. 08 - 42 05 10
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b. Hormonbehandlinger og hvad dermed følger.
c. Fødsler.

d. Kunstig befrugtning.
Hvad derudover behandles er op til jeres eget ini-
tiativ, da Flemming Mørchholt er meget åben
overfor spørgsmåI.

Onsdag d. 12.3.80 kl. 19.30:

Kattens ERN,€RING er noget, der giver mange
katteejere grå hår i hovedet. Vi vil forsøge at få
dette emne belyst, men har endnu ikke fundet en
person, der vil og kan.

Desuden vil vi bruge denne aften til at opsamle
sæsonens erfaringer, så vi kan lave en studie-
kreds, der bliver bedre fra år til år. Her ønsker vi
både ris og ros, som vi kan.tage til efterretning
eller give videre til vore efterfølgere.

Fredøg(!) d. 2.5.80 kl. 19.30:

Aftenen har vi kaldt »GENETIKKENS KRUM-
SPRING«.
Her har Erik Bugge stillet sig til rådighed, og han
vil behandle emner som:

a. Den røde farve hos Aby.
b. Den helt spebielle manxarvelighed, der også

findes hos andre racer.
c. Sølvgenet.

Erik Bugge er meget åben overfor anclre pro-
blemstillinger, så hvis I har et eller andet, I kun-
ne tænke Jer at høre om, så skriv til ham (samme

adresse som Susanna Bugge!), han vil forsøge at

undersøge jeres problem og så give svar på dette

møde.

Jo hurtigere I skriver jo mere vil I få at vide
om netop jeres problem!!

Dette var, hvad vi har på tapetet i denne om-
gang, og hvis I krydser kalenderen af nu, så er I
sikre på at være i stand til at komme. I er meget
velkomne til at medbringe interesserde venner og
bekendte men af hensyn til pladsforholdene er
det nødvendigt, at disse tilmeldes telefonisk til
6n af os.

Vi glæder os til at se Jer.

Studiekredsudvalget på Sjaelland

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

Annie Christensen, Sættergården l, 2635 lshøj,
tlf.: 02 - 54 38 76.

Else Liiders, Grøndals Parkvej 82,2720 Yariø-
se, tlf.: 0l - 7l 71 81.
Aslaug Bugge, Tordenskjoldsgade 17A,3, 1055

K' Jz-,|.

Studiekredsmøde
i Nordjylland
Sæsonen starter lørdag den 13. oktober, hvor
Susanna Bugge vil fortælle om Rex-katten.

Som noget nyt vil vi henlægge et studiekreds-
møde til Frederikshavn den 3. november. Vi vil
forsøge at få en foredragsholder fra Sverige til at
fortælle om kattehold i Sverige, specielt colour-
point. Stedet bliver undertegnedes adresse. I de-
cember afholder Svenska. Kattklub udstilling i
G6teborg. Den vil vi besøge. Rejsen vil kunne
foretages meget billigt.

Vel mødt til en god kattesnak og Nicos kaffe i
Arkitektgtirden, Sofiendølsvej, Aalborg d.
13.t0. kt. 14.30.

Birgitte Johansen

Parallelvej 25

Frederikshavn

fortsættes side 14

KATTE, HUNDE
og FUG LE
modtages i pension.
Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅROTru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - tl4 30 99
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Syd- og
Sønderj yllandskredsen :

Program for efteråret 1979:

Oktober:
Møde i Esbjerg - Hvordan bliver min langhårs-
kat bedømt? - ved Lis Nielsen.

November:
Møde i Sønderborg - Foredrag ved dyrlæge K.
Steensborg, Bygholm Dyrehospital, Horsens,
over slagsmålsskader, medfødte defekter. Ud-
stillinger set fra dyrlægens side - hvilke ting skal
vi passe på?

December:

Møde i Esbjerg - Hvad får vi når vi parrer blå +
creme? Hvilken farve får hhv. hanner og hgn-
ner? Inge-Lise Andreasen

Østjyllandsskredsen:
På grund af manglende tilslutning i foråret 79,

har vi ikke fastlagt program for efteråret. Har
man specielle ønsker, gode id6er eller direkte
forslag til behandling, bedes I ringe eller skrive
til Gitte og Lykke Lykkeland, Elstedhøj 16, Ly-
strup.

Seminar
JYRAK påtænker at afholde et week-end semi-

nar på tværs af klubberne i februar 1980. Det er
meningen, at vi under hyggelige samværsformer
diskuterer katteproblemer. Der må være emner

nok!

Seminaret afholdes på Sydjysk Ungdoms
Kostskole, Holsted. Nærmere dato opgives sene-

re. Arrangementet vil omfatte ophold fra lørdag
kl. 13 til søndag kl. 16 og inkludere kaffe, af-
tensmad og natmad om lørdagen samt morgen-
mad og varm middag med kaffe om søndagen.

Prisen er sat til kr. 100 pr. person. Deltageran-
tallet er begrænset til ca. 70. Indkvartering på 2-

og 3-sengs værelser, sengetøj skal niedbringes.
Ethvert forslag om emner modtages med tak.

Endelig program vil blive udarbejdet senere.

Blåm. siamavlshan:
FORTUNA,S BLUE

VIKING
CAC Darak 1978

CAC BlO, Bedst

modsat køn Jyrak 78

Petsr Rasmussen
Ndr. Frihavnsgade 57
2100 København Ø
rf. (01) 2627 æ

Kun for leukæmi-
testet hunkatte

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.
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Læserne
skriver:

Til Jyraks bestyrelse samt Felis
Danica
Det er med stor interesse jeg har læst indsendte
brev, skrevet af Gitte Lykkeland, dels fordi da-

men skriver ene rigtige ting, dels fordi jeg gerne

vil bakke hendes synspunkter op.
Det skal ikke være Felis Danica, der skal be-

stemme medlemmernes opdræts måde, hvis de

havde (dermed mener jeg Felis Danica) større be-
greb om disse ting, hvorfor så lade tabbymasket
siam ødelægge siamopdræt iøvrigt med ringe og

striber og stambogsføre hele herligheden, det
burde være stoppet for længst.

Også jeg er modstander af at Felis Danica
hverken spørger eller på anden måde henvender
sig til medlemmerne, men bare trækker ting og

sager ned over ørerne på os - husk uden medlem-
mer ingen forening!!

At påtvinge opdrættere vaccinationspligt og

l0 ugers regel er forkert idet vaccination tidligst
bør ske efter 3 mdr., for at der er sikkerhed for
ordentlig virkning. Nej istedet vil man opnå om-
gåelse af reglerne og sjakren for priserne, idet en

vaccination koster højst forskelligt hos dyrlæ-
gerne - udsving indtil 10090.

Gitte Lykkeland forstår ikke, at man kan
stambogsføre afkom af brunmasket colourpoint
og en chinchilla, nej - det gør jeg heller ikke.

Jeg har engang fremstillet et kuld killinger ved

krydsning af siam - chartreux med opfordring til
stambogsføring som orientalsk korthå af et bsty-

relsesmedlem - og i fuldt alvor. Afkommet
blev smukke katte i stil med Russian Blue - men
de er bastarder og ikke racekatte. Jeg kan ikke
forstå, og vil gerne have svar herpå, hvordan
kan man udsende en racekillingeliste - hvor man
så averterer disse bastarder til salg og sælger så-

dan makværk til høje priser til intetanende kun-
der, der tror de fåi noget særligt? Det er forkert!
Der skal mange generationers avl til, før en ny
race er lavet. Hvad med alle overskudsindivider
undervejs, det er ikke racerene katte, hvor bliver

de af - de sælges frejdigt med en stambog i halen
til en kunde, der er taget ved næsen.

Jeg ville også gerne have belyst, hvilke regler
der gælder for ændring af farvenummer. I sin
tid sendte man stambogen ind med oplysning om
at f.eks. farve 24 a skulle ændres til 24 c, idet der
var sket en fejl, fordi man havde bestemt maske-
farven forkert. Nu er det ret indviklet med ud-
stilling af katten o.s.v. regler som efter, hvad
mig oplyst, er opstået og sat i kraft af Lisbet
Færch Jensen. Jeg spørger, hvilken regel gæl-

der? Med nugældende regler vil ikke-;eriøse op-
drættere bare avle med forkert farve nr. Det kan
I nemlig ikke opdage. Pas på, at I ikke ødelaeg-

ger begrebet »På tro og love<<.

Jeg vil gerne, hvis det er muligt, at man vil
sætte sig ind i ikke bare kattepsykologi, men og-

så menneskepsykologi, ellers vil det ikke fortsat
blive en hobbyforening, men et bureaukratisk
foretagende i tilbagegang.

Og hvad opnår man så ad denne vej?

Bureaukratiet i Danmark kræver tvungen brug
af styrthjelm - resultat: Betydeligt færre køren-
de.

Bureaukratiet kræver tvungen brug af sikker-
hedssele - resultat: Mange ellers lovlydige bliver
lovbrydere.
Man kører her samme linie med nedtrykning af
den ene tossede lov efter den anden over jeres

medlemmer.
Resultat: Flere og flere lovomgåelser, som kan
betyde eksklusion hvis de opdages - jo flere eks-

klusioner, jo færre medlemmer - Det vil betyde
flere såkaldte »piratopdrættere<<, og endnu flere
ikke stambogsførte racekatte - man må nemlig
ikke glemme, at mindst 80% gerne køber en kat
til kæledyr uden stamtavle, hvis der er penge at
spare, og det er der jo efterhånden ved at være

med stadige fordyrelser. Dermed er vejen lagt
for en masse racekatteopdræt, hvor opdrætterne
aldrig har haft kontakt med foreningen. Er det
det man vil opnå?

Også jeg ser gerne et svar på mit brev her i Jy-
raks blad.
Venlig hilsen Egon Mortensen, Rolighedsvej 24,

9400 Nørresundby.

fortsættes side t6
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JYRAK's svar på læserbreve:
Ovenstående skrivelse er nr 2 i rækken om sam-

me emne, som Jyrak's bestyrelse og Hvæsse-

brættet har modtaget indenfor de sidste 4-5 må-
neder. Det første brev bragtes i bladets sidste

nummer og var skrevet af Gitte Lykkeland. Be-

styrelsen skal herved forsøge at besvare begge

breve under 6t, idet vi anser, at de begge i det

væsentlige har samme klagepunkt, nemlig: ind-
greb i medlemmernes frihed i avl samt salgsdis-
position, idet man nu forlanger, at killingerne,
skal være vaccineret ved overtagelsen.

Det har altid været JYRAK's politik at over-
holde de regler, der bliver pålagt kattesporten af
FIFe, selv om det til tider kunne se ud til ikke at
være tilfældet. Dette sidste kan forklares ved, at
man i Danmark (i FELIS DANICA) ofte har
været af den opfattelse, af FIFe's regler kun er

retningsgivende og derfor tillader en stramning
(svarende til den svenske holdning). Vi er nogle
stykker i bestyrelsen (ikke alle), der mener, at FI-
Fe's regler bør følges til punkt og prikke, dvs.

hverken stramme dem eller give mulighed for at
slække dem.

Nu er det temmelig beklageligt, at vi ikke er i
stand til helt konkret at besvare de beskyldnin-
ger, der rettes mod stambogsførerens avlsrestrik-
tioner, idet JYRAK har indtil dato ikke modta-
get den meget omtalte »Retningslinier for avl<<,

som indtil nu kun kendes af stambogsføreren
samt enkelte af FELIS DANICA's forretnings-
udvalg. Der er rettet flere henvendelser til de ret-
te vedkommende om at måtte se disse papirer,
men det er endnu ikke lykkedes bestyrelsen at få
fat i et eksemplar. Derfor, om stambogsføreren
foretager restriktionerne på egen hånd eller på
grundlag af direktiver >>ovenfra«, kan ikke be-

svares nu. I den forbindelse er det måske på sin
plads at bemærke, at regler om stambogsføring
ikke kan være gældende før der er gået mindst
6n drægtighedsperiode efter at de er offentlig
kendt. En ting er sikkert, stambogsfør'erens op-
rindelige rolle var rent kontormæssig, dvs. ved-

kbmmende var ansat til at maskinskrive stam-
tavler. Om den skal forblive sådan eller udvikle
sig i den retning, den synes i færd med, er der
delte meninger om i bestyrelsen.

Hvad angår vaccination, kan kun siges, at det-
t6

te var vi selv med til at vedtage. Ganske vist på et
ganske spinkelt grundlag og temmelig forhastet.
I løbet af det sidste år har vi fået kendskab til
temmelig mange dødsfald på grund af kattesyge
(panleukopeni). Dette kunne kun ske ved, at kil-
lingerne i overtagelsesøjeblikket ikke var vacci-
nerede og antagelig har de nye ejere ikke været
hurtige nok. Vi kan alle være enige om, at der ik-
ke bør ske sådanne dødsfald blandt katte i al al-
mindelighed. Hvad kattene på gårdene angår har
vi desværre ingen indflydelse, men det har vi i al-
lerhøjeste grad hvad angår racekatte. På FELIS
DANICA's sidste plenarforsamling var der et

forslag om ikke at måtte afhænde katte før de

var fyldt l0 uger. I løbet af diskussionEn blev det

fremhævet, at det ville være ønskværdigt om
man i stedet forlangte, at katte var vaccinerede

og noget ældre, f.eks. 12 uger. Dette var de fle-
ste enige om, og d6t flertal, som var retningsgi-
vende d6n dag, vedtog »ønskværdighedens« før-
ste del, men sprang over den sidste.

Bølgerne har gået højt siden. Måske er der be-

gået en fejl ved at man tænkte på kattenes ve og
vel frem for opdrætternes pengepung. Enkelte
påstår, at vaccination er til ingen nytte, hvis den

gives før katten er 12 uger gammel. Dette har vi
haft forelagt adskillige dyrlæger. Ved sammen-

ligning af svarene viser det sig klart, at ved an-

vendelse af de gængse vacciner, beskyttes dyret i
hvert fald i op til et år selv når det bliver vaccine-

rei før dens fylde 12. uge.

Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at med-

lemmernes ret til at avle de dyr, de planlægger,

skal bibeholdes. At de sommetider falder ud lidt
anderledes end man har planlagt, kan jo meget

vel forekomme, idet anernes stamtavler jo ikke
altid taler sandt. Og hvad er en stamtavle: Jo, et

stykke papir, der viser det solgte dyrs aner i flere
generationer,

Vaccinationsspørgsmålet bør tænkes igen-

nem. Er det ikke vort formål at arbejde for kat-
tenes vel? - Er det ikke kattenes vel at være be-

skyttet mod kattesyge i det mindste 6t år efter at
vi giver dem fra os?

JYRAK's bestyrelse

fortsættes side 20



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

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

Altonavej 1.5463 Harndrup Telefon 09 - 881583.

H U N DE Århus Dyrepension
Pensionfor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28 27 88
KATTE

Gør hygiejnisk rent
også hos Deres kat !

KLORIN er meget velegnet til rengøring

af toiletbakker, mad- oq drikkeskåle.

Virker samtidig desinficerende

og nedsætter derfor smittefaren.

Fjerner enhver lugt hurtigt og elfektivtl

KLORIN fås i plasticflasker med 3le

liter samt i økonomidunk med 1tlz liter

hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken Hem . 7800 Skive.

Ttf. 07 - 5310 Z2

17



4,,-,<1,-/a/a,{f,{fr'f

HERNING
KATTEGRUS:
lysgrå, med stor absor-
bering - ta'r al lugt.
Billig ved køb i sække
å 23 kg.

Ekstra bllllg ved større
eamlet køb.

TØRPILLER:
fuldkost-middag, fyldt
med kød, fisk, fjerkræ
og vitaminer. - Alle
tiders tilskudsfoder til
katten - og så er vi
altid på tilbudspriser
med disse.

TOILETKASSER
m. og u. smudskant.

TRANSPORTKURVE,
-BOXE og SOVE-
HULER.

KRADSETRÆ og
HVÆSSEBRÆDTER
Il gulv og vaeg.

»KISPUS«-§pray
- desinficerer og neu-
traliserer - i kaempe.
dåser å 450 gr.

VITAiIINER, MAD.
SKALE, LEGETøJ
og i øvrigt alt tilbehør.

Pogtordrer basørges
tra dag tll dag.

Vi sender og bringer
overalt.

(Vi er ikke længere veek

end telefonen)-
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Er din hale lang nok ?

Aase Christiansen og datteren Lene med bedste SiameserlOrientalsk
korthårs kuld.

l9
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Kommentar:
FELIS DANICA's love siger: »På plenarfor-
samlingen kan kun tages beslutning om forslag,
der har været optaget på dagsordenen. Sådanne
forslag skal, for at kunne optages på dagsorde-

nen, være formanden i hænde senest l. april((.
Forslaget om vaccination fremkom spontont pd
plenarforsamlingen, og derfor md vedtagelsen

fastslås at være UGYLDIG.
Min personlig indstilling til vaccination er, at jeg

som opdrætter ønsker at beskytte mine killinger
på den bedst tænkelige måde. Derfor ønsker jeg

en grundig og saglig debat, der ikke alene belyser

kattesygevaccinen men også triple-vaccinen
(incl. influenza). Jeg ser gerne, at som udgangs-
punkt granskes medicinalfirmaernes egne oplys-
ninger om vaccinerne. Herefter kunne man for-
søge at få klarlagt hvorfor dyrlægerne har en

temmelig forskellig indstilling til vaccinerne.

Det må også fremhæves, at den fulde beskyt-
telse efter vaccination først indtræder 14 dage

senere. Altså er en netop vaccineret killing, der

bliver solgt, nøjagtig ligeså modtagelig for smitte
i sit nye hjem, som hvis den ikke var vaccineret.
Sælger man sine killinger når de er l0 uger gam-

le, må konklusionen være at lade dem vaccinere

når de er 8 uger gamle. Det er tidligt, jeg mener

FOR tidligt, da den beskyttelse der opnås bliver
meget kortvarig.

Mange, mange andre argumenter kan komme
ind i en debat. Lad os få den, og lad os være eni-
ge om, at vaccinationspligten ikke er vedtaget.

Else Ltiders
(Bestyrelsessuppleant og Jyrak-delegat i FD)

Kommentar til mit indlæg i
Hvæssebrættet, Nr. 2 - 1979:
Hele misåren bunder i, at den hunkat vi ejer, er

indregistreret som opdræt 8a (blåtabby). Nogle
af hunkattens forfædre er registreret som op-
dræt 13a, hvilket i »gamle dage« dækkede »an-

dre farver«. Vi ved nu, efter studie af gamle

stamtavler, at nogle af disse katte var Blå Chin-
chilla; det samme er vor hunkat, altså opdræt
20

l3a, hvilket blev konstateret på JYRAK's udstil-
ling i Odense den 1.-2. september d.å.
Men - jeg mener, at det ikke tilkommer Felis Da-
nica at give en ansat og lønnet kontordame kom-
petance til at tilbageholde og kontrollere stam-

tavler. Vi er ikke de eneste, der har vanskelighe-
der i denne retning. Hvordan kan det forresten
være at, ved stamtavleudstedelsen til vores oven-

nævnte kat, ingen bemærkede, at den ingen tab-
by forfædre har, og altså derfor ikke kan være

blåtabby? Hvor længe skal dette stambogsdikta-
tur fortsætte? - spørger vi Felis Danica.

Gitte Lykkeland
Elstedhøj 16

Lystrup

PRÆMIER forts. fra s. ?
Beds te Siømese r / O rienta ls k. K ort hdr Kas t rat
Nr. 372 - Int. Ch. & Pr. Chatoyant Penelope.

Ejer: Annie Christensen, Jyrak.
Jyraks kokarde
The Siamese Cat, Associations.kokarde
Racekattens sølvmedalje
OTA's ærespræmie

Bedste Siomeser/Orientalsk Korthdr Ungdyr
Nr. 361 - Hermes af laza. Ejer: Siisse Leiditz,
Jyrak.
Jyraks kokarde
The Siamese Cat, Associations broncemedalje
OTA's.ærespræmie

Bedste Siameser/Orientalsk korthdr bedste kuld
Nr. 300 - af Bajang. Ejer: Lene Møller Christi-
ansen, Jyrak.
Jyraks kokarde
Eileen Lentaignes pokal
The Siamese Cat, Associations sølvmedaije
OTA's ærespræmie

Bedste Siomeser/Orientokk Korthår bedst i
modsat køn
Nr. 316 - Florentines Isabella. Ejer: Ruth Nør-
balle, Jyrak.
Jyraks kokarde
von Lilac Princess sølvplakette
OTA's ærespræmie

Bedste Siameser/Orientalsk Korthår bedste vete-
ran
Nr. 372 - se ovenfor.



Jyraks kokarde
The Siamese Cat, Associations kokarde
Dansk Racekatteklubs sølvmedalje
OTA's ærespræmie

Bedste huskot
Nr. 298 - Sussi. Ejer: Christa Madsen.
Jyraks kokarde, Irene og Peter Kalsers ærespræ-
mie, Ota's ærespræmie

Bedste Langhdrs avl
Nr. 177 - 89,8 points - Grig af Blovstrød. Ejer:
Norma A. Larsen, Jyrak.
Jyraks kokarde
Felis Danicas plakette
Ota's ærespræmie

Bedste korthårs avl
Nr. 295 - 91,3. Ch. Tectona Kalizmar. Ejer: Gre-

the Pedersen, Jyrak.
Jyraks kokarde
Felis Danicas plakette

Ota's ærespræmie

Bedste Orientalsk Korthårs avl
Nr. 384 - 93,4 point - Ch. Thistlemuir Brown
Berry. Ejer: June Krogsøe, Jyrak.
Jyraks kokarde
Felis Danicas plakette
Ota's ærespræmie

Bedste korthårs opdræt
Af Fredenslund 92,9 points - Ejer: Lis Rhymer
Friis.
Jyraks kokarde
Felis Danicas Plakette
Ota's æresprærnie

»AF AGERSNAP«

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

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

NORMA AGERSNAP LARSEN
Skolegade g-1 OOzO Hotsted

Trf. 05 - 39 28 18

Rettelse
Ved en beklagelig fejl er forfatterens navn til ar-
tiklen: »Siameserens rolle i avlen af Orientalsk
Korthår« i Hvæssebrættets Nr. 2 - 1979, side 10,

forsvundet under trykningen. Forfatteren er

Helle Møller-Madsen, Odense.

BURE-BURE-BURE
Det ser ud til, at der er stor interesse for anskaf-
felse af nye bure til private. Vi har indhentet til-
bud og kan levere I stk. bur til kr. 359,50 incl.
moms. Interesserede skal afgive bindende bestil-
ling til Henrik Holm.
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GREAT YARMOUTH'S

Hankatte:
Int. Ch. BLYTH VAGABOND.

creme han.
SYLVANDA SOLE, blå han.

Bedste langhårsungdyr 1976.

Udst i I I in gs resu ltoter I 9 7 7 :
Black Lonni of Great Yarmouth -

Bedst in Show, Essen. Bedst i mod-
sat køn. Wien, og int. Champion.

Nelly-Jane of Great Yarmout, blå-
creme: CAC Hillerød, CAC Kø-
benhavn, CAC, BIO, Champion,
Gladsaxe, CACIB, Køge, BIO.

Black Josephine of Great Yarmouth:
CACIB, Køge.

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

Golden Ccaramouch of Great Yar-
mouth: CAPIB, Hillerød.

Colden Dreamy of Great Yarmouth:
CAC, Køge.

Golden Bonanza of Creat Yarmouth:
CAP, Gladsaxe.

Golden Slippy of Great Yarmouth:
CAC, Pederstrup.

Silver Biddy-Malone of Great Yar-
mouth: CACIB, Tyskland.

Ungdyr:
Silver Penny of Creat Yarmouth:

bedste Chinchilla, bedste langhårs-
ungdyr, Gladsaxe.

Golden Anna-Bella of Great Yar-
mouth: bedste langhårsungdyr,
Italien.

Golden Pimpinella of Great Yar-
mouth: ex 1, Gladsaxe, bedste cre-
me ungdyr.

Golden Corona af Great Yarmout:
ex 1, Hillerød.

Golden Berolina of Great Yarmouth:
ex l, Køge.

Golden Leica of Great Yarmouth:
ex I, Odd-Fellow Palæet.

Golden Bossanova of Great Yar-
mouth: ex 1, Berlin.

Golden Bon-Bon of Great Yar-
mouth: ex I, Berlin.

Blue Defende of Great Yarmouth:
ex 1, Berlin.

Bedste langhårskuld, Hillerød.
Bedste opdrætter i Hillerød og Køge
Uds t il lingsresu I ta ter I 978 :
Nell-Jane of Great Yarmouth: blå-

creme: CACIB, BIO, bedste lang-
hårskat i Hillerød.

Silver Viva of Great Yarmouth,
chinchilla: CAC, Champion, Hil-
lerød.

Golden onanza of Creat Yarmouth:
CAPIB, Hillerød.

Bedste opdrcetter i Hillerød.

EDEL RINGSTED
Nyropvej 69, Sønderholm, 9240 Nibe, telefon 08 - 35 25 99
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}»TAMARA
PERSERE««

INT. CH. BLUE THUNDER AF TAMARA
Første opdræt i Danmark af fuldfarvet
lilla perser.

Opdræt af : brun - blå og lilla masket
colourpoint.

Export: Holland, Tyskland, Belgien

SAMI USA.

WILDROSE AF TAMARA
BLÅ PERSER MED ANLÆG FOR

COLOURPOINT.
CAC, BIO, BREMEN 79

META OG ALLAN KIERULFF
Tranehusene 44, tlf.02 - 64 13 06

2620 Albertsllnd

Stamnåvn

»BANGALORE,S«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

B,'uc3 af Jackmanis (blå perser).
Ivlarco 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 - 443883.
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Bestilling efter denne nye variant modtages.
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Patricia Nell Warren

Somalikatten-
den langhårede Abyssinier!

Artiklensforfatter Petricia Nell Warren gov med
glæde tilladelse til at denne artikel bliver trykt i
Hvæssebrættet. lti hor desuden tilladelse fra det
amerikanske tidsskrift CAT WORLD, hvori ar-
tiklen oprindelig brogtes,

Få nye racer har forårsaget så megen opsigt
som Somalikatten. Blot ved at nævne den sætter

man hæftige diskussioner i gang. Opdrættere,
som aldrig har set en Somali, og dommere, som

aldrig har haft en sådan til bedømmelse - alle sy-
nes dog at have hørt om den - har en ganske be-

stemt opfattelse af hvordan den er.
I USA har Somalien fået championstatus i de

fleste klubber. Der er stadig flere og flere af dem
på udstillingerne, og ved den sidste udstilling i
Chicago var der tilmeldt 17 exemplarer. I Euro-
pa er der også stigende interesse for denne kat.
De første blev sendt over havet i 1977. Det var en

FIFe opdrætter i Tyskland, Jutta Broisch, som
købte hannen F'oxtail Star Trek og hunnen Junee

Noel, de første exemplarer af arten i Europa.
Fru Broisch havde Abyssiniere og Chinchilla i
forvejen og påtænker nu at udstille og avle vide-
re på Somalikatten.

Hvad er en Somali?
Somalikatten er en langhåret Abyssinier og
stammer oprindelig fra registrede Abyssiniere.
Den har en silkeblød, halvlang pels, og som
Abyssinieren findes den enten som vildtfarvet
(agouti) eller rød, med gyldne eller grønne øjne.

Men Somalikatten er noget mere end en lang-
håret Abyssinier. I den tykke, plydslignende pels

opnår vildtfarven en dyb glød som ikke findes
hos en korthårskat. Tickingen er kraftigere, helt
op til 12 bånd på et enkelt hår. Øretufferne er
længere og mere faunagtige end hos Abyssinie-
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ren. Halen er lang og busket som en rævehale.

Den er velafrundet yderst på spidsen og har sæd-

vanligvis sort toning. Ved kattens bevægelse

skiller den tickede pels sig således at den vildtfar-
vede underpels træder tydeligt frem.

Somalikatten bliver normalt større end Abys-
sinieren. Ungerne fødes med en næsten sort to-
ning på de områder, som senere bliver ticket. De

bliver lysere eller viser tegn til ticking før de er

ca. 15 uger gamle. Tilmed udvikler de sig senere

end Abyssinieren.
I et kuld med Aby-unger vil en stor, sort

Somali-unge gøre sig bemærket, Den kan kendes

fra'de øvrige allerede når den er bare 6n dag
gammel. Pelsen ligger fladt, er silkeagtig og

skinnende, med bølger i nakkken og nedover
ryggen, og til og med panden. Pelsen hos Aby-
ungerne er lysere og mere rødlig.

Disse langhårede Abyssiniere er dukket op i
flere anerkendte avlslinier i både USA og Cana-
da. Hvordan kunne dette ske?

Somolikatten bliver opdaget
Somalikattens historie starter i 1967 da Aby-
opdrætteren Evelyn Mague var beskæftiget på et

sted for hjemløse dyr i Gillette, New Jersey. En

dag blev der afleveret en voksen hankat, som var

blevet smidt ud fra i alt 5 forskellige hjem. Nu
måtte man finde et nyt hjem til den eller også af-
live den. Da Mrs. Mague så katten, vidste hun

med det samme at det var en langhåret Abyssini-

er. Hun havde hørt om deres eksistens men hav-



de aldrig set en. »Det var den smukkeste kat jeg

nogensinde havde set«, siger hun. Hun kaldte

ham George og fandt et godt hjem til ham. Så

begyndte hun at undersøge Georges oprindelse.

George var født i Lo-Mi-R katteriet, hvorfra
han blev solgt som kæledyr på grund af den lan-

ge pels. Han havde været den eneste langhårede i
et kuld med normale korthårsunger. Og, viste

det sig til Mrs. Magues store forbavselse, begge

Georges forældre befandt sig i hendes eget katte-

ri. Faren var en Aby af hendes eget opdræt,

Lynn-Lee's Lard Dublin, og moren, Lo-Mi-R's
Trill-by havde hun selv købt kort tid før. Både

»Dubbie« og Trill-by var altså bærere af det re-

cessive langhårsgen.

Mrs. Mague gik med det samme i gang med at

producere flere Somalikatte, og i løbet af kort
tid var hun i stand til at vise 5 eksemplarer af ar-

ten.
Nogenlunde samtid var CCA-dommeren Ken

McGill i Canada blevet opmærksom på Somali-

genet i de Canadiske AbyJinier. Han købte en

Somalikilling, hannen Tutseita, fra MayJing

katteriet. Tutseita er stamfader til de ældste So-

malilinjer og hans navn figurerer på25t/o af alle

Somalistamtavler.
Tutseita blev først parret med en af McGills

Røde Somalikillinger opdrættet øf Mrs. M.
Rauch, Floral Park, N. Y. Den til højre er L'Air
de Rauch's Rocky Raccoon, nu Triple & Int. Ch.
i forfotterens eje.

hunner, og resultatet blev en Aby-hun,
Dunedin's Torri. (Når en homozygot langhår
parres med en homozygot korthår, er resultatet
altid kortkårskatte som er bærere af det reces-

sive langhårsgen). Torri blev igen parret med sin
far og i dette kuld var der en langhåret han, Du-
nedin Moseph. Denne kat blev videresolgt til op-

drætteren Don Richings i Ontario. I Don-Al kat-
teriet blev Moseph far til flere unger, både Abyer
og Somalier, og disse dyr er aner til mange af nu-

tidens Somalikatte.
I mellemtiden fortsatte Mrs. Mague sine un-

dersøgelser. Hun fandt ud af at sådanne lang-
hårskatte havde allerede eksisteret i midten af
1950-erne. Flere kendte Aby-opdrættere kunne
fortælle at de havde haft sådanne enkelteek-

semplarer i deres kuld. De havde enten aflivet
dem eller solgt dem som kæledyr, og de havde

tilmed kastreret forældrene, da de ikke ønskede

at føre langhårsgenet videre. (Ironisk nok fjerne-
de de samtidig 6n af Abyssinierens mest iøjnefal-
dende træk, nemlig den plydsagtige pels. Det er

kendt nu, at Abyssinieren kun kan.have denne

plydsagtige pels hvis den er heterozygor for lang-
hår).

Mrs. Mague gik nu stærkt ind for at man bur-
de anerkende denne langhårskat i stedet for at
skjule den som noget mindreværdigt. Hun gav

'råicen navnet »>SOMALI«, som'€n hyldest til
Abyssinierens sandsynlige afrikanske oprindel-
se.

I begyndelsen af 1970-erne fik hun fat i et par
nye Somalier fra linier som Du-Ro-Al, Saika-
Shams, Saffron Toujour og Lapinchat. Hun op-
dagede at det var nogle bestemte Abyssiniere
som dukkede op i alle Somalistamtavler og fik
derved mistanke om at alle Somalikatte havde en
fælles oprindelse.

I 1972 blev Somali Cat Club of America dan-
net, og Evelyn Mague blev valgt til dens præsi-
dent.

Den nye roce møder modstand
Da Somaliejerne begyndte at kræve anerkendel-
se afracen, mødte de stærk modstand, hovedsa-

gelig fra Abyopdrætterne. Disse følte stærkt at
Somalikatten burde blive anerkendt blot som en

blandingsrace, eller ikke anerkendt overhovedet.
De argumenterede at den jo egentlig var en ba-
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stard og ikke en renavlet Aby. De påstod at nog-
le Nordamerikanske opdrættere havde forfal-
sket stamtavlerne og havde anvendt persere i av-

len. Hensigten med dette, sagde de, var, at beva-

re den plydsagtige Abyssinierpels, som var på vej

til at forsvinde. Derfor, Somalikatten kunne ik-
ke, påstod kritikerne, avles ren i farven p.g.a.

indblanding af persere.

Denne modstand ansporede Somali-klubbens

medlemmer til at iværksætte et omfattende ge-

netisk og historisk forskningsarbejde om Soma-

likatten.

Stamføderen bliver fundet
I 1976 foretog Walter Del Pellegrino en analyse

af alle Somalistamtavler. Resultatet: »>Genesis<<,

blev offentliggjort i foråret 1977 og skabte end-

nu større diskussion om emnet. Svarende til
Mrs. Magues mistanke, fandt Del Pellegrino ud

af, at alle registrerede Somalier kunne føres til-
bage til May-Ling Tutseita, eller til fire Aby-
hanner, som brugtes i avlen i 1960-erne, Chota-
Li's R.S.T., Sheramain's Dabtu, Dalai Robin of
Mehitabel og Ring's Abi Abdel of Selene. Alle
disse fire Aby-hanner havde givet flere heterozy-
gote unger, som, når det blev deres tur, fik
Somali-unger. Hver af disse var derfor sandsyn-

ligvis bærere af langhårsgenet.

Samtlige ovennævnte fem katte havde igen en

fælles baggrund. De kunne føres tilbage (via

Maj-Ling, Shermax, Selene og andre linier) helt

til 6n eneste Abyssinier, importeret fra England i
1952. Denne kat var Raby Chuffa, opdrættet af
Lady Barnard og i eje af Mrs. Schuler-Taft, Se-

lene.

Iflg. Del Pellegrinos undersøgelse er det meget

muligt at Raby Chuffa var den, 4er medførte

langhårsgenet til Amerika. Interessant er det i
denne forbindelse, at der i alle fem Somalilinjer
er røde katte, og at Raby Chuffa var far til en af
de allerførste røde i Nordamerika. En af vetera-

nerne i Aby-opdræt i USA kunne også fortælle,
at alle hendes tidlige Somalikatte nedstammede

fra importerede katte.

Perserteorien
Walter Del Pellegrinos undersøgelser giver end-

da en konklusion: Havde nogle Abyopdrættere i
26

USA og Canada brugt persere, så kunne det kun
have været foretaget i 3. eller 4. generation mel-
lem Chuffa og Tutseita. Ville der have været tid
nok i løbet af de 3 eller 4 generationer at bort-
eliminere perseren og genvinde Abyssinierens

udseende og kvalitet og fremstille en topkat som

R.S.T.? Somaliopdraetterne betvivler det meget.

En krydsning til persere ville bare have lagt

vanskeligheder for Abyopdrætterne. Resultatet
ville i første omgang blive en korthårskat med

den ønskede plydspels - men den ville sandsyn-

ligvis være uegnet til udstillingsformål på grund

af dårlig type og farve. Katten ville omtrent se

ud som en eksotisk korthårskat. Opdrætteren

skulle så krydse tilbage til Aby; men fra da af vil-
le ethvert forsøg på at forbedre kvaliteten i.den-

ne linje strande på perserfarven. Og når han så

endelig genvandt Abykvaliteten ville den plyds-

agtige pels være gået tabt.. Idet plydspelsen er

forbundet med et recessivt gen, har den let ved at

forsvinde i gentagne krydsninger mellem to kort-
hårskatte.

Faktum er, at den eneste langhårskat en Aby-
opdrætter kunne bruge uden at forårsage et ge-

netisk rabalder, er Somalikatten, og da Somali-
katten eksisterede allerede i 50- og 60-erne, hav-

de det været en enkel sag at benytte den i avlen

bag lukkede døre. Man behøvede ikke engang at

forfalske stamtavlerne. De kunne blive ved med

at være registrerede som Abyssiniere og aldrig
blive vist på udstillinger. Idet de havde Aby-type
og Aby:fa1vs, kunne de producere fine Abyun-
ger med den ønskede plydspels. Det eneste pro-
blem var bare, at hvis opdrætteren på et senere

tidspunkt avlede tilbage på samme linje, ja, så

ville han kunne få nogle langhårede overraskel-
ser,

En anden grund til at Somaliopdrætterne stil-
ler sig skeptisk overfor teorien om Perser/Aby-
krydsninger, er deres kendskab til Somalikattens
genotype. Havde der været persere i de fem
grundlæggende Somalilinjer, ville det hos Soma-

likattene ganske ofte blive født unger med afvi-
gende farver. Det forekommer også en sjælden
gang hos Abyssiniere farver som blå, sølv og lil-
la, men Somalikatten ville have haft en endda
større hyppighed af disse ikke-anerkendte far-
ver. Dette har dog ikke været tilfældet. Mange



Somalikatte er opstået som resultat af indavl,
men de og deres afkom er lige rene i farven som

deres Abyssinierforældre.
En Somaliopdrætter, Andrea Balcerski, er

kendt for den specielt lange pels på sine katte.
Mrs. Balcerski har gennemført et program med

nær indavl og har brugt både sine to Somalier og

sin oprindelig heterozygote Abyssinier for at øge

pelslængden. Hun havde hele tiden i tankerne,
siger hun, at denne metode også ville afsløre

eventuelle afvigende farver som måtte ligge

skjult i denne linie. Indtil nu har hun ikke fået

andet end vildtfarvede katte. Den usædvanligt

lange pels og det faktum at perserfarver over-

hovedet ikke er dukket op i denne linie er et

stærkt argument mod perserteorien,

Og sidst, men ikke mindst, ingen har nogen

sinde været i stand til at fremlægge konkret be-

vis for den påståede Perser/Abykrydsning.

Oprindelsen til den longe pels

Spørgsmålet er da: Hvordan kan Somalikatten
være langhåret, alt imens den i genotypen er næ-
sten identisk med Abyssinieren?

Efter en længere og indviklet undersøgel§e i
Abyssinierens historie mener Somaliopdrætterne
at de muligvis sidder inde med forklaringen:
Langhårsgenet kan være blevet indført i Eng-
land i perioden lige efter anden verdenskrig; Kri-
gen havde ødelagt meget, og der var bare et du-
sin Abyssiniere tilbage i landet. De engelske op-
drættere kunne derfor have følt behov for at
bruge katte med ukendt ophav i den hensigt at
genopbygge Abyssinierbestanden. Rosamonde

Peltz skriver i sin artikel »The Abyssinian Cat« i
CFA Årbogen 1972 at det samme gjorde man i
årene I 880, da udviklingen af Aby-racen var i sin
begyndelse. Dersom en opdrætter til dette for-
mål valgte en Aby-lignende eller halv-Aby kort-
hårskat med den ønskede plydspels, er det højst
sandsynligt at denne kat var bærer af langhårs-
genet.

Men langhårsgenet kunne også være blevet in-
troduceret i England ved århundredeskiftet. På

den tid blev Abyssinierne åbenlyst krydset med
persere, angorakatte og en egen engelsk variant,
den såkaldte Bunny-kat. Disse krydsninger blev,
udført som eksperimenter for at se hvilke for-
skellige gråsprængte toner afkommet kunne få.
Dette resulterede også i en sølvfarvet Aby-
variant som en tid var anerkendt som Aby Chin-
chilla. Disse krydsninger er i detalje beskrevet i
Child og the Gods, en bog om Abyssinierens hi-
storie skrevet af Helen og Sidney Denham, ud-
givet i 1951.

Bunny-katten er interessant, da den kan for-
klare et par af særpregene ved Somalikatten.
Oprindelig var Bunny-katten en helt selvstændig

race. Den engleske dommer Louis Wain arbejde-
de med nogle Bunny-katte og beskrev dem som

ret store katte, både korthåret og langhåret. De
blev født sorte og fik senere en lysere, vildtfarvet
pels. Så det er ikke usandsynligt, at Somalikat-
tens størrelse og mørke farve på ungerne er egen-

skaber, som kan føres tilbage til Bunny-katten.
Somalikattens langhårsgen blev altså sandsyn-

ligvis introduceret en gang i perioden mellem
1880 og slutningen af 1940. Siden da har genera-

Morron Long 'N' Silky Foxtail, rød Somali hun i
forfatterens eje.
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tioner af Aby,/Aby parringer slettet næsten alle
spor af raceblanding fra Abyssinierens genoty-
pe, også uønskede farver. Udvælgelsesprocessen

var imidlertid gunstig for langhårsgenet, som på

denne måde kunne overleve, idet de fleste Aby-
opdrættere ønskede at beholde den plydsagtige
pels.

Endnu en Somali-teori blev fremført af Don
Shaw i hans artikel on genetik i Cats Magazine.
Han mente at Somalikatten muligvis ikke var en

homozygot langhårskat. Aby-pelsen, mente han,

kunne indeholde en del sammensatte for-
andringsfaktorer (polygener), som nogle gange

dukker op og forårsager afkom med længere

pels. Men dersom Shaws teori er rigtig ville man

risikere at få enkelte unger med den korte Aby-
pels i Somali/Somali krydsninger. Og nogle kri-
tikere har også påstået, at katten ikke avler rent
når det gælder pelslængde. Men Somalikatten
avler udelukkende rent. Pelslængden kan ganske

vist variere noget, men det gør den også hos an-

dre langhårskatte.

Somalikatten bliver kendt
Og mens diskussionen fortsætter, etablerer ra-
cen sig i ro og mag. En af de første Somalikatte,
som blev udstillet, var June's Dancing Moon, en

vildtfarvet han, opdrættet og ejet af June og Steven

Negrycz i Brooklyn, N.Y. Denne smukke før-
stegenerationskat var en så strålende fremto-
ning, at den førsfe bølge af begejstring for So-

malikatten først og fremmest kan tilskrives ham.
Fornylig blev en Somalikat Best in Show for før-
ste gang. Det var Lyn-Led's Christopher. Mange
Somaliejere har nu store katterier og driver
kontrolleret avl i stor stil.

Somalikottens væsen, pleje og udvikling
Somalikatten er nem at have med at gøre, er

flink og hengiven, lavmælt og har ellers alle de

kendte Abyssiniertræk. Den er sædvanligvis let
anvendelig avlsmæssigt. Både hannerne og hun-
nerne kan være avlsdygtige før de er fyldt et år,
skønt de fleste opdrættere venter med avl til
hunnen er et år.gammel.

Som Abyen er Somalien stærk og udholdende.
Den bryder sig ikke om indespærring og over-
fyldte lokaler, er selvstændig og kræver bevæ-

gelsesfrihed. I lighed med Abyssinieren udvikler
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Somalikatten sig sent. De fleste opdrættere giver

ikke dyrene fra sig før de er 12 uger gamle. Gen-

nemsnitskuldet er på 3 eller 4, med flest hanner.

Farven og tickingen udvikler sig temmelig
sent. En tommelfingerregel ei: jo »sortere« den

nyfødte killing er, jo bedre vil farven og tickin-
gen blive. Pelsen får ikke den fuldstændige vildt-
eller rød-farve før katten er 8-9 måneder gam-

mel, og den fulde ticking og kropsudviklingen
kommer ikke før den er ca. 18 måneder. En op-

drætter må derfor være ekstra tålmodig og for-
udseende når han skal vælge mellem den som er

egnet til avl og udstilling og den som bare bør

være kæledyr.
Hvad angår maden kan Somalikatten have

Abyssinierens ømfindtlige mave. Somaliopdræl-

terne er specielt forsigtige med pludselige kost-

forandringer.
Den bløde Somalipels er meget ømfindtlig

overfor udtørring, så det er særlig vigtigt at kat-
ten bliver holdt fri for parasitter og at den får
fedt i maden.

Somalikatten har ingen særlig sundhedspro-

blem eller medfødte defekter. Pelsplejen byder

ikke på problemer, den holder sig praktisk taget

uden duller. Alt som behøves er et strøg med en

stålkam bagtil og ved benene hvor pelsen kan

filtre sig lidt. Når det gælder forberedelse til ud-

stilling, har opdrætterne noget forskellige opfat-
telser. Selv efter et bad har den bløde pels let ved

at skille, især på brystet. Nogle opdrættere bru-
ger pudder for at undgå dette andre igen fore-

trækker det lidt pjuskede udseende og mener at

pudder dæmper farven. Valget af shampoo til
vask kan også være et problem. Man har erfaret

at nogle typer bleger farven temmelig meget.

Dette gælder især shampoo beregnet til menne-

sker, også baby-shampoo. Nogle bruger derfor
speciel katteshampoo, der giver rød pels en extra
glød. Andre bader katten flere dage før udstillin-
gen, så de naturlige fedtstoffer i huden får tid til
at indvirke på pelsen.

Somali-klubben
Somali Cat Club of America tæller i dag 70 med-

lemmer, og den har, som nævnt tidligere, knyt-
tet kontakter over Atlanten. En trediedel af
klubbens medlemmer er fra Canada. Nogle er



aktive indenfor CFA og er også kendt for op-
dræt af andre racer, andre er Aby-opdrættere

som nu også er begyndt at avertere deres Somali-
katte. Som en kuriositet kan nævnes at medlem-

merne er af de absolut yngre årgange - gennems-

nitsalderen er 40 år eller derunder.

Når Somaliungerne er leveringsklare bistår
klubben med sin specielle service for placering af
dem. Få klubber yder en lignende hjælp til deres

medlemmer blot for at give ungerne gode hjem.
Mrs. Mague, præsidenten, bliver holdt løbende

orienteret om hvilke medlemmer har leverings-

klare dyr, således at hun med det samme kan
formidle kontakt, når interesserede købere mel-
der sig. Somaliklubben giver også andre ydelser.

Den har et centralt stamtavleregister, udgiver et

månedlig tidsskrift med nyheder og aktuelt stof,
støtter lokale udstillinger og uddeler Bedste-

Somali-kokarder. Hvert år giver den udmærkelser

til de fem bedste Somalikatte efter klubbens eget

pointsystem (efter dette system får katten bare
point for at udkonkurrere andre Somalikatte).

En anden organisation for Somaliopdræt er

The International Somali Cat Club, en CFA-
klub, der arbejder aktivt for racens anerkendelse

i CFA.

Somalikattens særpræg

Somalikattens appel ligger i dens »vilde« udseen-

de. Abyssinieren ser også »vild« ud, men bare på

en anden måde. Abyssinierens slanke form fører
tanken hen på papyrus-sumpe og tempelruiner,
det Afrika, hvor dens forfædre sandsynligvis le-

vede og jagede før de blev ført til England. Men
den pjuskede Somalikat lader os fornemme no-
get helt andet - dybe fyrreskove, tømmer, nord-
lys og sne. Sandsynligvis er dette ikke bare drøm
og fantasi. Bunny-katten siges at minde om en

krydsning mellem en forvildet huskat og den lille
vildkat, som hører hjemme i England, nemlig
Felis silvestris silvestris. Hvis Bunny-katten var
en sådan krydsning mellem tam og vild, og So-

malikatten delvis kan spores tilbage til Bunny-
katten, ja, da har Somalikatten faktisk noget af
det »vilde« i sig.

I alt fald har Somalikatten ofte stor appel til
folk som gerne vil eje eksotiske kattedyr, men

som indser, at dette vil være ret upraktisk. Den
rolige Somalikat giver dem mulighed for at have

en »los« i dagligstuen uden samtidig at få prob-
lemer med temperamentet.
(Oversat og bearbejdet af Susanna Bugge)

Fra Cat World Magazine, P.O.Box 27037, Den-
ver, Co. 80227, USA. Abonnement $ 13,75 pr.
år.

Show-kalender
Oktober:

13.-14. Karlstad, Sverige

13.-14. Bonn Tyskland (DEKV)

13.-14. Paris, Frankrig
20.-21. Amsterdam, Holland (Felikat)

21 .-28. Wien, Østrig (KKO)

27 .-28. Tønsberg, Norge

November:

3.-4. Rihimåki, Finland

3.-4. Neuchatel, Schweiz
10.-1 l. Gdteborg, Sverige

10.-l l. Diisseldorf, Tyskland (DRU)

17.-18. Lyon, Frankrig
24.-25. Ztrich, Schweiz

24.-25. Birkerød, DARAK

December:

8.-9. Toulouse, Frankrig
16. Brøndby Strand, Racekatten (National)

1980:

Januar:
12.-13. Bruxelles, Belgien

17.-l 8. Offenbach, Tyskland

Februar:
2.-3. Clermont-Ferrand, Frankrig
9.-10. Bergen, Norge

24.-25- Agen, Frankrig
24.-25. ? DARAK
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Marts:

15.-16. Rouen, Frankrig
29.-30. Ishøj, 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)
10.-ll. Århus, Jyrak

Der afholdes specialudstilling for Siamesere og

Orientalsk Korthår i Arnhem, Holland, den 9l

december 1979. Tilmeldingsformularer skal rek-

vireres hos Mrs. E. Pommerel, Sarphatikark 122

hs, 1073 ED Amsterdam, Holland. - Husk at

sende tilmelding via egen sekretær.

søgstal. Da vi har fået flere tilkendegivelser om,
at man fandt Holstebro lidt uheldigt placeret
rent geografisk af hensyn til transport, og da in-
gen kan garantere et stort besøgstal, og da halle-
jen er noget af det højeste vi endnu har mødt, så

har vi set os nødsaget til at flytte til et andet sted.

Det er lykkedes os at leje Aarhus Stadionhal-
lerne for en rimelig pris, og da vi fra tidligere
våd,at interessen for katte er stor i Århus, var
beslutningen om at flytte udstillingen til denne

by ganske nærliggende. - Derfor: På gensyn i
Århus i week-enden 9.-10. maj 19801

Problemer med
loppehalsbånd

Jyraks
forårsudstilling 1980
Det er tidligere blevet meddelt, at vores forårs-
udstilling i 1980, d. 10.-ll. maj, vil finde sted i
Holstebro. Vi har altid gerne villet holde udstil-
ling på »uopdyrkede« områder, og da man for et

par år siden satsede på Holstebro, var man sik-
ker på den samme, store fremgang i interessen

for katte, som man oplevede lige da. Tiderne har
skiftet. Hallejen er steget betydeligt, benzinpri-
sen har endnu ikke nået toppen, transporten
bliver dyrere og antallet af udstillere samt deres

udstillede dyr er faldende. Bestyrelsen har derfor
besluttet, at flytte udstillingen til Århus. Denne

beslutning var ikke nem. Vi føler nemlig at vi
svigter vore medlemmer i Holstebro området.
Når man arrangerer en udstilling, er der mange

ting man skal tage hensyn til. Det vigtigste er

dog, at arrangementet »løber rundt« rent øko-
nomisk. På nuværende tidspunkt er vi ikke sikre
på, at vi ville kunne få det til at løbe rundt i Hol-
stebro. For at kunne få råd til den høje halleje,
skal man have l) mange udstillere, 2) stort be-
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I det engelske blad The Bulletin oJ'the Feline Ad-
visory Bureou behandles problemer forbundet
med anvendelsen af loppehalsbånd. Det viser sig

nemlig, at loppehalsbånd har visse sideeffekter.

Loppehalsbånd er for det meste præpareret med

lindane eller dichlorvos. Lindane er en klorkul-
binte- og dichlorvos en organisk fosforforbin-

delse. Nogle katte får hudbetændelse, den så-

kaldte loppehalsbånds-dermatitis, varierende fra
en mild irritation og voldsom hudkløe (erythe-

ma) til en udbredt dermatitis (hudbetændelse)

med følgeinfektioner. I de lettere tilfælde kan al-

lerede fjernelse af halsbåndet medføre helbredel-

se mens i de vanskeligere tilfælde kræves der en

flere måneder lang behandling. En tilsvarende

hudbetændelse er beskrevet for fire menneskers

vedkommende, der alle omgikkes hunde med

loppehalsbånd.
Det er velkendt at katte er særligt overfølsom-

me overfor giftstoffer som klorkulbrinte og or-
ganisk fosfor. Clarke (1975) går så vidt som at

sige, at »katte er især udsatte overfor forgiftning
fra disse kilder og det er sikrest ikke at anvende

nogen form for DDT-præparat på eller i nærhe-

den af denne dyreart«. Begge disse præparater

ansorberes gennem huden og mens dichklorvos
ret hurtigt bliver udskilt fra kroppen via stofskif-
tet, forbliver lindane i kroppen, hvor det hober

sig op med deraffølgende forgiftninger. Klor-
kulbrinte påvirker nervesystemet og medfører



forskellige kliniske symptomer som f.eks. for-
skellige anfald samt ataksi (manglende koordi-
nering af bevægelse), mens de organiske fosfor-
bindelser griber ind i den cholinesterase aktivi-
tet, der kontrollerer musklernes bevægelse sti-
muleret af nerverne. En nedgang i denne aktivi-
tet medfører abnormal muskelaktivitet. Der fin-
des flere dyrlægerapporter, der beskriver depres-
sion, »forgiftning«, opkastning, mavesmerter og
ataksi (vaklende gang) forbundet med brug af
loppehalsbånd. I alle tilfælde forsvandt de klini-
ske tegn blot ved fjernelse af halsbåndet. Der er
også rapport om et tilfælde hos en opdrætter,
hvor 3 drægtige hunner, der alle bar loppehals-
bånd, aborterede. Man kunne ikke med sikker-
hed fastslå grunden til disse tre kattes abort, men
da ejeren holdt op med at bruge loppehalsbånd
på dem, bar alle 3 tiden ud.

I en forsøgsrække for at finde ud af loppe-
halsbåndets effekter døde l09o af de anvendte
katte mens 42a/o viste ataksi og depression. I en

senere undersøgelse svarede kun 6n ud af tyve
adspurgte dyrlæger ikke at have været udsat for
katte med forgiftningsreaktioner ved anvendelse
af loppehalsbånd. Nogle dyrlæger udstrykte be-
kymring om ændrede reaktioner i forbindelse
med narkose, disse formodninger er dog endnu
ikke bekræftet.

På grund af de hidtil kendte oplysninger ved-
rørende anvendelse af loppehalsbånd bør ejerne
være opmærksom på den potentielle fare, deres
dyr er udsat for. Man bør især være opmærk-
som på, at katae, der bærer dichlorvosimpræg-
neret loppehalsbånd, ikke yderligere udsættes
for organiske fosforforbindelse i form af visse

ormepillepræparater, imprægnerede strips, etc.

Gode resultater mod lopper kan opnås ved
korrekt anvendelse af den relativt ugiftige og sik-
re pyrethrum-pudder, vel at mærke, hvis ejeren
sørger for at udrydde kilden til skadedyrsangre-
bet, nemlig skadedyr på andre husdyr i hjemmet,
i senge og steder hvor dyrene opholder sig, i tæp-
per, gulvtæpper, møbler o.l.

Nyt tidsskrift

Den kendte svenske opdrætter af Birma og inter-
national dommer, Jan H6gberg har sammen
med andre dyrevenner i Sverige udgivet et nyt
blad VI OCH VÅRA DJUR, som udkommer 4
gange i 1979 til en abonnementspris af Skr. 20
for 1979.1 1980 udkommer bladet med l0 numre
til en pris af Skr. 58.

Bladet er meget righoldigt; der er noget for en-
hver smag.

Se blot selv:
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Angående mennesker:
DE-ER SÅ FORSKELLIGE

Knud Holst er åbenbart en af dem, der generali
serer - skærer alle over 6n kam. Den type møder
vi katte meget ofte. »Katte er så egne - de skulle
aldrig blive større, de er sødest, når de er små -

katte lugter - katte er luskede« og endelig skriver
KH, »Katte er komplet absurde<<. Det er endda

mit indtryk, at KH ikke selv tilhører en kat. Jeg

har selv 2 mennesker, så jeg ved hvad jeg taler
om, når jeg siger: »Mennesker er så forskellige«.

Bare udseendet - mit ene menneske har en dej-
lig krøllet pels, og mit andet menneskes pels er

lidt slidt. Til gengæld har han nogle dejlige, stive

knurhår, som jeg kan gnide mit hoved imod. Det
sætter ham altid i godt humør - »Er du fars gode

kat?», siger han så. Hende med den krøllede pels

har bedre forstået det. Når folk spørger hende,

om jeg er hendes kat, svarer hun: »Jeg er vist
nærmere dens menneske«.

»Afdøde katte balsameredes«. Mit krøllede
menneskes bedstemor sov med et katteskind på

ryggen, det skulle hjælpe mod gigt, og bedste-

moderen fik heller aldrig gigt. Når et katteskind
har en så stærk virkning, hvilke uanede kræfter
ligger der så ikke i at have en levende kat i sen-

gen? Mine mennesker har heller ikke gigt. De
tror selv, at det er fordi, de stadig er lidt unge,

men jeg ved, at det er fordi jeg ligger i fodenden
og holder gigten væk.

Altså, når vi går i sent ligger jeg i fodenden,
men i nattens løb går jeg lidt rundt i sengen og

værelset. F.eks. har mine mennesker stillet et par
potteplanter til mig, som jeg kan nippe til. Mit
krøllede menneske siger, at hun ikke gider at dis-

kutere de potteplanter med mig mere, nu kan de

gå ud eller lade være. Hun kan lade være med at
lukke vinduet om vinteren, så kan jeg jo ikke
komme ud efter græs. Egentlig passer det mig
meget godt, det er næsten for koldt at gå ude om
natten i frostvejr.

Det meste af året kan jeg ellers komme ud om
natten. Især i musesæsonen er jeg glad for det,
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skønt det var lige ved at koste mig min plads i
sengen engang. Jeg havde fanget en ualmindelig
stor og flot mus ude på stråtaget. Enhver, der

har prøvet det, ved at det er meget svært at lege

med mus på et stråtag, så jeg tog musen med ind
i soveværelset. Når alt kommer til alt er dette at

fange mus en fornem disciplin og en kær pligt
for mig, så jeg kunne da kun forvente, at mine
mennesker ville blive glade, når de så hvor godt
jeg røgtede dette hverv - uden skelen til I l-timers
reglen.

Men bevar mig vel - den krøllede hylede op, så

musen var lige ved at smutte fra mig ind under
skabet. Den slidte var heller ikke så glad, som
jeg havde forventet, han forsøgte at få mig til at
tage musen med ud af vinduet igen, men som

sagt er et stråtag ikke lige steder for museleg, så

jeg blev inde. Derefter kom jeg ikke med i sove-

værelset et par nætter, men jeg gætter på, at gig-

ten meldte sig, i hvert fald varede det ikke længe,

før jeg igen lå i fodenden.

Knud Holst nævner kattesofaer, og det er da
mu'ligt, at »>kuriøse<< blå persere ligger på sådan

en, ligesom det vel er muligt, at den højere adel i
Danmark ligger på silkebetrukne sofaer, når de

spiser. For mit eget vedkommende foretrækker
jeg at ligge

- på køkkenbordet

- på den nye avis (forsiden), mens den slidte
læser

- på den slidtes varme stol, når han rejser sig

efter kaffekanden

- på momsbogen den dag, den krøllede laver
regnskab

- på opskriften, mens den krøllede laver mad

- på biblioteksbogen, når den slidte læser op
for den krøllede

- i blomstervinduet, når solen skinner ind, og
potteplanterne er ekstra saftige

- på ryggen af hr. Mortensen, (hr. Mortensen



er en irsk setter - meget fornem af en hund at
være, og meget tyndskindet).

For at sige det, som det er, så kunne jeg ikke
finde på at ligge på en kattesofa. Da jeg skulle
føde, lavededen krøllede flere forskellige kasser
med klude, men jeg fødte op ad Susy, en golden

retriever, som ikke er spor fornem, men derimod
blød og varm og ikke tyndskindet. Hun har i det

hele taget været en god hjælp i de perioder, hvor
jeg har haft killinger.

En af mine killinger bor stadig hjemme - des-

værre. Den krøllede syntes, at det ville være rart
for mig med selskab af en anden kat. Cad vide,
hvad hun selv ville synes om at have børn boende

hjemme længe efter deres tyvende år? Jeg er i
hvert fald lidt træt af min killing. Bevares - af og

til er hun meget sød, men man skal huske på, at
hun får halvdelen af min sild om morgenen, at
hun sommetider ligger på avisen, før jeg selv op-
dager, at den er kommet, at hun på det skændig-
ste har indsmigret sig hos nrire mennesker, ja -
det er vel kun et spørgsmål om tid, hvornår hun
også skal ligge i fodenden. Jeg har dog gennem-

trumfet, at jeg får serveret først om morgenen,
ellers spiser jeg ikke den dag, og så bliver den

krøllede alligevel ked af det. I det hele taget er

den krøllede og jeg endelig kommet til en over-
enskomst med maden. I begyndelsen kunne hun
finde på at købe kattemad på tilbud - mærker
som jeg aldrigfør havdesmagt. Hunkunneogså
finde på at servere rester af aftensmaden -smuler

fra de riges bord. Men jeg rørte det ikke, hun
vidste udmærket godt, hvad jeg kunne lide, og

så lignede det bcstemt ikke noget, at servere an-

det. Den slidte får da kun det ølmærke, som han
kan lide, og hun »nøjes« da heller ikke selv.

Mennesker er så forskellige, og Knud Holst ta-
ger gruelig fejl, når han tror, at vi uden videre

farer i hælene på skikkelig gæster. Nogle gæster

forstår sig virkelig ikke på katte. Her i huset har

vi f.eks. en gæst, som altid hyler: »Katten går på

bordet«. Min mad s/rir på bordet, så hvordan

skulle jeg nå den, hvis jeg ikke skulle gå på bor-

det? Den krøllede flytter maden ud i bryggerset,

og jeg lader som ingenting - men når gæsten hyk-
lerisk kæler med mig, sætter jeg pludselig kløer-

ne i hendes arm. Det gør jeg ikke »uden videre«,

det har jeg faktisk tænkt på at gøre, siden hun
hylede sit »katten går på bordet«. Jeg gætter på,

at de »landlige strømpefødder<<, som KH omta-
ler, har skubbet ublidt til husets kat på et tidlige-
re tidspunkt. Vi er ikke luskede, men vi finder os

ikke i alt.

»Katte skulle aldrig blive store«. Ha, jeg hu-
sker tydeligt min den krøllede, da jeg selv var lil-
le, og også da min killing var lille. Vel var vi søde

med for store poter, babyulden pels, blå øjne og

strittende haler, men vi var også uregerlige. Hun
måtte faktisk møblere hele huset om. Gæsterne

undrede sig over, hvor alle de gamle, hvide bord-
løbere var henne. Vi savnede dem også - 6t træk i
sådan en bordløber kunne medføre et rabalder
over al forventning, og i heldigste fald lød der

tilmed klirren af knust glas. Den krøllede gad

heller ikke diskutere nips og bordløbere med os,

så efterhånden forsvandt det hele ind i skabene,

hvorfra det først nu, hvor vi begge er voksne,

dukker frem. Nu bruger vi nipset til behændig-
hedsøvelser - hvem kan springe op i vindueskar

men ved siden af hendes yndlingskaraffel uden

at skubbe til den?

Nogle mennesker ser fjernsyn, og nogle katte

ser fjernsyn, men personlig bryder jeg mig ikke

meget om det. Derimod kan jeg godt lide, at den

krøllede ser fjernsyn, så ved jeg nemlig, at jeg

kan ligge på hendes skød i længere tid ad gan-

gen. Hun er normalt ret urolig og ustadig; skønt -
jeg har af og til hørt hende sige til den slidte:
»Vil du hente kaffen, jeg sidder med katten«, og

det viser jo, at hun i videst mulig udstrækning
tager hensyn til mig. Min killing ser gerne fjern-
syn, og hun ligger så hos den slidte. Han er en

mere stabil »sidder« end den krøllede, men knap
så kælen, også på dette punkt er mennesker for-
skellige.

Om dagen er både den slidte og den krøllede
tilpas kælne, men om natten er det bare med at

holde sig til den krøllede. Den slidte vender sig i
sengen ganske uden hensyn til, hvor jeg ligger,
hvilket har givet mig mangen en ublid rutchetur.
Den krøllede derimod vågner helt op, og flytter
mig forsigtigt inden hun vender sig - hun forstår
at behandle mig respektfuldt.

Katte er ikke acceptable zoologiske forekom-
ster, som hunde, skildpadder eller undulater er
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det - skriver KH. Jeg kender en gammel mand,

som siger, at flyvemaskiner er noget vrøvl. Både

KH og den gamle taler om noget, som de enten

ikke har forsøgt at sætte sig ind i, eller også slet

ikke har formået at forstå.
Den gamle klarer sig jo nok resten af sit liv

uden at forstå flyvemaskiner, men jeg vil nu me-
ne, at KH's tilværelse bliver lidt fattig, når han
ikke tilhører nogen bestemt kat. Men som sagt -
mennesker er så forskellige, og det er katte og-

så. Kiki III

Artiklens forfatter, Kiki lll

Med hunde og høns på
katteudstilling i Vichy
Tre dage før udstillingen kørte Claudius, Frede

og jeg i bil mod Frankrig. Torsdag aften nåede vi
Vichy. Vi kørte lige ind i byen og holdt foran
Hotel de la Poste. Det styrtregnede. Vi parkere-

de i hotellets garage og fik anvist et værelse med

to meget brede senge, der fyldte hele værelset.

Der var en grusom stank i rummet. Det viste sig

at være fra en duftpakke på badeværelset. Jeg

puttede pakken ind i toiletspejlet, og efter at vi
havde fået luftet ud eller havde vænnet os til
duften, gik det.

Fredag kl. I I skulle vi være på udstillingen. Vi
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mødte allerede kl. 9, men måtte sidde i passagen

og vente sammen med andre udstillere og for-
mandens hund. Kl. 10.30 fik vi lov til at gå ind
og anbringe katten i buret. Dyrlægekontroilen

foregik på den måde, at man henvendte sig til
dyrlægen, der så på kattens papirer, vaccinati-

ons- og sundhedsattest, derefter kastede han et

blik hen på katten, og så var den kontrol over-
stået.

I Frankrig skal alle gardiner være hvide. Det

så man stort på. I bunden af burene var der lagt

avispapir. Nogle lod det ligge og lod kattene bru-
ge det som toiletbakke. Udstillerne kom meget

sent. Klokken var vel 14 inden alle katte var i bu-
rene. Mange katte sad sammen to og to. I et bur
sad t.o hankatte sammen, en foreign-white og en



siameser. F.W. sad hele tiden ovenpå siamese-

ren, der lå på ryggen. Udstillingsledelsen lo lidt
ad det, men sagde, at det sker der jo ikke noget
ved, når det er to hankatte.

Salen var meget lille. Burene stod tæt, og var-
men steg i løbet af dagen så højt, at en voksen

perser døde af varmen. Jeg havde lagt mærke til
samme kat om formiddagen, fordi den så ud til
at have ondt i ørerne, så hvis den havde feber,
var det ikke mærkeligt, at den døde af varmen.

I passagen, der førte ind til salen, stod der og-

så bure. Der var temperaturen behagelig, men

det styrtregnede om eftermiddagen, så regnen

dryppede fra taget lige ned i burene med nogle

smukke blå perserkillinger. Udstilleren lagde ba-
re en paraply over det smukt pyntede bur og tog
det hele med et smil.

Bedømmelserne foregik i en lille teatersal. Der

sad to dommere på scenen, stewarderne kom
med kattene, dommeren så på kattene i I minut,
sendte katten tilbage til udstillingssalen, hvoref-
ter hun skrev bedømmelsen. Der var ingen be-

dømmelsesbure, og da der ikke var mere end to
katte i klasserne, kunne dommerne lade stewar-

derne holde de konkurrerende katte.
Kl. 19 kom Vichy's borgmester og fik kattene

forevist. Bagefter blev alle udstillerne inviteret
over på den anden side af gaden i den officielle
bygning, hvor der blev holdt taler og ud§kænket
rigeligt champagne.

Bedømmelserne kom først op i løbet aflørda'
gen. Jeg lagde især mærke til en meget smuk sort
perser hankat og en siammasket Devon-Rex. Der

var mange Hellig Birma. t et bur lå en perserhun

med 3 små killinger på 10 dage, moderkatten

skulle til bedømmelse, og så måtte killingerne

med. Der var smukke perserkillinger til salg, en

lille hvid hankilling med I blåt og 1 orange øje
kunne købes for 2000 fr.

Lørdag aften spiste vi festmiddag på et hotel,
hvor vi nød middagen i en smuk spejlsal, med

åbne vinduer ud til en smuk have.

Kl. 22 gik alle deltagerne ud for at se på fest-
fyrværkeri i anledning af 14. juli. Bastiljedagen.

Det var et pragtfuldt fyrværkeri, og vi brød ud i
begdjstring: Næh! Ih! Åhhl Pludselig siger en

stemme bag os: »Det er ligesom i Tivoli<<. Borg-
mesteren havde i sin velkomst budt 5 danske ud-

stillere velkommen, men vi havde ikke kunnet

finde ham, der i kataloget stod som Larsen. An-
nelise sagde: »Der har vi nok den Larsen, vi har

ledt efter i to dage«. Tilfældigvis hed stemmen

Larsen, rnen han kunne ikke lide katte, så det

var altså ikke den rigtige.
Præsidentens tilla-point siameser blev bedste

siam-voksen. Det er den smukkeste lilla-
maskede siam, jeg endnu har set (engelsk im-
port).

Søndag eftermiddag var der præmieoverræk-

kelse med præmier næsten til alle udstillere, en

sand gaveregn. Claudius fik en plakette for BIO
og en glaskugle indeholdende tørrede blomster

og en sommerfugl (made in Taiwan).
Alle på udstillingen var meget søde.Andr6 fra

Schweitz foraerede den udstiller, hvis blå perser

døde, en rry hvid perserkilling.'Temperaturen
nåede ikke de samme højder som om fredagen.
Der var heller ikke så mange lamper tændt. Alle
havde adgang til udstillingen. Mange besøgende

havde deres hunde med, og inde i sekretariatet så

jeg i et bur nogle prydhøns.

Alt i alt var det en god udstilling, som det nok
er værd at besøge en anden gang. Skønt vi kørte
3400 km, var det en dejlig ferietur.

Birgitte Johansen

T;##l*''*eIs"*
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Opdrættere

Perser
Stamnavn »OF NESS«

Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme
Sonja Stoltbnborg

Jacob Adelborgs 4116 50, 8240 Risskov

Trf. 06 - 17 U 17

POINT OF DOVER
Opdræt af sorte persere, chinchilla,

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

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

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

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

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

Colourpoint
»ZAKKO« perseropdræt

Colourpoint i farverne brun, blå chokolade
og lilla.

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg

Tlf. 04 - 42 94 56

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

maskede colourpoint.
Lissi Johansen

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

British BIue & SH
»AF GRACIA«

Opdræt af British Shorthair i farverne blå, blå-
creme og creme. Sunde og frit opvoksede killin-
ger lejlighedsvis til salg. Bestillinger modtages.

Susanne & Walter Lorentzen,
Bellisvej 16. 9440 Aabybro. Tlf. (08) 242476
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Abyssinier
Abykatte »AF GLÆDE« .

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

Bestilling på killinger modtages.
Jytte Jarl, »Kolkjærhus«, Glæde,
'7141 Frøstrup. 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

J6rgen K. Andersen
Barthsgade 1, 1.,8200 Århus N

Ttf. 06 - 16 58 10

Burma
Stamnavn OF DOMINICA

Opdræt af brun burma.
Birte Stubsgaard

Tennisvej 13, 9690 Fjerritslev
Trf. 08 - 21 19 19

»Af PEGU YOMA«
Opdræt af brun burma.

§terna Gilbe, Miltonsvej 21

8270 Hø1bierg. Tlf. 06 - 27 10 02

»AF DYREBORG«

Specialopdræt af brune burmesere.

Winna og Kaj Greve
St. Stese 13, Dyreborg, 5600 Fåborg

Trf. 09 - 61 19 81



Burma (fortsat)
»AF KÆHLERSHØJ«

Opdræt af blå og brune burmesere
Killinger lejlighedsvis til salg.

Hanne Kæhlershøj
Melbyvej 86, 5486 Grindløse.

Ttf. 09 - 86 1270

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Bøgebakken 7, 9210 Ålborg SØ

Ttf. 08 - 14 03 æ

»AF NØRR«

Opdræt af burmesere i forskellige farver.
Karin og Erik Nielsen

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

Siam

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

Birgit N6rgård
Lyngparken 49, 2800 Lyngby

Ttf. 02 - 4ø.13 42

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

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

Cornish Rex

"»BODWIN«

Super søde Cornish Rex.

Killingerne er tilvænnet børn og hund.

Susanna Bugge,
Kærlodden 7, 8lil20 Mårslet, telf . 06 - 27 28 19

racer

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

orientalsk korthår og vildtfarvet aby.

Lis Rhymer Friis
Fredenslund, Bøgebjerg 7, il71 Søndersø

Trf. 09 - 89 15 03

»PEGASUS«
Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91

56!10 Tommerup. Tlf. Og - 75 14 17

»Salween Blue«
Siamesere 24a, 24b, 24c.

Orientalsk Korthår: Havanna, Blå, Lavendel

SUsse Leiditz
Østbanetorv 1, 1. 8000 Århus C

Trf. 06 - 1273 40

Karin Friis ptæsenterq en Aby ved udta-
gelsen af de bedste katte.

3',7
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Til avlstieneste

Perser
Perserhan til avlstjeneste:

ZARCO's ILJA (sort-hvid)
Dora og Egon Strellner

Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 Ålborg
Trf. 08 - 13 19 42

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

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

Trf. 04 - 68 56 93

Blå perserhan

CÆSAR ATHENE
v. Østergård og Nielsen

Assens Kattepension, Damgade 14,

5610 Assens. Tlf. 09 - 71 2082

Creme perser:

Cigo af Bangalores, parringsgebyr 500 kr

lnge og Peter Nord
Kjgrboesvej 2, 6(XD Kolding

Ttf. 05 - 5374 46

Perserhan - Rød tabby
Ch. ARGUS HARVEY

Agnete Wolf
Åvej 10, Mølby,6560 Sommersted,

tlf. 04 - 55 46 75

Colourpoint
Brunmasket colourpoint:

MICKEY AF IMPALA
Joan Thestrup

Ådum, 6830 Tarm. Tlf. 07 -37 6255

Brunmasket colourpoint:
HANSI AF BLOVSTRøD

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde

Trf. 06 - 36728/.

Burma
Lilla burmeserhan

Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK
lngelisa Børresen

Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Ålborg SV
Ttf. 08 - 180262

Brun burmahan:
Ch. TECTONA KALIZMAR

Grethe og Richardt Pedersen
Neptunvej 18, 8700 Horsens, tlf. 05 - 61 2532

Rødbrun burmahan:
lnt. ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk importl
Solveig og Gerhard Håjek

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

Siam
Ch. Rangoon Wimsey (brunmaCket siam)

Uruguay Filur
(begge leukærnitestet)

lnger FlØe Crafack,
Søndergård, Ribevei 40, 67210 Bramminge

Trf. 05 - 17 36 69

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 FREDENSLUND
ch.-2. Bro.-1.-cAclB

Henning Jensen . Tlf.09 - 14 02 53

Chr. Winthersvej 8 . 5230 Odense M

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

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

I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøj,
9480 Løkken, telf. 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

KATTEMAD

VITAMINER

Fellglanz - Bonefort - Procat
Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT.BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. (01) 740660
Postordrer besørges

Øvrige nordiske

katteblade

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D

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

+

KATTEN VÅR
Tokerudveien 57,

Oslo 10, Norge
Abonnementspris 35 n.kr

+
VÅRA KATTAR:

Bertil Andersson, Box 288

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

+
KATTEN:
Hanne Korsberg
Stenløkke 5

M22 Havdrup

+
RACEKATTEN:

Ole Færch-Jensen

Havrevej 1

2700 Brcnshøj
Abonnementspris: 35 kr
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Nordiyllands store
specialforretni
Kort

ringer. .

vi sender
eller bringer

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

9000 Aolborg

* Prøv også
HUNDE. OG
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