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)l^l
Han griner, når han hælder

de store; saftige kød-
og leuerstykker i krat'*ky

op i min skdl og siger:
Kræsne

N<i. Mon
møjkoL
hor joikke seht

ualgt sit ntiljø.
Idag skal den kræsne kot

ha' store, lækre fiskestykker i hakket
leuer ogindmad.

Ogsd Whiskos. Hon er bleuet ret
kræsen med" hoadhon køber

(Ellers kommer han til at smide ud).

lgenWhiskos.
Den kræsne kat har noget at uælge imellem.

Vildtsrykkerog leuer i udsøgt gelå-sous.
begynder ot lære deL Men hua'.Han

Hon sidder deroure og smouser
i kronhjort

Hon er nu go'nok
Han skol bare ikke tro.

hon slipper let
omkringmoden til mig.

Så er det skroldesponden
ogpengeudaf lommen.

Men detsynes, som om
han har lært deL

Whiskas med kød oglever f Whiskas med fisk/ Whiskas med vildt/ Whiskas med fjerkrae

whiskas
Hvis du elskeren laæsen kat.

)

MasterFoodsas Vesterbrogade84 1620KøbenhavnV Bates

Hsn siger jeg er lsæsen. Det lcon han selu t)æne.

rI



hvæssebrættet Indholdsfortegnelse:
15. årgang

Udkommer 4 gange årligt.

Årsabonnement kr. 40
Æ'ndrederegistreringsregler .......
Portrætgalleriet ......
Vandrepræmier.....
Klubmeddelelser ..... .

Fotokonkurrencen .. ..
Læserne skriver .

Mødereferater
FIP (smitsom bughindebetændelse) .

Kattefilipenser
Den forløbne men lykkelige racekat .

Generationskløften ...
Udstillingsdatoer .....

REDAKTION

Norma Agersnap Larsen
(annoncer)

Skolegade 3

6670 Holsted
Ttf. 05 - 39 28 18

4

6
'7

8

l3
l6
19

23

26

29

30

31

Susanna Bugge
(ansvarshavende)

Kærlodden 7

8320 Mårslet
Trf.06-2728 19

Peder Kalser

Hunderupvej 124 B

5230 Odense M
Trf. 09 - 13 21 85

June Krogsøe

Krengerupvej 91

5690 Tommerup
Ttf. 09 - 75 14 17

Birgit Semak
Østerbakke 24

6310 Broager
Ttf.04-4r'.1653

Tryk: Skødt Pedersens

Bogtryk & Offset, Hjørring

Dead-line for Nr. l-1980 er 10. februar for ma-

skinskrevne manuskripter og l. februar for
håndskrevne manuskripter. Al materiale, der
ønskes optaget i bladet (dog ikke annoncerl),

sendes til Susanna Bugge, se adresse ovenfor.

KONTINGENT FOR 1980 ER: kr. l0O for hovedmedlem
kr. l0 for familiemedlem

BELØBET ER FORFALDEN TIL BETALING PR. I. JA.
NUAR.
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JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Susanna Bugge
Kærlodden 7

8320 Mårslet
Ttf. 06 - 27 28 19

NÆSTFORMAND

Birgitte Johansen
Parallelvej 25
9900 Frederikshavn
Tlf. 08 - 4i] 04 01

KASSERER:

Henrik R. Holm
Egevangen 1

6700 Esb.ierg

Trf. 05 - 12 10 85
Postgiro 5 06 85 09

SEKRETÆR:

Peder Kalser
Hunderupvej 124 B

5230 Odense M
Trf. 09 - 13 21 85

4

,E,,ndrede
registreringsregler
Som det er meddelt vore medlemmer gennem en separat

skrivelse, har FIFe på sin generalforsamling i 1978 vedtaget

ændrede registreringsregler. Disse regler er af 6n eller anden
grund ikke kommet klubberne i hænde før d. 4. oktober
d.å. Ikke desto mindre har den danske stambogsfører på-

begyndt stambogsføring efter de nye regler allerede pr. l.
august d.å., idet FIFe til de nationale federationer har op-
givet denne dato for ikrafttrædelsen. Heller ikke denne be-

slutning er blevet meddelt klubberne.
Man kunne jo begynde at angribe forskellige mennesker

for sendrægtighed, det er dog ikke tanken med disse linier.
Som vi (JYRAK's bestyrelse) skrev i et svarbrev til Citte
Lykkeland og Egon Mortensen (bladets sidste nummer), så

har vi intet imod, at der vedtages nye regler; vi har heller ik-
ke noget imod at følge nye regler, det vi har noget imod
(temmelig meget endda) er, at FELIS DANICA's forret-
ningsudvalg ikke har sørget for at udsætte ikrafttrædelses-
datoen til mindst 9 uger efter at medlemmerne er blevet be-

kendtgjort med ændringerne. Ni uger svarer nemlig til en

drægtighedsperiode, således at opdrættere har mulighed for
at undgå de parringer, der iflg. de nye regler kun giver

afkommet adgang til experimentalregistrering. Disse tanker
er blevet luftet kraftigt overfor 3 medlemmer af FDs forret-
ningsudvalg,, uden dog at have medført noget initiativ fra
nogen af dem. Derfor har jeg foranlediget, at der blev ind-
kaldt til en extraordinær plenarforsamling. Til en extraordi-
nær plenarforsamling kræves der iflg. Felis Danicas regler
% af klubbernes repræsentanter. Denne tredjedel kunne
meget hurtigt fremskaffes, idet også DARAK er interesseret

i at få de bedst mulige forhold for sine medlemmel. Vi har
derfor i et brev af 18. oktober d.å. opfbrdret Felis Danicas
formand til at indklade til en extraordinær plenarforsam-

ling med følgende dagsorden:

1) Drøftelse af den af formanden udsendte »,€ndring til
stambogsregler vedtaget i Prag, den 28. oktober I978«
med henblik på en overgangsordning for danske opdrær-
tere.

2) Stambogsførerens kompetenceområde.

3) Gensidig information klubberne i mellem redr, udstille-
re, der bliver afvist ved dyrlægekontrollen ;.g.a. mistan-
ke om smitsom sygdom.

Brevet var undertegnet af Aase \is.er:, I:.ga de Pineda,
Hans Bendt Junge og Flemming \iels::. aiie DARAK,
samt Birgitte Johansen, Norma .{ser::a: La:sen, Marianne
Larsen (der var FD delegat i iorå:e: 19-i,. EIse LUders og

UDSTILLINGSSEKRETÆR:

Norma Agersnap Larsen
Skolegade 3
6670 Holsted
Trf. 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 - 5374 46



Susanna Bugge. Der var også rettet henvendelse

til Birgit Semak og Peder Kalser, der begge gav

mundtligt tilsagn om underskrift. Det har dog

senere vist sig, at de ikke anså det nødvendigt at

skrive under på opfordringen.
Formanden for Felis Danica, Peter Nord, har

så i et brev af 25. oktober indkaldt til extraordi-
nær plenarforsamling i Kalundborg d. 17. no-
vember 1979.

Punkt 2 i dagsordenen har nær tilknytning til
punkt 1, idet som det fremgår af bl.a. nogle læ-

serindlæg, der er ikke helt klare retningslinier
hvad angår stambogsførerens stilling ud over det

rent kontormæssige.
Punkt 3 har ikke noget med resten at gøre;

emnet er opstået som en nødvendighed, idet det

har vist sig, at enkelte ikke af sig selv respekterer
vedtagelserne vedr. srnitsom sygdom. Det er der-
for vigtigt for klubberne at vide, hvilke udstillere
afvises fra de forskellige udstillinger og af hvil-
ken grund, således at disse kan forhindres delta-
gelse i udstillinger inden karantæneperiodens
udløb.

På plenarforsamlingen i Kalundborg redegjor-
de vi for vore synspunkter. Resultaterne af de

hæftige diskussioner, hvorunder formanden ud-
talte, at forretningsudvalget ikke ønskede, og

heller ikke kunne gå med til en dispensationsord-
ning, blev, at den ændrede registreringsregel har
tilbagevirkende kraft fra I . august 1979 at regne.

Forretningsudvalget, der p.t. består af Peter
Nord, Allan Kierulff, Vally Jensen, Birgit Se-

mak, Ruth Brynnum og Peder Kalser gjorde
meget ud af, at de overfor FIFe er garanter for,
at stamtavlerne er ført efter gældende regler. De

gjorde sig også til talsmænd for, at der jo ikke er

mere end 590 flere experimentalstamtavler end

før, og denne lave procentdel efter deres mening
ikke bererettiger en overgangsordning. Dirigen-
ten (F. Wilstrup) gjorde opmærksom på, at den

måde, hvorpå dagsordenen var udfærdiget, gav

ikke hjemmel for nogen form for vedtagelse, og
da forretningsudvalget ikke ønskede en æn-

dring, så kunne man ikke gøre andet end at af-
holde en vejledende afstemning om de tilstede-
værende ønskede en overgangsordning eller ik-
ke. Forretningsudvalget ønskede derefter at su-

spendere mødet i nogen tid, velsagtens for at fin-

de ud af, om de havde flertallet eller ej. Der blev
dem bevilget 5 minutter. Da mødet atter blev
genoptaget, meddelte formanden at man var vil-
lig til at afholde en vejledende afstemning med

følgende ordlyd: Overgangsordning ønskes -
Overgangsordning ønskes ikke. Den opmærk-
somme læser vil allerede have gættet sig til af-
stemningens resultat. Rigtigt: Der var 13 sedler

med Overgangsordning ønskes ikke og l0 med

Overga n gsord n in g ø nskes.

Dagsordenens punkt 2 gav os oplysning om, at

stambogsføreren har ingen kompetence, men på-

lagte pliBter. Dette er et direkte citat af næstfor-

manden, Allan Kierulff. Det blev ført til proto-
kols, at det pålægges stambogsføreren at retur-
nere tvivlsomme stamtavler til klubbernes stam-

bogssekretrerer, og at hendes korrespondance

med FIFe og hvad der ellers måtte være, altid
skal være kontrasigneret af enten formanden el-

ler næstformand, jvf. Felis Danicas vedtægter.
Punkt 3 fik til alles glæde et meget godt ud-

fald. På trods af, at enkelte ønskede forslaget

henlagt til behandling under næste ordinære ple-

narforsamling, kunne alle til sidst enes om at op-
fordre klubberne indbyrdes at give oplysning om

hvem der bliver afvist ved indsyningen pga. mis-

tanke om smitsom sygdom. Indtil direkte forslag

til vedtægter udarbejdes, vil klubberne selv kun-
ne afgøre, hvordan de modtagne oplysninger
skulle administreres.

Man må sige, at mødet i Kalundborg d. 17.

november var meget oplysende. Initiativtagerne
til mødets afholdelse blev i hvert fald klar over,

at Felis Danicas nuværende forretningsudvalg
primært varetager FIFe's interesser og (måske?)

kun sekundært medlemmernes. (Jvf. også næst-

formandens indlæg under Læserne Skriver.)

Sorry venner - vi har prøvet. Det gik bare ik-
ke!

Susanna Bugge
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Portrætgalleriet

Ink Spot Quintessenza, Manx Rumpy, født
21.3.77. Blev International Charnpion i Odense
(fra samme kuld som Isabella Quintessenza).
Han er fader til mange dejlige kuld og hans kil-
linger er også exporteret til Holland. Han er den

første danskopdrættede Manx, der opnåede tit-
len!
Ejere og opdrættere: Else og Bjarne Liiders.

Isabelle Quintessenza, Manx Rumpy, født
21.3.77 . Blev International Champion i Amster-

dam. Billedet viser hende som killing, da hun i
øjeblikket ikke ønsker at lade sig forevige - hun
glæder sig til snart at kunne se sine fødder igen

(for tredie gang). På vejen til titlen opnåedes

2xBIOog lxBIR.
Ejere og opdrættere: Else og Bjarne Ltiders.

VE]LE DYREPENSION
Telefon 05 - 82i265

HUNDE - IGTTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Veile

6
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JYRAKs Vandrepræmier 1979

Hasle bogtrykkeris pokal til bedste LH-voksen
82 Ch. Cameo Vivre von Pahlewi, Maren og An-
tonio Aventario, Hamburg, D.
JYRAKs til bedste Siam i kl. 3 uanset farve tilh.
medlem af Jyrak 316 Florentines Isabelle, Ruth
Nørballe 8270 Højbjerg.
Racekattens til bedste Siåm-han i kl. 3 310

Pixie's Cattie Joe Ann, Conny og Niels Erik
Holst, 3060 Espergærde.

Mandalay-fadet til bedste blåmasket Siam i JY-
RAK 331 Pr. Musti af Nordtoft, Nico l-arsen,

9000 Aalborg.
JYRAKs til bedste KH i ki. 3, tilh. medl. af JY-
RAK 287 Ch, Bodwin's Hubertus, Susanna Bug-
ge, 8320 Mårslet-
Redaktionskattens (Århus Stiftstidende) til bed-

ste jyske kat 357 Pegasus Galant, June Krogsøe,

5690 Tommerup.
JYRAKs til bedste Perser eller Colourpoint, tilh.
medl. af JYRAK 192 Julie af Bækgården, Anne-
lise Stougård, 8752 Østbirk.
JYRAKs til bedste OKH-voksen 357 Pegasus

Galant, June Krogsøe, 5690 Tommerup.
Fru B Ganniks sølvskål til bedste perser i JY-
RAK 87 Ch. Argus Harvey, Agnete Wolf, 6560

Sommersted.

Racekattens til bedste blå Perser i kl. 3 i JYRAK
39 Bølle af Stenløse, Kirstine K. Cammelgård,
9900 Frederikshavn.
Tamiko's til bedste KH-ungdyr (Siam) 337 Uru-
guay Blue Gay, Nina Thorninger 2670 Greve

Strand.
Wessels til bedste brune Burma ungdyr eller kuld
ikke uddelt.
Mellemsvenska Kattklubs til bedste Burma i JY-
RAK 275 Merrymew Red Fregus, Karin & Erik
Nielsen, 8700 Horsens.
Chatte d'Ors guldtallerken til bedste Perser-kuld
9 Of Ness, Sonja Stoltenborg, 8240 Risskov.

JYRAKs til bedste Perser 82 Ch. Cameo Vivre
von Pahlewi, M. A n. Avantario, Hamburg, D.
Scarlets til bedste lillamasket ungdyr i JYRAK
353 Asante af Binti Paka, Annette Walter, 5250

Odense.

Yala-fadet til bedste Aby 246 Nikolas af Fre-

denslund, Vera Seidel, Berlin, D.
Mona & Borje Erling-Glaad's til bedste Europe i
JYRAK 221 Pr. Syriams Frederik, Helle Thom-
sen, 9o0o Ålborg.
Århus Bys til bedste LH-kat 82 Ch. Cameo Vivre
von Pahlewi, M. & A. Avantario, Hamburg, D.
Aalborg Dyrepensions til bedste LH-kuld 9 Of.
Ness, Sonja Stoltenborg, 8240 Risskov.

Århus Dyrepensions til bedste KH-kuld 300 Af
Bajang, I-ene Møller Christiansen, 7080 Eørkop.
Cyrenaicas til bedste creme, blå eller blåcreme
Perser 65 Golden Sandy of Great Yarmouth,
Kirstine K. Gammelgaard, 9900 Frederikshavn.

Thael's til bedste Aby, farve 23 238 Apollo af
Kijothi, Birgit & Clifford Mortensen, 6740

Bramminge.
Thael's til bedste rødmasket Siam 378 Int. Ch.

Mama Mia's Kleines Flåmmchen, M. & K.
Spinkler, Berlin, D.

Chitta Billis midipokal til bedste voksen, opdræt

23 238 Apollo af Kijothi, B. & C. Mortensen,

6740 Bramminge.
Bowenas til bedste Rex i kl. 3 287 Ch. Bodwin'.s

Hubertus, Susanna Bugge, 8320 Mårslet.

Tamiko's til bedste LH-ungdyr 8l Ernesto von
Tonio, M. & A. Avantario, Hamburg, D.
Walther-fadet til bedste Russian Blue 231 Ch.

Semjon van de Kaukasus, Erna & Engelbert Jeli-

nek, D.
Fru Ganniks til bedste tsurope i JYRAK 221 Pr.
Syriams Frederik, Helle Thomsen, 9000 Ålborg.
Birgit Enevoldsens til bedste Colourpoint 189

Baron von Haus an der Sonne, Helga Wald,
Braak, D.
Malakka-fadet til bedste British Blue uanset kl.
og køn 224 De Rijp's Diane, E. Kristoffersen,
8382 Hinnerup.
Lilli Husteds Mindevandrepokal til udst. bedste

Aby-kuld 212 Peradeniya's, Ellen Bach Løf-
bæk, 8260 Viby J.

fortsættes side 1l
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Klubmeddelelser

Klubbens
generalforsamling i 1980
afholdes søndag den 3.
februar i Odense. Sted
og tidspunkt meddeles
sammen med
indkaldelsen.

Husk - stamtavlen skal
medfølge ved salg
Vi vil henlede opmærksomheden på Felis Dani-
ca's stambogsregler, paragraf l, 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
Begistrering 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:

8

l. en attest på at testiklerne er normalt udviklede

og placerede, og

2. at katten allerede er far til et kuld.

Priser for stamtavler m.m.
stamtavleindt.3mdr.. ....... kr.36,-
stamtavleindt.6mdr... ...... kr.60,-
stamtavleindt.lår........ .. kr.85,-
kopistamtavle ..... kr. 110,-

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

*

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

EGEN klub.

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

rlf. (05) 39 28 18

RACEKATTEN
Ruth Brynnum
Søndervangen 6U

3460 Birkerød
tlf. (02) 81 0l 75

DARAK
Aase Nissen

Tryggevældevej 145 l.th.
2700 Brønshøj
tlf. (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 påført 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'Ctiam-

pion/Premier, skal stamtavlen, hvorpå alle tre
CACIB'er,zCAPIB 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 Creve Srrand,
tlf. 02 - 90 12 83.

lnge-Lise Andreasen, Arnkilsmaj I, 6400 Søn-
derborg, tlf. 04 - 42 94 56.

Anne Andreasen har i et brev af 13. november

d.å. meddelt, at hun med øjeblikkelig virkning
ønsker at trække sig som konsulent for midt- og

østjyllandsområdet. Indtil næste generalforsam-

ling fungerer Jean Price for området.
TAK FOR INDSATSEN, ANNE!

JL't'

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.

*
Portrætgalleriet -
ejere af Int. Ch., Int. Pr., Champion og Premier

bedes indsende billeder til bladets Nr. l. Titlerne
skal være opnået i 1979. Billeder vil ikke blive

bragt i andre numre i 1980.

Meddelelse
For god ordens skyld meddeles herved, at der i
min bestand er konstateret et enkelt tilfælde af
FIP (infektiøs peritonitis; se artiklen andetsted i
bladet) i et ungdyr på 18 uger: Katten døde af sig

selv på et dyrehospital d. 17. oktober d.å. Efter

samråd med dyrlæger har jeg foretaget følgende:

aflivet samtlige ungdyr under I år, kuldets mor
samt en kastrat d. 19. oktober d.å. samt udstati-

oneret 3 avlsdyr i hjem uden kat. I mit hjem be-

finder der sig i øjeblikket 2 kastrater på hhv. 10

og 9 år, I avlshan (som i forvejen var isoleret i et

rum for sig) samt 2 avlshunner på hhv. 8 og 7 år.

Samtlige aflivede katte blev obduceret. I ingen

af dem kunne sygdommen påvises. Samtlige nu-

levende katte viser indtil nu ingen tegn på syg-

dom.
Mit katteri er lukket i 6 måneder foreløbig fra

d. 19. oktober 1979 at regne.

Susanna Bugge
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Studiekreds -Sønderjylland
Studiekredsmøder
i Aalborg

Lørdag d. 15. september lykkedes det igen at få
et møde med dyrlægebesøg på Sønderborghus.
Hertil var dyrlæge Mortensen fra »Alsia« dyre-
hospital Guderup inviteret til at holde foredrag
om leukæmi og dens symptomer. Det var et vir-
keligt godt emne. Samtidig har man jo lejlighed
til at stille spørgsmål om evt. andre problemer.
Dem har man jo nok af, når man har katte.

Til mødet var vi ca. 20 medlemmer. Det er næ-
sten det samme antal hver gang, og næsten de
samme personer. Der burde komme nogle flere,
vi kan jo også lære af hinanden.

Ingelise skal have tak for det arbejde hun laver
med at få disse møder i stand. Det er altid inte-
ressante emner, hun finder. Jeg har i hvert fald
lært en masse og er blevet lidt klogere hver gang.

Venlig hilsen
Christa Modsen

H. P. Hansensvej 3

6400 Sønderborg

Studiekredsmøder -region Sjælland
Onsdag d. 16.1.1980 kl. 19.30:
Dr. Holger Poulsen fra Zoologisk Have taler om
dyrs - og især kattes - adfaerd. Holger Poul-
sen vil meget gerne behandle spørgsmål fra med-
lemmerne, men ønsker disse spørgsmål indsendt
irden studiekredsaftenen, så har du emner, du
ønsker belyst bedes du sende et par ord til As-
Iaug Bugge, Tordenskjoldsgade 17 A,3, 1055
København K.

Forår 1980 - programmet kan ses i bladets sid-

ste nummer. Inge Bilsted

DETTE BLAD ER TRYKT I

s(øot PEDE:?E§?

TEL-EFON 924809
IJ JØRR ING

Lørdag d. 12. januar taler dyrlæge Viggo Mor-
tensen om: katteinfluenzø, den frygtede sygdom

der, hvis den bryder ud i ens kattehold, er lige så

farlig som kattesyge. Kom og hør hvordan man'
undgår at alle katte bliver syge, og hvordan de

syge dyr behandles.

Har I andre spørgsmål? Kom og spørg og få
svar.

Lørdag d. 1. marts har korthårsdommeren
Kristina Kronvall lovet at komme og fortælle om
korthårskatte.

Tag jeres katte med, og lad dommeren udtale
sig om dem. Jeg skal nok tage Rodalon m.m.
med, så vi ikke spreder smitte.

Vi mødes kl. 14.30 i Arkitektgården, Sofien-
dalsvej 85. Vi har haft 2 gode møder i efteråret.
Susanna Bugge fortalte om sine dejlige Rex kat-
te, som var lige så dejlige og søde som de så ud.
Det er synd racen er så lidt udbredt endnu.

Det var en skam at kun 10 medlemmer kom til
Frederikshavn, for at høre Alva Lundegard for-
tælle om Colourpoint. Vi hørte en masse om dis-
se pragtfulde Colourpoint, der forener perserens

smukke pels med siameserens maskefarve og

charmerende temperament, uden at det går ud
over perserens type.
Et råd Alva Lundegard gav, vil jeg give videre:
Vore katte har brug for C-vitamin. Hvorfor har
så mange katte røde, betændte gummer og tand-
sten? Fordi de mangler C-vitamin. Giv kattene I
teske æble-cider i Vz I varld som drikkevand.

Birgitte Johansen

HUSK - forslag, der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen, skal
være sekretæren i hænde senest den
15. januar.
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,INDIGO. seriøst siamopCræt
TIL AVLSTJENESTE: KILLINGER TIL SALG:

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

,lndigo pink panter«, 24c. opdræt af i kærligt miliø frit opvoksede'

»rndioo Firou« , g2 Lp tillidsfulde SIAMESERE' hel- og tabby-

ch. ,corinne Eroire de Lynx«, 32 sp }lll?1?","ru";::i ,i::l'l'llo- 
-"n'"0-

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

Killinger forevises i Deres h.iem, og hunkatte til parring afhentes.

Attestation for negaliv IFA-lest fordres - og haves for egne katte.

ANNIE CHRISTENSEN

Sættergården 1 .2635 lshøj . telf.02 - 543876 bedst kl. 1,7-18.

VANDREPR,,EMIER - fortsat fra side 7

Hamilton-fadet til bedste rødmasket Siam 378

Int. Ch. Mama Mia's Kleines Flåmmchen, M. &
K. Spinkler, Berlin.
Thamakan's pokal til Burma, voksen m. stam-
navn Thamakan 278 Kanbalu Ilja, Inge & Lis
Jørgensen, 96'7 0 LøEstil.
Thamakan's pokal til Burma, Ungdyr m. stam-
navn Thamakan ikke uddelt.
Daraks Jubilæumspræmie til bedste Rex 287 Ch.
Bodwin's Hubertus, Susanna Bugge, 8230 Mår-
slet.

40-års jubilæumsfad fra Racekatten til bedste

Colourpoint 189 Baron von Haus an der Sonne,
Helga Wald, Braak, D.
Dyreborgs til bedste brune Burma hun ikke ud-
delt.
El Sanas til bedste Rex i JYRAK 287 Ch. Bod-
win's Hubertus, Susanna Bugge, 8320 Mårslet.
Nørrs til bedste Burma Kastrat i JYRAK 268

Theebaw af Stougaard, Preben Stougaard,8752
Østbirk.
Nørrs til bedste Burma Tortie ikke uddelt.
Nørrs til bedste blå Orientaler 362 Salween Blue
Kasimer, Siisse Leiditz, 8000 Århus.
Michou's Vandrepokal til bedste Colourpoint-

kuld 2 Af Bardolino, Lis Christensen, 8410 Røn-

de.

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
speciolt for kafte, med udendørs

løbegård forefindes.

11



HUNDE
KATTE

Bygholm Dyrepension
Pension for lslandsvej 18, 87æ Horsens

Telefon 05 - 61 14 44

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

Birgit Nørgård
tvn s o;,rf e[ o! 

ffiy ;; "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
Bestilling på killinger modtages i shaded
silver; rene chinchilla forventes efteråret
1979.

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 9900 Frederikshavn
tlf. 08 - 42 05 10

t2



FOTOKONKURRENCEN
Tak til alle, der har sendt bidrag til fotokonkur-
rencen. Enkelte har endog indsendt op til 8-10

billeder. Bestyrelsen har udtaget de 2 bedste bil-
leder fra hver og, som det fremgår af forsiden,

valgte »Alene i verden<< indsendt af Aase Mert.
ner, Herning, som vinderbillede. TIL LYKKE!

Præmien vil blive tilsendt af kassereren.

Vi bringer her også nogle af de andre billbder

Se også siderne 14-15

HUNDE Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28 27 88

Pensionfor
KATTE

13
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En uimodstdelig hvid Perser, Dino of Kattenhøj, indsendt af K. Gammelgaard.



Er jeg ikke flot? indsendt af Birgitte Gahrn.
Et lndigt portræt af en British Blue, indsendt of
Susonne Lorentzen.

Den opmærksomme Aby, indsendt af Margit
Hærslev.
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KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.
Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅNOEru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - tl4 æ 99
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Der er en verden udenfor kurven! indsendt af lben Rerup,

»Smik<, indsendt af Aøse Mertner

l5
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Læserne
skriver:

Svar på åbent brev til
Felis Danica
Da jeg til min forundring ser det ene usaglige an-

greb i Hvæssebrættet efter det andet rulle frem

mod Felis Danica, uden af FD's formand (som

dog er Jyrak medlem og dermed læser af bladet)
på nogen måde kommenterer disse, mener un-
dertegnede at jeg som næstformand i samme

forening må orientere disse 2-3 forvildede ind-
lægsskrivere (som jo også selv råber på svar i de-

res indlæg) om sagernes rette sammenhæng.

l) Det er således, at FD's nye forretningsudvalg
på intet tidspunkt har vedtaget nogle regler an-
gående opdræt og slambogsføring. De nye avls-

bestemmelser der er indført, er forslag fra Dr.
Martin (Tyskland) som er blevet vedtaget på

F.I.F.E.'s generalforsamling d. 28.10.78. Så-

danne vedtagelser har alle og jeg gentager ALLE
(også Danmark) at rette sig efter.

Når dette er læst, og læserne derefter genkal-

der sig Gitte Lykkeiands indlæg i Hvæssebrættet
nr.2-79 side 16 (specielt de første 13 linier) kan
det jo hurtigt ses at Gitte Lykkeland drager for-
hastede slutninger, og påberåber sig seriøsitet,
men alligevel ikke selv seriøst undersøger sine

avls- og stambogsproblemer.
G.L. skriver direkte at Felis Danica (her un-

derforstået forretningsudvalget) både dikterer
og vedtager avls og opdrætsbestemmelser, hvil-
ket absolut er noget »vÅS«. Felis Danica har

stadig kun viderebefordret F.I.F.E.'s beslutnin-
ger. Også Gitte Lykkelands påstand (i samme ar-
tikel) om at, ikke at være bedre vidende, men al-
ligevel vide hvilke afkom der kommer efter sine

katte, vil jeg personligt sætte et stort spørgsmåls-

tegn ved, idet,Gitte Lykkeland under en telefon-

samtale med undertegnede op til flere gange på-

stod at Blå perser parret med Blå perser kunne
give sort afkom, p.g.a. at blå jo var en fortyn-
ding af sort. Så spørgsmålet angående denne op-
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drætters viden om farvekombinationer vil jeg la-

de læserne om at bedømme.

Angående det meget omtalte problem, med at

få stambogført en af Lykkelands Smoke persere

med en sort far og en blåtabby mor, her viste det

sig jo at forretningsudvalget gjorde ret i at stop-

pe den stamtavle, da en smoke ikke kan frem-

komme efter en sort/blåtabby parring, som un-

dertegnede påpegede overfor Lykkeland (i før-

omtalte telefonsamtale) al var den sorte sort' og

ikke smoke måtte den blåtabby være en blå chin-

chilla, dette sidste viste sig at veere korrekt og

stamtavlen er nu iettet, således at senere opdræt-

tere ikke forvirres over en ukorrekt ført stamtav-

le.

Vi når nu frem til sagens kerne.

Det må engang for alle fastslås, at stambogs-

føreren på ingen måde selv bestemmer hvorledes

stamtavleansøgninger stambogsføres, vi må der-

for spørge:

HVAD ER FELIS DANICA EGENTLIG.

Felis Danica er, foruden at være koordinator

for de danske klubber, GARANT over for FIFE

for at Dansk opdrættede kattes stambog er kor-

rekt førte. Derfor er FD's forretningsgang

den,at når stambogsføreren i sit daglige arbejde

støder på en stamtavleansøgning der genetisk ik-
ke kan lade sig gøre, er pligtig overfor forret-

ningsudvalget til at returnere den til det pågæl-

dende medlems klubs stambogssekretær med op-

lysning om at der må foreligge en fejl. Kan op-

drzetteren og klubben ikke blive enige eller even-

tuelt ikke acceptere dette, skal stambogsføreren

tilsende FD's forretningsudvalg ansøgningen,

opdrætterens, klubbens samt sin egen begrun-

delse. Derefter træffer forretningsudvalget den

endelige afgørelse. Er forretningsudvalget ueni-

ge eller skønner det nødvendigt kan afgørelsen

tilsendes FIFE. Dette er proceduren for en stam-

tavleansøgning som stambogsføreren ikke mener

er helt korrekt.
Allan Kierulff

Felis Danica
Næstformand

En farlig kommentar
Som svar på Else L0ders kommentar i Hvæsse-

brættet nr. 3 vil jeg lige påpege, at på FD's ple-



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 f . il63 Harndrup Tel,efon 09 - 88 15 83.

narforsamling ma1 1979, forelå der fra Racekat-
ten et forslag indsendt før l. april gående ud på

at killinger ikke måtte sælges før de var fyldt l0
uger. Til dette forslag blev der stillet et æn-

dringsforslag, fra Jyrak, som lød »killinger må
ikke sælges før de er l0 uger, og de skal være

vaccineret<<. Jyraks ændringsfoislag blev vedta-
get. Dette betyder, at der har været forelagt et

lovligt forslag, at der så blev vedtaget et æn-

dringsforslag forandrer intet, idet vedtagelsen af
ændringsforslag er fuldt lovligt.

Dette burde et medlem som påberåber sig til-
lidsposter både som bestyrelsessuppleant og de-

legat i Felis Danica vide. Da det er yderst farligt
at bruge sit navn og pålægge det vægt ved hjælp
af disse tillidsposter, når man vil fastslå at en

vedtagelse er ugyldig. Det farlige ligger i, at risi-
koen for at påvirke eller så tvivl hos nye eller ny-
ere medlemmer bliver større, og tilsidesættes ple-

narforsamlingens lovligt vedtagne regler, over-
trædes både FD's og de tre klubbers love, da
FD's love automatisk også er klubbernes.

Vi er dog enige i at denne tilføjelse til salgsal-

deren bør debatteres yderligere, men den må un-
derbygges med underskrevne dyrlægeerklærin-
ger eller lignende, og ikke bare være påstande.

Allan Kierulff
Felis Danica

Næstformand

Datoen for
katteseminaret er
fastsat til week-enden
16.-17. februar 1980.

Tilmelding bedes sendt
til Norma A. Larsen. -
Program vil foreligge i

begyndelsen af januar.

17

Blåm. siamavlshan:

FORTUNA,S BLUE

VIKING
CAC Darak 1978

CAC BlO, Bedst

modsat køn JYrak 78

Peter Rasmussen
Ndr. Frihavnsgade 57

2100 København Ø
Trf . (01) 26 27 86

Kun for leukæmi-
testet hunkatte

Se også side 19

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

Ekstra blllig 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 os SOVE-
HULER.

KRADSETRÆ og
HVÆSSEBRÆDTER
Il gulv og væ9.

»KISPUS«-spray
* desinficerer og neu-
traliserer * i kæmp+.
dåser å 450 gr.

VITAMINER, MAD.
SKÅLE, LEGETøJ
og i øvrigt alt tilbehør.

Postordrer berørges
lra dag tll dag.

Vi sender og bringer
overalt.

(Vi er ikke længere væk
end telefonen).
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Mødereferater
Et enkelt medlem har overfor redaktøren påtalt,
at hun finder det forkert, at Felis Danicas forret-
ningsudvalgs mødereferater ikke bliver bragt i
Hvæssebrættet. Det kan tænkes, at andre måske

har haft samme tanker, derfor iler vi at bringe
det sidstmodtagne. Der har indtil nu (udover

nedenstående) været irdsendt I referat, og det på

et tidspunkt, der ikke'svarede helt til bladets
publikationsdato. Det vil være de fleste bekendt,

at bladsider ikke er gratis. Vi har derfor ikke
fundet det nødvendigt at ofre plads på »gamle«

nyheder. Som eksempel kan nævnes, at der end-

nu ikke er fremkommet referat af et møde af-
holdt d. 18. august d.å., og for at bringe det i
bladet, så skulle vi vente til Nr. I - 1980! Vi ser

hellere, at de medlemmer, der er særlig interesse-

ret i at føtge med i hvad der sker i Felis Danica,

henvender sig til bestyrelsen for at få kopi af de

modtagne referater.

Referat fra Felis Danicas
fo r re t ni n gsudv a I gs mø de

hos Ruth Brynnum, d. 27.10.1979

Tilstede var fra Racekatten: Allan Kjærulff,
Vally Jensen, Ruth Brynnum.
Tilstede var fra Jyrak: Peter Nord, Birgit Semak
samt indbudt: Lisbeth Færch Jensen.

Vedr. afg. sekretær.

Det blev vedtaget, at Birgit tager sig af det uden-
landske sekretærarbejde, indtil anden løsning er
fundet. F.D. kontakter Darak vedr. emne til se-

kretærpost p.g.a. at Darak ikke er repræsenteret

i F.D. Skulle dette falde negativt ud, kontakter
F.D. Jyrak om samme spørgsmåI, og derefter
Racekatten.

Ad.
Er behandlet på F.D.'s forretningsudvalgsmøde,
(emne: ekstraordinærfors.), og der var enighed

om problemerne, bl.a. er vedtaget i forbindelse

med afvisning af katte hos dyrlægen på udstillin-
ger at ordlyden afsnit (IV) § 29 er ændret og til-
føjet: »Katte, som lider af smitsom sygdom, el-
ler som kommer fra et katteri, der har været infi-
ceret af smitsom sygdom, må ikke tilmeldes ud-

stillinger. Der skal hengå 3 mdr. efter fremsendt
raskmeldingsattest fra egen dyrlæge til egen ud-
stillingssekretær. Raskmeidingen skal være gæl-

dende for samtlige katte i katteriet. Dog gælder
for leukæmi og smitsom bughindebetændelse 6

mdrs. karantæne«.

Ad.2.
FIFE's generalforsamling: Som sædvanlig tager
de enkelte klubber stilling til hvert forslag, og
delegaten stemmer. l:2. Forslagene skal være in-
de senest d. 7. november. Stillingtagen stiles til
formanden for F.D. Allan protesterer over, at
forslag om afskaffelse af noviceklassen er frem-
sendt til FIFE, idet det blev afvist p.g.a. uklar-
hed i ordlyden, på F.D.'s plenarforsamling. Det
blev vedtaget, at forslaget frafaldes på FIFE's
generalforsamling.

Ad. 3.

Forretningsudvalget har modt. brev fra Lisbeth
Færch Jensen:

l. Ang. brev fra Darak vedr. Igild. Forretnings-
udv. vil foreslå Finn Igild administrativt at
flytte Jackmanis Silver Lady til l3a, silvertor-
tietabby (kattens genotype), hvorefter alle 4
killinger vil kunne hovedstambogsføres.

2. Da der har været fortsatte angreb fra Jyrak-
medlemmer mod stambogsføreren, har Felis

Danicas næstformand sendt brev til redaktø-
ren for Hvæssebrættet, der klargør F.D.'s syn
på sagen.

3. F.D. har bevilliget Lisbeth Færch Jensen en

ny'skriVemaskine på leasing-basis, da den
gamle er slidt op. F.D. har kontrolleret den,
og fundet, at den er slidt op.

Ad.4.
Brev fra Anne Mette Moring ang. stambogsfø-
ring af killing i RIEX. I henhold til Martinsrap-
porten, er katten stambogsført korrekt, og kan
derfor ikke flyttes til LO. Ref. regler for hoved-
stambogen afsnit 2 i FIFE's generalforsamlings-
referat: »»De killinger, hvis opdrætsnurhre findes
i de skraverede felter i tabellerne, går i RIEX og
forbliver der«.
2. Der blev behandlet 2 novicebedømmelser, i

hvilke der var rettet efter at bedømmelserne
var hængt ud. Godkendelserne blev afvist.

3. Ang. breve fra Siisse Leiditz vedr. reklame af
l9



ægyptisk mau på Odense: og Gladsaxeudstil-
lingen, samt Jyraks killingeliste. Der bliver
rettet henvendelse til June Krogsøe, Lis Rhy-
mer Friis, Norma Larsen og Jyraks formand
Susanna Bugge, med forklaring om, at ægyp-
tisk mau ikke findes i FIFE regi.

4. Breve fra Grethe Pedersen vedr. Odense ud-
stillingen og Jyraks uddeling af BIO, samt fru
Susanna Bugges svar. Der vil blive rettet
skriftlig henvendelse til de implicerede parter
fra F.D.'s side.

5. Da der snart skal bestilles nye stamtavler vil
F.D. indhente tilbud på henholdsvis de gamle

og en ny form for stamtavler, og derefter sen-

de de nye stamtavleforslag til de 3 klubber til
gennemsyn.

Referent Birgit Semak

PS: Dagsorden for ovenstående referat er
ikke udsendt til klubberne. Red-

Pointskala
der anvendes ved beregning af vindere af avls- og

opdrætsklasserne:

Bedste voksne/ungd./modsat køn,/kuld. . . . 100

Bedstekastrat. ......... 98

BIR . .. .... .. . 97

CACIB/InI. Ch.... .... 96

BIO/CAPIB/Int. Pr. . .. . .. . .. .. 95

cAC.. ....... 94

cAP .. ....... 93

EX-r .. ,...... 90

E,X-2-4. ....... 88

MG-I.. ....:... ....... 80

MG-2-4 ... .... 76

G..... ....... 58

TG. . .. ....... 46

Der kræves fortsat minimum 88 points i gen-

nemsnit for at vinde disSe klasser.

FIFe-general-
forsamling, 1979
Der afholdtes generalforsamling i FIFe i weeken-

den 10.-11. november 1979. Danmarks delegat,

Bo Hammer Jensen, har været så venlig straks at
udarbejde et foreløbigt referat, af hvilket de for
opdrættere og udstillere vigtigste beslutninger
anføres nedenfor. Samtlige vedtagelser træder i
kraft pr. l. januar 1980.

Til præsident for de næste to år valgtes Barrie
Jimmieson, der samtidig beklæder formandspo-
sten i 1 Deutscher Edelkatzenziichter Verband
eV.

Der blev vedtaget regler vedrørende dommer-
eksamen. Detaljer vil blive meddelt, når vi mod-
tager referat fra dommerkommissionens møde.

Indtil videre kan oplyses, at man skal gå steward
10 gange indenfor mindst 2 år og derefter være

dommerelev mindst 10 gange indenfor 2 år; end-
videre skal man være elev ved mindst 2 udstillin-
ger i udlandet, og ved de 2 sidste udstillinger in-
den eksamen skal bedømmelserne foregå som
parallelbedømmelser. Som eksaminand skal
man være mindst 25 år gammel; der eksamineres

i kategorierne langhår, birma, korthår samt siam

og orientalsk korthår. Har man tidligere bestået
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eksamen i langhår, §kal man kun vaere elev 4

gange for at gå op til eksamen i birma. Det er mit
håb på et eller andet tidspunkt, når vi får det of-
ficielle referat fremsendt fra FD, at være i stand
til at sende kopi til de medlemmer, der har på-

begyndt deres elevtilværelse.

Samtlige bedømmelser skal for eftertiden væ-

re skrevet i 6t af FIFe's 3 sprog (engelsk, fransk,
tysk), desuden kan anvendes et vilkårligt andet
sprog. (Ikke så meget anderledes end hidtil!).

Der var et forslag fra Tyskland om at de Co-
lourpoints, der nu hedder klasse 3 (dvs. Cr6me,
rød, de forskellige tortier, etc.) skulle dømmes i
hver sin klasse. Desværre kan vi ikke på nuvæ-
rende tidspunkt give resultatet af afstemningen,
idet af referatet fremgår, at dette spørgsmål var
behandlet sammen .med et forslag fra Belgien;
dette forslag, på den anden side, vedrører »Ori-
ental Type Tabby«, hvilket iflg. referatet er ble-
vet anerkendt, dog i 3 år uden certifikatstatus.
Følgende farvevarianter indenfor Oriental Type
Tabby er dog ikke anerkendt: tickedtabby, la-
vendel og creme.

Det vedtoges, at dommerhonoraret forhøjes
til Sfr. 50 pr. dag og at eksaminanden betaler en

afgift på Sfr. 25 til dommerne, der afholder ek-



samen, til dækning af deres omkostninger til
porto etc. efter de nye eksamensregler.

Det vedtoges til næste GF at udarbejde forslag
til nyt nummereringssystem for de forskellige ra-
cer.

Danmarks har sammen med Norge foreslået
en ny Manx-standard. I referatet står: »Det fast-
holdtes, at der kun gives CAC (dvs. certifikatsta-
tus, red.) til manx nr. 25, som også er den ene-

ste, der optages i LO, mens 25a og25b registre-

res i RIEX efter anerkend€lse af 2 internationale
dommere inden 3 mdr's alder. Enilvidere mener
jeg at der forekom en passus om, at det kun er

25, der kan udstilles, hvilket jeg protesterede

imod, men desværre ikke fik noget ordentligt
svar«,

Både korthårs- og langhårs blåtabby/blåmac-
krel blev anerkendt med betegnelsen BLT.

Det vedtoges, at en elev til eksamen skal have

mindst 45 katte i den kategori, examinationen
foregår.

Det vedtoges, at der til specialudstillinger,
hvor. der tildeles certifikater, skal være mindst 80
katte, men der er ingen begrænsning på nåtiona- '

le og internationale udstillinger.
Mme. C. Rossi fungerer fortsat som general-

sekretær. .§B

»AF AGERSNAP«

Opdræt af brun-, blå-, rød- , lilla-, chokolade
og skildpaddemaskede colourpoint sarnt

fuldfarvet Perser.

Avlshanner:
Brunnlasket colourpoint
Ch. Ceus af Baekgården, gebyr 500 kr

Blåmasket colourpoint
Grig af Blovstrød, gebyr 500 kr.

NORMA AGERSNAP LARSEN

Skolegade 3 - 6670 Holsted
Trf. 05 - 39 28 18

llusk at almelde optagelse på killingelisten !
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GREAT YARMOUTH'S

U dst i I lings resul t a te r I 9 77 :
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, BlO, 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-
moulh: CAPIB, Hillerød.

Golden Dreamy of Great Yarmouth:
CAC, Køge.

Golden Bonanza of Great Yarmouth:
CAP, Gladsaxe.

Golden Slippy of Great Yarmouth:
CAC, Pederstrup.

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

Ungdyr:
Silver Penny of Great Yarmouth:

bedste Chinchilla, bedste langhårs-
ungdyr, Gladsaxe.

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

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

Golden Corona af Great Yarmout:
ex l, Hillerød.

Golden Berolina of Great Yarmouth:
ex l, Køge.

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

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

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

Blue Defende of Great Yarmouth:
ex 1, Berlin.

Bedste langhårskuld, Hillerød.
Bedste opdrætter i Hillerød og Køge
Uds t i I I ingsresu ltater I 9 78 :
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 Great Yarmouth:
CAPIB, Hillerød.

Bedste opdrætter i Hillerød.

EDEL RINGSTED
Nyropvej 69, Sønderholm, 9240 Nibe, telefon 08 - 35 25 99

22

Hankatte:
Int. Ch. BLYTH VAGABOND.

cremd han.



FIP (smitsom bughindebetændelse)
Nedenstående er et komprimeret udplult fra en

oversigtsartikel om kattens virussygdomme fra
bogcn: FELINE MEDICINE AND SURGERY.
Der tages forbehold for, at denne bog er af »æl-
dre« dato (1975). Se tilføjelse.

Feline Infectious Peritbnitis (FIP) er en døde-

lig virussygdom i både vild- og tamkattebestan-
den. Den er karakteriseret ved en langvarig,
fremadskridende svækkelse markeret ved

appetitløshed, depression, feber, vægttab og

blodmangel.
FlP-virus forbliver stabil i mange måneder i

nedfrossen organstof ved + 70oC, hvorimod
den er inaktiveret ved 59oC i løbet af en time.
Desuden kan virus inaktiveres af æter eller 0.490

formalin; er dog noget modstandsdygtig overfor
0.790 fenol.

Smitten overføres ved åndedræts- og mave-

tarm-sekret samt ved urinudskillelse. Da FIP-
virus er tilstede i den angrebne kats blod, kan ec-

toparasitter (dvs. lopper, lus o.1.) medvirke ved

smitteoverførsel. Desuden kan dårligt sterilisere:

de injektionsnåle samt andre smittefordrende
stoffer spille en rolle ved transmission af syg-

dommen.
Den naturlige smitteoverførsel af FIP er u-

kendt og sygdommens opståen og udvikling er
for det meste også ukendt.

Selv om.FIP både angriber vild- og tamkatte,
findes der oplysning om forekomst, race-, køns-

og aldersfordeling samt beskrivelse af kliniske
symptomer, udelukkende for tamkattens ved-

kommende. Sygdommen synes ikke at være sæ-

sonbetonet, og har heller ikke forkærlighed for
bestemte racer eller køn. Den er dog oftest fore-
kommende i katte under 3 år. Af en rapport
fremgår, at sygdomsforekomsten findes primært
i 2 aldersgrupper:870/o af de rapporterede tilfæl-
de fandtes i katte under 3 år og 590 af tilfældene
i katte over 10 år. Ingen tilfælde er observeret i
katte mellem 6..o9 10 år.

Under naturlige forhold, som i katterier og
husholdninger med flere end 6n kat, er der kun
lidt tvivl om at sygdommen kan overføres. Syg-

domsforekomsten er højst variabel. I et tilfælde

udviste 3 nærbeslægtede Siamesere kliniske
symptomer samtidig. Omvendt, i andre tilfælde
med 3 til 5 katte var kun 6n angrebet, og ingen af
de andre viste tegn på sygdom selv om alle var i
nær kontakt med hinanden. I nogle katterier sy-

nes nytilførte ungdyr at udvikle sygdommen,
mens de residerende voksne katte er upåvirkede.

Kun lidt vides om inkubationstiden for FIP
under riaturlige omstændigheder. Der berettes

om tilfælde 3 til 4 måneder efter fjernelse af en

syg kat. Det er en almindelig antagelse, at inku-
bationstiden er noget lang, måske I til 4 måne-

der. Dette er i modsætningsforhold til de 2 til T

dage, som kendes ved de eksperimentelt induce-
rede tilfælde.

FIP er en snigende sygdom, karakteriseret ved

fremadskridende svækkelse med et ufravigeligt
dødeligt udfald. De tidlige kliniske symptomer

er ofte så tilsyneladende ufarlige, at de ikke til-
trækker ejerens opmærksomhed; derfor ser dyr-
læger kun den døende patient. Der kendes tilfæl-
de, hvor angrebne katte levede i 4-6 måneder ef-
ter en definitiv diagnose for FIP. Den almindeli-
ge levetid er 2 til 5 uger efter at ejeren har be--.

mærket at katten er syg.

På trods af at den ufravigelige dødelige ud-
gang af FIP er fremhævet, kan FIP ikke diagno-
sticeres i dens tidlige fase og sygdommen er vel
etableret før diagnosen kan stilles. Det er muligt
at nogle katte kan blive smittet og udvise svage

symptomer hvorefter de kommer sig, men hidtil
er der ingen indikation for at dette sker.

Da endnu så lidt er kendt vedrørende FIP
smitteoverførslen, er det ofte vanskeligt og utak-
nemmeligt at foreslå metoder til forebyggelse af
sygdommen. Da vaccine ikke er til rådighed, af-
hænger sygdomsforebyggelse af .isolation af de

udsatte dyr fra smittekilden. Vanskeligheden af
at opspore mulige sygdomsbærere skyldes den

lange inkubationstid, den tilsyneladende lave sy-
gelighed og den manglende evne til at diagnosti-
cere FIP i dens tidlige fase.

Optræder sygdommen i en kat fra et katteri el-

ler et hjem med flere katte, bør de andre katte
isoleres mindst 6 måneder og ingen ny kat bør
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Tilføjelse til
ovenstående

indlæmmes i bestanden i den periode. Det er og-
så klogt at advare ejere, der har mistet en kat
med FIP, mod at anskaffe sig en eventuelt mod-
tagelig kat indenfor 4-6 måneder.

(Oversøt og bearbejdet af Susanna Bugge.)

ne region. I katterier med FlP-problemer reage-

rede 94Vo positivt. I katterier uden FlP-proble-
mer reagerede 8390 positivt, dvs. at mange katte-
rier har levet med sygdommen uden at ane det!
Blandt tilfældigt valgte vildkatte fra denne egn

fandt man, al 41Vo reagerede positivt - altså en

betydelig smittekilde. Naturligvis er klinisk syge

katte også i stand til at smitte.
Der er meget der tyder på, at symptomerne på

FIP er mange flere end man før har vidst. Den
følgende oversigt inkluderer de sygdomme, der
bevisligt skyldes FIP-virus, og dem, der overve-
jenden sandsynligt forårsages af dette virus. I
stedet for at kalde det en oversigt over forskelli-
ge sygdomme, ville det måske være mere korrekt
at kalde det en oversigt over forskellige syg-

domsforløb:
A) Primær infektion (startinfektion)

1) Subklinisk (ikke synlig) infektion
2) Mild, kronisk luftvejsinfektion

B) Sekundær (videreudvikling af A) infektion
1) Den »våde« form af FIP med væskean-

samling i bughule, brysthule og hjertesæk
2) Knudeformen af FIP med knudedannel-

ser i bughule, øjne, hjerne og lever

C) Klitten Mortality Complex (KMC) : Killin-
gedødelighedskomlekset

Dette omfatter:
l) Omparring
2) Fostre opløses i livmoder
3) .Aborter

4) Dødfødte killinger
5) Svage killinger
6) Akut hjertesygdom
7) Klinisk FIP (våd- eller knudeform)
8) Livmoderbetændelse med blodigt flod
9) Kronisk, mild luftvejsinfektion hos

killinger og voksne katte.

Primært inficerede katte udvikler sig altså til
enten katte med sekundær infektioner (l go af de
primært inficerede) eller til katte med antistoffer
mod FIP. Blandt de sekundært inficerede er dø-
deligheden nær 10090. Iøvrigt synes det som om
at stresstilstande, som f.eks. andre virusinfektio-
ner, miljøskift, drægtighed og toxoplasmose,
har betydning for om en primær infektion ud-
vikler sig til en sekundær. Af katte med antistof-
fer mod FIP er det sandsynligt, at de fleste ud-

Det er i dag almindeligt antaget, at ovenstående

klassiske beskrivelse af FIP (infektiøs peritoni-
tis) kun beskriver »toppen af isbjerget<<. Nye,
amerikanske undersøgelser tyder på, at FIP er

meget mere almindelig, og forårsager mange fle-
re problemer, end man tidligere var klar over.
Måske er den mere almindelig end nogen anden

virussygdom hos kat.
Det er rigtigt, at FIP forårsages af et virus. Et

virus, der er relativt ustabil. Under normale be-

tingelser kan det ikke leve mere end 24 timer
udenfor katten, og det inaktiveres let med de fle-
ste almindelige virusdesinfektionsmidler. Der er

altså ingen grund til langvarige »allergier<< over-
for personer ( + hjem), der har været så uheldige
at få FIP hos deres kat(te), dog, som nævnt, på

betingelse af, at katten(ne) er fjernet fra hjem-
met,

Smitten overføres gennem kronisk inficerede
smittebærere, der udskiller virus i spyt, afføring,
blod og evt. væv, så som efterbyrd. Den mest al-
mindelige smitteoverførsel sker ved kontakt kat
og kat imellem, men virus kan også overføres
gennem personer og ting, og som nævnt oven-

for, lopper. Jvf. dog »24-timers reglen<<. Kro-
niske smittebærere står jo i øvrigt i skærende

kontrast til tidligere tiders opfattelse af FIP som

en absolut dødelig sygdom" Ved kroniske smitte-
bærere forstår man katte, der har FlP-antistof-
fer i blodet uden at være klinisk syge. På et tidli-
gere tidspunkt må disse katte imidlertid have

haft »aktiv« virus i blodet, som så har resulteret
i en let sygdom, som katten er kommet sig af, el-

ler katten har været så modstandsdygtig, at den

blot har dannet modstoffer uden at blive klinisk
syg. I en undersøgelse foretaget på College of Ve-
teinary Medicine, Washington State University,
har man undersøgt forekomsten af »naturligt
forekommende« FIP-antistoffer hos katte i den-
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Subklinr'sk syge
'ingen symptomer
at se oniske smitte-

bærere

Kontakt med viru Primær infektion Sekundær i nfekti on
våd form + knude-
form

ti'l få muger ni ld luf tvejsin-
f ektion + evt. let
forstyrret almen-
befindende

(l-låske nogl e få katte
er immune.)

L
99 .91

vikler sig til kroniske smittebærere og virusud-

skillere. Derved udgør de en potentiel fare for
modtagelige katte. Uden at det er endelig bevist,
tyder nye, amerikanske undersøgelser Cvf.
KMC) på, at katte med antistoffer har betydning
for udviklingen af avlsproblemer i katterier. I en

amerikansk undersøgelse har man undersøgt 35

katterier med avlsproblemer. Alle steder har
katteriejerne fulgt et optimalt vaccinationspro-
gram mod kattesyge, influenza og papegøjesyge.

Virologiske, bakteriologiske og parasitologiske

undersøgelser har vist, at kattesyge, virusinfek-
tion i luftveje, papegøjesyge, bakterielle infek-
tioner, toxoplasmose og parasitter ikke spillede
nogen rolle i disse katterier. Der blev fundet nog-
le få katte, der reagerede positivt for katteleukæ-
mi. Et'fælles traek for alle katterierne vai deri-
mod, at der fandtes et stort antal katte, der rea-
gerede positivt for FIP. Et interessant tilfælde er

et lukket forsøgskatteri; lukket i den forstand, at

der siden starten i 1968 ikke er kommet nye katte
ind, og ingen katte fra katteriet har haft
kattekontakt udadtil. Kun få personer har haft
adgang til katteriet, og de har hver gang skullet
gennemgå et større desinfektionsprogram. Som

sagt startedes katteriet i 1968 med 10 killinger
født ved sterile kejsersnit på to tilfældige gård-

katte. Fra 1968 til 1978 er der født 3000 killinger.
I 1975-76 bågyndte der så småt at opstå KMC-
problemer; t 1977 er problemerne katastrofale,
med en killingedødelighed pd 27,6V0. Alt blev
undersøgt; det eneste man kunne påviser var, at
alle blodprøver på katte fra denne koloni inde-

holdt FlP-antistoffer. En meget sandsynlig mu-
lighed er, at smitten i dette tilfælde stammer helt
tilbage fra de l0 oprindeligt indsatte katte; er

blevet nedarvet, og en tilfældig stresstilstand får
dette virus aktiveret.

Konklusionen af de amerikanske undersø-

gelser er:

l) at FIP er meget mere almindelig i USA end

tidligere antaget, jvf. de tidligere nævnt 4190,

8390 og 9490,

2) at symptomerne strækker sig fra »ingen« o-
ver en mild luftvejsinfektion til en dødelig,
sekundeer infektion. Flere katte overlever; ja,
faktisk mange,

3) at FlP-virus måske og sandsynligvis i USA, er

ansvarlig for mange,avlsproblemer, og
4) at man i USA har en mulighed for at kontrol-

lere sygdommen fordi man kan stille diagno-
sen på blod.

I Danmark er FIP-situationen stort set ganske

ukendt. Sygdommen er diagnosticeret nogle få
gange, men så vidt jeg ved, altid i sin sekundære

form (udgør I 9o af FlP-tilfældene) og aldrig ved

immunologiske undersøgelser på blod. Ingen
herhjemme behersker endnu denne undersøgel-

sesmetodik. Med de øgede internationale kon-
takter, herunder import af katte fra USA, er der
ingen tvivl om, at der efterhånden findes et bety-
deligt antal katte (måske har de altid været
der?), som reagerer positivt på blodprøver for
FIP. Som smådyrsdyrlæge må jeg også nok ind-
rømme, at vi forholdsvis tit står med en kat, der
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viser tegn på virusinfektion, som vi ikke er i
stand til at klassificere nærmere. Derfor, og som

en absolut forudsætning for at begynde at aflive
klinisk sunde katte fra mistænkte katterier, ville
det være af stor betydning, både for katteejere
og dyrlæger, om der herhjemme åbnedes mulig-

hed for at få foretaget immunologiske blodun-
dersøgelser for FIP,

K. Steensborg - dyrlæge
Bygholm Dyrehospital

Horsens

Kattefilipenser og avlshan-haler
I det sidste nummer af The FAB-Bulletin omta-
les tilfældene >»Kattefilipenser og øvlshon-haler<<

(slud tail). Da flere opdrættere i perioder hor
disse problemer tæt inde pd livet, skol artiklens
indhold kort gengives her.

Kattefilipenser og avlshan-haler er to beslæg-

tede tilstande hos katten, hvilke tilstande, selv

om ikke alvorlige, kun har tiltrukket meget lidt
opmærksomhed i veterinærlitteraturen. Tilstan-

dene forekommer oftere end antaget, idet angre-
bene er milde og passerer ubemærket. De alvor-
ligere tilfælde er svær at behandle og forringer

kattens udseende alvorligt.
To hovetyper af kirtler findes i kattens skind:

svedkirtlerne og talgkirtlerne. I modsætning til
almindelig antagelse, findes svedkirtlerne faktisk
over kattens hele kropoverflade, selv om de fle-

ste af dem er små og ikke-fungerende. Kun kirt-
lerne i trædepuderne producerer sved og fugtig-
hed; svedige fodtryk ses ofte på dyrlægens bord,
når katten er i stresstilstand under konsultatio-
nen. De fleste talgkirtler er knyttet til hårsække-
ne og producerer en olieagtig sekret, talg, der

gør håret vandtæt og vedligeholder skindets smi-
dighed. Derudover findes en samling af meget

større talgkirtler på hagen, på læberne, på det

tyndt behårede tindingsområde (mellem øje og

øre), og den øverste del af haleroden. Kirtelsam-
lingen under hagen kaldes submental organ og

på haleroden supracaudal organ.
Den olieagtige sekretion fra disse større talg-

kirtler synes at spille en rolle i afmærkning af
territorium, og katte vil gentagne gange »gnub-
be« deres hage, læber, tindingsområde og hale-

rod over bestemte genstande. I løbet af nogen tid
vil sekretionen kunne ses på yndingsgenstande i
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form af sorte, fedtede pletter. Katteejerne må

have bemærket, at de bliver flittigt »mærket« af
deres katte ved f.ex. hjemkomst. Katte.vil også

ofte mærke bestemte genstande ved fodringstid.
Grunden til denne opførsel er ikke kendt.

Overaktivitet i submental og supracaudal or-
ganerne er relativt almindelig, og kan ses som

overdrevent fedtethed på det ovenliggende hår

og skind. Dette ses især tydeligt på haleroden af
hvide katte, og fremtræder som en gul, fedtet

misfarvning. Der kan også optræde sorte, fedte-

de pletter på hagen, hvilke pletter ofte fejlagtigt
anses som loppeskidt.

Talgkirtlernes overaktivitet giver anledning til
kattefilipenser og avlshanhaler af forskellige

sværhedsgrader. I milde tilfælde vil den til kirt-
len knyttet hårsæt blive tilstoppet med sort talg-

mdteriale og der opstår en hudorm. Dette svarer

til acne hos mennesket. Der kan opstå sekundær

Et fremskredet tilfælde af avlshanhale. Bemærk
de smd sorte knuder og væskefyldte blærer med
det dertil knyttede hdrtab.



infektion med hårsækbetændelse som følge,
samt dannelse af ganske små, hårde knuder samt
væskefyldte blærer, fra hvilke betændelse kan
udpresses. Ved svære tilfælde af flere betændte
hårsæk opstår en kraftig betændelse i overfladen
med stor afsondring af pus eller dannelse af fist-
ler. Katte med et mildt angreb af filipenser eller
avlshans-hale udviser ikke de tilknyttede kliniske
tegn, men i svære tilfælde kan der optræde kraf-
tig betændelse og irritation af det overliggende
skind. Hagespidsen kan blive blank og opsvul-
met og forstørrelse af lymfekirtlerne på hovedet

og i nakken kan opstå.

idet patienten hurtigt fjerner det påførte, derfor
bør antibiotika gives enten i form af injektion el-
ler piller. De fleste tilfælde giver tilfredsstillende
resultater ved behandling, men de vanskeligste

tilfælde med kraftig sekundær infektion kan
kræve forlænget behandling. Der kan forekom-
me tilbagefald og i visse tilfælde kan kun daglig
rensning i det uendelige kontrollere den overflø-
dige talgsekretion.

(Oversat og bearbejdet af Susanno Bugge.)

Annoncer for 1980

Priserne er som følger:

Opdrættere

l/1 side

1 /2 side

1,/3 side

I /4 side

l,z6 side

4x1x
250

2t0
70

52

40

800

756
)<)
187

144

Firmaer
lx 4x
300 1080

250 900

85 306

62 223

42 l5l

Et mildt ti$ælde of kattefilipenser med forøget
talgkirtelproduktion, der fører til ophobning af
sort, fedtet sekretion på hagen.

Dead-line for annoncer for 1980 Nr. I er l. fe-
bruar,

Avls- og opdrætter-annoncer: kr. l5 for max. 6

linier. For disse små annoncer binder man sig for
hele året (4 gange), og regning sendes på hele be-

løbet ved første indrykning.

Kattefilipenser forekommer hos katte i alle
aldre og begge køn. Nogen mener, at aktiviteten
i den supracaudale organ afhænger af testostero-
ne (den mandlige hormon). Avlshanhaler er of-
test forekommende (som navnet antyder) i avls-

hanner, men trods navnet, forekommer det også

hos kastrater og hunner.
Behandlingen af kattefilipenser og avlshanha-

ler består i fjernelse af det overskydende talg,
derved at forhindre hudormedannelse og sekun-

dær infektion. En bakteriedræbende afvaske-
middel som chlorhexidin kan anvendes hertil to
til tre gange daglig. I milde tilfælde er ingen an-

den behandting nødvendig. I svære tilfælde,
med kraftig betændelse, er behandling med anti-
biotika påkrævet. Denne behandling bør baseres

på en sensitivitetstest.
Overfladebehandling er af begrænset værdi

Killinger - netop nu: kr. 15 for max. 6 linier.
Denne annonce bringes kun 6n gang, medmindre

man selv gør opmærksom på, at annoncen øn-

skes flere gange.

Bemærk: For avlshanner gælder, at hankatten

er autoriseret og at der er stambogført mindst åt

kuld efter ham. Autorisation fås ved henvendel-

se til stambogssekretæren.

Der gøres opmærksom på, at samtlige annonce-

priser er excl. MOMSI

Firmaer, der annoncerer i bladet, får kun til-
sendt d6t blad gratis, hvori første indrykning
forekommer.

)1
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Den forløbne
men lykkelige racekat
Sidste år ved denne tid fik jeg et julekort fra en

dame, jeg kender i Bolderslev. Jeg kender hende,

fordi jeg købte en kat af hende. En fin, smuk ra-
cekat. Hun var - katten - efter mine begreber

dyr, men alt taget i betragtning heller ikke for
dyr.

Ved handlen fik vi at vide, at husets katte al-
drig havde været ude i haven, og at det nok ikke
var heldi§t, at Saiwa blev en udekat helt eller del-

vis. Jeg mumlede noget i skægget. Jeg havde min
egen mening om det. Det har jeg stadig. Og me-

ningen er den samme: katte har også en sjæI, og

man er ond mod'den, hvis man i påtaget hen-

synsfuldhed skærmer katten mod den natur, der

er dens oprindelse.
Da Siawa kom hjem til os skulle hun vænne

sig til os, til huset og til vores hund. Hunden er

en fransk bulldog (tæve) med et par kuld bag sig.

Hun er meget moderlig og ville gerne tage sig af
katten. Derfor gik det også hurtigt med en til-
vænning.

Men meget hurtigt fattede Saiwa interesse for
det udenfor. Efterhånden hamrede hun med po-

terne på glasdøren fra køkkenet til haven, og så

satte hun i med at bræge og brøle for at komme
ud.

Og så kom hun ud.
I løbet af få dage kendte hun haven. Og så be-

gyndte nabohaverne at lokke. Udenfor huset har
vi en grusplads. Hist og her ligger der perlegrus.

Hun elskede at rulle sig i perlesten. Hun var eks-

tatisk med det. Og det var hendes skæbne.

Hun løb ude meget af dagen og ofte om afte-
nen. Hun var let at kalde til, hvis. man havde lidt
tålmodighed, men en dag hun havde været ude,

hjalp ingen kalden. Dagen efter kom hun heller
ikke. Men to små børn kom og sagde, at de vist
nok havde set en død kat, der.lignede vores, ligge

i en have i nærheden.

Vi hentede hende, og det viste sig, at hun havde

fundet en skøn indkørsel med masser af perle-

sten. Mens hun lå og kroede sig der, var hun ble-
vet køtt over af den lokale bil. Hun blev dræbt
på stedet.

Vi var kede af det. Men vi var glade for, at
hun ikke var i live blot for at sidde bag lås og slå,

dør og vindue og satne kattelivet udenfor.
God samvittighed overfor katten har jeg. Men

ikke så god overfor damen i Bolderslev. Jeg ville
have svaret på hendes julekort sidste år. Men jeg

kunne ikke få sagt det, jeg synes er væsentlig.
Men det har jeg gjort nu. Måske læser hun det så

her. Koj Olsen, V. Sottrup

Stamnavn

»BANGALORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

Bruco af Jackmanis (blå perser).

Marco af Donaciano (rød perse0

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde
rød, smoke og sort.

Bestilling modtages.

lNGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.
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Generationskløften

Generationskløften er ikke noget, der kun
findes hos mennesker - vi katte kender også

til den. Den opstår som regel, når vores kil-
linger er omkring 3 måneder gamle. På det
tidspunkt er man som kattemor ved at være

godt træt af de små. Træt af at være bundet
til hjemmet i alt for mange af døgnets timer,
og træt af at man aldrig kan være i fred no-
get sted. Hele tiden vil killingerne lege eller

sutte, og selv om man hvæser eller slår ud ef-
ter dem, kommer de straks igen.

Oftest kommer killingerne ud til andre
hjem på dette tidspunkt, men af og til finder
ens mennesker på, at de vil beholde en af
dem. Sidste år fandt den krøllede på, at hun
ville beholde en af mine killinger - det var
Bertha. Da Bertha begyndte at gåt mig på,

forlangte jeg at blive lukket ind i stuen om

dagen, og så gik jeg på jagt om natten. Det
var derfor ikke meget, Bertha og jeg så til
hinanden, og der opstod ikke de helt store
problemer.

Først på sommeren i år blev vi begge gravi-

de, og efter fødslen blev jeg ligefrem glad for
Bertha. Det var mit tredie hold killinger, det

andet i år, og jeg var ikke helt så begejstret,

som jeg før havde været. MeR Bertha var el-

levild med sine killinger og min med, så hun
passede gerne dem alle tre.

Berthas fødsel var ivørigt den første lettere
komplicerede fødsel vi har haft her i huset.

Den krøllede er der altid, når vi føder - hun
er såmænd ikke til så megen hjælp, men det
er alligevel hyggeligt at have hende i nærhe-
den. Hun har sin kattebog ved siden af sig,
fordi hun i den kan læse, hvad hun skal gøre,

hvis en killing kommer ud med halen først.
Det er nu aldrig sket for mig, men det skete

for Bertha.

Bertha havde født de to første killinger
uden spor besvær, og den slidte havde over-

taget rollen som fødselshjælper, fordi den

krøllede skulle lave aftensmad. Bertha var

igang med at føde den tredie killing, da den

slidte spurgte: >»Kommer de altid med bagbe-

nene først?«. »Nej for børen«, råbte den

krøllede og slog op i kattebogen - men kil-
lingen var ude, før hun fik repeteret, hvad de

skulle gøre.

Men den fjerde killing ville ikke forlade
Berthas varme, trygge indre. Den kom ogSå

med bagbenene først, og hver gang Bertha

trak vejret og samlede sig til en ny ve, smut-
tede den ind igen - nøiagligt som der stod i
kattebogen.

»Nar bagbenene kommer, læg så en lin-
nedklud rundt om disse og træk forsigtigt
selv om katten skriger af smerte, og den næ-

ste ve vil da skyde ungen ud«.

Den krøllede læste op for den slidte, som

fattede og trak - uden linnedklud. Og ud
kom killingen. Den slidte fjernede fosterhin-
den fra killingens næse, rejste Bertha op og
bøjede hendes hoved hen til killingen, og så

gav hun sig igdn til at slikke.

Bertha var som sagt meget glad for killin-
gerne, men i tre-måneders alderen havde hun

også fået nok. Hun forstod ikke rigtigt at

komme på afstand af dem. De plagede og

drillede hende, og pludselig en dag var Ber-

tha væk. Hun kom ikke hjem til morgenle-

ver, ikke til eftermiddagsfløde og heller ikke
hjem om natten.

Den næste morgen var den krøllede be-

kymret. >>Hun er nok kørt over<<. Hr. Mor-
tensen (hunden) og den krøllede cyklede om-

egnen rundt uden at finde Bertha.

>>Bare hun ikke er påkørt og ligger syg et

eller andet sted«. Den krøllede bad alle muli-
ge bekendte om at holde øje med Bertha,
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men ingen havde set hende. Den slidte var
heller ikke glad ved situationen - Bertha
havde været væk i tre døgn.

Så pludselig den tredie dags aften kom hun
ind ad kattelemmen. Den krøllede herr hende
op til sig, nussede længe med hende og gav

hende lever og fløde i utide.

Den slidte sagde: »Det tænkte jeg nok«,
imens han glattede mange gange hen over
Berthas forpjuskede ryg.

Nu ligger både Bertha og jeg inde i stuen
om dagen, og killingerne må nøjes med at ge-

nere hinanden. Forhåbentlig finder den krøl-
lede snart et nyt hjem til dem, i hvert fald er
hun ikke længere i tvivl om, at der findes en
generationskløft - også mellem katte.

KIKI III

Udstillingsdatoer I 980
Januar
5.-6.
12.-13.

17.-l 8

Februar:
2.-3.

Saint Etienne, F
Turku, SF
Bochum, D (DRU)
Århus (JYRAK)
Barcelona, E
Stuttgart, D (DEKZV)

Maj:
3.-4.

10.-r I

17.-18

Juni:
14.

9.-10

23.-24

Martsr
8.-9.
15.-16

23.-24.
29.-30.

April:
12.-13
19.-20
26.-27

Stockholm, S

Bruxelles, B
Brno, CS
Offenbach, D (DEKZD

Tampere, SF
Clermont-Ferrand, F
Torino, I
Bergen, N
Bern, CH
København (DARAK)

Helsinki, SF
Malm0, S

Rouen, F
Oslo, N
Strasbourg, F
København (Racekatten)

Hamburg, D (DEKZV)
Håmånlinna, SF
Antwerpen, B
Tours, F
Linkdping, S

Darwin, Australien

Juli:
14.-16. Vichi, F

August:
9.-10. Dortmund, D (DRU)

September:
6.-7. Liege, B

Fredericia (JYRAK)
13.-14. Tønsberg, N

Berlin, D (BEC)
20.-21. Biarritz, F

Oktober:
5.-6. ? (Racekatten)
ll.-12. Koln, D (DRU)

Paris, F
25.-26. Amsterdam, NL

November:
8.-9. Helsinki, SF

Bordeaux, F
15.-16. Lyon, F

? (DARAK)
22.-23, Lausanne, CH

December:
13.-14. ?, N

oa
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Opdrættere

Perser
Stamnavn »OF NESS«

Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme
Sonja Stoltenborg

Jacob Adelborgs A116 50. 8240 Risskov

Ttf. 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, rød/ 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, 64O0 Sønderborg

Ttf. 04 - 429456

nLAJ's<r
Opdræt af brun-, blå-, rød- og skildpadde-

maskede colourpoint.
Lissi Johansen

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

British Blue A 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 I Walter Lorentzen,
Bellisvej 16, 9440 Aabybro. Tlf. (08) 24 2476

32

Abyss tnler
Abykatte »AF GLÆDE«

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

Bestilling på killinger modtages.
Jytte Jarl, »Kolkjærhus«, GIåde,
'7741 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

Jørgen'K. Ander$en
Fagerhjem, Allestrup, 8961 Allingåbro

Ttf. 06 - 48 18 84

Burma
Starnnavn OF DOMINICA

Opdræt 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 H;,øtbterc. Tlf . 06 - 27 10 02

»AF DYREBORG«

Specialopdræt af brune burmesere.
Winna og Kaj Greve

St. Stege 13, Dyreborg, 5600 Fåborg

Tlf. 09 - 61 19 81



Forskellige racerBurma (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

Trf.08-140339

»AF NØRR«

Opdræt af burmesere i forskellige farver.

Karin og Erik Nielsen
Sonatevej 3, 8700 Horsens. Tlf. 05 - 62 87 65

Siam

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

Birgit Nørgård
Lyngparken 49, 2800 Lyngby

Ttt. 02 - 44 13 42

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

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

Cornish Rex

»BODWIN«
Super søde Cornish Rex.

Killingerne er tilvænnet børn og hund.

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

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

orientalsk korthår og vildtfarvet aby.

Lis Rhymer Friis
Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø

Ttf. 09 - 89 15 03

»PEGASUS«
Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.
June Krogsøe, Krengerupvej 91

56!X) Tommerup. Tlf. 09 - 75 14 17

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

Orientalsk Korthår: Havanna, Blå, Lavendel

S0sse Leiditz
Østbanetorv 1, 1.8000 Århus C

Tlf. 06 - 1273 q

Til avlstieneste
Perser

Perserhan til avlstieneste:
ZARCO's ILJA (sort-hvidl

Dora og Egon Strellner
Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 Ålborg

Ttf. 08 - 13 19 42

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling Gr0nføld
Eskær 13, Tråsbø|, 6200 Åbenrå

Ttf. 04 - 68 56 93

Blå perserhan

CÆSAR ATHENE
v. Østergård og Nielsen

Assens Kattepension, Damgade 14,

5610 Assens. Tlf.09 - 71 2082

33



Perserhan - Rød tabby
Ch. ARGUS HARVEY

Agnete Wolf
Åvej 10, Mølby, 6560 Sommersted.

tlf. 04 - 55 46 75

Siam
Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam)

UruguaY Filur
(begge leukæmitestet)

lnger Fløe Crafack,
Søndergård, Ribevej 40, 6740 Bramminge

Tlf. 05 - 17 36 69

Blåmasket siam-han:

SALWEEN BLUE HENRT

Fader: lmport {ra Holland.

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

Tlf. 06 - 1273 q

Chok6lademasket siam
NUSER af FREDENSLUND

ch.-2. Bro.-1.-cAcrB
Henning Jensen . Tlf. 09 - 14 02 53

Chr. Winthersvej 8 . 5230 Odense M

Brunmasket siamhan:
FLORENT!NE,s FELIX (IFA-testet}.

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

I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøj,
9zE0 Løkken, telf. 08 - 88 31 88.

Blekenbakkens Potee (24)

engelsk-svensk afstamning.
For leukæmitestede hunner.

Birgit Nørgård
Lyngparken 49, 2800 Lyngby.

Tlf. 02 - M 13 42.

Colourpoint

Brunmasket colourpoint:

MICKEY AF IMPALA
Joan Thestrup

Adum, 6&30 Tarm. Tlf. 07 - 37 6255

Brunmasket colourpoint:
HANSI AF BLOVSTRøD

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde

Ttf. 06 - 367284

Burma

Lilla burmeserhan
Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK

lngelisa Børresen
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Åtborg SV

Ttf.08 - 180262

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 import)
Solveig og Gerhard Håjek

Myrkærvej 5, &392 Bolderslev.
Ttf. 04 - 64 63 23
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Creme perser:

Cigo af Bangalores, parringsgebyr 500 kr.
lnge og Peter Nord

Kjørboesvej 2, 6flX) Kolding
Ttf. 05 - 5374 46



Katteartikler er min hobby

TRANSPORT.EOXE'

KATTE.KURVE

Halsbånd - seler

lvladskåle - liner

KATTESAND

Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

KATTEMAD

VITAMINER

Fellglanz - Bonefort - Procat
Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT.BAG
Jarnbane A116 60 . 2720 Vanløse

"Telf. 
(01) 740660

Postordrer besørges

Øvrige nordiske

katteblade

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D

Helsinki 20, Finland.
Abonnementspris: 10 Lmk.

+

KATTEN VÅR
Tokerudveien 57,

Oslo 10, Norge
Abonnementspris 35 n.kr

+
VÅRA KATTAR:

Bertil Andersson, Box 288

7Ol 04 Urebro, Sverlge.
Abonnementspris: 20 s.kr.

+
KATTEN:
Hanne Korsberg
Stenløkke 5

4622 Havdrup

+
RACEKATTEN
Vally Jensen
Kirkebjergsall6 162

2600 Glostrup
Abonnementspris: 45 kr
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Nordiyllands store
t

specra lforretning
Kæmpeudvalg!-Kort

e nnger
vi sender

eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

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

9000 Aotborg
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