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Han siger jegerloæsen.Detlconhan selu uæte.

Hon grine4 når han hælder
de store, saftige kød-

og leuerstykker i krat'tsky
op i min skål, og siger:

Kræsne møjkaL
Nå. Man har jo ikke selu

uolgt sit miljø.
ldag skal den kræsne kat

ha' store, lækre liskestykker i hokket
leuer ogindmod

Ogsd Whiskos. Han er bleoet ret
kræsen med, huodhan køber

(Ellers kommer han til at smide ud).

lgenWhiskas.
Den kræsne kat har noget at uælge imellem.

Vild*tykker og leuer i udsøgt gelå-sous.
Han begynder at lære det. Men hua .

Han sidder deroure og smouser
i kronhjort

Han er nu go nok
Han skal bare ikke tro.

hon slipper ler
omkring moden til mig

Så er det skroldesponden
og penge ud af lommen.

Men det synes. som om
han hor lært det

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

a

ls
Hvis du elskeren kræsen kat.
wh kas
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hvæssebrættet Indholdsfortegnelse:
15. årgang

Udkommer 4 gange årligt

Årsabonnement kr. 50

REDAKTION

Susanna Bugge
(ansvarshavende)

Kærlodden 7

8320 Mårslet
Trf. 06 - 27 28 19

Norma Agersnap Larsen
(annoncer)

Skolegade 3

6670 Holsted
Ttf. 05 - 39 28 18

Eftertry.k tilladt med kildeongivelse.

June Krogsøe

Krengerupvej 91

5690 Tommerup
Trf. 09 - 75 14 17

Tryk: Skødt Pedersens

Bogtryk I Offset, Hjørring

Formandens beretning
KLUBMEDDELELSER
Moderlig adfærd.
Læserneskriver......
Opdrætterproblemer . .

Indtryk af JYRAK-seminaret
Kattepensioner
Et katteproblem
En klage

Portrætgalleriet.......
Skitseforslag til fremtidig organisation
Hjælp til nye

Engelske katteklubber
Har I hørt det? (div. referater).
Opdrættere
Til avlstjeneste.

Killinger netop nu

23

24

26

27

28

29
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36

37
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Forside: Devon Rex idyl. - Berilleon Perliz med
kuld efter Stefanus Lyx. Ejer og opdrætter:
Tove & Freddy Jensen,Mdlndal, Sverige.

Dead-line: Materiale til blad nr. 2 skal være Su-
sanna Bugge i hænde senest 15. maj 1980
(håndskrevet stof dog l. moj!)
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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
Trf. 08 - € 04 01

KASSERER:

Henrik R. Holm
Egevangen 1

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

SEKRETÆR:

Norma AgersnaP Larsen

Skolegade 3

6670 Holsted
Ttf. 05 - 39 28 18

UDSTILLINGSSEKRETÆR
June Krogsøe

Krengerupvej 91

5690 TommeruP

Ttf.09-75 14 17

STAMBOGSSEKRETÆR:

Birgit Semak
Østerbakke 24
6310 Broager
Trf. 04 - 44 16 53

BESTYRELSESMEDLEM
Peter Nord
Kjørboesvej 2
6000 Kolding
Tlf. 05 - 5374 46
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Ved gennemgang af tidligere formænds beretninger viser

det sig, at noget af det første man beretter om, er aniallet af
medlemmer. Ved sidste års generalforsamling var tallet an-
slået til »i nærheden af 800«. I år er tallet helt nøjagtigt7z9
(542 hoved- og 186 familiemedlemmer). Umiddelbart ser det
ud til en (voldsom) tilbagegang, men i realiteten er der en lil-
le fremgang på knap 490, dvs. 19 medlemmer. Ved optæl-
lingen til Felis Danicas plenarforsamling i maj sidste år viste
det sig nemlig, at antallet af medlemmer pr. 31. december

1978 var ?09; og selv ved en minutiøs gennemgang af kasse-

rerens girotaloner kunne dette tal ikke passeres. Nu er der

sket det, at vort medlemskartotek i løbet af 19':.9 er førtvia
Elektronisk Data Behandling, der muliggør, at vi når som

helst i løbet af året er i stand til at fortælle det helt nøjagtige
tal for både medlemmer og abonnenter, vel at mærke efter
en månedlig å-jour. føring, der er yderst afhængig af kasse-

rerens opgivelser. Det medfører desuden, at vi i løbet af
ganske kort tid er i stand til at ffemstille et komplet sæt

adressesedl;r til de forskellige meddelelser til medlemmerne,
uden større personlig indsats. Ingen falder ud af systemet,

vel at mærke, hvis de er ført ind.
Vi har afholdt to udstillinger: I foråret i Esbjerg og i ef-

teråret i Odense. Datoerne synes at have været forkert valgt,
idet i Esbjerg faldt den sammen med den største konfirmati-
onssøndag og i Odense på årets åneste sommer-week-end.
De økonomiske aspekter af udstillingen vil jeg overlade til
kassereren.

Rent administrativt forløb begge udstillinger tilfredsstil-
lende, omend enkelte (tallet er 4) følte sig foranlediget til at
klage over Odense-udstillingen. Nogle af klagepunkterne
var berettigede: Hallen svarer ikke til den standard vi nor-
malt benytter os af.

Udover de omtalte udstillinger har Sønderjyllandskredsen
under ledelse af en energisk Inge-Lise Andreasen, afholdt en

6n-dags hobbyudstilling i Sønderborg med stdr succes.

Der er i løbet af 1979 udstedt 1024 stamtavler og ansøgt

om 63 stamnavne.

Hvæssebrættet er udkommet i de planlagte 4 numre til de
plirnlagte terminer, dog med en beklagelig trykfejl på det

sidstudkomne eksemplar, nemlig at Nr. 4 - 1979 kom til at
hedde Nr. I -1980. Den opmærksomme læser kunne straks

opdage, at det her drejede sig om en trykfejl, idet der på side

3 står: »Dead-line til Nr. I - 1980 er..« etc.

Der blev afhotdt generalforsamling i JYRAK den 3. februar
d.å. med dehagelse af ca. 65 medlemmer. Af hensyn til de

øvrige 66j medlemmer bringes hermed punktet »>Forman-

dens beretning<< i fuld ordlYd:



I perioden 12. februar - 31. december 1979 af-
holdtes der 9 bestyrelsesmøder, stort set et møde

pr. måned. På mødet d. 16. juni trak Peter Nord
sig tilbage fra udstillingssekretærposten, efter at

bestyrelsen med 4 stemmer mod 2 (l fraværende)

vedtog en ny arbejdsfordeling vedr. udstillinger.

Den nye arbejdsfordeling går ud på, at hver per-

son har nærmeredefinerede opgaver, som ved-

kommende selv er ansvarlig for.

Der er i alt 4 studiekredse i gang. Nord-, Syd-

og Sønderjylland, Fyn og Sjælland. Såvidt mig

bekendt er Syd- og Sønderjylland den mest be-

søgte med gennemsnitlig deltagelse af 20 perso-

ner. Midtjyllandskredsen har ikke afholdt mø-

der; til gengæld har Kaj Erik Seeberg foranledi-
get nogle selskabelige sammenkomster for med-

lemmerne i Horsens.

Må jeg her benytte lejligheden til at takke
kredslederne for deres store indsats, og rette en

speciel tak til Inge-Lise Andreasen for den store

energi hun udfolder til gavn for både medlem-
merne og klubben.

19'19 var også året, hvor de nye »misrøgtspa-
ragraffer« blev taget i anvendelse. Der har i alt
været 3 skriftlige anmeldelser, hvoraf 2 gjaldt
den samme person. Udover de 2 sager har der

været telefoniske henvendelser, men når de ved-

kommende blev gjort bekendt med kravet om
skriftlig henvendelse, har de valgt at lade sagen

falde.
Den første sag drejede sig om salg af killinger i

6-7 ugers alderen, samt en klage over bestandens

sundhedstilstand. Den anklagede var Egon Mor-
tensen, Nørresundby. Konsulenten og jeg aflag-
de Mortensen et besøg og fandt alle hans dyr
sunde og velpassede, og intet kunne udsættes på

hans kattehold. Salget af de to killinger på 6-7

uger blev begrundet med, at Mortensen ikke på

salgstidspunktet (begyndelsen juli) var klar over
at aldersgrænsen netop var blevet hævet til 10

uger, og at han gerne ville af med killingerne, der

befandt sig i hans hjem, idet der udbrød katte-
influenza i hans katteri, der holdes separat fra
hjemmet. Her skylder jeg også at bemærke, at

der ved de heromhandlende killinger ikke blev
konstateret katteinfluenza efter salget. Morten-

sen blev pålagt at overholde reglerne og fik med-

delelse om strengere sanktioner i gentagelsestil-

fælde.
Den anden sag vedrørte Anne Andreasen, Lin-

dum, der iflg, klageren tog katte i pension til
trods for, at hun selv var bortrejst i hele pen-

sionsperioden. Kattene blev i pensionstiden pas-

set af to skolepiger, der ikke i tide opdagede, at

6n af pensionærerne trængte til dyrleegehjælp.
Denne klage blev indsendt i november og var

ledsaget af en dyrlægeerklæring om kattens til-
stand.

Konsulenten aflagde besøg hos Anne Andrea-

sen sammen med Birgitte Johansen. De havde

lejlighed til at se 5 af Anne Andreasens katte, der

alle var sunde og velpassede. Følgende skrivelse

blev udarbejdet. (Her blev skrivelsen + støtte-
brev fra dyrlæge Fodder oplæst. Disse skrivelser
findes andetsteds i bladet). Hermed håber jeg at

de verserende historier om forskelligartede syg-

domme i Annes bestand vil ophøre med at cirku-
lære blandt medlemmerne.

Anne Andreasen har i et brev af 13. november
med øjeblikkelig virkning trukket sig som kon-

sulent p.g.a. øget arbejdsbyrde.

Der er jo også sket det glædelige, at 6n af vore

medlemmer, Lis Nielsen, er blevet dommer. Jeg

vil hermed benytte lejligheden til at ønske Lis til
lykke, og forære hende en kat i den anledning.

Lis opdrætter jo langhårskatte og alle v6d, at de

kræver en masse pasning og hårpleje. Derfor har
vi valgt at give Lis en korthårskat, og for at be-

grænse pasningen mest muligt, er katten af por-

celæn, som jo bekendt kun skal støves af engang

imellem!
Vi har også grund til at ønske JYRAK til lyk-

ke, idet 4 ud af 7 danske dommere er JYRAK-
medlemmer.

På landsplan er der ikke sket de helt store ting.
Felis Danica har kun gjort sig bemærket i nega-

tiv retning ved at fortie ændrede registrerings-
regler indtil man begyndte at praktisere dem.

Derved blev medlemmerne gjort bekendt med

ændringen. I sidste mummer af Hvæssebrættet
har jeg udførligt beskrevet handlingsforløbet, så

jeg vil ikke tærske langhalm på det h6r. Blot vil
jeg tilføje, at dagsorden til den extraordinære
plenarforsamling blev kun udsendt til de perso-
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ner, der skriftligt i form af en klage over registre-
ringen har henvendt sig til klubben. Det har ald-
rig været kotume at udsende dagsorden vedr.
plenarforsamlinger, men interesserede kunne al-
tid få dem tilsendt på begæring. I dette tilfælde
blev de forskellige regioners repræsentanter i be-

styrelsen samt kredse bedt om mundtligt at in-

formere dem, de kom i forbindelse med. Disse

bemærkninger håber jeg besvarer Johnny Se-

maks spørgsmål nr. l, indsendt som forslag.

Som allerede meddelt i Hvæssebrættet Nr. 3,

har vi flyttet forårsudstillingen 1980 fra Holste-

bro til Århus. Trods vore henvendelser til Felis

Danica, har dette organ ikke set det nødvendigt

at meddele flytningen til FIFe, således at iflg.
den officielle liste finder udstillingen sted i Hol-
stebro. Dette giver anledning til en vis bekym-

ring, idet jeg er alvorlig bange for, at de uden-

landske udstillere, der i forvejen gav udtryk for
utilfredshed p.g.a. Holstebros geografiske place-

ring, udebliver.
Kommunikationen mellem Felis Danicas for-

retningsudvalg, i hvilket 3 af JYRAK's bestyrel-

sesmedlemmer har sæde, og resten af bestyrelsen

har været yderst sparscm. Som det fremgår af et

mødereferat fra forretningsudvalget, har Peder

Kalser nedlagt sit hverv som dets sekretær. Den-

ne post blev tilbudt JYRAK, men ingen ønskede

at overtage den. Dette må besvare Johnny Se-

maks spørgsmål nr. 2.

Der er indløbet spørgsmål samt enkelte klager

over langsommeligheden i stamtavlefremstillin-
gen. Enkelte påstår, at de nu har måttet vente i
9-10 uger og stadig ingen stamtavle fået. Dette

kan måske forklares ved at Felis Danicas stam-

bogsfører, Lisbeth Færch-Jensen, har opsagt sin

stilling pr. l. februar 1980. Dette blev meddelt

klubberne i et brev dateret 16. januar 1980; en

noget kort frist i betragtning af, at også stam-

bogsføreren har en opsigelsesfrist på 3 måneder.

Vi har, som alle kunne se det, opslået den ledige

stilling blandt medlemmerne, og der er indkom-
met ån ansøgning, som er blevet videresendt til
Felis Danica.

Til slut vil jeg komme med nogle generelle be-

mærkninger. Det ville være at tage munden for
fuld ved at sige, at arbejdet i bestyrelsen er helt
gnidningsfrit. I gentagne tilfælde har det vist sig,
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at på trods af at en sag er blevet afgjort med fler-
tal i bestyrelsen (og her taler jeg om 5:2, i enkelte
tilfælde 4:3) så har mindretallet tilsidesat enhver
form for demokratisk beslutningsproces ved ik-
ke at følge det vedtagne. Dette gælder bl.a. be-

slutningen om at tage suppleanterne med i arbej-
det. De blev fra starten opfordret til at deltage i
bestyrelsesmøderne i det omfang, de kunne afse

tid. De er blevet taget med på råd, de havde dog
ingen stemmeret. De fleste af os er af den forme-
ning, at suppleanterne bør deltage i det daglige

arbejde, således at de er veludrustede i tilfælde
af forfald i bestyrelsen. Dette mener vi er tilfæl-
det med de aktuelle suppleanter, der på trods af
gentagne syrlige drops fra en enkelt fra mindre-
tallet, ivrigt har deltaget i arbejdet.

Der er udvikling i gang; en udvikling, der be-

kymrer mig meget. Der synes at være en gruppe

indenfor katteklubberne, der har pålagt sig selv

og hinanden at være lovens håndhævere. Dis-

se mennesker råber op om suspension og eksklu-

sion med højthævet udstillings- og stambogsreg-

ler i hænde lige så snart et medlem begår den

rnindste bommert, endda måske af manglende

viden. Det er bare tragisk, at selv samme udstil-
lings- og stambogsregler betragtes som ikke gyl-

dige, når det drejer sig om fordel for det enkelte
medlems evt. stambogsføring af en killing, men

denne gang med en bemærkning om, at det er i
uoverensstemmelse med FlFe-regler. Disse lo-

vens vogtere ser ikke nuanceret på de forskelli-
ge sager; nej, alt bliver generaliseret, og de for-
søger endda at fortolke vore vedtægter om su-

spension, ved helt at se bort fra de afsnit, der
giver medlemmet mulighed for at forsvare sig.

Det seneste indenfor denne tendens er Felis Da-
nicas trussel om eksklusion af Dz,^RAK, fordi
DARAK's bestyrelse ikke inden 10. januar i år
var villig til at ekskludere et medlem, eftersom
eksklusion iflg. deres regler kun kan foretages

under en generalforsamling. Med fare for at få
aflyst deres udstilling sidst i februar på grund af
en evt. eksklusion, en aflysning, der vil medføre
kæmpe økonomiske tab, har DARAK's besty-

relse nu (ulovligt iflg. vedtægterne) set sig nødsa-

get til at ekskludere medlemmet.

Der har i den senere tid været talt så meget om
at styre mod afgrunden, så heller ikke jeg kan la-



de være med at spørge: Hvor styrer VI hen? Skal
nogle magtsyge mennesker have lov til at blande
sig i klubbernes interne anliggender? Hvis dette er
tilfældet, så vil jeg på det nærmeste bønfalde vo-

re medlemmer om ikke at træde disse »hellige
køer« over tæerne, ikke engang i uvidenhed; for
hvad vil man så ikke kunne finde på af mod-
sanktioner, når vi nu ikke har en eksklusionspa-
ragraf i vore vedtægter?

Tiden er måske kommet til det punkt, hvor vi
på det alvorligste må overveje at søge løs tilknyt-
ning til FIFe, hvis ikke vi selv kan løse problemet

med Felis Danica, hvis forretningsudvalg har be-

mægtiget sig beføjelser, som det enkelte medlem
umuligl kan have gavn af.

Jeg vil slutte min beretning med at udtrykke et

stille håb om at alle vore medlemmer, og ikke
mindst de tilstedeværende, vil gøre en indsats for
at vor hobby, for det er jo d6t som forener os,
vedbliver med at være en hobby, der først og

fremmest drejer sig om katte.

Da redaktion af dette blad sluttede, var referat
af generalforsamlingen endnu ikke modtaget.
Det vil blive udsendt til medlemmerne separat.

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.

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

DYRLÆGEGÅNOCru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - 'f4 æ 99
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Klubmeddelelser

Modtaget fra Felis Danica
d. 12. februar:
Det meddeles hermed klubberne, at FD's forret-
ningsudvalg har indsat fru Grethe Pedersen,
Neptunvej i,8, 8700 Horsens, tlf. 05 - 61 25 32,

som fungerende stambogsfører, med henblik pd
endelig godkendelse pd førstkommende ordinæ-
re plenarforsamling.

sign. Peter Nord

Husk - stamtavlen skal
medfølge ved salg
Vi vil henlede opmærksomheden på Felis Dani-
ca's stambogsregler, paragraf l, stk. 1: »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 aflrændes, uanset om det dre-
jer sig om salg eller gave«.

Stamtavler
Når De skal have stamtavler på killinger, s/ral
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:

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. 3 mdr... ... .. . kr. 36,-

stamtavleindt.6mdr.. ....... kr.60,-
stamtavle indt. 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

*

HUSK-AT
Al tilmelding til udstillinger, hvadenten det dre-
jer sig om katte, dommerassistenter eller
dommerelevansøgninger SKAL git, 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

June Krogsøe Larsen

Krengerupvej 91

5690 Tommerup
Ttf.09-75 14 17

RACEKATTEN
Ruth Brynnum
Søndervangen 6U

3460 Birkerød
tlf. (02) 81 0l 75

.DARAK

Aase Nissen

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

Sidste tilmeldingsfrist til danske udstillinger er

6 uger før.

Påføring af titier:
Erhvervede titler påføres stan.Itavlen på selve uld-

stillingsdagen i de respektive udstillingssekretari-
ater. Man kan her lå pålørt Iitlerile:
Champion - Int. Champion - Premier - Int. Pre-

mier
samt certifikaterne:
CAC - CAP - CACIB . CAPiB -I]tO. BIR.

I{ar man af en eiler an<ien grund ikke fået på-

ført titel ogleller certifikat på selve udstillingen,
kan bedømmelsen sammen med stamtavlen
fremsendes til klubbens starnbogssekretaer, der

så vil foretage det fornødne.
Har man opnået titlen International Cham-

pion/Premier, skal stamtavlen, hvorpå alle tre
CACIB'er/CAPIB skal vaere påført, indsendes

til stambogssekretieren, der fremskaffer FIFe-
kokarden.

i(

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, 92,60 Gistrup, tlf.
08 - 31 43 93.
Winna Creve, St. Stege 13, 5600 Fåborg, rlf. 09 -
61 89 81.

Ingc Bilsted, Højdoc.i 36, 2670 Clrevc Slrand,
rlf. 02 - 90 12 83.

lnge-Lise ,4ndreascn, Arnkilsnral 1, 6.101) Søn

derborg, tlf. 04 - 12 91 56"

Peter Boeriis, Fjordparken 236, 8'7AA F{orsens,
rlf. 05 - 61 79 51.

Tak!
Jeg vil meget gerne sige tak for den yndige kon-

gelige procelænskat jeg fik givet på Jyraks gene-

ralforsamling.
Venlig hilsen

Lis »KambYses<<

Stamtavler t 1979

JYRAK
Perser .

Perser13B.......
Perser 10

Siam ..
Orientalsk korthår
Burma.
Abyssinier.......

Cornishrex......

Manx..
26.....

1.024

*

5

9
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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 - 88 15 83.

HUNDE Århus Dyrepension
Perusionfor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28 27 88
KATTE

Biuc] af Jackmanis (blå perser).

Marco af Donaciano (rød perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre i farverne blå,

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

Bestilling modlages.

»BANGÅLORES«

INGRID HENRIKSEN

Stamnavn

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.

Til avlstjeneste:
Ch. Felino af Bangalores

(creme perser).
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MODERLIG ADFN,RD
Cenoptryk fra Hvæssebrættet, I 9V4:

For:skellige facetter i den moderlige adfærd
optager en central position i moderkattens
liv. For de spæde killinger er det ikke alene
moderens opførse1, som optager en central
position, men også erfaringerne i forbindelse
mcd racderens omsorg og huldsøskendes sti-
mulering har en betydningsfuld indflydelse på
dctes opførsel og helbred under opvæksten.
Det cr vigtigt, at man særrer sig grundigt ind
i kattens normale adfærd ved lødsel og n-ro-
clcrsi<ab. I dennc artikcl skal vi belysc nogle
træk af moderlig adfærd.

Det er indlysende, men måske dog værd al
nævne, at for mange husdyr har mennesket
overtaget adskillige ai norlerens h'reLv
ved at sørge fcr føde, vand og ly ti1 de
spæde d.vr og i visse tiliældc helt overtagct
pa,sniirgen af de små. Hos nogle arter har
dette tilladt en arvelig udartning af den n'ro-

derlige holdning og er >>moder barn«-forho1d,
Jcr ikkc er srrligr tolsomr ovqrior menne.
skelig indblanding, har kunnet overleve. Af
al)e slags husdyr er dette dog mindst tilfæl-
clet ior kattcn.

I)en morlerlige adfærd fremhæves af mange
:on'r et slåcnde eksempel på noget instinktivt
ciler medfr,rCt. Iørstcgangslødende hunner ud-
r,iser en he l række indviklede adfærdsmør'r-
stre for første gang i deres liv, skønt sådanne
mødre kan gøre det bedre med det næste
kuld. Vi mcner ikke desto mindre, at visse
vigtige træl< vcd den moderlige aclfærd fak-
tisli er tillærte. Nyere forsøg har vist, at
voksne hunabers adfærd kan blive alvorligt
forstyrtet, hvis de har været isoleret fra
moderen som små. Nogle aspektcr af dyrs
slikken kan påvirkes eksperimentelt. Den tid,
en hunkat ofrer på at slikke sine mælke-
vorter og kønsområde, foroges i løbet af
drægtigheden. Efter fødslen overføres denne
slikken ti1 dcn nyfødres kønsområder og an-
dr:e områder på kroppen. Ilvis man hindrer
rotter i at slikke sig før fødslen, vil de slikke
dcles unger mindre sencre.

Adsl<illigc træk af kattens adfærd før og

Af Beøjamin L. Hart, D.V.M., Ph.D.

ctnkring en fødsel er beskrevct af Schnerila,
Rosenbiatt og Tobach (i H. L. Rheingold:
Maternal Behaviour of Marnmals, 19631. Iflg.
disse forfatterc blivcr drægtige hunner mindre
aktive, når fndslen nærrner sig, nens sliknin-
gcn af underlivet og kønsområdernc forstær-
kes. Lige før fødslen udsøger hunnen almin-
deligvis et tort, mørkt og forholdsvis u[or-
styrret sted, hvor fødslen kan finde sted. For
hunkatte, som cr stærkt knyttede til deres
ejere, betyder dette ikke nødvendigvis et sted
irolerct fra ejerne. Der foreligger fakrisk ek-
semplcr på katte, der viser følelsesmæssige
forstyrrelser under fødslen, hvis ejerne ikke
vai' i nærhcdcn, mcns andre katte kan blive
irri:able cller ligcfrerr-r agressive, når fr.rdslen

nærrrer sig.

Oplnrslcn undcr løislen.
Uncler bel-randlingen af opførslcn under føds-
len er det pral<tisk at cpclcle ftar1selsforløbet
i {ire faser:

sammen træl<n ingsiascn ,

fosteruddrivningsfasen
moderkagcuddrivni:rgsfascn og
pausen mellem fødslernc.

Disse pauser glider over i dcn modcrlige
orisorg efter fødslen. Ncgle forskere har op-
delt fosteruddrivningsfasen i to:6n, hvor
fostcret viser sig, men hviler i skeden, og ir-r,
hvor fostcret faktisl< passercr gennem slieden.

I dcn førstc fasc bcgl,nder: veerne, og tler
cr en hel dcl rrdviclelse. De flcste katte ligger
ned under denne clcl af lorlslen. nren de han
of te r:ejse sig for at ænclre stilling. I den
andcn fase bliver sanrmcntr:tkningerne af liv-
moderen og underlivsnruskulaturen kraftigcre,

cg fosteret ber,æger sig hurtigt gennem fød-
selskanalcn. Når fosterets hoved eller bagdel
viscr sig, brvder hunnen ofte fosterhinden
mcd tænderne. Ved at slidc i hinden kan hun
faktisk trække fosrere.t gennem fødselskana-
lcn. Ilunnen liggcr sædvanligvis på siden, til-
bagelænet, og bøjer hovedet ned mellem bag-
benene. Så snart fosteret har passeret fød-
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selskanalen, fortærer hun hurtigt fosterhinden
og giver sig til at slikke den nyfødte. Dette
frernkalder sædvanligvis den første veirtræk-
ning hos killingen. I den tredje fase, meder-
kageuddrivningen, fortsætter moderen med at
slikke og pusle om den nyfødte. Når moder-
kagen kommer, æder hun den sædvanligvis og
bider derved navlestrengen over. Den her-
med forbundnc trækken og sliden synes at
forårsage, at karrene trækker sig sammen i
den del af navlestrengen, der endnu er for-
bundet til killingen. Lejlighedsvis forårsager
den nyfødtes og moderens bevæge1se brud på
navlesrengen. Man kender eksempler på, at
løvinder, navnlig førstegangsfødende, er kom-
met til at æde deres ny{ødte unger ved at
{ortsætte lige ind i bughulen, når de har for-
tæret efterbyrden og navlesrengen. Jeg har
også set dette hos hunde, men det synes at
være ret sjældent hos huskatten. Hvis navle-
strengen ikke er brudt meget kort tid efter
fødslen, kan det være nødvendigt at træde
hjælpende til. Efterhånden som moderen slik-
ker killingen, koncentrerer hun sig mere og

mere om regionen omkring dens kønsåbning.
I pausen mellem fødslerne fortsætter mo.

deren ikke blot med at slikke og pusle om
den nyfødte og sine egne kønsdele, men hun
renser også lejet, som er blevet tilsmudset af
fostervandet. Man har iagttaget, at moderen
slikker sig selv mere end den nyfødte. Slik-
ningen synes snarere at udløses af tilstede-
værelse a[ væske end af den nyfødte (Schne-

rila m. f1.)

Undersøgelser har vist, at der er et bredt
(normalt) variationsområde for varigheden af
faserne ved killingefødsler. Schnerila m. {1.

nævner, at sammentrækningsfasen kan variere
fra 12 sekunder til lrlz time og uddrivnings-
fasen fra J2 sekunder ti1 50 minutter. Det
synes ikke at være nogen forbindelse mellem
varigheden af den enkelte killings fødsel og
dens nummer i rækken.

I de fleste tilfælde er forskelle i adfærd
hc: førstegangs- og flergangsfødende hunncr
Lrbetydelige. Erfarne møCre synes at reagere
hurtigere'på de nyføCte ved at slikke og pusle
om oq holde sammen på dem, ligesom de

»Stor dreng! -
nu kå du jo
selv«.
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fcistyrrcs mindrc af de fysiologiske {oran-
dringei' ved føCslen. Stralis efter at den sid-
stc killing er foclt, følger en pericde på ca. 12
timer, hvor mcderen konstant opholder sig
hos de små. Denne hvileperiode synes at ind-
træcl.e senere hos førstegangsfødende end hos
hunner, der har født føt.

Opt'ørslen lige elter lødsLen.
De fleste nyfødte killinger begynder at die
1-2 timer efter at dbn sidste er kommet til
verden. De to første dage opholder moderen
sig næsten kcnstant hos kuldet. Hun forlader
kLrn reCcn lol at motionere og al æde. Efter
disse første dage forlader hun hyppigere
reden.

Tilbagehentningen af killingerner som er
så karakteristisk forbundet med kattens mo-
deropførse1, synes at være på sit højdepunkt
mht. følson-rhed overfor ungerne og teknisk
kunnen ca. 1 uge efter fødslen (Schnerila m.
f1.) Moderkatte henter almindeligvis ikke
deres unger ved synet af dem, men reagerer
snarere på lyden af dem; ofte hentes de først,
hvis lyden når en ret høj styrke. Således vil
killinger, der er flele meter fra reden og tid-
sender kraftige lyde, have stØrst sandsynlig-
hed for at blive hentet. Næsten alle kender
en moderkats tilbøjelighed til at flytte sine
killinger fra et sted ti1 et andet som følge af
forsLyrrelser i omgivelserne. Schnerila m. fl.
angiver, at tilbøieligheden til at flytte et kuld
er stærkest i perioden 25-)5 dage efter føds-
1en.

I de første tre uger fortsætter moderen
med at slikke og pusle om de små navnlig
cmkring endetarms- og kønsåbningerne. Dette
fremkalder naturligvis afføing, som fortæres
af hende. På denne måde holdes reden ren.
Efterhånden som ungerne kan forlade rede-
området, ophører denne slikning, og de be-

sørger ved siden af redekassen eller et stykke
derfra. Selve redeområdet holdes stadig rent
af moderen.

Hormoner og moderlig oplørsel.
Skønt vi har en meget begrænset forståelse af
de hormonale forhold og deres forandringer
ved føds1en, v6d man, at moderkagen frem-
bringer betydelige mængder af progesteron i
løbet af drægtigheden. I tilgift til dens virk-
ninger på legemets væv og hormonbalance
har progesteron vist sig at virke bedøvende i
store doser og forn'rentlig beroligende i min-

dre doser. Når moderkagen løsr.ives og ud-
stødes under selve fødslen, fremkommer der
et mærkbart fald af prcgesteron. Det er gan-

ske overraskende, at dyr gennemgår denne
kraftige hormonforandring med så ringe fø-

lelsesmæssig forstyrrelse, som tilfældet er. -
Hos mennesker optræder en ef terfødsels-
depression (endog i form a( psykotisk for-
styrfelse), der tilsyneladende er forbundet
meC prcgeste:':nens aftagen ved fødslen. Hos
katte forekomrner det lejlighedsvis, at mode-

ren afviser ellet angriber sine nyfødte killin-
ger. Dette skyldes muligvis denne hormon-

forandrilrg i forbindelse med kraftige forstf i-
lelser fra omgivelserne. En indsprøitning af

langsomtvirkende progestin kan være af værdi
for at bibringe en kat, som ,riser denne unor-
male opførse1, en passende moderlighed.

Adoption al andre dyr.
Nogle detaljer af amme-die-forholdet vil bli
ve behandlet i næste artikel. Her skal vi blot
bemærke, at ligesom de fleste dyr, der føder
kuld i stedet for kun 6n eller to unger, vil
moderkatte gerne adoptere andre unger. En
moderkat kan undertiden faktisk prøve at
forøge sit eget kuld på bekostning af en'

anden m.oderkat ir-rdenfor det samme hus eller
koloni. Dette r>åbne-arme<, adoptionssystem
kan c;-r:lo5; udstræl<kes til andre dyrearter.

Opfostring hos andre er en måde at pleje
moderløse killinger på eller afbalancere kulde-
»cs s':ørrelse i en kattekclor-ri, Som vi skal se

scnefc, cr clette mere ølskværdigt fra et ps1"

ko'c11isk star-rdpunkt end at flaske dem op. I
tilfælde af, at man ønsker en killing opfostret
eltter at den har været isoleret fra moderen i
en uge eller længere, må man være opmærlt-
som på nogle eksperimenter af Schnerila m.

fl. De fiernede killinger fra deres mødre i
perioder varierende fra 6 til 20 dage. Når
disse killinger atter blev lagt tilbage i kuldet,
tog det dem lang tid at genoptage normal
diening. F. eks. tog det en killing, der havde
været isoleret fra den 6. ti1 den 2). dag,20
timer inden den diede, efter at væte tilbage
i reden. Denne forsinkelse skyldtes ikke no-
gen afvisning ira modercns side, nren snarerc

en manglende evne hcis den nyfødte til at'

orientere sig på modcren og at rilpassc sig

clieningen. I praksis betyder dctte, at [orsøg

på at opfostre sådanne moderlose killinger
kan kræve stor omhu cg muligvis cn smulc
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hjælp 1or irt v.r.nnc killingrn til ar blive
Jnrr)ct of f,r ril:tritkkclig rrrrrirrg.

(I næste nunrmer: Nloderlig adfærd [ [.

Amn're die-forholdet og virkningcn
ai moclc.løshed ) .

L'

Fra »Feline Practice«, Santa Barbara, Calif.,
USA. Oversat og bearbejdet med redaktionens
velvillige tilladelse af Lisbeth Nielsen og Susanna
Bugge.

Skal De rejse
i ferien ?

Hvor gØr De
af katten ?

- se pensionslisten på midtersiderne.

VE]LE DYREPENSION
Telefon 05 - 82'1265

HUNDE - IGTTE (ingen, trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle

Husk plenarfor-

samlingen
Kristi

Himmelfartsdag

Dagsorden tilsendes efter begæring

Ring 06 - 2'1 28 19

Bygholm Dyrepension
Pension for

HUNDE
KATTE

lslandsvej 18, 8700 Horsens
Telefon 05 - 61 14 4
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MANX

Piv hun
Født 6.8. 1973

1. udstilling 2/2 1974. Godkendt med domme-
rens ærespræmie.

2. udstilling Hillerød 215 1974 ex. 1.

3. udstilling Tivoli 2/10 1974 ex.2.
4. udstilling Køge 23-Ul 11 1974 ex. 2.

5. udstilling Hillerød 2/1 1975 ex. 1 CAC.
Bedst i farve.

6. udstilling Odd Fellow 22/23 1975 ex. 1 CAC.
BIR.

7. Skalborg 3-4/5 1975 ex. CAC. Champion.
8. Lyngby 415 1975 ex. 1 CACIB.
9. Amsterdam ex. 1 CACIB.

10. Odd Fellow 1976 ex. 1 CACIB. lnt. Ch.

Stamnavn,,of Landerl1"
Det i Danmark til dato højest præmierede Manxopdræt.

Bølle han
1/7 1973 Reersø

Stambogsnummer 14059

1. udstilling: godkendt.
2. udstilling: ex. 1 CAC.BIF. Bedst+farve
3. udstilling: Tivoli oktober CAC.
4. Køge 23-24111 1974 ex. 1 Champion. CAC.
5. Hillerød 1/2 1975 ex. 1.

6. 22-23/21975 ex. 1 CACIB
7.3/41975 ex. 'l CACIB
8. Amsterdam 11-12/10 1975 ex. 1 int.Ch.

2 vinder korthår.
9. Birkerød 24111 1979 BIR Bedste korthår

Bedste veteran. Bedste int. ch.

Augusta hun
Stambogsnummer 1654 K

1. udstilling 1978 ex. 1 BlR.

2. udstilling 1978 ex. 1 CAC. BlO. Bedste

Ungdyr.
3. 2/5 1979 Esbjerg ex. 1 CAC. BlO. Bedste

Manx.
4.20/9 1979 Gladsaxe ex. 1 CAC.
5.24111 1979 Birkerød CAC. Ch.

Harald Hansen
Landervej 4, Reersø
Trf. (03) 55 91 07
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Læserne
skriver:

Tanker efter
generalforsamlingen
Vi deltog i Jyraks generalforsamling i Odense

den 3. februar, og det er mildt sagt, at vi var for-
bavsede over, hvad der foregik.

I studiekredsen og på udstillingen har vi truf-
fet mange mennesker, og interessen for og sam-

talen om kattene var det vigtigste. På generalfor-

samlingen syntes vor fælles interesse for katte
fuldstændig glemt. Det eneste.vigtige syntes at
være spidsfindigheder og småligheder, ofte af en

så latterlig størrelsesorden, at det var pinligt. Vi
er så privilegerede, at vi har tid og råd til at dyrke

vor hobby, kattene, under så gode forhold, som

vi har her i landet. Når vi ser og hører, hvad der

foregår i verden oinkring os, er det rystende at
tænke på, hvad der foregik i denne forsamling.

Kunne vi dog ikke, uanset hvilken bestyrelse,

der sidder, sætte os det måI, at der hersker en or-
dentlig tone på generalforsamlingen, så det ikke
ender i en gang mundhuggeri, der ikke tjener no-
get som helst formåI. »Forestillingen« varede 7
timer, det kunne være gjort på den halve tid.
Næste gang tror vi nok, vi bliver hjemme.

Aase Christiansen, Lis Rhymer Friis,,
Anne Lise Kaaez

Kære Kaj Olsen, V. Sottrup

Du snakker om en lykkelig racekat? Tror du ik-
ke, racekatten i den oprindelige fri natur er pas-
s6?

Sender du da f.eks. dine børn ud i den ukendte
rå trafik, fordi den er noget nyt og spændende
for dem?

Somvittighed over for katten! - sikke noget
fordrukkent sludder!! Vore katte (måske er de
undtagelser?) elsker i hvert fal{ at kunne sprin-
ge, lege, spinde, mjave - kort sagt: at være
sprællevende fremfor at få en storslået d,ød i na-
boens perlegrus!

Ove Klindr, Haderslev

l6

Syd og
Sønderj yllandskredsen !
Lørdag d. 17. nov. samledes vi på Sønderborg-
hus kl. 14,30, for at høre, hvad dyrlæge K.
Steensborg, Horsens Dyrehospital, havde at for-
tælle os om kattesygdomme m.m.

Vi var mødt 16 personer og så dyrlægen, og vi
havde en lærerig eftermiddag.

Emnerne var: Forgiftninger, slagsmålsskader,
medfødte defekter og udstillinger set fra dyrlæ-
getilsynet's synspunkt.

Til slut kunne vi stille spørgsmål og det benyt-
tede vi os flittigt af.

Karen S. Nielsen
Kennel-Høllebo

Svar til
Felis Danica's næstformand
Allan Kierulff
Jeg tror Allan Kierulff vender lidt op og ned på

tingene, Felis Danica er først og fremmest en

samr4enslutning, der skal repræsentere klub-
medlemmernes interesser overfor FIFe, og ikke
en overordnet forening der skal diktere FIFe's
sommetider maerkelige halvfærdige forordnin-
ger ned over hovederne på klubbernes medlem-
mer, uden i god tid at have orienteret disse om de
nye regler.

Alfan Kierulff advarer i svaret til Else Liiders
mod at bruge tillidsposter til at give sine ord
vægt i ting som er urigtige, det skulle Allan Kier-
ulff tænke på, når han komme med direkte op-
d-igtede udtalelser om, hvad jeg skulle have sagt
til ham i telefonen. Allan Kierulff tror måske jeg

taler mod 15 år af egne erfaringer.
Allan Kierulff taler om seriøsitet i opdræts-

problemer, men glemmer at jeg i problemet om
den kat, som ikke kunne få smoke afkom, frem-
skaffede ti generationers stamtavler på katten
samt en klassificering på kattens moder, der vi-
ste at katten havde sølvgen, men Felis Danica's
kloge gad end ikke se papirene, og til dato er der
ikke slået andet fast end at katten er irregulær,
og hvad det er kan end ikke Genitioter, disse ny-
begynder specialister der har slugt alverdens vis-



dom men endnu ikke rigtigt har fundet noget at
have den i, udtale sig om.

Når Allan Kierulff engang bliver seriøs kan vi
måske få en fornuftig samtale om katteopdræt.
Til da anser jeg diskussionen som slut.

Almindelig medlem i JYRAK
Gitte + Lykke Lykkeland

Af en kats dagbog
Hej allesammen!

Jeg vil sammen med min mor ønske jer alle et

godt nytår, håber at alle kom godt ind i det nye

år uden svedne knurhår og haler.

Jeg håber, at I alle også havde en god jul. For

det havde jeg. Julen startede denne gang for mig

den 4. december, for da kom min mor ud til mig,

og pyntede mit værelse, jeg bor nemlig hos min
gammelmor og -far (mors forældre), for mor må

ikke have mig hvor hun bor (kun på ferie). Og så

da det blev lillejuleaften pyntede jeg juletræ

sammen med galnmelfar. Og det er virkelig alle
tiders med sån' ( | træ, man kan gemme sig i det,
og kravle under juletræstæppet, og endelig kan
man pille kuglerne ned og trille med dem hen o-
ver gulvet, det er bare en skam, at de går i styk-
ker, når de rammer pejsen, for så bliver der bala-
de. Juleaften var også mægtig. Jeg fik en masse

pakker, og der var en masse papir, som man kan
gemme sig i og ligge i, så I kan tro at, jeg og den

anden kat, (en huskattepige) som jeg bor sam-

men med, har det skægt den aften. Julen er i det

hele taget en dejlig tid.
For ikke at tale om nytdrsaften. Har I nogen

sinde prøvet at vælte jer i et bundt »udpustede«

serpentiner, jeg siger jer altså, at det er simpelt-
hen bare toppen. Det er bare en skam at min
gammelmor brænder det hele dagen efter.

Men nu vil jeg slutte. Godt nytår.
Fra

Syriøm's Frederik

Opdrætter-
problemer
Desværre fik jeg først nedenstående artikle, do
jeg havde aflivet en Siqmeserkilling med, hvad vi
regnede med var en deformitet, der aldrig ville
rette sig. Vi kiggede på killingen et por timer og
kom så kloroform pd et stykke vat i en plastikdå-
se og lagde killingen derned; jeg kan endnu få
kvalme ved tanken. Senere så jeg denne udmær-
kede beskrivelse af problemet og har selv haft en

killing til - denne gong en Aby. Denfulgte nøj-
agtig den svenske beskrivelse og ingen kan se det
på den i dag, Hvis artiklen køn hjælpe andre vil-
le det glæde mig meget.

Lis Rhymer Friis

Undertegnede, som opdrætter Burmesere, har
haft probiemer med misdannede bagben. Da vi
er klar over, at problemet også findes i andre ra-
cer, vil vi gerne videregive vore erfaringer. Mis-
dannelsen fremtræder ved, at bagbenet eller be-
nene vender bagud i stedet for fremad, således at

trædepuderne peger bagud, opad. Dette bevir-
ker, at killingen de første dage har noget besvær

med at kravle fremad. Flere opdrættere, selv vi,
har ladet sådanne killinger aflive. Efter at have

læst bogen »Pedigree Cat Breeding for Begin-

ners«, skrevet af den kendte Burma-opdrætter
Mrs. D. Silkstone, besluttede vi at lade evt. så-

danne killinger i kommende kuld overleve. Hun
beskriver i bogen at det her drejer sig om en mis-

dannelse, der retter sig i løbet af ca. ån uge. Vi
har også hørt fra danske Burma-opdrættere, at

dette er rigtigt. I efteråret fik vi et kuld, som in-
deholdt en killing med denne misdannelse. Efter
5-6 dage kunne besøgende ikke se defekten før,
vi påpegede den; og efter 7-8 dage var foden helt
normal. Efter denne tid kunne overhovedet intet
usædvanligt bemærkes på killingens måde at be-

væge sig på. Den er helt normal. På vedstående

billede, som er taget da killingen var 3 dage, sy-

nes benet at være svagt bagudvendt. Vi har for-
søgt med tusch at illustrere, hvordan det så ud
ved fødslen. Det fremgår tydeligt: Der er ingen

grund til drastiske fgranstaltninger, hvis 6n afje-
res killinger fødes med denne fejl.

Gunnar + Gunilla
l7
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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
samlet 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 v€Bg.

»KISPUS«-spray
- desinficerer og neu-
traliserer - i kæmpe.
dåser å 45O gr.

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

Postordrer besørgss
{ra dag tll dag.

Vi sender og bringer
overalt.

(Vi er ikke længere væk
end telefonen)-
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Indtryk af Jyrak-Seminaret Holsted i
week-enden I6.-L7 . februar i980
Mis-forståelse, som det stod anført på den til-
sendte vejviser til Sydjysk Ungdomsskole, blev
til mere forståelse for misserne end en stakkels
deltager har haft.

Rutinemæssigt modtaget af værtsparret og vel

indkvarteret var eftermiddagskaffen en dejlig
start på programmet. Efter kaffen holdt dyrlæ-
gerne Steensborg og Viggo Mortensen en viden-

skabelig udredning af kattens virussygdomme,

disses forebyggelse herunder vaccinationer. Det
var et meget interessant emne, der fortjener en

langt større udbredelse - også indenfor dyrlæ-
gernes egne rækker. Resultatet af denne udbytte-
rige eftermiddag må nok pege i retningen af en

almindelig å-jour føring af reglerne om katte-
hold, ligesom det nok også må overvejes visse

ændringer i reglerne for dyrlægekontrollen ved

udstillinger.
Lørdag aften var et interessant møde med tre

dommere, der fortalte om deres arbejde som så-

dan, herunder grundlaget for en bedømmelse

kombineret med dommerens personlige opfattel-
se af den bedømte kat.

Den efterfølgende diskussion afslørede visse

mangler i disses organisatoriske opbygning, hvis
de ikke afhjælpes, vil de skade den fremtidige
uddannelse og tilgang af dommere. Samarbejdet
mellem dommerne og stewarder blev også gjort
til grundlag for fordomsfrie drøftelser og her

kunne man konkludere, at det var ønskeligt at
skabe en større kontakt, herunder fælles uddan-
nelse på tværs af klubberne, en uddannelse af
stewarder, dommerelever, kontakt dommerne
imellem samt ikke mindst katteopdrættere. Må-
ske kunne dette være emne på fremtidige semi-
narer.

Søndagens program indledes med en genetisk

udredning - grundlaget for de arvelige anlæg -
et foredrag, som blev holdt af Allan Kierulff,
der på en interessant måde fremstillede netop
den kat, som ville være den enkelte opdrætters
ønske. Foredraget afslørede det store arbejde,
der ligger forud for opdrættet hos den seriøse

opdrætter.

Som sidste punkt på programmet, drøftedes
ved en rundbordskonference forskellige spørgs-

mål vedrørende udstillingstilrettelæggelse, her-
under tilmeldingsfrister. Det mest spændende

var dog tanker om en ny struktur for klubvirk-
somheden i Danmark, herunder tanken om en

sammenlægning af samtlige klubber, hvilket
igen kunne betyde en bedre økonomi, fælles

bladvirksomhed samt, ikke mindst, en organisa-
torisk opbygning af specialklubber indenfor kat-
teracerne.

Sluttelig rejste ordstyreren, Per Hilfling-
Olesen, spørgsmålet om en konstateret kommu-

nikationskløft mellem klubberne og i klubbernes

bestyrelser, herunder midler til afhjælpning af
disse. Formændene for Racekatten og Jyrak sva-

rede på mange spørgsmål indenfor klubbernes

organisation og kommunikation. Igen et interes-

sant indslag på programmet.

Det er helt givet, at der på dette seminar var

meget at hente, også for dem, der stod for kur-
sus og foredragsvirksomheden rundt om i lan-

det. Jyrak fortjener megen ros for dette initiativ,
og værtsparret - Norma og Svend Aage Larsen

- skal have tak for et dejligt ophold.
Vagn Christiansen

(Udklip fra FELIX, Nr: l/67.)
(Billedets dårlige kvalitet skyldes, at det er en ko-
pi af en kopi!)
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GREAT YARMOUTH'S

Honkatte:
Int. Ch. BLYTH VAGABOND.

creme han.

Udst ill ingsresu ltater I 97 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, 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-
mouth: CAPIB, Hillerød.

Golden Dreamy of Great Yarmouth:
CAC, Køge.

Golden Bonanza of Great Yarmouth:
CAP, Gladsaxe.

Killinger ventes i februar og marts.

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 1, Gladsaxe, bedste cre-
me ungdyr.

Gold'en Corona af Great Yarmout:
ex l, Hillerød.

Golden Berolina of Great Yarmouth:
ex I, Køge.

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

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

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

Blue Defende of Great Yarmouth:
px l, Berlin.

Bedste langhårskuld, Hillerød.
Bedste opdrætter i Hillerød og Køge
Udsti I lingsresultater I 97 8 :
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, 1978.
Bedste opdrætter i Birkerød, 1979.

EDEL RINGSTED
Nyropvej 69, Sønderholm, 9240 Nibe, telefon 08 - 35 25 99
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Et katteproblem eller:

Har kat eller kommune ret?
Svar, helst med lidt jura i, imødeses meget ger-

ne, ikke blot af mig, men også af andre, der hol-
der af sine katte, her i et af alle kendt grænse-
sogn. Svaret kan nok også interessere andre.

Christian Dorf, Kruså

Foranlediget af ovenstående har vi rettet henven-

delse til Justitsministeriet i et brev af 18. decem-

ber 1979:

Vedlagte er afskrift af et 'brev vi har modtaget

fra et af vore medlemmer, hr. Christian Dorf,
der opdrætter katte af racen Havanna. Lignende

spørgsmåI, som dem i hr. Dorfs brev, har flere

af vore sønderjydske medlemmer stillet os tele-

fonisk.
Da Cet er os meget magtpåliggende at vide

hvilke rettigheder vore medlemmer har i en situ-

ation, som beskrevet i brevet, anmoder vi Ju-

stitsministeriet om at være os behjælpelig med at

belyse sagen evt. med en henvisning til instanser,

der vil være i stand til at give et konkret svar.

Med venlig hilsen
Jydsk Racekatte Klub

Susanno Bugge (formand)

Svar modtaget 6. februar 1980:

I en skrivelse hertil har De rettet henvendelse

vedrørende indfangning og aflivning af katte,
herunder tamme katte.

I den anledning skal man oplyse, at Justitsmi-
nisteriet ved en bekendtgørelse af 29. december

1942har fastsat regler om indfangning og afliv-
ning af herreløse katte. Bekendtgørelsen fore-
skriver, at indfangning og aflivning af herreløse

katte kun må foretages af personer, der har poli-
tiets tilladelse hertil, Der vedlægges til oriente-
ring et eksemplar af den nævnte bekendtgørelse.

Der er ikke i dyreværnslovgivningen hjemmel
til indfangning og aflivning af katte, der ikke er
herreløse,

Justitsministeriet er ikke bekendt med, hvor-
vidt der i lovgivningen om bekæmpelse af rabies

23

Der er rabies i Syd- og Sønderjylland. Det er en

meget farlig sygdom. Man kan dø af den. Den

srrritter ved bid af rabiesangrebne dyr: ræve,

hunde og katte.

Disse skydes, - selvfølgelig.
Hunde skal være bundet, evt. føres i bånd.
»Vilde« katte søges udryddet. Kommunen an-

sætter en kattejæger, der sætter fælder. Han
skal også kunne bruge salonriffel. Kattejægeren
har akkord på sit arbejde, i begyndelsen kr. 40

pr. nedlagt kat-
»Vilde« katte, ja; men hvad med de tamme,

evt. racekatte, der er sluppet ud af løbegården og
aldrig kommer tilbage - selv om de bærer hals-

bånd?

Så er det:

Har en kat ingen som helst ret?

Må den frit fanges og dræbes i en eller anden af-
stand fra sin ejers hus?

I en større bykommune nær grænsen har man
truffet den ordning, at indfangede katte skal de-
poneres levende i et døgn, så savnede katte kan
afhentes af ejeren (nov. 79). I vor kommune er

der ingen respit. Kattene, som fanges, dræbes

straks.

To af mine katte forsvandt en tidlig morgen,
da de var på jagt efter vilde kaniner i et lille
grønt område udenfor vor have. To almindelige
tamkatte tilhørende min kollega forsvandt sam-

me morgen. En telefonhenvendelse til Kommu-
nens tekniske Forvaltning, hvorunder kattejæge-
ren sorterer, gay kun ubehageligheder.

Nogen tid efter søgte kommunen dog en ny
jæger, men fik ingen straks. Jeg henvendte mig
en dag på kontoret og erfarede, at der nu var an-

sat en, men »Han må ikke dræbe racekatte eller
katte med halsbånd« - mine forsvundne dyr
bar halsbånd! Jeg fortalte min kattetragedie, -
manden måtte desværre henvise til den ordre
kattejægeren havde fåetl

Fangede katte dræbes straks.
Har en vaccineret kat ingen ret? - eller har

den dog lidt?



er hjemmel til indfangning og aflivning af katte
eller andre dyr, idet dette område henhører un-
der Landbrugsministeriet. Justitsministeriel har
derfor oversendt Deres skrivelse til Landbrugs-
ministeriet til besvarelse for så vidt angår dette

spørgsmå1.

P.M.V.
E.B.

, B. O. Jespersen

Bekendtgørelse angaaende Indfang-
ning og Aflivning af herreløse Katte

I medfør af § 6 Lov Nr. 152 af 17. Maj l9t6
om Værn for Dyr fastsættes herved følgende Be-
stemmelser angaaende Indfangning og Aflivning
af herreløse Katte:

§l
Indfangning og Aflivning af herreløse Katte

maa kun foretages af Personer, som forud har
indhentet Politiets Tilladelse til saadan Virksom-
hed. Tilladelsen, der til enhver Tid kan tilbage-
kaldes, maa som Regel kun gives til Personer,
der opfylder Lbvgivningens Betingelser for at
kunne erholde Næringsbrev, og som ikke'i de
sidste 5 Aar har været straffeFfor Overtrædelse
af Straffelovens § 196 eller Lov om Værn for dyr
eller de i Medfør af denne Lov udfærdigede Be-
kendtgørelser.

Tilladelse udkræves dog ikke til Indfangning
og Aflivning af syge eller tilskadekomne Katte,
saafremt disse skønnes at burde dræbes omgaa-
ende. I Medfør af § ll, Stk. I i Lov Nr. 145 af
28. April l93l om Jagten er den jagtberettigede

endvidere berettiget til uden Politiets Tilladelse
paa sit Jagtdistrikt at nedskyde omstrejfende
Katte, dog ikke nærmere end 150 m fra anden

Mands Hus.
Indfangningen og Aflivningen skal i alle til-

fælde foretages paa en Maade, der ikke tilføjer
Dyret unødig Lidelse.

§2

Overtrædelse af Bestemmelserne i nærværen-
de Bekendtgørelse straffes som Overtrzedelse af
Politivedtægt, for saa vidt ikke højere Straf er

forskyldt, jfr. Straffelovens § 196 om Straffen
for Dyrplageri.

Hyilket herved bringes til almindleig Kund-
skab.

Justitsministeriet, den 29. December 1942.

E. Thune Jacobsen

Der er indtil dato intet nyt fra Landbrugsmini-
steriet. Vi håber at kunne bringe svøret i blad nr.
2, derforventes at udkomme i slutningen afjuni.

En klage, og hvad den endte med
Hvæssebrættet er blevet anmodet om at bringe
nedenstående skrivelser, som også er blevet om-
talt under generalforsamlingen d. 3. februar d.å.

Da JYRAK fra Eva Rasmussen har modtaget
gn klage over mangelfuld pleje af hendes killin-
ger, der under hendes ferierejse var sat i pleje
hos Anne Andreasen, og rygter om dårlig pleje
af egne dyr, har undertegnede på bestyrelsens
vegne den 19. januar 1980 aflagt besøg hos Anne
Andreasen på Skovridergården, »Idasminde«,
Hobro.

På grund af gennemgribende restaurering af
huset bor A.A. ikke hjemme for tiden, og tre
katte er sat i pleje. Vi fik derfor kun forevist fem
perserkatte, to skildpadder, 2 sorte og en blå. De
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var alle tillidsfulde, i god kondition med velple-
jet pels, og deres afføring var i orden.

Vi vedlægger brev fra A.A.'s dyrlæge Niels
Fedder, dateret d. 9.1.1980, hvoraf fremgår, at
han altid har bemærket A.A.'s omhyggelige pas-
ning af sine katte både i det daglige og under syg-
dom.

Klagen synes at være grundet på misforståel-
ser og hændeligt uheld.

Eva Rasmussen har vederlagsfrit haft to katte
i pension hos A.A. i 14 dage under to pigers op-
syn. A.A. var på dette tidspunkt dommerelev
hos Alva Lundegard i Amsterdam, og på grund
af en bilulykke blev hjemkomsten forsinket. De
to piger har ikke været klar over, at den ene kil-



ling, der havde fået diarrhoe, trængte til dyrlæ-
gehjælp. De trar mange gange tidligere passe

A.A.'s egne katte til hendes fulde tilfredshed.
A.A. har i et brev af 10.11.1979 beklaget hæn-

delsen og tilbudt at betale dyrlægeregningen for
E.R., hvis killing nu er fuldt restitueret.

Det skete må betragtes som et beklageligt
uheld af sammenfaldende omstændigheder,
hvori A.A. ikke er skyldig. Vi finder A.A.'s kat-

tehold forsvarligt i enhyer henseende, og rygter
om andet er grundløse,

sign. Jean Price sign. Birgitte Johansen

Foranlediget af at Anne Andreassen, Skovrider-
gaarden åbenbart har pådraget sig nogle menne-

skers vrede, fordi deres kat, som hun venligst tog

i pleje i en tid, havde fået et halesår p.g.a. fast-

klistret gødning på halen, føler jeg mig foranle-

diget til en bemærkning.
Anne Andreassen blev kaldt til en bekendts sy-

geleje i udlandet. Under hendes fravær passede

et par unge piger. dyrene, men pigerne har des-

værre ikke haft ekspertise til at opdage, at om-

talte kat åbenbart har haft diarrhoe, hvilket ofte
hos langhårede katte bevirker fastklistriÅg af
gødning i halehårene, og det kan give sår i hale-

huden, hvis katten ikke gøres ren eller hårene af-

klippes. Katten blev afhentet, inden A. Andreas-
sen kom hjem.

Når man nu på det grundlag vil forsøge at
hænge A. Andreassen ud, Så kan jeg oplyse, at

man tager helt fejl. Siden oktober 1978 har jeg
jævnligt været tilkaldt til A. Andreassens katte.
Killingerne bliver altid vaccineret, og når en kat
har vist det mindste tegn på sygdom er den blevet
bbhandlet. M.h.t. til den daglige pasning kan jeg

oplyse, at kattene luftes udendørs, at de færdes

frit i hele huset, og at forplejningen er så fremra-
gende ernæringsmæssigt, at ingen katte har det
bedre. De fodres alsidigt og rigeligt med kosttil-
skud, rå lever, ymer, skummet mælk, vitaminer
og mineraler og iøvrigt alt, hvad en kat behøver.

En evt. syg kat får en pasning, som syge menne-

sker ville misunde den.

Jeg skal derfor henstille, at man.afviser den

forkert adresserede anklage for dårlig »kattepas-

ning«. .'.

Uheld sker alle steder, det kan selv den største

omhu ikke forhindre. Misrøgt ei nbget helt an-

det-

Det kan vel ikke være tale om en hævnakt el-

ler misundelse? Det har man jo oplevet før.
sign. Niels Fedder

DARAK AFHOLDER KILLINGESHOW
I GILLELEJE D. 27. 

'ULl 
1990.

.

»lN DIGO« 
":t

SIAMESERE, ORIENTALSK KORTHÅR E FOREIGN WH]TE .,

Mangeårigt kvalitetsopdræt af klassiske Siamesere Q4, 24a, 24b, 24c1.
Første og ældste danske opdræt af Tabbymaskede Siamesere (32SP, 32BP, 32CP,32LPl.
Nyt opdræt af Orientalsk Korthår (29sb, 29,29a,29c, tabby og spotted) samt Foreign White
(35).

Killinger lejlighedsvis til salg efter omhyggeligt planlagt linieavl på katte af eget opdræt
gennem generationer og passende beslægtede udenlandske importer af topkvalitet.
Ædle, racetypiske Siamhanner til avlstjeneste:
Ch. lndigo Filou (32LP), lndigo Pink Pantet l24cl,lndigo Blue Laban (24a), Rangoon Janus
(24). IFA-test fordres - og haves for egne katte.

Annie Christensen
Sættergården 1, 2635 lshøj Strand. TIf. (02) 54 38 76
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PORTRÆTGALLERIET

Pegasus Geisha' (29) Champion Gladsaxe Bodwins Esmeralda (33) Champion Odense
1979. Ejer: Helle Møller-Madsen. 1979. Ejer: Susanna Bugge.
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Aki af Langeland (24) Premier Birkerød 1979. Ejer Lily Appet.



Skitseforslag til fremtidig organisation for katteklubberne
i Danmark fremlagt på Jyrak-seminaret i Holsted
17. feb. 1980

DANICA - selskobet tilfremme af den ædle katteavl.

OAN ICA

DOITISEK UDDSEK

PI RST R S IAIVI ORIENT REX ABBY .S.U

Bemærkninger:
1. DANICA er øverste organ for samtlige klub-

ber og sektioner og repræsenterer Danmark
såvel på nationalt som på internationalt plan.

2. I Dommersektionen (DOMSEK) er samlet
samtlige nationale og internationale domme-
re. Sektionen har egen bestyrelse.

3. Uddannelsessektionen (UDDSEK) har egen

ledelse og har til opgave at videreuddanne
dommere, konsulenter og studiekredsledere.

Sektionen forestår endvidere uddannelsen af
klubledere, dommerelever og stewarder lige-
som sektionen kan løse særlige opgaver af ud-
dannelsesmæssig art.

4. Der oprettes klubber/sektioner med egen be-
styrelse for hver anerkendt udstillingsrace.

5. DANICA's bestyrelse vælges af klubberne/-
sektionerne.

6. DOMSEK vælger selv sin bestyrelse, hvor den

med størst dommerancienitet er født for-
mand.

7. UDDSEK's ledelse udpeges af DANICA.
8. De enkelte KLUBBER/SEKTIONER vælger

selv sin bestyrelse.

Dette var et skitseforslag udarbejdet som et bi-
drag til den fremtidige debat om en struktur-
ændring for katteklubberne i Danmark. Under-
tegnede vil - såfremt redaktøren kan finde
plads - i kommende numre af bladet vende til-
bage til skitseforslag til organisation af DANI-
CA, DOMSEK, UDDSEK samt KLUBBER.

Vagn B. Christiansen

Læserne opfordres pa
deltage i diskussionen

det kraftigste til at
at ovenstående.

RED.
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Hjælp til nye?

Det er en dejlig hobby at have racekatte. Siden

sep. 75 har jeg beskæftiget mig med disse.

Har deltaget på mange udstillinger, både her-

hjemme og i Tyskland. Det har været dejligt og

afstressende en hel weekend at være sammen

med mine katte og kattevenner.

5 kuld killinger har jeg assisteret som jorde-

moder for. Det var som man gav sine børn væk,
de første gange jeg solgte killinger.

Jeg har eksperimenteret mig frem til egnede

hankatte til mine »piger«, selv forsøgt mig frem i
opfodring af killingerne, 

'opdragelse til renlig-
hed, lært mig at se evt. købere an, bestræbt mig
på at give en fyldestgørende vejledning ved salg

af killinger, med tilbud om at spørge mig, hvis
de er i tvivl om killingens trivsel.

Mange afjer »gamle kattefolk« i Jyrak, synes

måske ikke ovenstående er noget særligt, men

for os nybegyndere kan det virkelig volde mange

problemer.

Nye medlemmer som vil prøve sig udi opdræt
af racekatte kunne vi måske hjælpe ved følgende
forslag:

Jyrak nedsætter et lille udvalg, som udarbej-
der materiale, som man giver køberen ved salg af
killinger.

Måske skulle man indenfor hver race, lave en

3 mands gruppe der udarbejdede f.eks.
l. En beskrivelse af racens oprindelse og væ-

sen.

2. En kostseddel, antal måltider, vitamin-kalk.
3. Pelspleje.

4. Toiletbakke. Kradsebrædt.
5. Ormekur - dosering af præparatet.

6. Kattesygevaccination 2. garg.
'7. Løbetid, evt. tid for p-pille.

8. Alder ved evt. kastration.
9. Evt. øremærkning (medgives pjece herom).

10. Loppebekæmpelse.
11. Medgives et eksemplar af Hvæssebræftet,

indbetalingskort og tilmeldningsblanket til
en udstilling.

' Sterna Gilbe

Aalborgkredsens juletur til
Gøteborg 1. december 1979

Vi startede 5 mennesker denne råkolde decem-

bermorgen fra Aalborg kl. 6,30. I Frederikshavn
stødte vi til det øvrige selskab, som havde været
lige så tidligt oppe. Foruden os 5, var der yderli-
gere 2 fra Aalborg, 4 fra Thisted, 3 fra Hjørring
og 3 fra Frederikshavn.

Vi gik ombord og var heldige at få en salon for
os selv, desværre blev vi væk fra hinanden, så

det var ikke hele selskabet som var samlet på

overfarten, men det blev vi i Gøteborg.

Og så kom det spændende: Hvordan finder
man den rigtige sporvogn til et sted man ikke rig-

tigt ved hvor er. Nå, men det gik da, vi stod som

sild i en tønde, men vi kom da af det rigtige sted

for så at skifte til en anden sporvogn. En ting vi
havde inegen morskab af var de svenske billet-
stemplemaskiner, de blev flittigt benyttet.

Udstillingen var også en oplevelse. Den var
pænere end sidste gang ifølge de medlemmer
som havde været med på turen sidste gang den

[avde været arrangeret. Kattene var også pæne,

(så vidt vi kunne se) til trods for at Syerige ikke
har så mange importmuligheder som os. Jeg kig-
gede på British Blue og de var bedre end forven-
tet, tnens der fra nogle siam-folk lød lidt util-
fredse røster om siamesele med svage hager til
for høj en pris. De svenske udstillere var i øvrigt
meget villige til at fortælle om deres katte og de-

res placeringe m-m.

Efter at have tilbragt nogle dejlige timer i den

store lyse udstillingshal gik turen tilbage til fær-
gen, som vi nåede efter en mindre omvej over
Gøtaelven og tilbage (men det var en oplevelse i
sig selv, og vi havde tid nok) og efter en fornøje-
lig overfart nåede vi, måske lidt trætte, Frede-

rikshavn kl. ca. 2l, men jeg tror vi alle var enige

om, at det havde været en god tur.
Referent Helle Thomsen
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ENGELSKE KATTEKLUBBER
* lkke medlem af G C C F

Abyssinian Cat Association: Mrs M Nelson,
Tyre Hill Cottage, Hanley Swan,
Worcester. Telephone: Hanley Swan 302.

Abyssinian Cal Club: Mrs S Bullock, Seal
Point, Old Acre Lane, Brocton, Stafford.
Telephone: Stafford 61 330.

*Angora and Ealineee Cat Club: Miss C
Andrews, 31 Coverley Road, Headington,
Oxford.*Balinese Society: Mrs P Dewis, Eyre's
Barn, Upham, Aldbourne, Wiltshire.

'Black, Red Sell and Tortoiseghell Cal
Club: tvlrs P Sadler, Peacocks Hill, Lower
Belding, near Horsham, West Sussex.

*Black and White Cal Club: tvlrs C Betts,
Treetops, Dells Common, Cadmore End,
Stokenchurch, Buckinghamshire HP14
3UR-

Blue Persian Cat §ociety: Mr A Green, 24
lVlanor Road South. Hinchley Wood,
Esher, Surrey.

Birman Cat Club: Miss R E Brown,
Smokeyhill Cattery, The Dog. Hotel,
Danton Lane, Folkestone, Kent CT18
8AL. Telephone:77712.

Blue-Point Siamese Cat Club: Mrs J
Gamble, 39 The Avenue, Chinnor, Oxford
OXg 4PD.

*British Cameo Cat Society: Mrs A Lever,
c/o Park House Stud, Cholderton,
Salisbury, Wiltshire.

British Shorthair Tipped Club: Mrs D
Brand, 5 Farmadine, Trentham, Stoke-
on-Trent. Telephone: 0782 658 598.

*Burmese Breeders Society: J N Lenehan,
1 Pagefield Road, Liverpool, Merseyside
L15 5BL. Telephone 051 733 5460.

Burmeee Cat Club: Miss M R Silverman,
Flat 6, 25 Shepherds Hill, London NO sQJ.
Telephone: 01 -340 57 47.

Cameo, Pewter and Associated Varieties
Cat CIub: Mrs L Allan, 32 Singleton
Close, Fulwood. Preston.

Capital Long-hair Association: Mrs V
Croysdill, Cheese House, Brittord,
Salisbury, Wiltshire SP5 4DY.

'Cellic Longhair Gat Society: Miss E
Massey, 1 Devon Terrace, Ffynone,
Swansea.

Chinchilla, Silver Tabby and Smoke Cat
Society: Mrs A Green, Lyndale, Lindridge
Lane, Desford, Leicester.

*Chocolale and Lilac Per3ian Cat Society:
Miss C M Eade, 109 Lawrence Avenue,
New Malden, Surrey KTE 5LZ.

Chocolate Point Siamese Cat Club: Mrs A
Weldin, Netherwood, Middleton Road,
Camberley, Surrey.*Colourpoint Cal Club: Mrs S Anthony,
Heathercroft, Potley Hill Road, Yateley,
Hants GU17 7AG.

Colourpoint Rex-coated and AOV Cat
Club: Mrs J Gibbon, 4 Warton Close,
Bury BL8 2JT.

Colourpoint Society ol Great Britain: lvlrs K
Metcalfe, 45 Eastbourne Close, lngol,
Preston, Lancs. Teleph one: 07 7 2 7 247 84.

Foreign White Cal Society: Mrs K
Dessauer, 1B Mayfields, Wembley Park,
Middlesex. Telephone: 01-908 0745.

Foreign White Cat Fanciers Association:
Miss P Turner. 2 Walbrook Avenue.
Springfield, Milton Keynes, Bucks MK6
3JD. Telephone. Milton Keynes 670548

Havana and Foreign Lilac Cat Club: Mrs B
M Harrison, Harislau Kennels, Cefniwrch,
Llangefni, Anglesey.

Havana, Foreign and Oriental Cat
Association: Miss P Turner, 2 Wallbrook
Avenue, Springf ield, Milton KeYnes,
Buckinghamshire l\4K6 3JD.

Lilac-Pointed Siamese Cat Society: Miss L
Harrison, 292 Wal<e Green Road,
Moseley, Birmingham 1 3.

Long-hair Cream and Blue Cream Cal
Association.: Ivlrs Dugdale, Hole Farm,
Guestling, Sussex.

Long-haired Ca.t Club: Miss J M Bench, 22
Mountrey Close, lngatestone, Essex CM4gAP. t:

*Midshires Siameee Cat A8socistion: Lee
Hanby, 12 Hillgrove Crescenti! Kidder-
minster, Worcestershire DY I0 3AP.

*Oriental Tabby Cat Club: (formerly the Ra
Cat Club): Mrs R Cottrell, Overbrook,
Southmoor, near Abingdon, Oxon. Tele-
phone: 0865 820327.

Rex Cat Club: Mrs B Lyon, Berilleon, 17
Somerset Close, Gillingham, Dorset, tele-
phone: Gillingham 3319.

'Rusgian Blue Breeders Aosociation: lvlrs L
li4 Trompetto, l6 Riverview Boad, Gwell,
Epsom, Surrey KT19 0LF. Telephone 01-
330 5786.

Red-Point and Tortie-Point Siamese Cat
Club: Miss J M May, 26 Essex Road,
Enfield, Middlesex EN2 6UA. Telephone:
01 -366 4406.
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Red, Cream, Tortoiseshell, Tortoiseghell
and White, Blue Cream and Brown
Tabby Society: tt/rs D Pope, Pound
House, Debden Green, Bury St Edmunds,
Suff olk.

Short Haired Cat Society: Mrs C Betts,
Treetops, Dells Common, Cadmore End,
Stokenchurch, Buckinghamshire HP14
3UR.

Seal-Point Siamese Cal Glub: Mrs K
Dessauer, 1B Mayfields, Wembley Park,
Middlesex. Telephone: 01 -908 0745.

Siamese Cat Association: Mrs E Lentaigne,
76 Radnor Road, Harrow. Middlesex.

Siamese Cat Club: Mrs K Burgess, I
Eltham Green, London SEg 5LD.

Siamese Cat Society ol the British Empire:
Mrs D Deakin, 79 St Peters Road, Earley,
Reading, Berkshire.

'Shaded Silver and Pewler Petsian
Breeders Associalion: Mrs Janet Green,
2 Harrowing Drive, Whitby, North York-
shire.

Tabby Cat Club: Miss S Hebblethwaite, 3
Lynch Close, Winchester, Hampshire.

HJ,€,LP HJ,ELP HJÆ,LP
Ja, nu er den gal igen. Vi skal jo snart have
udstilling (Århus, 10.-11. maj), og vi
mangler en masse gevinster til tombolaen.
Jeg har tænkt på - da både riget og klub-
ben fattes penge - om det ikke var en idå,
at alle vi medlemmer gav en lille - eller
lidt større - ting til tombolaen, så den kan
komme til at give et stort overskud.

Det kunne jo være sjovt, hvis vi for en
gangs skyld kunne lave en tombola næsten

udelukkende bestående af gevinster fra
medlemmerne!

Så nu glæder jeg mig til at få tilsendt en
masse gevinster, som I skal sende til

Kaj Creve
St. Stege 13, Dyreborg
5600 Fåborg.

P.S.: Det skal være inden den 20. april!
Venlig hilsen

Tabby-Point Sismese and Progressive
Breeders Cat Club: Miss M N Gamble,
The Lodge, Farningham Hill, Farningham,
Kent.

Tabby-Pointed Siamese Cat Society: Mrs A
Gregory, 17 Wilmington Way; Gillingham,
Kent MEB 6JB. TelePhone: MedwaY
361 645.

White Persian Cat Club: Mrs N Rosell, Fig
Tree Cottage, Lovell Road, Winkfield,
Windsor, Berkshire Sl=4 2EU.

'29 Society: Mrs V Campbell, 19 Bylanes
Close, Cuckfield, Sussex.

*East Anglian Persian Cat Society: Miss V
Rolls, Hazelmere, Chapel Lane, Scarning,
Dereham, Norfolk.

*Siamese Cat Society of America: S L
Scheer, 7,335 South Elm Court, Littleton,
Colorado 80122.

'Tortie and White and Bicolour Cat Club:
tvliss J Watson, 7 Churchhill Avenue,
Kenton, Harrow, Middlesex.

Siamese Cat Joint Advieory Committee:
Beryl Lyon, Berilleon, 17 Somerset Close,
Gillingham, Dorset, telephone 331 9.

Northern Siamese Cat Society: Lin Cobley,
Merrilees Cottage, 34 Church Road,
Barnton, near Northwich, Cheshire. Tele-
phone: Northwich 7 8221 8.

Sialnæe Cat Society ol Scotland: Mrs V
Alexander, The Grange, Fowlis Wester,
Crieff PH7 3NL.

North ol Britain Long-hair Cat Club: lvlrs J
Worth, 221 Sherwood Street, Warsop,
Ivlansfield, Nottinghamshire NG20 0HH,
telephone 0623842229.

Ulster Siamese and All Breed Cal CIub:
Miss A Harkness, Mourzouk, 6 Church
Road, Moneyreagh, Co Down, Northern
lreland. Telephone: Castlereagh 691.

*United Chinchills Agoociation: Mr
Laurenson, 46 Woodchurch Close,
Sidcup, Kent. Telephone: 01-300 1 259.

30



*^";;1
R{

r
\
I
,

Referat af bestyrelsesmøde
d. 17. februar 1980 i Holsted,
kl. 14,30
Dagsorden:
l. Godkendelse af referat fra mødet d. 6. januar

2. Konstituering
3. Arbejdsfordeling vedr. Århus-udstilling
4. Budget.
5. Nedsættelse af et udvalg til gennemgairg af

vedtægterne med heirblik på at udarbejde for-
slag til ændringer.

6. Tryksager til udstillinger
7. Eventuelt
Til stede: Birgitte, Henrik, Eskil og Susanna

samt Peter og Birgit fra kl. 15,20 - ca. 17. Mødet
blev afsluttet kl. 17,40. Der var afbud fra June

og Helle. Norma var forhindret i at deltage i be-
gyndelsen af mødet pga. sygdom.

Ad. I
,iEndring i pkt. 2 vedr. katteindfangning:
Det har aldrig været meningen, at klubben

skulle kontakte de kommuner, der foretager kat-
teaflivning. D6t, man besluttede på mødet d. 6.
januar var, at bringe brevene i Hvæssebrættet
(også evt. svar) således at medlemmerne i tilfæl-
de af aflivning af deres løsgående katte, v.ia d6t i
bladet kunne orienteres om hvordan deres rettig-
heder er.

Tilføjelse i pkt. 2: Mødet blev fortsat under
Birgitte Johansens ledelse.

Punkterne 2 og 3 på dagens dagsorden blev
udsat til seneie behandling, idet Peter Nord og

Birgitte Semak endnu ikke var kommet.
Man diskuterede, hvem der kunne møde til

Århusudstillingen om fredagen. Eskil gjorde op-

mærksom på, at han slet ikke kunne deltage på

udstillingen, da han er optaget arbejdsmæssigt.

Ad. 3
Man diskuterede også en forhøjelse af udstil-
lingsgebyr svarende til de beløb, Racekatten an-

vender fra og med deres marts-udstilling. De til-
stedeværende var enige om at holde samme pris,

dvs. kr. 100 pr. kat samt kr. ll0 pr. kuld. På

dette tidspunkt ankom Peter og Birgit. Peter
kunne ikke gå med til en forhøjelse lydende på

kr. 100, idet han mente, at det psykologisk er

forkert at anvende runde tal. Han foreslog der-
for enten kr. 105 eller kr. 95.

Der udspandt sig en del diskussion om hvor-
vidt man skulle leje 6n eller to haller, idet ten-
densen er nedadgående for tilmeldte dyr. Dette i
relation til en evt. prisforhøjelse kunne bevirke,
at man kunne evt. sætte en øvre grænse på 300

katte, som så kunne være i 6n hal. Da der er en

aftale med Århus Stadionhatom at kunne give

endelig besked vedr. halleje d. I. april, blev det
besluttet at forhøje prisen til kr. 95 pr. kat og kr.
120 pr. kuld. Tilmeldingsfristen blev sat til ,,18.

marts, således at vi har mulighed for at leje hal
svarende til antallet af tilmeldte katte.

Derefter diskuterede man de øvrige priser for-
bundne med udstillingen. Entr6 sattes til kr. 15

for voksne og kr. 5 for børn. Katalog sælges for
kr. 10. Der skal ikke bestilles alt for mange kata-
loger.

Peter Nord mente at vide, at i Racekattens til-
meldingspris er inkluderet kokarder. Dette var
der uenighed om. Susanna ville kontakte Allan
Kierulff for klar besked:

Susanna fremlagde udkast til l) spiseseddel,

som blev godkendt med en enkelt ændring, såle-
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des at den nederste del kan passe i en rudekuvert,
2) streamer, hvor man enedes om ikke at anven-

de billede - kun tekst, 3) plakat, som blev god-

kendt. Farven skulle være pistaciegrøn baggrund
med sorte katte. Der trykkes et opslag svarende

til 2-3 udstillinger. Kun % vil få påtrykt text.
Plakatens størrelse skulle være A2 (50 x 35).

Henrik forespurgte om transparenten skulle
anvendes. Susanna undersøger om den kan op-
hænges i Stadionall6. Hvis ja, så ville Henrik
sørge for at få lavet text til den.

Ad.2ogj
Man udbad forslag til sekretaer. Norma blev

foreslået og valgt. Derefter forslag til udstillings-

sekretær. Peter blev foreslå€t. Susanna påpege-

de, at det er stadigvæk meningen at anvende den

tidligere udarbejdede liste vedr. arbejdsfordeling
til umiddelbart før, under og efter udstillingen.
Dette blev også bekræftet af Henrik og Birgitte
og man havde også Normas tilsagn. Birgitte
pointerede, at under selve udstillingen burde ud-
stillingssekretæren være den, der var koordina-
tor og ansvarshavende. Dette var alle enige om.
Peter Nord ønskede ikke at beklæde posten med

den begrundelse, at han ikke kunne acceptere at

arbejde under den af flertallets vedtagne form.
Han foreslog derfor posten beklædt med June.

Dette var der også enighed om, hvis June selv

går ind for det. Der er en god mulighed for at Ju-
ne danner arbejdsgruppe med Helle og Eskil og

Norma er også villig til at hjælpe til med det

praktiske. Det gav Birgit bgså udtryk for. Hun
meddelte desuden, at man ikke skulle regne med

hendes hjælp om fredagen før udstillingen, idet

hun p.g.a. arbejde er lbrhindret i at nå til Århus
før midnat.

Der var enighed om at bestille værelse til dom-
merne på Hotel Kragelund. Der var diskussion

om udstillere med katte samt dommere på sam-

me hotel. Enighed om, at det kunne man ikke
rigtig gøre noget ved, idet der f.eks. i Fredericia
kun er 5 hoteller, og i Århus kan katte medbrin-
ges på samtlig hoteller, med undtagelse af enkel-

te hotel-garnier, som ikke er egnet til anbringelse
af dommere.

Der skulle desuden bestilles 2 enkeltværelser
til hhv. Henrik og Birgit, der selv betaler.

Der var enighed om forsøgsvis at afskaffe
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lørdags-festligheden ved Århus-udstillingen, idet
der i Århus er gode muligheder for at komme i
byen på egen hånd. Der vil blive arrangeret fæl-
lesspisning på Hotel Kragelund for dommere
samt de b-medlemmer, suppleanter, der måtte

ønske at deltage. Dommerne vil få en gave i
form af I mors-dags-platte.

Henrik påtog sig at sørge for grus. Herunder
gav Susanna en anmodning fra Århus-
medlemmer om evt. at indkøbe flere sække end

nødvendig til udstillingen. De overskydende
sække kunne så købes af medlemmerne i områ-

det. Peter Nord mente, at man ikke skulle kon-
kurrere med de eksisterende firmaer. Der var

bred enighed om ikke at være forhandler af
grus.

Ad. 4
Henrik vil meget gerne lave et budget, men før

det kan lade sig gøre, bør vore beholdninger af
div. papir, materialer, tryksager, etc. gøres op.
Dette vil blive gjort, når Norma overtager
sekretær-papirerne. Henrik vil, når oplysninger-
ne foreligger, lave et budget.

Ad. 5

Punktet udsattes til behandling på et senere

møde, idet Peter Nord og Birgit Semak forlod
mødet efter pkt. 4.

Ad. 6

Der skulle trykkes parringsattester, vedtægter,
introduktionsbreve samt skrivelser vedr. killin-
gelisten. Susanna sørger for trykningen. Udgif-
ten bliver lig prisen af papir.

Ad. 7

Susanna uddelte et udkast til forretningsorden
til behandling ved næste b-møde. (Også PN og
BS havde fået et eksemplar udleveret inden de

forlod mødet).
Birgit Semak afleverede et brev hun havde

modtaget fra Siisse Leiditz adresseret til bestyrel-
sen. Brevet går ud på, at klubbens formand er af
østeuropæisk oprindeise, er uden kultur, prakti-
serer østeuropæisk diktatur, og kan ikke noget

sprog perfekt. Brevet er vedlagt protokollen.
Enighed om, ikke at besvare henvendelsen.

'Norma 
udstrykte skuffelse over bestyrelses-

medlemmernes svigten af seminaret.
Referent: Susønna



Referat af Felis Danicas ekstraordinære plenarforsamling
lørdag d. 17. nov. 1979 kl. 11,30 i Kalundborghallen
Ved forsamlingens start blev Elisabeth Kristof-
fersen og Helle Møller-Madsen udnævnt som

stemmetællere.

Fritjof Wilstrup (FW) blev valgt som dirigent
og konstaterede plenarforsamlingens lovlighed,
herefter oplæste han dagsordenen og bad en af
indkalderne begrunde dagsordenen nærmere.

På dette tidspunkt blev det konstateret, at der

ikke var nogen referent, og B. Hammer Jensen

blev udpeget som referent.
Herefter begrundede Susanna Bugge (SB) på

indkaldernes vegne dagsordenen:

I. Drøftelse af den af formanden udsendte »Æn-
dring til stambogsregler vedtaget i Prag, den

28. oktober 1978« med henblik på en over-
gangsordning for danske opdrættere.
Dette punkt blev begrundet med, at flere med-

lemmer af JYRAK havde henvendt sig til hende

fordi parringer, der tidligere kunne føres i LO,
nu var ført i RIEX og det uden, at der var frem-
kommet meddelelse om ændringer i stambogsfø-
ringen. Ved henvendelse til FD var det blevet op-
lyst, at man i juli havde modtaget generalfor-

samlingsreferatet fra FIFe; i september havde

klubberne endnu ikke modtaget meddelelse her-
om, SB havde i et brev af 2. oktober 1979 fra Pe-

der Nord (PN) modtaget det tysksprogede refe-
rat og d. 10. oktober udsendt et brev med en

oversættelse til dansk.

SB mente, at det var forkert at straffe folk for
noget de ikke vidste var ulovligt, og at man ikke
kunne meddele folk, at det de før kunne gøre var
noget juks. Det var derfor nødvendigt med en

overgangsordning.
2. Stambogsførerens kompetanceområde.

Dette punkt blev begrundet med, at der i de

sidste år ikke har foreligget nogen beskrivelse af
stambogsførerens kompetanceområde, og at
indkalderne mener, at en sådan bør udarbejdes.
3. Gensidig information klubberne imellem

vedr. udstillEre, der bliver afvist ved dyrlæge-
kontrollen p.g.a. mistanke om smitsom syg-

dom.
Dette punkt blev begrundet med, at udstillin-

gerne efterhånden ligger tættere og tættere på

hinanden; herved opstår der et problem om
hvem der afvises og hvorfor, især da rygter ofte
spredes hurtigt. Indkalderne fandt det rimeligt
om klubberne videresender meddelelse om,
hvem der er afvist og af hvilken årsag.

Herefter gik man over til behandling af dags-

ordenens enkelte punkter.
Ad l) PN påtog sig skylden for den sene udsen-

delse af FIFe's generalforsamlingsreferat .og

meddelte, at han havde modtaget referatet me-

dio juli, og at beslutningerne var trådt i kraft
medio august; vedrørende antallet af protester

havde han. ingen fornemmelse af, hvor mange

der var tale om.
Agnete Steensgaard havde ikke modtaget no-

gen protester, Åse Nissen (ÅN) havde modtaget
3 og Birgit Semak (BS) 2, SB havde selv modta-
get 4 protester.

Stambogsføreren Lisbeth Færch Jensen (LFJ)
oplyste, at der efter de nye reglers ikrafttræden
blev ført ca. 590 flere parringer i RIEX end tidli-

Her anførte SB, Flemming Nielsen (FN) og

Bent Junge (BJ), at antallet af klager var uden

betydning.
PN fremførte at reglernes ikrafttræden var

udført i overensstemmelse med FIFe's regler, der

bestemmer, at generalforsamlingens beslutnin-
ger træder i kræft d. l. januar året efter, dog tid-
ligst I måned efter referatets modtagelse.

Herefter opstod en længere diskussion om em-

net, der mundede ud i, at forsamlingen skriftligt
stemte om følgende forslag:

Overgangsordning ønskes l0 stemmer

Overgangsordning ønskes ikke l3 stemmer

Ad 2) FN indledte med at anføre at ifølge en

FD-beslutning i tresserne må stambogsføreren
(stf.) ikke være medlem af nogen klub.

Hertil anførte FW at de gældende love var fra
1972 og på spørgsmål fra FN, om tidligere be-

slutninger ikke var gældende, svarede Henrik
Holm ja.

SB mente, at der måtte findes retningslinier

for stf's arbejde.
FW læste herefter de i FD's love af 28.01.1975
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indførte retningslinier for stf's arbejde op, der

blev endvidere henvist til en beslutning i FD's
forretningsudvalg af 13.08.1977, hvori udvalgets

kompetance i tilfælde af såkaldte genetisk umu-

lige parringer er omtalt.
Inge Merete Wilstrup anførte, at stf. ikke har

nogen egentlig kompetance, men skal for hver
rekvisition undersøge, om den anførte parring

kan give det anførte resultat og i tvivlstilfælde

forelægge disse for forretningsudvalget, og at

praksis var, at tvivlstilfældene i første omgang

blev returneret til klubbens stambogssekretær,

såfremt der derefter blev insisteret, blev de sendt

til forretningsudvalget.
Henrik Holm spurgte om, hvilke pligter der i

disse tilfælde er pålagt stf., som svar blev der

henvist til forretningsudvalgets beslutning af
2.06.1979.

Herefter spurgte FN, hvor det er angivet at

stf. skal forespørge FIFe, hvortil der blev svaret,

at der ikke findes nogen regel, men at det i tvivls-
tilfælde er kotume.

Herefter blev enkelte eksempler diskuteret, og

under diskussionen blev man enige om, at stf. i
tvivlstilfælde skøl returnere rekvisitionen til
klubben inden den forelægges forretningsudval-
get, samt i forbindelse med en diskussion af det

rimelige i at stf. i en korrespondance med FIFe

om stamtavler havde anført Åse Nissens tittel
som dommer, hvilket i den forbindelse mentes at

være irrelevant, blev man enige om, at fremover

skal stf's korrespondance med FIFe, bortset fra
ansøgninger om stamnavn, kontrasigneres.
Ad 3) Under dette punkt var der enighed om,
at en sådan orientering burde finde sted, og
klubberne blev opfordret til indtil videre at in-
formere hinanden og fremsende forslag om en
egentlig ordning til FD's ordinære plenarfor-
samling. Under diskussionen var man nået til en

ordlyd som følger:

»Det pålægges klubberne inden 14 dage efter
en afholdt udstilling gensidigt at informere hin-
anden om, hvilke udstillere, der blev afvist
p.g.a. mistanke om katte med smitsom sygdom
gennem en erklæring fra dyrlæge.

Såfremt en afvist udstiller ønsker at deltage i
en indenfor 3 måneder efterfølgende udstilling,
skal udstilleren inden 1 uge efter den afholdte
udstilling fremsende en raskmelding for samtlige
katte i katteriet til udstillingssekretæren«.

Herefter opfordrede FN klubberne til at ind-
sende medlemslisterne i januar, så optælling og

kontrol kan foregå i god tid.
Efter en kort orientering om den netop af-

holdte generalforsamling i FIFe takkede PN diri-
genten, som derpå sluttede mødet og takkede for
god ro og orden.

Bo Hammer Jensen

h

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

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

Blåmasket colourpoint
Grig af Blovstrød, gebyr 500 kr.

NORMA AGERSNAP LARSEN

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

-det bli'r ædt

Nu ocsÅ I TABLETFoR/vrnt- HUNDoG KAT.
Bredspektret ormemiddet; ta,r aIe atm. forekommende
orm hos hund og kat.
VERMOX vet. tabletter å 100 mg: nemt at gi,. præcis dosering og
uden egen lugt eller smag.

Dosering:

l_lv.1lpe 
og killinge.r 1/t tabl.2 gange daglig i 5 dage.

Katte og små hunde 1/z tabl.2-ga;ge aa"gtlg i S aåg".
Større hunde 1 tabl.2 gange dågli§ i 5 d"agå.

VERMOX vet. kan købes RECEpTFRTT
på apoteker, hos dyrlæger og andre godkendte
veterinærdistributØrer i bl ister-pakni ng
med 10 tabletter til kr.16,40
(apotekspris inkl. moms).

2

' ilr'i:",nn', å /^#.§F_.f,F.ml#F,yf ff i.
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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

Trf. 06 - 17 U 17

Abyssinier
SIGIRIYA

Opdræt af vildtlarvede og røde abyssiniere
Jgrgen K. Andersen

Fagerhjem, Allestrup, 8961 Allingåbro
Trf. 06 - 48 18 84

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, skildpadde

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

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

Colourpoint
»ZAKKO« Colourpoint

Specialopdræt af: Lilla + chokolade samt blå +
brunmasket.

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg

Ttf. 04 - 42 94 56

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

maskede colourpoint.
Lissi Johansen

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

British Blue & 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, 9rM0 Aabybro. Tlf. (08) 242476
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PERAOENIYA

Opdræt af blå og brunmaskede siamesere.

Ellen Lønbæk
Sydtoften 23, 8260 Viby J, tlf. 06 - 29 31 05

Burmeser
»Af PEGU YOMA«

Opdræt af brun burma.
Sterna Gilbe, Miltonsvej 21

8270 Højbters. Tlf. 06 - n fi 02

»AF DYREBORG«

Specialopdræt a{ brune burmesere.

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

Trf. 09 - 61 19 81

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere.

Killinger lejlighedsvis til salg.

Hanne Kæhlershøj
Melbyvej 86, 5486 Grindløse.

Trf.09-æ1270

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Bøgebakken 7, 9210 Ålborg SØ

Ttf. 08 - 14 03 39



Burmeser (fortsat) Forskellige racer (fortsat)

»AF NØRR«

Opdræt af burmesere i forskellige farver.
Karin og Erik Nielsen

Sonatevej 3, 8700 Horsens. Tlf. 05 - 62 87 65

AF SHWE-DAGON

Burmeseropdræt i farverne brun, creme, rød,

blåcreme og bruntortie.
Grethe & Richardt Pedersen

Neptunvej 18, 8700 Horsens, tlf. 05 - 61 25 32

Siameser

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

Birgit Nørgård
Lyngparken zl9, 2800 Lyngby

Tft.02 - 44 13 42

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

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

PERADENIYA

Opdraet af vildtfarvede og røde abyssiniere.

Ellen Lønbæk
Sydtoften 23, 82æ Viby J, ttf . 06 - 29 31 05

Forskellige racer

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 g1

5690 Tommerup. Tlf. Og - 75 14 17

r»Salwsen Blue«
Siamesere 24a, 24b, 24c.

Orientalsk Korthår: Havanna, Blå, Lavendel.
SUss€ Leiditz

Østbanetorv 1, l. 8000 Århus C

Ttf. 06 - 1273 Æ

Til avlstieneste

Perser

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

Dora og Egon Strellner
Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 Ålborg

Trf. 08 - 13 19 42

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

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

Trf. 04 - 68 56 93

Creme perser:

Cigo af Bangalores, parringsgebyr 500 kr
lnge og Peter Nord

Kjørboesvej 2, 6000 Kolding
Ttf. 05 - 5374 46

Y
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Brunmasket colourpoint:

MICKEY AF IMPALA
Joan Thestrup

Ådum, 6830 Tarm. Tlf. 07 - 37 62 55

Brunmasket colourpoint:
HANSI AF BLOVSTRøD

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 84'10 Rønde

Ttf. 06 - 3672U

BLÅMASKET COLOURPOINT

Ballydane's Orakie (Gen for lilla + chokolade)
lnge-Lise Andreasen

Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg
Ttf. 04 - 429456

Burma
Lilla burmeserhan

lnt. Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK
lngelisa Børresen

Jeppe Aakjærsvet?f,92W Åtborg SV
Ttf. 08 - 180262

Ch. Tectona Kalizmar (engelsk import).
Parringsgebyr 500 kr.

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

Rødbrun burmahan:

Int. ch. BOSINVER PEN-CATH
(engelsk import)

Solveig og Gerhard Håjek
Myrkærvej 5, 6392 Bolderslev.

Trf. 04 - & 63 23

Killinger - netop nu
Brune burmakillinger til salg efter den 14/4 1gg}.

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21, 8270 Højbjerg. Ttf. 06 - 27 10 02

Perser (fortsat)

Perserhan - Rød tabby
Ch. ARGUS HARVEY

Agnete Wolf
Åvej 10, Mølby, 6560 Sommersted,

tlf. 04 - 55 46 75

Colourpoint

Siameser
Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam)

Uruguay Filur
(begge leukæmitestet)
lnger Flge Crafack,

Søndergård, Ribevej zl0, 672K) Bramminge
Trf. 05 - 17 36 69

Blåmasket siam-han:

SALWEEN BLUE HENRI
Fader: lmport fra Holland.

Siisse Leiditz
Østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Århus C

Ttf. 06 - 1273 q

Chokolademasket siam

NUSER af FREDENSLUND
ch.-2. Bto.-1.-cAcrB

Henning Jensen , Tlf, 09 - 14 02 53

Chr. Winthersvej 8 . 5230 Odense M

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

Gudrun Mii!!er,
Klintebjergvej 5, 5450 Otterup, tlf. ff) - 82 16 58

I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøj,

92180 Løkken. telf, 08 - 88 31 88.

Blekenbakkens Pot6e (24)

engelsk-svensk af stamning.
For leukæmitestede hunner.

Birgit Nørgård
Lyngparken tl9. 2800 Lyngby

Ttf. 02 - 4413 42.
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Katteartikler er min hobby

TRANSPORT.EOXE

KATTE.KURVE

Halsbånd - seler

It/adskåle - liner

KATTESAND

Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

VITAMINER

Fellglanz - Bonefort - Procat
Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT.BAG
Jernbane Alle 60 . 2720 Vanløse

Telf. (01) 74 06 60

Postordrer besørges

Øvtige nordiske

katteblade

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 O

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

+
KATTEN VÅR
Tokerudveien 57,

Oslo 10, Norge
Abonnementspris 35 n.kr

+
VÅRA KATTAR:

Bertil And€rsson, Box 288

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

+
KATTEN:
Hanne Korsberg
Stenløkke 5

Æ22 Havdrup

+
RACEKATTEN
Vally Jensen
Kirkebjergsall6 162

2600 Glostrup
Abonnementspris: 45 kr

KATTEMAD
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Kort

vi sender

* Prøv også
HUNDE. OG
KATTEBAREN

nnger.

eller bringer

POSTORDRER BESØRGES

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

9000 Aotborg
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