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Han siger jegerloæsen.Detlconhan selu uæne.

Han griner, når hon hælder
de store, sat'tige kød-

og leuerstykker i krat'tsky
op i min sk<i/, og siger:

Kræsne møjkoL
Nå. Man har jo ikke selu

uølgt sit miljø.
Idog skol den kræsne kat

ha' store, lækre fiskestgkker i hakket
leuer og indmod.

Ogsd Whiskos, Han er bleoet ret
kræsen med huod hon køber

(Ellers kommer han til or smide ud.

lgenWhiskos.
Den kræsne kat har noget at uælge imellem.

Han sidder deroure og smouser
i kronhjort

Hon er nu go'nok
Hon skal bore ikke tro.

han slipper let
omknngmaden til mig.

Så er det skroldesponden
og penge ud af lommen.

Men det synes, som om
hon har lært det

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

whiskas
Hvis du elsker en kræsen kat.

MaslerLoodsas Vesterbrogade34 1620 KøbenhavnV
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leuer i gel6-sous.
Hon at deL Men hua'.
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En kostelig sjældenhed !
Alison Ashford

De fleste katteopdrættere er klar over, at det kan lade sig gøre

at frembringe en skildpaddefarvet han, men at dette fænomen
kun forekommer en gang ud afhver hundredetusind parringer.
Derfor troede Mrs. Glenda Ford, opdrætter af Marilane
siamesere, at hun så syner, da en afkillingerne i etkuld på tre
siamesere, alle hanner, udviklede en stærk rød blis i sin ellers
mørkebrune maske.

Kattenes køn blev checket endnu en gang og de var bestemt
hanner allesammen. Stamtavleme blev taget frem og gen-

nemstuderet. Mrs. Fords katte er familiedyr, boende i huset

med den øvrige familie; deres parringer er planlagt måneder

forud for hunnens løbetid, så der kan ikke være tale. om at
killingernes forældre er andre end dem på stamtavlen: Mrs.
Mary Morris' yndige cream-point, Sikkum CreamAndreanov
som far og Mrs. Fords egen seal-point, Hydinisy Witd Honey
som mor. Andreanov er en ung hankat, der er far til andre
kønne og helt normale killinger, og Wild Honey har tidligere
produceret yndige killinger, blandt hvilke kan nævnes Ch.
Marilane Holly; tre andre hunner samt en han har opnået
certifitater.

Jeg blev indbudt til at se denne udsøgte sjældenhed,
Marilane Harlequin, den tortie-maskede han, da han var 7

uger gammel. De spredte, nordlige højdedrag danner en ideel
baggrund for Marilande katteriet og til min glæde fandt jeg

Harlequin boende i overdådighedens skød, i en stol ved siden
af en pragtflrld, gammel Kentish murstenspejs. Hans to
rødmaskede brødre samt en anden rødmasket killing var
sammen med h.am, men Harlequin må have vidst, at han var
noget særligt, for lige så snart vi kom ind, sprang han op på
mine skuldre via vindueskarmen, hvor han gratiøst væltede to
figurer. Da han endelig blev enig med sig selv om at falde til ro
på mit skød, fik jeg endelig lejlighed til at undersøge ham
næ[nere. Hans ører er spættet med mørkerød og creme
aftegninger, således også hans poter. Hans hale var på det
tidspunkt af en ubestemmelig farve, men jeg får at vide, at alt
imens han vokser, bliver de røde og creme aftegningermere og
mere tydelige. Han er en slank killing af god gennemsnitstype
og med en mægtig personlighed.

JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Susanna Bugge
Kærlodden 7

8320 Mårslet
Trf. 06 - 27 28 19

NÆSTFORMAND

Birgitte Johansen
Parallelvej 25
9900 Frederikshavn
Trf. 08 - 4:l 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
Ttf. 04 - 44 16 53

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

SUPPLEANTER:
Helle Møller-Madsen
Ølstedgårdvej 19

5230 Odense M
Trf. 09 - 15 87 80

Eskil Jørgensen
Søgårdsvej I
5750 Ringe

Trf. 09 - 623375
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Photogfaph by Mary Momis
MARILANE -HARLEQUIN, malø Tortla Polnt

Srarnese.

Uden at trænge for meget ind i genetiske

udredninger bør læseren vide, at en skildpad-
defarvet han er anset for at være umulig, idet
skildpaddefarvede killinger opstår fra en parring

mellem en sort (eller seal) hun og en rød han, og i

visse tilfælde afen skildpaddefarvet hun og en sort
han. (Den samme regel gælder for blå-cremens
vedkommende.) I alle disse tilfælde er de

skildpaddefarvede killinger hunner, idet den røde

farve er kønsbundet. det vil sige. den bæres
uclelukkende al X kromosomet. En hun har to X
kromosomer mens en han har et X og dt Y
kromosom. For at den røde farve skal være synlig.
må killingen imidlertid have to X kromosomer
(bærer af den røde farve), og må derlor være af
hunkøn.

Ved de sjældne forekomster af skildpaddefar-
vede hanner har videnskabelige undersøgelser vist
at XY-sammensætningen hos den skildpaddefar-
vede han har gennemgået nogle forandringer. Den
videst accepterede teori går ud på, at kønskromo-
somerne har produceret et extra X med det
resultat, at en skildpadde han kan ses at have en

XXY sammensætning på grund af en lille for-
andring under celledelingsprocessen i de første
faser af reproduktionen efter at undfangelse er
sket. Der er også andre grunde, men de er så
sjælne, at kun genetikere vil anse dem for at være
bemærkelsesværdige.

På grund af den usædvanlige sammensætning af
XXY kromosomerne, er den skildpaddefarvede
han almindeligvis, men ikke ufravigeligt, ufrugt-
bar. Så Mrs. Fords lille Harlequins udvikling vil
blive afinteresse for hele katte-menigheden, ogjeg
håber at kunne fortælle om hans fremskridt som

månederne går.

Hans tilstedeværelse i familien har gjort en ende

'MARILANE HARLEIItN, wtth Rect potnt tttter-brothøI2:r'it::ii:Jrilrt:n 
Ashtord
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på den fredelige atmosfære i deres landejendom,
efter at den lokale presse har taget sagen op; derfor
står telefonen sjældent stille. Men Glenda tager

det i stiv arm, for hun er vandt til at udstille
vinderkatte og killinger gennem de sidste syv år.

Hun er bedst kendt for sine yndige rødmaskede

siamesere, men hun har også opdrættet en af de

sjældne lilla{ortiemaskede. Denne smukke hun-

kat, Marilane Gin-Fizz fylder to sider i Angela
Sayers nye bog: »The Encyclopaedia ofthe Cat«.
Hendes sarte farve er meget yndig, alt imens

hendes øjne har den dybeste blå farve. Hendes far

er Mrs. Humphries prægtige, rødmaskede Grand
Champion Patrician Nijinsky, hvoraf navnet Gin-
Fizzt.

Det synes at være umådelig længe siden mine
egne lillamaskede killinger nåede avisernes ho-
vedspalter som det tredie kuld af udelukkende
lillamaskede nogensinde, men jeg husker tydeligt
den kildrende fornemmelse ved at have noget så

usædvanligt. og jeg ved hvad Glenda Ford må føle
nu.

(Fra Fur & Feather,
oversat af Susanna Bugge)

Et katteproblem eller
har kat eller kommune ret? -

Under denne titel bragte vi nogle breve for-
anlediget af en sag i Sønderjylland og berettet af
vort medlem, hr. Christian Dorf, Kruså. Siden
sidste nummer af bladet er sagen imidlertid btevet
afsluttet. Der er nu kommet svar fra Landbrugs-
ministeriet, der vedlagde Bekendtgørelse nr. 460
af8 september 1977 om bekæmpelse afrabies, en
større sag, som ville optage for meget plads ved
gengivelse (hvorfor interesserede kan lå kopi til-
sendt efter skriftlig begæring og vedlæggelse afkr.
10,- til dækning af kopiering + porto), samt fra
Miljøministeriet. Begge breve bringes nedenfor.

Hele korrespondancen giver os grund til at kon-
kludere, at i hr. Dorfs tilfælde har kommunen
ingen dækning for aflivning af tamkatte. Men hvad
så? fristes man til at spørge. Jo,jeg personlig ville
nok indgive klage til Miljøstyrelsen via min lokale
kommunalbestyrelse og forlange erstatning for
mine dyr. Det bliver siklert en langsommelig
affaire, men måske vil det medføre, at kommunen i

fremtiden afholder sig fra med det samme at aflive
de indfangede katte.

Susanna Bugge

Brev fra Landbrugsministeiet dateret
27. marts 1980:

Landbrugsministeriet har modtaget Deres skrivel-
se af 18. december 1 979 til justitsministeriet til be-
svarelse af spørgsmålet om indfangning og afliv-
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ning afkatte i henhold til lovgivningen om bekæm-
pelse af rabies.

I denne forbindelse kan man meddele; at der
ikke på baggrund af bestemmelserne om bekæm-
pelse af rabies kan foretages indfangning og afliv-
ning afkatte medmindre en kat har udvist sådanne

tegn på mulig forekomst afrabies, at den i henhold
til nævnte bestemmelser skal uskadeliggøres, eller
må antages at være blevet bidt eller har været i be-

røring med et af rabies angrebet dyr, jfr. § § I og 3

i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 460 af
8. september 1 977 om bekæmpelse afrabies (hun-

degalskab) hvoraf et eksemplar vedlægges.

Om særregler vedrørende afspærringsdistrikter
henvises til § 5 i samme bekendtgørelse. Det til-
føjes at der ikke for tiden er etableret noget afspær-

ringsdistrikt. Det skal nævnes, at rabies ikke er
påvist hos danske katte siden 1970.

I'adskiliige kommuner har man etprogram, efter
hvilket bestanden af katte søges nedbragt. Disse
har dog ikke deres oprindelse i bestemmelseme

om rabiesbekæmpelse men i miljøministeriets be-

kendtgørelse nr. 170 af 29. marts 1974 kap.
12.4.2 og landbrugsministeriet har derfor videre-
sendt Deres skrivelse til miljøstyrelsen til behand-

ling af dette spørgsmåI.

P,MV-
E,B

Susanne Rydeng

Brev fra Miljøministeriet - Miljøsty*relsen,
dateret 7. maj 1980:

Miljøstyrelsen har fra ladbrugsminisreriet modta-
get Deres skrivelse al 18. december 1979 til be-



svarelse af spørgsmålet om indfangning og afliv-
ning af katte.

I denne anledning bemærkes, at regler for be-
grænsning af ulemper som følge af omstrejfende
dyr i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse

nr. l7 O af 29. marts 1 974 kap. I 2.4.2 fastsættes af
kommunalbestyrelsen. Klager over de afgørelser,

der i denne forbindelse fastsættes af kommuneme,
kan indgives til miljøstyrelsen.

Såfremt De imidlenid ønsker at klage over de

trufne foranstaltninger, skal man anmode Dem om
at indgive klage herom til miljøssrelsen, via den

kommunalbestyrelse, der har truffet afgørelsen.

P.D,V,

Søren Stensbo-Smidt

'r tidert
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TELEFON 92 48 09

HJØRR I NG

TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Århus)

Telefon 06 - 24 15 11

Aben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Hunde, kafte 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

DYRLÆGEGÅROEru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - '[4 æ 99
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Klubmeddelelser

Nittegevinsten
i Arhus er udtrukket på nr.: 2438 (er aftrentet) og
nr. 8749..Gevinsten kan'aftrentes hos formanden
eller fås tilsendt ved fremsendelse af lodsedlen.

*

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«.

ic

Stamtavler
Når De skal have stamtavler på killinger, støl
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

4utoriserede. For at få en hankat autoriseret
kræves følgende:

I

l. en attest på at testiklerne er normalt udviklede

og placerede, og

2. at kattel allerede er far til et kuld.

Priser for stanltavler m.m.
stamtavleindt.3mdr... ...... kr.36,-
stamtavleindt.6mdr... ...... kr.60,-
stamtavleindt. I år.... ...... kr.85,-
kopistamtavle ..... kr. ll0,-
transfer. ... kr.20,-
stamnavn . kr.120,-
aut. afhankat ....... kr.60,

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

Efter 12 mdr, kan der ikke automatisk udste-

des stamtavle, men katten må først udstilles i
noviceklasse.

Stamtavlekopi beror hos stambogsføreren i 3

mdr. inden uålevering

*

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

ECEN klub.

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

. 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

Krengerupvej 91

5690 Tommerup
Trf. 09 - 75 14 17

RACEKATTEN
Ruth Brynnum
Søndervangen 6u

3460 Birkerød
tlf. (02) 81 0r 75

DARAK
Aase Nissen

Tryggevældevej 145

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 loretage del fornødne.
Har man opnået titlen International Cham-

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

til stambogssekretæren, der fremskaffer FIFe-
kokarden.

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 19,9260 Gistrup, tlf.
08 - 31 43 93.
Winna Greve, Sr. Srege 13, 5600 Fåborg, tlf. 09 -
61 89 81.

Inge Bilsted, Høidevei 36, 2670 (lreve Strarrcl

rlf. 02 - 90 12 83.

Inge-Lise Andreasen, Arnkilsmaj l, 6400 Sørr

derborg, tlf. 04 - 42 91 56.

Århus-udstillingens

vindere

Bedste LH-voksne:
Katalog nr. 20 - Tom Kyle's Theriak (blå

Perser) han

Ejer: Katharina Landfried
Bedste LH-voksne, modsat køn:

Katalog nr. 45 Ch. Teekola Rhapsody in
Red (skildpaddefarvet per-

ser) hun.

Ejer: M. Nielsen
Bedste LH-kastrat:

Katalog nr. l0 - Hostrups Naram-Sin (sort
perser) han

Ejer: Per Thomsen.

Katalog nr. 146- Mister Charlie af Tamara
(blåmasket colourpoint) han

Ejer: Allan Kierulff.
Bedste LH-kuld:

Katalog nr. 3 - Zakko's kuld - 1,4 (colour-
point)
Ejer: Inge-Lise Andreasen

Bedste KH-voksne:
Katalog nr. 205 Int. Ch. Yucutan Fuscus

Sigiriya (vildfarvet abyssi-
ner) han

Ejer: Jette Høeg Schmidt.
Bedste KH-voksne, modsat køn:

Katalog nr. 255- Saiga'sAfrodite (chokolade-

burmeser) hun

. Ejer: Marianne Petersen

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.

Altonavei 1 . 5463 Harndrup Tel'efon 09 - 88 15 83.

H U N DE Århus Dyrepension
Pensionfor Viaduktvej, Viby

Telefon OG - 282788
KATTE

INGRID HENRIKSEN

Telf. 08 - 44 38 83.

Musvitvej 1 9990 Skagen

Stamnavn

»BANGALORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

B,-uc3 af Jackmanis (blå perser).

Ivlarco af Donaciano (rød perser)

Opdræt af perserkillinger efter

championiorældre i farverne blå,

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

Bestilling modtages.

r0



Bedste KH-kastrat:
Katalog nr.26'l- Dion af SHwe-Dagon (cre-

me burmeser) han

Ejer: Christian Appel
Bedste KH-ungdyr:

Katalog nr. 196- Syriam's Miss (british blue)
hun

Ej er: S amohono Z aroemaha

Bedste KH-kuld:
Katalog nr. 186- Saiga's kuld (burmesere)

Ejer: Marianne Petersen

Bedste Siam/Orientaler voksne:

Katalog nr. 289- Pixi's Ca§ Joe Ann (SP-
siameser) han

Ejer: Conny Holst.
Bedste Siam,/Orientaler voksne, modsat køn:

Katalog nr. 336- Pi-Den Cacao (CP-siame-

ser) hun
Ejer: Birgitte Johansen.

Bedste Siam/Orientaler kastrat:
Katalog nr. 36l-Bank-O-Kim Alladin (TP-

siameser) han

Ejer: Birthe Bank Mikkelsen
Bedste Siam,/Orientaler ungdyr:

Katalog nr. 3l8-Baranduin Blandford (SP_-

siameser) han

Ejer: Anite & Georg Quade

Bedste LH-kuld.

Bedste S iam/Orientaler kuld:
Katalog nr.284- Bank-O-Kims kuld - 1,2

(SP-siamesere)

Ejer: O.K. Bank-Mikkelsen
Bedste Siam/Orientaler veteran:

Katalog w. 296- Florentine's Florentine
(SP-siameser)

Ejer: Gudrun Miiller.
MIS Århus:

Katalog nr. 105* Oscillum Hollie (skildpad-

defarvet perser) hun

Ejer: Lene Linea Jensen
Vinder af LH-opdræt:

Katalog rr. 172- Stamnavn OSCILLUM
90,3 point
Ejer: Gitte & Lykke Lyk-
keland

Vinder af KH-opdræt:
Katalog nr. 385- Stamnavn SYRIAM'S

95,14 point

Ejer: Elisabet Kristoffersen
Vinder af KH-avl:
Katalog nr. 380b- Andrea von Neslien -

94,2 poirt (siameser) hun

Ejer: O.K. Bank-Mikkelsen
Bedste Huskat:

Katalog nr. 283- Torben
Ejer: Jan Pedersen

n
Mis Århus med ejer
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UDSTTLLTNGEN r Ånuus
Udstillingen i Århus startede, for mit vedkom-
mende, da vi samledes for at sortere tilmeldin-
geme efter race, køn og klasse, samt for at sende

accept ud til udstilleme; det lyder ikke af meget,

meh det tog 4 mennesker en hel dag til sent ud på
aftenen. Senere følger adskillige timers arbejde

efter etfingersystemet (Hvo som søger skal findel)
for at få skrevet et katalog uden alt for mange fejl,
og en liste over udstilleme. Da dette efter mange

dages arbejde ved fælles hjælp er lykkedes, og

resultatet er sendt til trykkeren, bliver dommer-
sedleme skrevet og langt om længe når vi frem til
dagen før udstillingen.

June har lavet en plan over burenes placering i
hallen, men da vi skal til at stille op viser det sig at
den ikke kan følges helt, for der er nogle trapper
som ikke var på den plan over hallen vi havde fået,
og en del af buropstilllingen for langhårskattene

må ændres. Dommerringen for korthår volder
også lidt problemer og bliver lavet om et par gange

indtil vi til slut bestemmer os for det der først blev
planlagt. Ved midnatstid er det hele færdigt, og vi
tager til vores logi, godt udmattede og lidt skuffede

over at så få lokale medlemmer var mødt op for at
hjælpe.

Lige til det sidste er der nerver på, for den ene

dommer kommer sent, og vi overvejer allerede om
kattene skal fordeles anderledes, da hun til vores

store glæde dukker op. Derefter går det slag i slag,

bedømmelserne begynder at strømme ind og skal
skrives på liste og taile, samt hænges på burene.

Jeg kommer kun ned i udstillingshallerne få øje-

blikke ad gangen, så hvis min beretning her er

noget mangelfuld håber jeg man vil have mig und-

skyldt. Jeg ved dog at et par stewarder og en dgm-

mer blev bidt af en genstridig kat og skulle have

sårene behandlede, etpar katte stak af, ogblev fan-
get igen. Hos de langhårs var der opløb omkring

Lis Nielsen som holdt åben bedømmelse hvilket
publikum tydeligt nok satte stor pris på. Tiden fløj

afsted hele dagen, men desværre er der malurt i
glædens bæger, for en af de tyske udstillere fik et

hjertetilfælde i løbet af lørdagen og blev indlagt

akut, så vi er alle megetbekymrede påhans vegne.

Om søndagen fortsætter travlheden, og midt i
det hele fårjeg besøg afden venindejeg bor hos, og
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somjeg endnu ikke har nået at få snakket med selv
om hun lægger hus til mit ophold. Hun er ikke sær-
lig interesseret i katte, men hun mener hun har
gjort en pudsig iagttagelse afkattemennesker. Hun
siger, at de tyske kattefolk er meget velklædte i
farver der ofte harmonerer med deres burgardiner,
det samme gælder til en vis grad de danske
langhårsejere medens derimod korthårsfolket i det
store og hele ser ud som om de har fået kylet de

nærmeste klude på, kun fordi man jo skal have et

eller andet på. Desværre havde jeg ikke tid til at se

efter om det var rigtigt, så påstanden må stå for
hendes regning.

Efterhånden nåede vi frem til søndag aften, og

det lykkedes at få udtaget de bedste katte og at få

de fleste præmier fordelt uden alt for stor for-
sinkelse, selv om en af donlmerne var kommet til
at tage sin bedømmelsesliste med sig hjem.

Mange udstillere klappede selv deres bure sam-

men om aftenen, men alligevel var der et stort ar-
bejde tilbage med at klappe bordene sammen, og få
det hele kørt ud til den ventende vogn, og desvær-

re var der igen meget få lokale hjælpere, men ved

22-tiden var salen endelig ryddet, og vi er både

trætte og øre i hovedet da vi endelig kan starte

hjemkørslen til Fyens land.
Helle Møller-Madsen

Bedste Siam/OKH kuld.

M idtiysk Kattepension
v/Karin Larsen
Ørnsholtvei 3, 7 173 Vonge
Trf. 05 - 80 33 75

I ndividuel Pleje/Fodring Antal pladser:
Bur. str.:

16
'l 00x10Ox8O
Faste sider,
Net i forside,
Hylde i alle bure.
2 x daglig
Kogt fisk
Kogt kylling
Kogt lever, hjerter
3 slags dåsemad
Vand, fløde, ymer.
Kr.22,-

Fodring

Pris pr. døgn:

Vacc. mod kattesyge kræves. Pelspleje til langhår.

l3

% æ



MODERLIG AI\F,Æ,RD, II:
Amme-die forholdet og vtrkningen af moderløshed.

Genoptryk fra Hvæssebruettet, 1975

Af Benjamin L. Hart, D.V.M., Ph.D

Mange katteejere og dyrlæger har bemærket, at

moderløse katte, vil vise adfærdsmæssige og

fysiologiske afvigelser. Overdreven agressivitet,
uhensigtsmæssige omgangsformer, unormal sex-

uel adfærd, såvel som tegn på dårligt helbred er

blevet henført til et kunstigt emærings- og udvik-
lingsmiljø. I denne artikel vil vi behandle nogle ex-

perimentelle studier, som understøtter disse iagt-
tagelser og som stiller forslag til behandling.

Når moderløshed har så stærk indflydelse, er

det vigtigt at forstå den rigdom aferfaringer en lille
killing modtager fra omgivelserne. I den fore-
gående artikel om moderlig adfærd behandlede vi
moderkattens adfærd ved fødslen og umiddelbart
derefter. Her vil vi afslutte billedet ved at betragte

amme-die forholdet.

Tre stadier af amme-die opførsel.

Ungen begynder at sutte indenfor de første to
timer. I mange tilfælde vil amningen ikke påbegyn-

(Feline Practice, Santa Barbara,
Calif., USA. Oversat af Susanna

Bugge).

des, før den sidste killing er født. De nyfødte vil let
kunne finde en mælkevorte på moderen, der ligger

delvist omking kuldet. De bliver selvfølgetig til-
trukket af moderens kropsvarme. - En nyfødt
kravler langsomt og uregelmæssigt med padlende

bevægelser af forbenene, mens den skubber fra
med bagbenene. Ved at bevæge hovedet fra side til
side afsøger den området foran sig for til sidst at
komme i kontakt med moderens bug. Små killinger
klatrer på moderens krop og nusler ind i pelsen,

indtil de finder en mælkevorte.
I de første to dage efter fødslen tilbringer

moderkatten næsten al sin tid hos kuldet. Senere

vil den tid, hun tilbringer hos sine unger, være af-

hængig af kuldets størrelse. Med et stort kuld vil
70 pct. af hendes tid være optaget af amning og
pleje, men betydeligt mindre, hvis hun kun har et
par killinger.

HUNDE
KATTE

Bygholm Dyrepension
Pension for lslandsvej 18. 8700 Horsens

Telefon 05 .61 14 44

VE]LE DYREPENSIONI
Telefon 05 - 821265

HUNDE - I(ATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle
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Den udvikling, der Frnder sted i løbet af amme-
die forholdet, er beskrevet af Schnerila, Rosen-

blatt og Tobach (i H.L. Reingold: Maternal Be-
haviour of Mammals, 1963). De skelner mellem
tre trin. I det første, der varer fra fødslen ca. 3 uger
frem, er det moderen, der tager initiativet til
næsten alle måltider. Idet hun kredser om kuldet
eller lægger sig hos dem, vækker hun killigeme ved

at slikke dem. Hun ligger almindeligvis i en bue

med patterne vendt mod dem. Som tiden går,

bliver de nyfødte meget kvikke til at finde mælke-
vorterne og til at besvare moderens omsorg, Man-
ge killinger synes allerede efter et par dages forløb
at være i stand til at finde bestemte vorter med en

vis regelmæssighed. De bemægtiger sig et par
foran, i midten eller bagest og sutter vekselvis af
hver af dem. Andre sutter hvorsomhelst og synes

ikke at foretrække bestemte steder.

Amningens andet trin varer fra den 3. uge til 30

dage. I denne fase vil ungerne, der både ser og

hører godt, være i stand til at forlade reden og gen-

kende og søge kontakt med moderen udenfor
denne. Nu er det som regel ungen, der tager initia-
tivet til kontakt både i og udenfor reden. Moder-
katten lægger sig for det meste villigt ned eller
vrider mælkevorteme frem, hvis hun allerede

ligger.

Amme-die forholdets tredje trin starter omkring
30.-dagen efter fødslen og glider over i afvænning.

I denne periode er det faktisk ungen, der bestem-
mer, hvornår måltideme skal finde sted. Killing-
erne følger moderen hyppigeidng hyppigere, og

efterhånden vil hun ofte undvige deres påtræn-
genhed, f.eks. ved at ligge på maven eller ved at
klatre til vejrs, så de ikke kan nå hende. Afvæn-
ningen sker henimod slutningen afdenne periode
ved, at moderen bliver mere og mere utilnærmelig
for de små, medens disse på den anden side bliver
bedre i stand til at indtage anden føde. Hos de

vildtlevende arter afkatteslægten vil moderen ofte
bringe ungerne de voksnes føde henimod slut-
ningen af denne periode. I tamkattens tilfælde er
dette hverv naturligvis overtaget af killingernes
ejer.

Betydningen af, at sutning belønnes med mad.
Nyere undersøgelser om suttevaner hos killinger
af Koepke og Pribram har vist en formindsket ak-

tivitet henimod fravænningstidspunktet, selv om

moderen hverken er afvisende eller undvigende
overfor dem. Det er således tydeligt, at både
moderens og killingernes opførsel bidrager til op-
hør af amme-die forholdet.

Denne undersøgelse af Koepke og Pribram er
særlig interessant, fordi den også belyser spørgs-
målet, om killingerne fortsætter med at sutte, fordi
de belønnes med mad (mælk), eller om sutningen

er'en medfødt handling, der vil fortsætte selv uden

belønning. De optegnede sutteadfærd hos killin-
ger, der diede enten en mælkeydende kat eller en

bedøvet ikke-mælkeydende kat. Killingerne blev
sondemadet, og man tillod dem kun to timers
kontakt med den voksne hun om dagen. I de første

tre uger tilbragte den gruppe, der blev lagt til den
ikke-mælkeydende kat, lige så lang tid med at sutte

som den anden, men senere suttede de kortere pr.
gang. Derimod indledte de sutningen lige så ofte
som de andre i alle de seks måneder forsøget

varede. Disse resultater viser, at en aktiv mælke-
ydende moder ikke er nødvendig. for at diegiv-
ningen skal indledes og fortsættes. Øjensynligt
skyldes det fortsatte amme-die forhold ikke blot
belønningen i fgrm af mad, men også medfødte ad-

færdsmekanismer.

Omgtvelsernes pres pd de spæde dyr.

Der er flere måder at undersøge, hvordan de for-
styrrelser, som killingerne udsættes for som spæ-

de, påvirker deres helbred og opførsel som voksne.

Nogle få minutters moderat påvirkning af nyfødte
dyr, enten ved at tage dem op eller ved at udsætte

dem for kulde, har vist sig at give hurtigere vækst

og udvikling. Som voksne vil disse dyr være

mindre følsomme i fremmede omgivelser. Nogle
forskere angiver, at dyr, der bliver taget i hænder

som små, er mere modstandsdygtige overfor visse

sygdomme. - Denne »godtgørende« påvirkning af
nyfødte varer kun nogle få minutter dagligt, resten

aftiden er de i reden hos deres mødre. Jeg har tid-
ligere antydet, på grundlag afexperimentelt arbej-
de, at det formentlig vil være en fordel med hen-

blik på optimal fyiologisk og adfærdsmæssig ud-
vikling af killingerne, at ejeren tager killingerne i
hænder i det mindste nogle minutter dagligt.

Virkningen af tidlig adskillelse af killingerne.

At fierne killingerne fra moderen og reden for
stedste i modsætning til blot nogle få minutter om
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dagen er en helt anden sag. Nogle interessante

forsøg over dette emne er foretaget af Seitz. Han
interesserede sig for at sammenligne, hvorledes
killinger, der blev fiernet fra deres moder i hen-

holdsvis 2, 6 og 12 ugers alderen opførte sig. Hos
tamkatte sker fravænningen normalt i 6 ugers

alderen, og killinger, der bliver fiernet fra deres

moder i den alder, græder en dag eller to, men
synes kun lidt påvirket iøvrigt. Killinger, der

fiemes nærmere de 12 uger, græder endnu mindre
og synes næsten helt upåvirket af adskillesen. I
modsætning hertil vil killinger, der fernes fra
moderen i 2 ugers alderen, græde voldsomt en hel
uge eller mere efter adskillelsen.

Hos de samme katte som voksne var der ringe

adfærdsmæssige forskelle mellem dem, der blev
skilt fra moderen i 6 og 12 ugers alderen. En
sammenligning mellem 2-ugers-dyrene og dem,

der fiernedes i en senere alder, viste derimod
slående forskelle. - 2-ugers killingernes aktivitet
var mere tilfældig, når de blev undersøgt i situa-
tioner, hvor de kunne bevæge sig frit. I et simpelt
indlæringsforsøg, hvor dyrene skulle skaffe sig

føde ved at åbne en beholder, når lyset er tændt,

var disse dyr de seneste til at lære, men de mest

vedholdende og mindst målbevidste i deres an-

strengelser. Som helhed, sammenlignet med de

dyr, der blev skilt senere, var disse mere mistæk-
somme, forsigtige og agressive; de hvæsede og

kradsede mere. Når alle kattene blev udsat for et
frustrationsforsøg, i hvilket de modtog elektriske
stød ved at åbne foderbeholderen, udviklede 2-
ugers-dyrene en astmaligrrende tilstand med ån-

denød og nysen, som ikke skyldes nogen synlig
forstyrrelse af luftvejene.

Virkningen af total isolation

fra moder og søskende.

En anden slags forsøg, som belyser betydningen af
den nære kontakt, der er normal i amme-die
perioden, består i at isoiere den nyfødte fuld-
stændigt fra både moder og søskende. De mestbe-
mærkelsesværdige af disse er gjort af Harlow og

Harlow (se B.M. Foss: Determinants of lnfant
Behaviouri Methuen 1969) og viser, at spæde

rhesus-aber, der siden fødslen er opfostret i iso-
lation men med hensigtsmæssig ernæring og under
lægetilsyn, udvikler tegn på sygelig adfærd karak-
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teriseret ved stereotype reaktioner, spontane a-
gressioner og manglende evne til samliv med

andre dyr. Interessant nok kunne de skadelige
virkninger af en sådan isolation fra mødrene i
betydelig grad blive ophævet ved at tillade de

spæde aber samkvem med andre spæde. På den

anden side var kontakten med moderen uden

kontakt med jævnbyrdige ikke så gavnlig, som
kontakt med jævnbyrdige uden moderen.

Katte, der siden fødslen er opfostret i omgivel-
ser uden nogen kontakt med moderen eller andre
killinger, viser også en fejludvikling i den normale
adfærd. Konrad og Bagshaw fandt, at sådanne
katte var hæmmede i den normale udforsknings-
trang, tydeligt passive overfor fysisk tvang og gav

kraftigere ufrivillige reaktioner på lydpåvirkning
end kontroldyrene. De mere alvorlige former for
sygelig adfærd, som set hos aberne, blev dog ikke
observeret. De killinger, der blev opfostret af
Koepke og Pribram, var isoleretfra modereni22-
24 timer i døgnet, men havde selskab af kuldsøs-

kende hele tiden. Kattene voksede tilsyneladende
op til at blive forholdsvis normale dyr. Således

synes, som i tilfældet med aber, kontakt med

jævnbyrdige i vid udstrækning at kompensere for
savn af moderen i det mindste ved hensyn til
udviklingen af et normalt socialt adfærdsmønster.

S a m me nfat ning qf re s u I t a t e r
Med'udgang;punkt i den kliniske betydning af
ovennævnte studier er det tydeligt. at hvis man har
etvalg af metode til atopfostre en moderløs killing,
skulle man først forsøge atopamme den lille killing
hos en anden kat med killinger. Det næstbedste

valg ville være at opflaske killingen, men gøre sig

enhver anstrengelse for maximalt samvær med
kuldsøskende i det mindste i de første 4-6 loger.

Det dårligste ville være at opflaske en moderløs

killing helt alene, uden kontakt med andre katte og

minimal kontakt med mennesker. I det sidste

tilfælde vil man forvente, at graden af adfærds-
mæssige og fysiologiske abnormaliteter hos så-

danne isolerede dyr er proportional med isola-
tionens varighed fra fødslen og mængden af social
kontakt med andre katte i den kritiske isolations-
periode.



Farveavl i TortieÆIvid og Bi-Colour katte

I

Artiklen er fra Fur & Feather og bltgger ot'er et

foredrag af Miss Noroh l4/oodiJield aJholdt i The

Tortie and White and Bi-Colour Cat Club i maj
t 979.

Miss Woodifield begyndte sit foredrag med at vise

fotografier af nogle af sine mest kendte katte. Det
var i 1965 atCh. PathfindersMayflower, som den

første Tortie/Hvide, erhvervede championtitlen
og blev Best in Show i Cardiff. Den første Bi-
Colour champion, Pathfinders Sunray, opnåede

fem certifikater inden den flyttede til Danmark,
hvor den bidrog væsentligt til opdrættet der. To
andre Tortie/Hvide (T/H) fulgte trop ved at blive

champions og opnå topplaceringer, nemlig Ch.

Pathhnders Forget-me-not (bedst LH ungdyr i
Southern Counties 1972 - hendes første udstil-
ling, og deltager i konkurrencen om Best in Show

samme år).

Af alle Pathfinders T/H er det antagelig Forget-
me-not, som er bedst kendt. Nu, i en alder af8 år er
hun stadig et udsøgt eksemplar af sin art. Hendes
farvefordeling er excellent, bestående af lige dele
af hver farve, vel fordelt i tydelige pletter.

Det mest irriterende spørgsmåI, som møder op-
drættere og udstillere afTlH katte, er spørgsmå-

let om farvefordelingen, og den måde, hvorpå
standardens text angående dette fortolkes afdom-
merne. I standarden står: »Tre farver, sort, rød og

creme, eller deres fortynding skal være fordelt og
gennemblandet med hvidt«. Miss Woodifield på-

pegede, at katten skal svare til standarden, og at

den skal være velafbalanceret i farven, men lagde

vægt på, at vi ikke ønsker stereotype katte. De
kommentarer, der oftest er mødt veci gennem-

læsning af dommerrapporter antyder, at mange

dommere har deres egen farvestandard, og straf-
fer katte, der ikke nøjagtigt svarer til deres fore-
trukne mønster. Bemærkninger som »et øre sort og

et rødt«, »stor.sort plet på ryggen<(, »bagside af
hoved og nakke helt sort« , » alt for stor hvid plet på

ryggen«, »ingen hvid plet på ryggen«, viser denne

tendens. Der er intet nedfældet mønster i dette

opdræt, og netop den uendelige variation er T/H

Photograph by Anne Cumbers
PATHF'NDERS CHARADE.

kattens skønhed, og det er denne variation, som

opdrætterne ønsker at bibeholde.
Fødslerne er de virkelig spændende øjeblikke i

T/H opdrætterens tilværelse. Da alle er hunner, er
chancen for at blive født med det samme halveret.
Desuden, farvekombinationerne, der dukker op,

er yderst forskellige - fuldfarvede og Bi Colour
(B-C) i atle farver, samt den engar.rg imellem fore-

kommende »alt-for-meget-hvidt« i alle variati-

oner. Som Miss Woodifield bemærkede: »Tor-
tielHvide vokser ikke på træer - de virkelig gode er

endnu sjældnere«.

Ved opdræt af T /H er det den hvide farve, der
lettest tabes. Man får sommetider killinger med lor
meget hvidt. Disse dyr, der ikke er egnet for udstil-
ling, er imidlertid meget værdifulde i avlen, idet de

tilsyneladende får afkom, der har den ønskede

mængde hvidt. Miss Woodifield henviste til disse

»alt-for-meget-hvidt« katte som »murbrækkere«

og omtalte især Pathfinders Frolic og Pathfinders
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HERNING
I(ATTEGRUS:
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
ll gulv og vzeg.

»KISPUS«-spray
- desinlicerer og neu-
traliserer - i kæmpe
dåser å 450 gr.

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

Pogtordrer besørges
lra dag tll dag.

Vi sender og bringer
overalt.

(Vi er ikke længero vaek

end telefonen).

,l
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Panytime (hvid/sorte, B-C hanner). Ingen afdem
var bemærkelsesværdig på nogen måde, men fra
godt materiale og anvendt som »murbrækkere«

med nogle fortrinlige resultater. I mange tilfælde

har succesrig opdræt af T/H resulteret efter

anvendelse af murbrækker-hanner sammen med

en hun af mere solid opdræt.
I USA og Australien er de med »alt-for-meget-

hvidt« anerkendt som separat varietet - i USA
kaldes de Van-katte og i Australien Harlekinner.
Hvis de var anerkendt i dette land, ville opdræt-
tere, som ikke ønsker at have en avlshan uden at

kat så den røde farve, der er alt afgørende i pro-

duktionen af T/H, ikke tabes.

Under omtalen af B-C hanner berørte Miss

Woodifield emnet: den hvide plet på ryggen. Den

engelse standard for farve og dens fordeling lyder:
»Enhver solid farve og hvidt; farvepletterne klar,
jævnt og velfordelt. Ikke mere end 21 3 af kattens

pels må være farvet og ikke mere end halvdelen

hvid. Ansigt plettet med farve og hvidt<,. Der siges

intet om mønster udover ansigtets farvefordeling.
En hvid plet på ryggen er charmerende og bryder
farvefordelingen på en nydelig måde, hvorlor det

Photograph by Anne Cumbers
PAIHF'NDERS LADY JOY.

I

kunne udstille den. måske kunne overtales til at be-
holde en med »alt-for-meget-hvidt« han til avls-
tjeneste. Dette ville betyde meget i forbedringen af
farvelordelingen i T/H katte.

Ved at vise et billede af en af sine B-C hanner
(B-C er, selvfølgelig, hannen, der modsvarer alle
T/H hunner), påpegede Miss Woodifield, at kat-
ten har en hel del hvidt på sig. Som søn alFrolic, er
dens bedstefar en hel hvid perser. Miss Woodi-
field har med succes anvendt den metode at bruge
katte med meget hvidt på sig til fremstilling af katte
med god pletfordeling gennemblandet af hvidt.
Hun lagde dog vægt på, at vi ikke desto mindre må

beholde den rød,/hvide, såvel som den sorVhvide

er ønskeligt, men en kat bør ikke straffes for ikke at

være i besiddelse afen sådan. Sagen er nemlig den,

at mange dommere tillægger netop denne plet
megen vigtighed, og går ud fra, at det er en del af
kravene iflg. standarden. I følge Miss Voodifield
bør standarden ændres til også at omlatte farve-

beskrivelse både på krop og hoved - hvidt må ikke

vaere fremherskende, mens farvede pletter på for-

benene er ønskelig, såvel som en solidfarvet hale.

For at kunne konkurrere med de solide farver er

det vigtigt, at de Tortie/Hvide og Bi Colours har

en god type. Balancen mellen farvefordeling og

type er en meget delikat affaire. Farven er vigtig,

men det er så sandelig typen også! lngen ønsker at
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se, at katte uden type dominerer opdrættet, men,
på den anden side, man må heller ikke glemme, at
det væsentligste ved odrættet er plettetheden.
Når alt komer til alt, uden pletterne kan man ikke
tale om en Tortie med hvidt. Har man en gang

mistet den velfordelte plettethed, sidder man til-
bage med katte med god type og overvejende røde

eller sorte partier. Til den anden yderlighed har vi
så katten med god plettethed og slet ingen type:
detter er ikke ønskeligt. Type har grader, og essen-

cen afen god bedømmelse, såvel på udstilling som
med henblik på videre avl, er at ramme en god ba-
lance. Der kan ikke opstilles absolutte love. Når
en dommer møder problemet at vælge den bedste,
kommer det altid ned på et plan i beslutningspro-
cessen, hvor det personlige ønske om hvilken af
dem man kunne tænke sig selv atvære i besiddelse
af, bliver det afgørende.

En af de vigtigste ting at huske er, at katte bør
ikke straffes uberettigetpå grund af etbestemt sær-
præg. Point gives for et antal karakteregenskaber

og under bedømmelsen er balancefornemmelsen
alt afgørende. Da Ch. Pathfinders Maydance
blev udstillet, bemærkede Mrs. Brice-Webb, at til
trods for at Maydance havde for meget hvidt,
kunne hun ikke miste sine points for pels. Hun var
velplettet med en lang, graciøs pels, havde et godt
hoved og god type. Hun mistede et par point for
farven, men kunne ikke dømmes ned på grund af

farve alene. Dommerne bør se på katten som
helhed når de giver en bedømmelse. Maydance,
som var tydOlig plettet og havde en god t1pe, belv
Best in Show!

Der er en del diskussion om hvorvidt den bedste
måde at avle katte (eller et hvilket som helst andet
dyr) på er linieavl, indavl, udkrydsnin! eller en

blanding af de tre dele. Betegresen er ofte brugt
forkert af uvidende opdrættere. *) Indavl betyder
parring mellem a) farldatter, b) mor/søn, c) bror/-
søster. Linieavl - en metode anvendt og anbefalet
af Miss Woodifield - betyder, at man foretager
parringer mellem medlemmer af den samme. fa-

milie, som dog ikke er tæt beslægtede. Hun fore-
trækker at parre en han fra en god linie (afkom af
en T/H hun er at foretrække) med en hun fra en

lige så god linie. Dette betyder, at faderens bedste-
far og -mor på stamtavlen må vel være den samme

som moderens bedstefar ellerbedstemor, eller mu-
ligvis være olde- eller tip-oldeforældre.

Udkrydsning betyder anvendelse af to katte,
som overhovedet ikke er i slægt med hinanden -

*) Det er vist Miss Wdodifield selv, der bruger betegnelseme
forkert. Det hun kalder indavl kaldes nomalt for tæt indavl; det hun
kalder linieavl kaldes normalt mindre tæt indavl og ved betegnelsen

linieavl forstårmm nomalt en avlsmetode, hvoryed mm holder en

høj grad af slægtskab til eet bestemt dyr medens de øvrige forfædre
er så vidt muligt ubeslægtede. red.
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bemærk dog, at dette er ikke kryds avl, hvilket
betyder krydsning af to forskellige racer.

Disse metoder er blevet anvendt af Miss
Woodifield ved grundlæggelsen af hendes linier af
korthårs T/H. Ch. Pathfinders Misty, var bedste

korthårs ungdyr ved seks udstillinger og bedste

korthårs voksne tre gange. Desværre blev hun kørt

over inden hun fik afkom, og alle Pathfinders linier
går derfor tilbage til Mistys søster. Der er anvendt
Pathhnders langhårskatte for at forbedre kor-
hårskattenes type. For tiden er Miss Woodifield i
besiddelse af mange, superbe British Shorties,
både T/H og B-C, og nogle yndige fortyndede
T/H (blå-creme/hvid, red.). I modsætning til de

tilsvarende langhårskatte, er disse ikke anerkendt
af GCCF - en situation, man kun må håbe bliver
ændret.

Miss Woodiheld ud§kte bekymring over op-
drætternes ofte for stor afhængighed af kun han-

katten. Man forventer, at championhanner pro-

ducerer killinger af god kvalitet på en hvilketsom-
helst hunkat. I alt for mange stamtavler er hun-
kattens linie temmelig svag, udkrydsede hunner
anvendt til en god, sund han. Husk - en stamtavle
har to linier, og begge linier er lige vigtige!

Ved forsøg på at opdrætte 'I/H, er det altid
bedst at anvende en tofarvet han, men visse fuld-
farvede, der nedstammer fra flere-farvede katte,

kan anvendes med samme held. Som eksempel

kan nævnes Ch. Pathfinders Legend, der er Self-

Red og bror til Pathflrnders Frolic, en med » alt-for-
meget-hvidt« B-C. Legend er far til nogle frem-
ragende T/H, men man må huske på, at han ned-
stammer fra generationer af »plettede<( katte.
Opdræt af B-C og T/H har en tilbøjelighed til at
være en slags forsøg-fejl-metode, hvor man bliver
nødt til at prøve sig frem. Man skal være opmærk-
som på de opnåede resultater og lære af dem, og
man må undgå brug af katte med kun helfarvet
baggrund. Pathfinders kattene har otte genera-

tioner af plettede katte bag sig, og Miss Woodi-
fields resultater har sandelig bekræftet hendes op
drætsstrategi.

Mange opdrættere, inklusive Miss Woodiheld,
har ved enkelte lejigheder forladt de plettede linier
til fordel for ensfarvede katte for atbibeholde øjen-
farve og type i linierne. Dette er et chancespil -
efter at have forladt linien må man tage det bedste
afkom og gå tilbage til B-C eller T/H linien for at
genoprette plettetheden.

Til sidst rådede Miss Woodifield opdrætterne
til at være varsome med at sælge alle de bedste kit-
linger. Vil man etablere en linie af virkelig gode

katte, må man beholde de bedste til ens eget brug.
Netop dette, praktiseret gennem 25 år, er årsag til
Miss Woodifields etablering af både korthårs- og

langhårs Tortie/Hvide og Bi-Colour katte, et

opdræt, der har glort navnet Pathfinders verdens-

kendt.

(Oversat af Susanna Bugge)

»lN DIGO«
SIAMESERE, ORIENTALSK KORTHÅR E FOREIGN WHITE

Man geårigt kvalitetsopdræt af klassiske S iamesere l.24, 24a, 24b, 24cl, .

Første og aeldste danske opdræt af Tabbymaskede Siamesere (32SP, 328P, 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 avlstjøn6ste:
Ch. lndigo Filou (32LP), lndigo Pink Panter (24c), lndigo Blue Laban (24a), Rangoon Janus
(24). IFA-test fordres - og haves for egne katte.

Annie Christensen
Saettergården 1, 2635 lshøj Strand. Tlf. (02) 54 38 76
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GREAT YARMOUTH'S

Hankatte:
Int. Ch. BLYTH VACABOND.

creme han.

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 I, Hillerød.

Golden Berolina of Great Yarmouth:
ex 1, 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 l, Berlin.

Blue Defende of Great Yarmouth:
ex l, Berlin.

Bed§te langhårskuld, Hillerød.
Bedste opdrætter i Hillerød og Køge
U ds t i I lings resu I tat er I 978 :
Nell-Jane of Great Yarmouth: blå-

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

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

Golden onanza of 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

))

Udstillingsresultoter I 977:

Black Lonni of Great Yarmouth -

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

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

Black Josephine of Great Yarmouth:
CACIB, Køge.

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

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

Golden Dreamy of Great Yarmouth:
CAC, Køge.

Golden Bonanza of Great Yarmouth:
CAP, Gladsaxe.

Killinger ventes i februar og marts.



»Skal jeg vælge dig? - vil du så være i bedre
humør?«

»Du ka'prøve, såfår du se!«

Det hjalp ikke! - Her præsenterer Katharina
Landfried Bedste LH-voksne, Tom Kvle's
Theriak.
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Felis Danica
Der var indkaldt til plenarforsamling i Nyborg d.
18. maj 1980. Meningen var her i bladet at bringe
et udførligt referat afmødet det eneste som kan re-
fereres er, at der nu er indkaldttil et ekstraordinært
møde iKøge d. I 5. juni, idet mødet i Nyborg gik i
opløsning.

Mis6ren startede med, atRacekatten ikke kunne
anerkende Jyraks antal afrepræsentanter (9), idet
kassereren desværre havde glemt at medbringe
giroindbetalingstalloneme, hvorimod en nøjagtig
liste med medlemmers navne og adresser i for-
vejen var tilsendt FD's formand. Racekattens
formand tilbød at anerkende 699 medlemmer men
il&e 728, som fremgår af listen. Jyrak var ikke i
humør til studehandler og efter en lille konference
dens repræsentanter imellem, enedes man om at
trække sig tilbage i tilfælde ai at Racekatten in-
sisterede på medlemsantallet 699. Den på mødet
valgte dirigent, Richardt Pedersen. foreslog. at 2
fra hver klub dannede et kontroludvalg, der så

skulle finde ud af mødets videre forløb. Efter i alt
at have spildt omkring 2 timer på at finde ud af
hvem, der anerkender hvem, med hvor mange re-
præsentanter, meddelte talsmænd for hver af klub-
beme, at Racekatten anerkender Darak med en-
kelte ændringer i listen, at Darak anerkender
Racekatten uden ændringer; R.acekatten kunne
ikke anerkende Jyrak overhovedet, og Darak
havde ingen kommentarer. Herefter forlod Jyrak
forhandlingsbordet for at sætte sig blandt tilhø-
rerne. Mødet fortsattes herefter med Racekatten
og Darak, som påpegede vedtægtemes bestem-
melse om, atingenmåhave mere end 50 procent af
stemmerne, hvorefter Racekatten måtte se 5 af
sine repræsentanter forvist til den efterhånden
store skare af tilhørere. Næste punkt på dagsor-

denen var formandens beretning. Denne blev
aflagt i lyntempo hvorefter dirigenten bad om til-
kendegivelse om beretningens godkendelse. De 5

Racekatte-repræsentanter stemte for mens de 5

Darak-repræsentanter stemte imod. Derefter
konkluderede dirigenten frimodigt: »Beretningen
godkendt«. Der udspandt sig en del diskussion, og
det lykkedes dirigenten behændigt at springe vi-
dere til næste punkt, nemlig regnskab. Ingen havde

haft lejlighed til at se regnskabet før mødets start,
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Katteartikler er min hobby

TRANSPORT-EOXE

KATTE.KURVE

Halsbånd - seler

l/adskåle * liner

KATTESAND

Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

KATTEM,qD

VITAMINER

Fellglanz - Bonefort - Procat
Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT.BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. (01) 74 06 60

Postordrer besørges



KATTEARTI KLER

SOIGNERINGSARTIKLER !

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørster

Kattehuler - Kattesenge
Transportboxe

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem

Kattemad på dåse og tørkost

VITAMINER:
Teralin-Piller - Pro-Cat
Mikrana - Modermælk

Teralin - Linatone - Pelstilskud

Kradsetræ til væg og på stander
Katteparfume

Medlem af Rosen
Konto

Kig ind hos

Rosengårdscentret
5220 Odense SØ
Tlf. (09) 15 97 s8

selv om det er nedfældet i vedtægterne, at regn-

skab skal udsendes sammen med indkaldelse til
plenarforsamling. Desuden var opstillingen noget

uoverskuelig, behæftet med slåfejl. Regnskabet

blev ledsaget af en skrivelse fra 6n af revisorerne
(dateret d. 17. maj!), hvori revisor beklager sig

over opstillingsformen og uoverskueligheden, der
især rammer kassereren selv (!), og foreslår æn-

dringer af selve bogføringsformen. Der opstod en

del diskussion om hvorledes man bedst kunne

komme om ved punktet. Racekatten foreslog at
man satte sig hen og kiggede det godt igennem.

Dette fandt Darak temmelig uacceptabelt, rejste

sig, og forlod bordet med en bemærkning om, at nu
kunne de ikke tage mere afdenne farce. Jyrak bad

formanden i anstændighedens navn om at afbryde
mødet. Dette mente formanden ikke at være i hans

magt, hvorefter både Jyrak og Darak udvandrede

fra lokale! hvor kun Racekattens 5 repræsen-

tanter, dirigenten samt FD formanden og sek-

retæren blev tilbage til at fortsætte mødet.

Darak og Jyrak blev enige om at indkalde til et

ekstraordinært møde med angivelse af dagsorden.

Mens man diskuterede dagsordenens indhold duk-
kede FD-formanden op med en seddel, hvorpå
han på forretningsudvalgets vegne indkaldte til et
ekstraordinært møde med et eneste punkt på dags-

ordenen, nemlig: Valg af forretningsudvalg. Dette
ene punktkunne Darak ogJyrak ikke gå med til, og

afleverede straks et ændringsforslag med følgende
punkter:

l. Valg af dirigent
2. Valg af kontroludvalg & stemmetællere

3. Fastsættelse af kontingent
4. Valg af forretningsudvalg

a) formand
b) næstformand
c) sekretær

d) vicesekretær
e) kasserer

f) forretningsudvalgsmedlem
5. Valg af repræsentant til FIFe.
6. Valg af to revisorer
7. Indkomne forslag fivf. forslag udsendt til

mødet d. 18. maj 1980)
8. Eventuelt.

Susanna Bugge
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INT. CH. BLUE THUNDER AF TAMARA

WILDROSE AF TAMARA
BLÅ PERSER MED ANLÆG FOR

COLOURPOINT.
CAC, BIO, BREMEN 79

»TAMARA
PERSERE««

Første opdræt i Danmark af fuldfarvet
lilla perser.

Bestilling efter denne nye variant modtages

Opdræt af: brun - blå og lilla masket
colourpoint.

Export: Holland, Tyskland, Belgien

samt usA.

META OG ALLAN KIERULFF
Tranehusene M, tll.02 - 64 13 06
2620 Albertslund

v
ub

Jeg må vist
hellere kigge
i parrings-
skemaet først !
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Referat af bestyrelsesmøde den 23

marts 1980 i Fredericiahallen.

Til stede: Susanna Bugge, Henrik Holm, Birgit
Semak, Peter Nord, June Krogsøe, Helle Møller
Madsen, Eskild Jørgensen ogNorma Larsen. Der
forelå afbud fra Birgitte Johansen.

I ) Godkendelse afreferat fra sidste

møde

2) formanden orienterlr
3) Forslag til FD-plenarforsamling

(se nedenfor)
4) Forretningsorden for afholdelse af

b-møder (udkast uddelt ved sidste
møde)

5) Budget
6) De udsatG punkter fra sidste møde

7) Eventuelt
Forslag I : I ) Der foreslås en kritisk gennemgang

af Stambogs- og Udstilingsregler -
Vedtaget den 23. november 1974 i
Køge med senere ændringer ved-
føjet sammen med datoen med hen-

syn til overensstemmelse med
FIFe's regler.

2) Annulering afde punkter i ovenstå-
ende, der findes at være i strid med
FIFe's regler.

Forslag 2: Der skal være mindst4 ugermellem de

danske udstillinger.
Forslag 3: Pligt til gensidig orientering om evt.

afuisning p.g.a. mistanke om smitsom
slgdom.

Ad. I
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad.2.
Susanna orienterede om, at hun havde aftalt fast

reservation til 20 - 25 katte til l. D.E.K.Z.V's
udstillinger indtil ca. 9 uger før hver udstiling.

Inga Persson har meldt afbud til Århusudstil-
lingen men kommer til efteråret. Susanna har
rettet henv. til Stein Bauer og fået hans tilsagn om

at komme til Århus.
Berliner Edelkatze skænker en kokarde og en

pokal til best. disp. Vi giver til gengæld en kokarde,
en guldmedalje og en sølvrnedalje. Det blev end-

videre vedtaget at lade fremstille nogle udveks-
lingskokarder, ca. 36 stk. alt efter, hvor rabatten
gives.

En hollandsk udstiller klager over, at han aldrig
får besked om vore udst. Susanna har fremsendt
spisesedler.

Referatet fra F.I.F.E's generalfors. 1979 er
kommet. Peter vil sende kopi til Henrik, som vil
kopiere til de øvrige b-medlemmer.

Der forelå meddelelse om, at D.R.U. ikke er
tilsluttet F.I.F.E. længere og derfor ikke kan ar-

rangere udstillinger med deltagelse fra F.I.F.E.-
tilsluttede klubber.

Susanna har anmodet Peter Kalser om at få re-

feratet fra generalfors. I 979 til brug ved nyoptryk
af Jyrak's vedtægter. Susanna har ikke børt fra
Peter hvorfor man blev enige om, at Helle tager
ind til ham og henter protokollen.

Brev fra Annelise Kaae ang. en forlagt tilmel-
ding til udstillingen i Ishøj. Alle var enige om, at
det var særdeles beklageligt, at dette var sket.
Norma vedkendte sig skylden og fortalte, at hun
havde beklaget det skete overfor Annelise pr.
telefon. Man blev enige om, at Norma sender en

skriftlig beklagelse til Annelise.
Der blev fremsat forslag om, at udstillere sen-
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der kopi af tilmeldinger til den arrangerende klub
samtidig med, at man sender til egen klub. Dette
vil blive meddelt i Hvæssebrættet.

Brev fra Karin Nielsen, Horsens til F .D. om det
lovlige i, at Frede Johansen, Frederikshavn blev
foreslået som dirigent på F.D.'s ekstraordinære
plenarforsamling, når han ikke var medlem af
nogen katteklub. Susanna anmodede om, atKarin
Nielsen i et svar på sit brev får at vide, at dette er
fuldt lovligt.

Der var også brev fra F.D. til Susanna om atbe-
nytte »kommandovejen« og ikke henvende sig di-
rekte til F.I.F.E.

Ad. 3
F. 1. Blev vedtaget

F. 2. Faldt som bestyrelsesforslag

F. 3. Blev vedtaget.

Susanna foreslog på opfordring fra et medlem,
at der skulle være lempeligere vilkår (betalings-
mæssigt) for katte, der efter tilm. har opnåettitel af
Int. Ch. og Int. Pr. Bestyrelsen kunne ikke støtte

forslaget. Det pågældende medlem må selv frem-
sætte det.

Ad. 4
Birgittes forslag til forretningsorden blev vedtaget

med et par ændringer.

Pkt. 2 blev ændret til: Formanden orienterer, og
pkt. 5 blev rykket op som pkt. 3 af hensyn til b-
medlemmer, der evt. må gå før mødet er slut.

Ad. s
Ideen med et budget fandt alle var udmærket.

Henrik fremførte, at det var nødvendigt først at
undersøge hvor meget materiale, der findes hos de

forskellige b-medlemmer. Derefter ville Henrik og

Susanna finde ud af behovet for nye tryksager.
Der skulle ligeledes laves et overslag over omk.
ved aftroldelse a studiekredsmødeme. Herunder
kom bemærkninger om, at ikke alle studiekredse

kørte lige godt, og hvad man kunne gøre i den hen-

seende. Man blev enige om, at overlade dettil hver
enkelt kreds at få den til at køre eller til simpelthen
stoppe, hvis der ikke er tilslutning nok.

Kørepenge følger de gældende tariffer. Telefon-
pengene lortsætter som hidtil, undtagen for stam-

bogssekretæren, der får forhøjet beløbet til 300 kr.
Fredericiahallen kan lejes til en pris af50o0 kr.,

hvilket alle var enige om er meget billigt. Man
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enedes om at slå til og så siden finde ud af en
acceptabel opstilling af dommerringen.

Ad. 6.

På et forslag om at få nogle medlemmer til at revi-
dere Jyrak's vedtægter blev flg. foreslået: Vagn
Christiansen, Fredericia, Erik Nielsen, Horsens
samt Svend Aage Larsen, Holsted. Susanna vil
rette henvendelse tit de herrer.

Ad. 7.

Der var igen kommet brev fra Stsse Leiditz, hvori
hun klagede over ikke at have fået svar på tidligere
fremsendte breve. Endvidere rettede hun et an-
greb på Norma for at benytte et betroet hverv
(udsendelse af killingeliste) til at reklamere for
egne killinger. Beskyldningen blev klart afvist af
Norma og der blev udarbejdet et brev til Stisse

Leiditz, som blev underskrevet af samtlige b-
medlemmer.

Norma meddelte, at hun havde aftale med

Whiskas om, at de leverer 24 kanvasposer med 24

dåser kattemad til de vindende katte plu§ en dåse

til hver af de ufttillede katte. Det blev besluttet, at

Norma retter henvendelse til Whiskas om et evt.

samarbejde om fremstilling af nye racebeskri-
velser.

Peter Norde gjorde indsigelse mod de to sidste

linier i følgeskrivelsen til killingelisten og ønskede

dem slettet. Susanna fremførte at den var blevet
godkendt på et b-møde, og at kun såfremt der i
best. var flertal for at ændre det, ville det ske. Det
var der ikke.

Hereftår ville Peter vide, hvorfor man i et andet

tilfælde uden videre kunne ændre en vedtaget be-

slutning. Han ville have ført til protokols, at han

ikke kunne få svar på dette.

Referenl Norma Agersnap Larsen
sekretær.

Referat af bestyrelsesmøde den 20. april
1980 i Arhus Stadionhal.

Dagsorden:
l) Godkendelse af referat
2) Formanden orienterer
3) Århus-udstillingen
4) Felis Danica
5) Udstillingsdatoer l98l
6) Evt.



Tilstede: Susanna Bugge, Birgitte Johansen, Hen-
rik Holm, June Krogsøe, Peter Nord, Eskild Jør-
gensen, Helle Møller-Madsen og Norma Larsen.

Der forelå afbud fra Birgit Semak.

Ad. t.
Referatet fra sidste møde blev godkendt med

enkelte ændringer.

Ad. 2.

Brev fra Inge-Lise Andreasen ang. en sag fra Kol-
ding. Forholdene er undersøgt og sagen afsluttet.
Århus Byråd har bevilget 300 kr. til præmier. Brev
fra Felis Danica om at det er den tyske gversæt-

telse vedr. flytning afkatte fra RIEX til LO, der er

den korrekte. Susanna spurgte Peter, om det var
den tyske oversættetlse som helhed, der er den

korrekte, eller om det kun er på dette ene,punkt.
Peter vidste det ikke, men ville undersøge det.

Stein Bauer har meldt afbud på grund af syg-

dom. Susanna har kontaktetMrs. Crockart og for-
venter, at hun kommer.

Susanna vil meddele fru Okkens, at vi, på grund

af afbud fra Stein Bauer, desværre ikke kan tage

hende som dommerelev på Århusudstillingen.
Henyendelse fra et medlem, P. Kjærby, Vejle om
evt. åt starte medlemsmøder i Vejleområdet. Alle
var indforstået med at P. Kjærby forsøger at få
nogle aktiviteter igang, og Susanna vil sende ad-
ressesedler på medlemmer i området.

Sagen vedr. katteindfangning i Sønde{ylland:
Brev fra Landbrugsministeriet om at sagen man
her har modtaget fra.Justitsministeriet er videre-
sendt til Miljøministeriet!

Siden sidste møde var der kommet et brev, der

afkræftede beskyldningerne om misbrug af kil-
lingelisten, hvorfor Norma kører denne videre.

Ad. 3
Lørdag morgen kl. 7.00 ved dyrlægekonhollen:
Birgitte, Birgit, Susanna og Norma. Ved kassen:
Henrik og elt. Frede Johansen.

June f oreslog, atman afmærkede burene i grup-
per med bogstaver, som man gør på Racekatten's
udstillipger, men man nåede frem til, atvores skilt-
ning med de forskellige racer var lige så gode.

Det blev vedtaget at annoncere i Århus Stift-
tidende, Amtsavisen (Randers), Midtjyllands

Avis (Silkeborg) og Horsens Folkeblad tre gange.

Søndag den 3. maj, torsdag den 8. maj og fredag
den 9. maj. Susanna vil kontakte Jyllandsposten
ang. omtale af udstillingen.

Henrik havde grus med, der til udstillingen kan
købes til I ,1 9 kr. pr. kg. Susanna og Peter vil af-
prøve det.

Susanna har kontaktet nogle planteskoler ang.

udsmykning i hallerne. En enkelt planteskole ville
låLne os nogle træer mod reklame. Susanna vil tale
med Åse Christiansen om nogle blomsterarrange-
menter.
Ad. 4

Der er indkommet forslag til F.D.'s plenarforsam-
ling. Henrik vil kopiere og sende ud.

Susanna har privat fremført en tanke om, at
JYRAK's bestyrelse selv udpeger sine plenarer og
derved kunne udelukke enkelte b-medlemmer.
Peter mente det var kotume at man brugte alle b-
medlemmer. Man blev enige om at bruge b-med-
lemmer og suppleanter i den udstrækning de kan
være til rådighed. Plenarforsamlingen er den 18.
maj og ikke den 15. maj som først antaget.

Vedr. forslag til de tre poster i F.D. var man
enige om at støtte medlemmer fra DARAK.

Ad. 5.

Det blev vedtaget at afhoide forårsudstillingen
l98l den I l.-12. april på Fyn og efterårsudstil-
lingen den 1 7. I 8. oktober i Århus.

Ad. 6

Breve fra Srisse Leiditz. Der var nogen cliskussion
om, hvorvidt det er lovligt at bringe §isse Lei
ditz's breve i Hvæssebrættet, og det blev derfor
besluttet, at Henrik kontakter en advokat og får en
udtalelse orn sagen.

Norma Agersnap Larsen

oa
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Referat fra Forr. udvalgsmøde i Felis
Danica lørdag, d. 3. maj 1980 hos Allan
Kjærulff.

Tilstede var fra Racekatten Allan Kjærulff og Val-
ly Jensen og fra Jyrak Peter Nord og Birgit Semak

samt indbudt stambogsføreren Grethe Pedersen.

Dagsorden
1. De indkomne forslag til plenarforsamlingen.
2. Allan: stambogsføring efter konstateret ge-

notype
3. Evt. indkaldelse medlemslister fra klubberne

før plenarforsamlingen.

4. Wendelboe- sagen

5. Breve fra Karin Nielsen
6. Regler for parringer med colourpointhybrider
7. Avlshankattelisten
8. Evt.

1 . Forretningsudvalget diskuterede de indkomne
forslag til plenarforsamlingen.

2. Allan havde et forslag, vedr. administrativ
flytning afen kat fra farve 7 til I 3a, gående ud
på, at katten samt afkoms stamtavler påføres

»administrativt overført til 13a«. Hvorved
afkommet stambogsføres efer moderens geno-

type, og moderen kan udstilles efter den fæno-

type. Dette vil bevirke, at killinger efter katte
med s§ulte genetiske egenskaber, stambogs-
føres korrekt, og at ejeren af en sådan kat,

stadig kan udstille den efter den ydre fremto-
ning (fænotype). Forslaget fremlægges under
evt. på plenarforsamlingen. Forretningsud-
valget var enige om at dette bør være en rime-
lig løsning.

3. Der foreslås klubberne: Fremsendelse afgiro-
kort eller bankkvitteringer, samt medlems-

lister (indeholdende hoved- og familiemedlem
og adresse - opsat i alfabetisk orden) til Felis
Danicas formand. Efter gennemgang af det
fremsendte materiale, tilstiles klubberne kopi

af de øvrige klubbers medlemslister. Girokort,
bankkvitteringer samt medlemslister fremlæg-

ges på plenarforsamlingen til evt. gennemgang

ved tvivlsspørgsmål jvf. indkaldelse til plenar-

forsamling 1980 punkt 2.

4. Da omtalte kat har fået killinger må sagen an-
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ses for at være presserende, hvorfor forr. ud-
valget atter retter henvendelse til Darak om at
få sagen bragt i orden hurtigst muligt.

5. Karin Nielsen har i et brev d. 27.3. forlangt
svar på spørgsmåI, og forretningsudvalgets
svar fra 21.3 viste det sig, at forr. udvalget har
overset det første spørgsmåI, som vil blive be-

svaret seperat, mens de andre spørgsmål al-
lerede er besvaret korrekt i brevet fra d.

21.3.80

6. Efter en livlig debat, enedes forr. udvalget om,
at det er uhensigtsmæssigt, at parre hybrider
tilbage til fuldtfarvede persere. Forslaget fore-
lægges under evt. på førstkommende plenar-
forsamling med henblik på videre debat.

7. Formanden oplyste, at han ville fremlægge

forslag til en Felis Danica avlshankatteliste på

næstkommende plenarforsamling.

8. Forretningsudvalget diskuterede div. admini-
strative ting, bl.a. bemærkede Allan, at Susan-
na Bugge havde offentliggjort stambogsføre-
rens tlf. nr. i Hvæssebrædtet under klubmed-
delelser, side 8, vel vidende at medlemmer
ikke må ringe direkte til stambogsføreren, men
skal henvende sig til stambogssekretærerne.
Offentliggørelse af dette tlf. nr. vil tilskynde
medlemmerne til at ringe direkte til stambogs-
føreren.

Referent Birgit Semat

i,.flighrlsr is



- Forslag til organisation -
Danica

- selskabet til fremme af den ædle katteavl.

I kaaaerer,/
bogholder

I sekreter

Bemærkninger:
1. Præsidiet har den daglige ledelse af DANICA.

Vicepræsidenterne vælges således, at den ene

bor vest og den anden øst for Storebælt.

2. Revisionssektionen (REVSEK) forestår re-

visionen af DANICAs regnskaber, der omfat-
ter kasse/bogholderi og materialeregnskab. Re-
visionen har beføjelser til at foretage kritisk re-

vision af hele den administrative virksomhed.
3. Kassereren/bogholderen fører DANICAs

regnskab og udarbejder i samarbejde med øvrige
sektioner budgetforslag.

4. Lederen af sekretariatsektionen (SECSEK)
fordeler arbejdet på de to sektioner. SEC I fører

registratur over ind- og udgående sager, forestår

mangfoldiggørelse (undtagen bladet) og fører

I president
2 vicepresidenter

2 revisorer

1 ansvh.
redaktør

2 ledektøDBr

I leder
x hJælpere

I forvalter 1 forvalter

DANICAs arkiv. SEC II fører stambogsregi-

stratur og stambogsarkiv.
5. Bladredaktionen (BLADRED ) redigerer og ud-

giver tidskriftet »Missekatten«. Den ansvars-

havende redaktør har sammen med en af vice-
præsidenterne den udadrettede virksomhed til
pressen.

6. Udstillingssektionen planlægger og gennemfø-

rer udstillinger. Sektionen støttes aføvrige sek-

tioner i nødvendigt omfang, det råder over to
materialedepoter, der geografisk er placeret
henholdsvis vest og øst for StorEbælt.

I næste nr. følger skitseforslag til organisation af
dommersektionen (DOMSEK) og uddannelses-

sektionen (UDDSEK).

I fortsættelse af sidste nr. af bladet følger hermed
skitseforslag til organisation af DANICA.

1 leder

I sekretær

PRÆS IDIUIYI

RE VST K

KASSE &
SECSEK BLAORE O

SEC I SEC II TDEP U TDEP ø

3l



Udstillingsdatoer
(afpladshensyn vil dtsse datoer kun blive bragt to gange årligt, når den nye listefra FlFeforeligger)

1980
JULI
t4-t6
19-20
2'1

AUGUST
9- 10

30-3 l
SEPTEMBER
6*7

l3-14

20 21

27 28

OKTOBER
45

11 t2

l8-r9
2s 26

NOVEMBER
t-2
8-9

l5 16

22-23
29 30

Vichy, Frankrig
Viisby, Sverige

Gilleleje, (Kitten-show)
Darak

Leverkusen (national)
Tyskland
Frederikstad, Norge

Liege, Belgien
Wiesbaden (Kitten-show),
Tyskland
Fredericia, Jyrak
Berlin, Tyskland
Bergen, Norge
Lugano, Svejts

Mante-la-Jolie, Frankrig
Hillerød, Racekatten

Turku, Finland
Essen, Tyskland
Paris, Frankrig
Tønsberg, Norge
Como (national), Italien
Karlsruhe, Tyskland
Stavanger, Norge

St. Galle,'Svejts
Bordeaux, Frankrig
Helsinki, Einland
Amsterdam, Holland
G6teborg, Sverige

Lyon, Frankrig
?, Darak
Epinal, Frankrig
Stockholm (kun persere),

Sverige

DECEMBER
6- '.l

t3-t4

1981

JANUAR
17-18

24-25
3t/r- r/2

FEBRUAR
22-21

2812 tl3

MARTS
7-8

28-29

APRIL
4-5

tt-12

a< 1a

MAJ
9- 10

23-24

JULI
t2-14
26

SEPTEMBER
5,6

Hannover, Tysk'land
s'Hertogenbosch, Holland
Toulouse, Frankrig
?, Norge

Bruxelles (Jubilæumsudstil-

ling), Belgien
Stockholm, Sverige

Geneve, Svejts

Hamburg, Tyskland

København (J ubilæumsudstil-
ling) Darak
Oslo, Norge

Berlin, Tyskland
Zwolle, Holland
Basel, Svejts

Wuppertal, Tyskland
Nantes, Frankrig
Fyn, Jyrak
Antwerpen, Belgien
?, Sverige

Grenoble, Frankrig
Drammen, Norge

Vichy, Frankrig
?, Darak (Kitten-show)

Wiesbaden (Kitten-show),
Tyskland
?, Belgien

32
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OKTOBER
10-1 l

l7-18
2s-26

NOVEMBER
7-8

14- l5

2t-22
DECEMBER
l3- l3

Kiel, Tyskland
Paris, Frankrig
Århus, Jyrak
?, Frankrig

Karlsruhe, Tyskland
Lyon, Frankrig
?, Darak
Ziirich, Svejts

Toulouse, Frankrig
Bielefeld. Tyskland
s'Hertogenbosch, Holland

Bruxelles, Belgien

Augsburg
København, Darak
Mainz, Tyskland

Arnhem, Holland

Kbln, Tyskland
Antwerpen, Belgien

La Chaux-de-Fonds,
Frankrig
Mannheim, Tyskland

?, Darak, (Kitten-show)

Wiesbaden (Kitten-show)
Tyskland

?, Belgien

Luzern, Svejts

Paris, Frankrig
Bremen, Tyskland
St. Gallen, Svejts

Hannover, Tyskland

?, Darak

DECEMBER
\t t2

Bruxelles, Belgien
Niirnberg, Tyskland

Aachen, Tyskland

Berlin, Tyskland

Oberhausen, Tyskland

I 983
JANUAR
t5-16
29-30

MARTS
12-t3
APRIL
t6-r'7
MAJ
28 29

1982
JANUAR
t6-17

FEBRUAR
6-1

20-21
27-28

MARTS
2'7-28

APRIL
l7- 18

24-25

MAJ
t-2

SEPTEMBER
34 Wiesbaden (Kitten-show),

Tyskland

Hamburg, Tyskland

Miichen, Tyskland

Frankfurt, Tyskland

OKTOBER
8-9

NOVEMBER
t9-20
DECEMBER
l0 1l

Medlemmerne gøres opmærksom på, at de FIFe-
tilknyttede klubbers medlemmer ikke længere kan

udstille på udstillinger arrangeret afden tyske klub
DRU, idet denne klub ikke er anerkendt af FIFe,
såvel som medlemmer af DRU ikkekan udstille i
Danmark.

Iflg. en medde'lelse fra Berlin vil kuld blive be-

dømt under udstillingen d. 13-14 september

1980. Derefter vil man ikke modtage anmeldelse

af kuld, men forsøge at arrangere kitten-shows.

Fra 1. DEKZV meddeles det, at kuld kun mod-

tages hvis pladsforholdene tillader det, men at

kuld ikke bliver bedømt under nogen omstændig-

heder.

Medlemmerne opfordres til i god tid (senest 10

uger før udstillingen) at fremsende tilmelding til
sekreteeren. I Tyskland har vi reserverede bure

indtil 9 uger før en udstilling; dereftertan tilmel-

dinger ikke forventes accePteret.

a, .t1

JULI
25

SEPTEMBER
4-5

tt-12
OKTOBER
z5
9- l0

30,3 l

NOVEMBER
6- ',l

tt-12
33
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Opdrættere

Perser
Stamnavn »OF NESS«

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

Jacob Adelborgs 4116 50, 8240 Risskov

Ttf. 06 - 17 U 17

Abyssinier
SIGIRlYA

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere
Jørgen K. Andersen

Fagerhjem, Allestrup, 8961 Allingåbro
Tlf. 06 - ,tB 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, rød/hvid, blå/hvid, skildpadde

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

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

PERADENIYA

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

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 Højbjers. Tlf. 06 - 27 10 02

»AF DYREBORG«
Specialopdræt af brune burmesere.

Winna og Kaj Greve
St. Stege 13, Dyreborg,5800 Fåborg

Trf. 0g - 61 19 81

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere.

Killinger lejlighedsvis til salg.

Hanne Kæhlersh6j
Melbyvej 86, 5486 Grindløse.

Ttf. 09 - 86 1270

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Bøgebakken 7, 9210 Ålbors Sø
Trf. 08 - 14 03 39

Colourpoint
»ZAKKO« Colourpoint

Specialopdræt af : Lilla + chokolade samt blå +
brunmasket.

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg

Tt{. 04 - 429456

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

maskede colourpoint.
Lissi Johansen

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

British BIue tt SH
»AF GRACIA«

Opdræt af British Shorthair i farverne blå, blå-

creme og creme. Sunde og frit opvoksede killin-
ger lejlighedsvis til salg. Bestillinger modtages.

Susanne & Walter Lorentzen,
Bellisvej 16. 9440 Aabybro. Tlf. (08) 242476
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Burmeser (fortsat) Forskellige racer
»AF NØRR«

Opdræt af burmesere i forskellige farver.
Karin og Erik Nielsen

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

AF SHWE-DAGON
Burmeseropdraet 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 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

PERADENIYA

Opdræt af blå og brunmaskede siamesere.

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

Cornish Rex

»RIBERIA«
Gerda & Jan Pedersen

Nederballevej 20, 5463 Harndrup
Tlf. 09 - 88 17 08

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 Krogspe, Krengerupvej 91

56$) Tommerup. Tlf. 09 - 75 14 17

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

Orientalsk Korthår: Havanna, Blå, Lavendel

Siisse Leidltz
Østbanetorv 1, 1. 8000 Århus C

Trf. 06 - 1273 q

#

lE

Se næste side.
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Brunmasket colourpoint:

MICKEY AF IMPALA
Joan Thestrup

Ådum, 6830 Tarm. Tlf. 07 - 37 6255

Brunmasket colourpoint:
HANSI AF BLOVSTRøD

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde

Trf. 06 - 36728r'.

BLÅMASKET COLOURPOINT

Ballydane's Orakie (Gen for lilla + chokolade)

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg

Tlf.04- 429456

Burma
Lilla burmeserhan

lnt. Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK
lngelisa Børresen

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

BRUN BURMAHAN
Ch. Tectona Kalizmar (engelsk import).

Paningsgebyr 500 kr.

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

Rødbrun burmanan:
lnt. ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import)
Solveig og Gerhard Håjek

Myrkærvej 5. 6392 Bolderslev.
Trf. 04 - M 63 23

Brun burmahan
Boonmee af Stougård
Lene Bang Sørensen

Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby
Tlf. 09 - 4217 58

Siameser

Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam)

Uruguay Filur
(begge leukæmitestet)
lnger Fl6e Crafack,

Søndergård, Ribevej 40, 6740 Bramminge

Trf. 05 - 17 36 69

Blåmasket siam-han:

SALWEEN BLUE HENRI
Fader: lmport fra Holland.

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

Ttf. 06 - 1273 q

Chokolademasket siam

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

Henning Jensen . Tlf. 09 - 14 0253
.Chr. Winthersvej 8 . 5230 Odense M

Brunmasket siamhan:
FLORENTI N E,s FELIX ( IFA-testet).

Gudrun M0ller,
Klintebiergvej 5, 5450 Otterup, tlf. 09 - 82 16 58

I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøj,

9Æ0 Løkken, telf. 08 - 88 31 88.

Blekenbakkens Pot6e (24)

engelsk-svensk af stamning.

For leukæmitestede hunner.

Birgit Nørgård
Lyngparken Æ, 2800 Lyngby

Tlf. 02 - 44 13 42.

Til avlstjeneste

Colourpoint
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Perser

Perserhan til avlstjeneste:
ZARCO's ILJA (sort-hvid)

Dora og Egon Strellner
Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 Ålborg

Trf. 08 - 13 19 42

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling Grtinfeld
Eskaer 13, Tråsbø|, 6200 Åbenrå

Trf. 04 - 68 56 93

Creme perser:

Cigo af Bangalores, parringsgebyr 500 kr

lnge og Peter Nord
Kjørboesvej 2, 6fi)0 Kolding

Trf. 05 - 5374 6

Perserhan - Rød tabby
Ch. ARGUS HARVEY

Agnete Wolf
Åvej 10, Mølby, 6560 Sommersted,

ttf. 04 - 55 46 75

Creme perserhan
Golden Sandy of Great Yarmouth

lxCAC,lxBlO
Sundhedsattest kræves

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 9900 Frederikshavn

Ttf. 08 - 42 0s 10

Blå perserhan
Bølle af Stenløse

(2 x GAC)
Sundhedsattest kræves.

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 99OO Frederikshavn

Ttf. 08 - 42 05 10

Sort perserhan
Maymann Von Strellners Ruby

Vibeke og Børge Jensen
Nedre Vej 91, Albæk, 8900 Randers

Ttf. 06 - 44227A

F
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Engelske områdeklubber

Nrlional C8l Club: Mrs R Gowdy, The
Laurels, Rocky Lane, Wendover, Bucks.
Telephone: Wendover 624543.

Bedrord 8nd Dblrict Crl Club: Mrs B
Warde, Smithy Cottage, Yieldon,
Bedford. Telephone: Rushden 55752.

Bucka, Oxon rnd Bork! Crt Sæiety: Mrs
Gowdy, The Laurels, Rocky Lane,
Wendover, Bucks. Telephone: Wendovr?r
624543.

Chothiro Aro! Crt Club: Nrrs M Walkden,
Brookdale, Ledsham Road, Little Sutton,
Sorth Wirral. Cheshire L66 4OW

Chellel and North Walo! Crl Club: N,1rs D
Peak, Brookside Boarding Cattery,
Whipcord Lane, Chdster.

Coyontry lnd Lalcealar Cal Club: Mrs B
Dixon, 16 Eastfield Road, Weddington,
Nuneaton CV10 0BB.

Croydon Cål Club: N.4rs Higgins,6 Roebuck
Road, Rochester, Kent. Telephonei
lvledway 43091 .

'Cornirh Cll A3ræirlion: Miss A Blounl.
The Malabar Home, Highertown, Truro,
Cornwall.

Cåmbrit Cll Club: N,4rs M Hole, I Pensarn
Road, Rumney, Cardifl. Telephon!:
Carditl 794714.

'Cumborhnd Cal Club: Miss O Glen.
Cowran Cottage, Cowran Bridge, How
N.4ill, Carlisle CA4 gLH. Telephonel
Hayton 495.

'Durhrm County C!l Club: Mrs G N.4

Stephenson 27 Spoor Street. Gateshead,
Tyne and Wear.

Esor Crl Club: Mr F E Marshall, 35 Barr-
ington Road, Louqhton. Essex.

Edlnburgh ,nd Eali ot Scoll.nd Cat Club;
l\,4iss I N,4 Peebles,5a Carlton Street, Ed n-
burgh EH4 1NE. Tetephone:03j_332
1 599.

Gwynedd Cal Club: Mrs E Bichardson,
Ridgaling Farm House, Pasture Lane,
Barrowford, near Nelson, Lancashire.
Telephoner 0282 64367.

'Hoarl ol Enghnd Crt Clubr Mr A Tripp,
Terony, Barton Holme, Blakesley.
Northants NN'12 8FlJ. TelephOne:
Blakesley 489.

Hert! and Mlddl.lox C8l Club: Mrs A
Wilson, Redleaf, Chrislchurch Road,
Crouch End, London N8. Telephone:01-
340 01 1 B.

Humboraida Crl Club: Mr D Peacock. g
Vermont Street, Hull. Telephone: Hull
45339.

JeBey qal Club: Mrs S Loveil, Basement
Flat.10 Queens Road. St Helier. Iete_
phone:21907.

Xonlirh Clt Sæioty: Mrs H G Phitpot, Four
Seasons. Brtchel Green, near Sevenoaks,
Kent. Telephone: Sevenoaks 6'1 31 0.

Ken3lnglon l(ltlen and Ncuter Cat Ctubl
Miss B Westerman,25 Scots Court, Sand
Hrll, Farnborough, Hanls.

'Kcrnow Cll Club: Mrs M Underwood, 26
Carradale Boad, Austin Farm. Plymouth,
Devon PL6 5UD.

Lrncåahirå Crt Club: N,4rs V Shaw. 519
Nranchester Road, Bury. Telephone: 061-
766 2337 .

Lincolnrhiro Cll Club: Mr K Barnes.
Lakshimi. Orchard Close, Keddington
Boad. Louth, Lincolnshire. Telephone
Louth (0507) 602031

'Maidllonc Aror Csl Club: t\rrs 1,4 J Hills,
10 Winifred Road, Bearsted, Maidstone,
Kent ME'15 8NR. Telephone: Maidstone
38045.

Mldlånd Countie. Ctl Club: Mrs l\,1 J
Groom, Nilqiris,4 Orchard Lea, Naunton
Beauchamp, Pershore, Worcestershire.
Telephone: 038-682 608.

Merlay3ldo C8l Club: J M Lenehan, 1

Pagefield Fload, Liverpool L'15 5BL.
Nor'Ertl ol Scotland Cll Club: Dr Bruce

Bennett, Burnhead Cottage. Cookrey. By
Stonehaven. Kincardineshire.

Norlhern Counlles Cat Club: l\.4rs Mavis
Donnelly, 56 Tudor Avenue, North
Shields. Tyne and Wear. Telephone:
North Shields 578329.

Norlhorn |rclsnd Cal Club: l'rrs N,l E
Whalley-Lloyd, Windsor House, Windsor
Avenue, Bangor, Co Down, Northern
lreland.

'North Welt Cat Club: Ms E C Salkeld, 28
Welltield Drive, Burnley, Lancashire.
Telephone: Burnley 0282 39603.

Nott! lnd Dorbys Cet Clubi l\rrs P N.4 Coll-
ings,52 Sycamore Boad, East Leake,
Loughborough, Leicestershire LE'1 2 6PS.

'Oxlord .nd Dillricl Crl Clubi t\riss E
Butler, The Old Manor House, Charlbury,
Oxlordshire OX7 3PR. Telephone:
Charl bury (060 88 1 ) 341 .

Prellon and BlEckpool Cal Club: Mrs J E
Scott,.8 Lancaster Boad, Knott End,
Blackpool. Telephone: Knott End 8 1 01 31 .

Soulh Woslorn Counllct Cål Club: [,,'lrs J
Hollow. Pounsley Combe, Spriddlestone,
Plymstock, Plymouth. Telephone
Plymouth 42873.

Soulhern Countie! Clt Club: N,lrs P Short,
L ttlecroft, Willow Grove, Chislehurst,
Kent BR7 5DA.

Surroy rnd Sussox Ctl Arlocisllon: N/rs B
West-Kelsey. 40d Dagnall Park. London
SE25 sEG,

Suttolk lnd Norrolk Cåt Club: Llrs S A
Spoore, 19 Southlands, Swaflham,
Norfoik. Telephoner Swaflham 21 636.

'Shroprhiro Csl Clubr Miss W Robson,
Wendover Cattery, Astley Cross Roads,
near Shrewsbury.

Scoltiah Cat Club: l'/rs J Cousins, '17 Glen-
burn Avenue, Cambuslang. Glasgow G72
7 AP,

'Soulh London Cal Club: Jocelyn Best,
Ambergris, 5 Henslowe Road, East
Dulwich. London SE22. Telephone: 01-
6S3 8463.

Teer3id. Crl Club: N.4rs G N,,1 lvlason, Sta-
tion House, Pinchinthorpe, Guisborough,
Cleveland.

Throo Counliot Cal Club: Nlrs lV Wilson,
Amberley. Manor Fload, Verwood, Oorset
BH21 6DY. Telephone: Verwood (0202)
822221.

Ulltor Siåmolo and All Breed Crl Club:
l,4iss A Harkness, Mourzouck,6 Church
Road, I/oneyreagh, Co Down, Northern
lreland. Telephonei Castlereagh 691.

IYaucr Crl Club: Mrs F E Barnes.28
Dolphin Avenue, Bournemouth BH10
6DU. Telephone: Northbourne 4853.

Wesl ot England and South Wller Cat
Soclety: lvlrs O Olive, Rose Cottage, Park
Lane, Frampton Cotterell, Bristol. Tele-
phone: Winterbourne 77 31 46.

Yorklhiro Counly Crl Club: Miss M
Midgley,93 Grafton Road, Keighley. Tele-
phone: Keighley 6051 32.
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Ormemiddel?
VermoxVet.

-det bli'r ædt

Nu ocsÅ r TABLETFoR/VInL HUNDoG KAT.
Bredspektret ormemiddel; ta'r alle alm. forekommende
orm hos hund og kat.

VERMOX vet. tabletter å 100 mg: nemt at gi'. Præcis dosering og
uden egen Iugt eller smag.

Doserin6:
Hvalpe og killingert/a tabl.2 gange daglig i5 dage.
Katte og små hunde 1/z tabl.2 gange daglig i 5 dage
Større hunde 1 tabl. 2 gange daglig i 5 dage.

VERMOX vet. kan købes RECEPTFRTT
på apoteker, hos dyrlæger og andre godkendte
veterinærdist ributører i blister-pakni ng
med 10 tabletter til kr.16,40
(apolekspris inkl.moms).
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Nordi yllands store
I

specta
Kort

lforretnino
Kæmpeudvalg!-

ringer . .

vi sender
eller bringer

* Prøv også
HUNDE. OG
KATTEBAREN

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

9000 Aotborg


