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Han siger j eg er lsæsen. Det leon han selu uære.

Hon griner, når han hælder
de store, saftige kød-

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

Kræsnemøjkot
Nå. Mon har jo ikke selu

ualgt sit miljø.
Idag skal den kræsne kat

ha' store. lækre t'iskestykker i hakket
leuer og indmod.

Oqsci Whiskos. Han er bleuet ret
kræsen med hoad han køber

(Ellers kommer han til at smide

lgenWhiskas.
Den kræ.sne kat har noget ot uælge imellem.

hua
Han sidder deroure og smouser

i kronhjort

Han er nu go nok
Han skal bare ikke tro.

hon slipper let
omknngmodentil mig.

Så er det skroldespanden
ogpengeudaf lommen.

Men detsynes, som om
han har lært deL

Whiskas med kød oglever f Whiskas med fisk/ Whiskas med ,. I C: .i.' ...as med fjerkræ

whiskas
Hvis du elsker en liræsen kat.

Masterl ,ris as Vlsterhroq:rr. ". .

l) rn

leuer i gelå-sous.
Han at
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Kære læsere!

Der er sikkert mange, der har stillet spørgsmålet: HVOR
BLIVER BLADET AF? - vi bilder os i hvert fald ind, at
bladet ventes med længsel enten fordi man er interesseret i det
oplysende materiale, vi forsøger at berige læserne med, eller
fordi man er interesseret i at vide, hvad denne hersens
bestyrelse nu har fundet ud af.

Ja, her er det sål - temmelig forsinket af forskellige årsager

som f.eks. aflroldelse af ekstraordinær generalforsamling med

al det papirarbejde, som hører dertil, ferie, bortrejse i for-
bindelse med arbejde, forberedelse afudstilling og til sidsten
omsiggribende generel træthed, forårsaget af enkelte medlem-
mer, der i stedet for at gøre noget konstruktivt (så som at skrive
noget sobert til bladet, eller hjælpe på anden vis, anvender
deres dyrebare (?) fritid til at bombardere bestyrelsen med
breve for det mest gående ud på atføre bevis for det enkelte
bestyrelsesmedlems uduelighed; for overfor det ene mediem
at påpege fejl det andet menes at have begået, for slet ikke at
nævne klagerne over andre opdrætteres handlemåde. Lad mig
straks fremhæve, at berettigede klager straks forer ril hand-
ling; det er de uberettigede, ofte meget personlige ansreb. som
i hver fald for mit vedkommende medfører en r-is trærhed og
lede ved d6t arbejde, somjeg altid har betragtet son hobby.
Ind i mellem kan man få opfattelsen af. at disse mennesker
bruger deres kattes tilkll,tning til en racekatreklub ill at lå
afløb for deres naturlige a_eressioner ved at bruge karteklub-
ben og især dens bestl-re1se som sk1-desklve i saser. der
INTET har med karte at gøre.

Til disse enkelte viljeg blot sige: brug jeres galde på andre
formåI. Der er så meget i samfundet i dag. som rirkelig
trænger til forbedring, der vil jeres »retfærdige harme« meget
bedre komme til sin ret. Lad dog de memesker, der ofrer AL
deres fritid på klubben, uden at få andet til gengæld end glæ-

den ved arbejdet, være i fred.

Til alle de andre vil jeg sige: undskyld at I har måttet vente
så længe, og tak fordi I ikke har kimet min telefon sønder og
sammen.

Susanna Bugge.

SUPPLEANTER:
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Grøndals Parkvej 82
2720Yanløse
Ttf.01 - 717181

Mogens Os::': .

Klingesk.. - :
5450 C:::'*:
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KASSERER:
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SEKRETÆR:

Norma Agersnap Larsen
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6670 Holsted
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UDSTILLINGSSEKRETÆR
June Krogsøe

Krengerupvei 91

5690 Tommerup
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STAMBOGSSEKRETÆR:
Helle Møller-Madsen
ølstedgårdvej 19,
5230 Odense
Ttf. 09 - 15 87 80
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Lykke Lykkeland,
Elstedhøi 16
8520 Lystrup
Tlf. 06 - 22 32 32
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Otte vilde katte

Otte vilde katte
hvæser som besatte,
hviner, skriger og huserer,
hele koret musicerer
hæmningsløse elskovsklange
kattegråd og kattesange.

Otte vilde katte
slunkne, magre, matte
lurer på en lækker bid
gantes efter kælen strid,
mjaver lidt til tidsfordriv
otte sultne katteliv.

Lille søde missemor
du er killing fra ifior.
Dengang var du ung og lækker
nu er du jo knap så smækker.
I en vårnat traf du ham
som du fulgte uden skam.

Snart du får dit første kuld.
Du får'hele reden fuld.

Pouline Gtlbe., f, 1888

I min nylig afdøde svigermors gemmer, fandt jeg

ovenstående lille digt. Hun har altid boet iAarhus
midtby, og har sikkert en tidlig morgenstund ladet
sig inspirere til digtet - sådan kan man jo også
betragte katte.

Sterna Gilbe
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T amkattens udviklingshistorie

Skønt det kan siges, at med mindre der gøres

uventede arkæologiske eller sociohistoriske op-
dagelser vil tamkattens oprindelse næppe blive
fuldstændig kendt, er det dog muligt i store træk at
skitsere, hvorledes dyret sandsynligvis blev teem-

met, og dets senere udvilling. Som Todd (1977)
har bemærket, er det lykkedes katten at udfylde en

enestående socioøkologisk niche skabt ved det ci-
viliserede menneskes opståen: dets bofaste livs-
fomi, landbrugsbaserede økonomi, befolknings-
udvikling og den hvide races udbredelse. Katten er

fulgt efter hunden i denne henseende men er på

mange måder forskelligt fra den.

Tæmning
For nogle hundrede tusinde år siden var menne-

sketjæger og samler, nomade ellerhalv-nomade af
levevis. Denne livsform ændredes langsomt, sand-

synligvis af flere grunde. så som klimatiske for-
andringer, stadig vækst i befolkningstæthed, lang-

som udtømning af vildtet og den kulturelle udvik-
ling. Denne sidste førte til sidst til primitirt land-
brug og en mere bofast levevis. Foretrukne telt-
pladser, vandhuller og mødesteder blev til lands-
byer. Grundlaget for en landbrugsbaseret civili-
sation var ved at blive iagt. Dette har uden tvivl
været en langsom proces, specielt kan overgangs-
perioden have taget adskillige tusinde år. I runde
tal begyndte den nuværende civilisation, udtrykt
ved en økonomi på grundlag af landbrug, tæmning

af dyr og fremkomst af byer, omkring år 10.000

f.Kr.
En af de mest vellykkede kulturer, bedømt på

grundlag afoverlevelsesevne og resultater, var den

der opstod i mellemøsten i et område omkring
middelhavets østlige kyster og strakte sig så langt

som til Det Kaspiske Hav og Den Persiske Bugt.

De tidligste rester af næsten alle de vigtigste

tamdyr (kvæg, hunde, geder, svin og får) kan

findes i dette område. For visse arters vedkom-
mende er det vanskeligt at vide om resterne
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af Roy Robinson, NDR FIBiol.

stammer fra tamdyr eller blot tilfangetagne vild-
dyr. Den ene stilstand kan naturligt føre til den

anden. Det antages sædvanligvis, at unger af pas-

sende arter indfanges, og kun de, der kan indrette
sig på fangenskab og tilpasse sig at leve tæt på

andre af samme art og på mennesker, vil overleve.

Dette vil i realiteten betyde arter med stærke

sociale tilbøjeligheder (flokdyr). Først blev dyrene

tæmmet for at skaffe kød, senere udnyttede man

hele dyret på den ene eller anden måde. Ifølge

Bokonyi (1976) skete overgangen fra blot at op-

fostre dyr til en mere velovervejet avlspolitik
omkring år 5.000 f.Kr.

Det er næsten umuligt at vurdere om katten
spillede nogen væsentlig rolle i tæmningens f'ørste

tid. Sandsynligvis ikke i nogen forsætlig betyd-
ning. Dog havde den første civilisation skabt en

biologisk niche. Bofast landbrug og husdyrhold
medførte kornmagasiner og lader og musen Mzs
muscuclus havde hurtigt indrettet sig her. Mus fra
naturen blev til indeboende husmus ved denne tid.
Beskyttet, som den var, mod sine sædvanlige

fiender, kunne husmusen være blevet en besvær-
lig plage at dømme efter de mængder af skeletter
fundet i kældrene under husene i mellemøstlige ar-
kæologiske steder. Det er ikke urimeligt at hævde,

at katten kan have fulgt musen og blevet ådsel-
æder omkring gårde og landsbyer. Forbindelsen
mellem kat og menneske ville være usikker i be-
g1'ndelsen men tålt af sidstnær'nte som et middel

ti1 at holde musenes hærgen r ai e. Dette betl-der.

at der land'.es rilstrækkelig genetisk r ariation i kat-
tens adlærd til at nogle individer kunne tilpasse sig

livet i nærheden af mennesket og dets aktiviteter i
deres søgen efler føde.

En museforsker henleder tanken på, at katten
skulle være blevet tæmmet for at bekæmpe muse-
plager. Det kunne være tilfældet men forudsætter
måske mere formålsrettet adfærd fra me.x:sriets
side end hvad der sandsynligvis fandt s:e: D:t er



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

DYRLÆGEGÅNOENI
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - tl4 æ 99tænkeligt at mange killinger kunne opfostres i fan-

genskab, men meget ville afhænge af i hvor høj

grad katten havde tilpasset sig mennesket. Man
kan sagtens hævde, at de mere tamme af disse

katte ville blivå, mens de mere vilde ville løbe bort.
På denne måde kunne katten være blevet et hus-

dyr. Det ville være umuligt at datere begiven-
heden, men ovennævnte opfattelse kunne tyde på
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at den ville være planløs og sandsynligvis strække

sig over lang tid. Selv en halwild kat låst inde i et

kommagasin ville kunne holde styr på musenes

aktiviteter. Senere kan der være blevet gjort for-
søg på at avle på dyret. Dette er dog altsammen

spekulåtioneq man må håbe, at der engang vil
blive tilvejebragt direkte vidnesbyrd om dette

spørgsmå1.

Der indtrafnu en udvikling, som ændrede situa-

tionen..lEgypterne dukkede op i mellemøsten som

indflydelsesrige folk med stor interesse for dyr.

Mange arter blev holdt i fangenskab, ikke blot af
nyttehensyn, men også af æstetiske og religiøse
grunde. Ægypterne havde en tilbøjelighed til at

forbinde guder med bestemte dyr. Specielt blev

hankatten skildret som hellig for solguden.Rø og

hunkatten for frugtbarhedsgudinden Bast, ta

magtfrrlde guddomme på den tid. Dette var om-

kring år 4.000 f.Kr., hvor katten blev holdt i
templerne som religiøse symboler. Ved år 3.000

f.Kr. havde katten opnået så stor betydning i det

religiøse liv, at den selv blev gjort guddommelig.

Da det var ønskværdigt at vise respekt for guder-

ne, blev kattehold almindeligt i hele ,lEgypten.

Ikke blot blev de omhyggeligt plejet, mens de var i
live, men også ligene blev omhyggeligt bevaret i
specielle kattekirkegårde, der strakte sig over flere

tønder 1and.

Områdets højdepunkt med hensy,n til kattehold

var omkring ar 3.000 f.Kr. Arten var så talrig, at

den er blevet afbildet i lande udenfor,4Egyptens
grænser. For eksempel påKreta (2.900 f.Kr.), det
græske hovedland og Libyen (2.500 f.Kr.),Indien
(2.300 f.Kr.) og Kina (2.200 f.Kr.). Bemærk ti-
deme, som groftbeskriverkattens udbredelse i den

del afverden, der havde opnået et kulturelt niveau

højt nok til at bære et æstetisk behagelig huskæle-

dyr. Romernes invasion og undertrykkelse af
,lEgypten, og Kristendommens fremkomst fri-
gjorde katten fra religiøse sammenhænge og tillod
dyret at blive et verdsligt kæledyr. Romeme har
ansvaret for at katten nåede Europa (Italien 1.900
f.Kr., Svejts 1.800 f.Kr., Tyskland 1.000 f.Kr.) og

England ( I .600 f.Kr.). Alle tidsangivelser er om-
trentlige (Zetner 1963, Baldwin 1975).

Baldwin (1975) har sammenfattetkattens tæm-

ningsforløb, med specielt henblik på,€gypten, på

følgende måde:
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l. Konkurrenceperioden (før ca. 7.000 f.Kr.),
kendetegnet ved at vilde katte konkurrerer

med mennesket 0æger/samler) om fugle og

småpattedyr.
2. Samlivsperioden (ca. 7.000 til 4.000 f.Kr.),

kendetegnetved at »hahtamme« katte,lever af
skadedyr ved og i de tidlige landsbyer.

3. Den tidlige tamhedsperiode (ca. 4.000 til
3.000 f. Kr.), kendetegnet ved tilfangetagelse

af katte til kultiske formåI.

4. Den fuldstændige tamhedsperiode (ca. 3.000

f.Kr. og frem), kendetegnet ved katteholdets

store popularitet i Ægypten og den første

spredning af dyret fra.ÆgYPten.

Sammenfatningen kræver to kommentarer fra et
genetisk synspunkt. For det første måtte samlivs-
perioden tyde på en variation med hensyn til
frygtsom adfærd (i det mindste overfor menne-

sket) for at visse individer skulle vo.re sig ind i
landsbyeme. For det andet måtte tilfangetagelsen
af disse dyr medføre en stærk udvælgelse af katte,

der kunne tilpasse sig fangenskab. finde sig i at

leve tæt på mennesker og opfostre killinger under

sådanne livsforhold. Man må bemærke det for-
løbne tidsrum. Artens kønsmodning afhænger

tildels af den måned, hvori killingen er flødt, men

hvis man antager et års tid. vil tidsforskellene målt
i år være en god tilnærmelse til det antal genera-

tioner. der er medgået. De anfofie penoder kan

således betragtes som tusindvis al generationer.

Disse ville være rigelige til. at de iagttagne gene-

tiske ændringer skulle kunne finde sted.

Der synes at være en lang fadition for at have

katte ombord på skibe (Baldwin 1979) som trold-
dom for en sikker rejse, som rejsekammerat og til
skadedyrsbekæmpelse. Herved har mennesket u-

bevidst hjulpet dyrets udbredelse. Således er ud-

strakte vande ikke en spærnng, som for de fleste

landdyr, tværtimod har meget brugte søruter fun-
geret som veritable hovedveje for katten, navnlig
med den tiltagende vækst i søværts trafik og

handel gennem århundreder. Kattens tidlige ud-

vandring til hele Europa og Asien foregik både til
lands og til vands, men dens udbredelse til den n1'e

verden og Australien var ad søvejen, som en

direkte følge af oceandampere og den menneske-
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lige kolonisation. Der skal straks gøres nænnere

rede for dette synspunkt.

Kattens vej til tamdyr synes at have fulgt en eller
flere af tre ruter. Disse er ( I ) en slags udspaltning
ved hvilken ungdommelige træk fortsætter i det
voksne dyr, specielt de adfærdsformer, der befor-
drer afhængighed og hæmmer stridbarhed, (2)
ændring af hormonbalancen, fortrinsvis ved en

formindskelse af binyrerne og deres sekreter, og

(3) en formindskelse af hjernens størrelse, hvor-
ved dyrets følsomhed overfor ubehagelige indtryk
svækkes. Rute ( 1) og (3) kan være fulgt samtidig,
hvad de iøvrigt alle tre kan til en vis grad.

Hemmer ( 1976) har fornylig foreslået en lerde
rute, nemlig tæmning af en geografisk race, der
havde artens mindste hjerne. Han er enig i at
individer med de mindste hjerner (rute l) ville
blive udvalgt men hævder, at en lokal race med

små hjerner ville være eftergivende på vejen til
tamhed. Han foreslog derfor, at tæmningen skulle
været sket med lyårca (se oversætterens fodnote),
fordi den race havde en lille hjerne.

Hemmer (1972, 1976b) har sammenfattet data
for hjernens formindskelse hos forskellige katte-
arter og -racer. Blandt raceme afsilyeslns havde

den europæiske vildkat den største, fulgt af den

centralasiatiske steppekat og lybica i nordøst
Afrika. En gruppe ægyptiske kattemumibr havde

hjeme af samme størrelse som lybica. Imidlertid
viste hjerneskaller et fald i hjemestørrelse, et træk,
der blev fortsat hos en stamme af siamesere.

Hemmer (1976b) mener, at den væsentlige til-
bagegang var af størrelsesordenen 10olo, hen-

holdsvis l5o/o, for de to tilfælde. To grupper

tamkatte (normale og nogle, der var vendt tilbage
til den vilde tilstand) viste et bredt spektrum med

9



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

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

Altonavei 1 5463 Harndrup Telefon 09 - 88 15 83.

H U N DE Århus Dyrepension
Penilonfor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 2827 88
KATTE

StamnaYn

»BANGALORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

B,-ucl af Jackmanis (blå perser).

Marco al Donaciano (rød perser)

Opdræt at perserkillinger eiter
championforældre i farverne blå,

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

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej I 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.
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hensyn til hjernestørrelse, fra lybica's til ud over
siameserens. Meget få tamkatte nærmede sig til
samme hjemestørrelse som hos den europæiske

silvestris. Det tyder ph, at silvestis har bidraget
intet eller meget lidt til den modeme kat. Det er

også sandsynligt, at tæmningen har været ledsaget

af en formindskelse af hjemen. Det er proble-

matisk om denne formindskelse kan forklare hele

den nutidige føjelighed men den kan have bidraget.

Det skulle ikke være alt for vanskeligt at opnå
kvantitative data for rute (2) ved at studere den

forholdsmæssige størrelse (organvægV legems-

vægt) for de vigtigste hormonproducerende or-
ganer hos silvestris og lybica (navnlig denne) i
forhold til tamkattens, som Richter ( I 95 4, resum6

Robinson 1965) har giort det for rotten. Der er
sket væsentlige ændringer som følge af rottens

tilpasning til laboratoriemiljøet. Binyrerne og de

sekundære kønsorganer, viste en formindskelse
(tillige med andre organer, f.eks. hjernen) medens

kønskirtlerne modnedes tidligere og muligvis var

mere aktive. Det er denne type ændringer man kan
forvente hos katten som følge af tæmning. I det
mindste en del af kattens føjelighed kunne stam-

me fra en lavere adrenalinproduktion (fra biny-
reme, o.a.) og mangelen på en tydelig årstidsva-
riation i forplantningsmønshet kunne være en

følge af en forøget aktivitet i kønskirtlerne. Disse
er nu ikke så aftrængige af de lange dages lys-
indtryk.

Man kunne bemærke at Suminsky (1962,
1968) har hævdet, at »rene« former afsilyesrns
muligvis ikke længere findes i Europa. Han mener
at alle dyresamfund har en vis iblanding af tam-
dyrs genmateriale. Dette skulle synes en påstand

son, det er vanskeligt at gendrive. Dog har Kra-
tochvil og Kratochvil (1970) ikke fundet nogen

tegn hos et antal afvilde sr/yesrns fra Vest Karpa-
terne på en variation, der kunne tilskrives gener fra
tamkatten. Det er vanskeligt at tænke sig, at der
ikke skulle være sket nogen blanding mellem vilde
og tamme katte niir man betænker, atde sidste ikke
var holdt i fangenskab. Europæiske si/vestis har
ry for at være sky, tilbageholdende dyr, i det
mindste overfor mennesker. Dette er naturligvis
ikke nødvendigvis et almindeligt træk og forskel-
lige grupper kan være forskellige i denne hense-
ende. De almindelige beretninger om vildkattekil-

linger, der skulle være frygtsomme men tæmbare,
må betragtes med nogen mistro. Der kunne være
tale om vilde tamkatte eftersom. selv killinger efter
husstandens egen hunkat må vænne sig til menne-
sker i en ung alder hvis de ikke skal vise en vis
frygtsom adfærd som voksne. Selv hvis killingeme
er vildkatte er det muligt at de har en del tamme
forfædre, hvilket kunne forklare deres evne til at
kume tæmmes. Se hos Pitt (1946, Robinson
1912) en beretning om krydsninger mellem si/-
vestis og tamkatte og kommentarer med hensyn
til bastardernes »tæmbarhed«.

For at vende tilbage til lybica, citerer Hillaby
(1968) Hr. Reay Smithers for at denne form er
almindelig i Rhodesia og kan tæmmes, måske

lettere nu end tidligere. Mange af dem sniger sig nu

rundt i halv-bymæssige områder, hvor de parrer

sig frit med den tamme form. Sådanne dyresam-
fund ville være en mellemform mellem den vir-
kelige vildkat (formentlig i Suminskys betydning)
og tamkatte, som er blevet vilde, men som for alle
praktiske formål ikke kan skelnes fra de først-
nævnte. Når denne proces har stået på i nogen tid,
ville en ny kattetype udvikles; vild af udseende

men med større tilpasningsevne til ændrede om-
givelser bestående af blandet landbrug og ukul-
tiveret land med en del halv-bymæssige områder.
Sandsynligvis skulle der ikke megen tilførsel af
tamkatte-genmateriale til for at en sådan type
skulle udvikle sig.

(fortsættes)
(Artiklen erfra I'ur & Feather, oversat og bear-
bejdet af Erik Bugge.)

O v ers æ ttere ns fodno t e ve drørende de lati ns ke b e-
tegnelser:

Dyrene er delt i slægter, der atter er delt i arter,
underarter og racer. Kiteriet for at de to former
tilhører forskellige arter er at de ikke kan produ-
cere avlsdygtigt aJkom med hinanden. @t græn-
se-eksempel er hesten og æslet, der kan krydses
og få aJkom, men dette er sterilt. De er altså to
arter.)

De latinske navne består af et slægtsnavn
(Felis for de små katte, Pantherafor de store)
efterfulgt afartsnavnet og evt. afen betegnelsefor
underart eller race. Oprindeligt troede man at
den europæiske vildkat @elis silvestris) og den
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nordafrikanske vildkat (F ehs lybica) var to for-
s k e I I ig e arte r, s o m de t fre mg d r af de t fo rs ke I lig e

artsnavn, men det har vist sig at de kan produ-
cere a»lsdygtigt a|kom med hinanden og med

tamkatten (Felis domestica). Der er altså tale om

te underarter a,f samme navn, hvorfor de af nogle

forskere mere korrekt betegnes som

F elis silvestris silvestris.

Feiis silvestris lybica, og
F elis silvestris domestica.

Når der i .artiklen står lybica, betyder det
underarten: den nordafikanske vtldkat, men når
der står silvestris, kan det enten betyde under-
arten: den europæiske vildkat eller hele arten,
besåtende af begge former (samt tamkatten).

EB

M idtiysk Kattepension
v/Karin Larsen

Ørnsholtvei 3, 7 173 Vonge
Ttf. 05 - 80 33 75

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

16
'lOOxlOOxSO
Faste sider,
Net iforside,
Hylde i alle bure.
2 x daglig
Kogt fisk
Kogt kylling
Kogt lever, hjerter
3 slags dåsemad
Vand, fløde, ymer.

Fodring

Vacc. mod kattesyge kræves. Pelspleje til langhår

1:



At tænke sig ! t a

Det er dog den dårligste bedømmelse, jeg endnu

har fået !

Hvor tit har vi ikke hørt det? Tit men måske ikke

ofte nok. Måske er vi blevet lidt forvænte, eller

forkælede om man vil. Vi har i tidens løb taget det

som en selvfølge, at hvis der er tre dyr i en klasse,

så bliver de Ex. I , 2 og 3. Bliver de rkke det, er der

noget galt. Og får Ex. I tilmed ikke certifikatet, så

er dommeren kugleskør, og så vil man ikke mere

udstille i den klub; eller i hvert lald aidrig under

den dommer! Sindene er i oprør, blodtrykket stiger

laretruende, og hele verden falder i grus.

Hvad med at se lidt på årsagen til, at det ikke
gik helt, som man håbede. Der er mange mulig-
heder; men iad os først tage selve katten. At der er
noget i vejen rned forberedelsen afden, kan vi med

det samme udelukke. Ingen er bedre til at sætte en

kat op ti1 udstilling end netop du. Og med alle de

gode råd, du har fået med på vejen, er det helt
perfekt. - Hvad så med selve dyret, lever det helt
op til den standard, den benhårde konkurrence
kræver? Selvfølgelig gør detdet,for alle de andre

bedømmelser, katten har fået, ligger helt i top. -
Det kunne vel ikke tænkes, at katten har stået

alene i klassen, eller at konkurrenterne har været i
»kæledyrsklasse«, eller at dommeren har været
flink? Udelukket. Dommeren er åndssvag!

Jeg ser meget ofte, at dommere giver tbrtløben-

de numre i klasserne. Det er som regel fair nok. -
It{en hvis der er en dårlig kat imellem, bør den

have en bedømmelse, der er retfærdig, så ejeren får
klar besked om, hvor han står. På grund af dette

forhold går der utvivlsomt månge rundt og tror, at

de har et fint udstiliingsdyr, og det er noget svært at

forklare dem, at sådan forholder det sig faktisk
ikke. Det er noget al en bjømetjeneste at give en

kat førstepladsen, kun lordi den er alene i klassen.

Den slags er ikke med til at højne standarden.

Så er der dommeren. Han eller hun er kun et
menneske, præcis som du ogjeg. Vi er kun to, men

behøver afden grund da ikke at være enige om at

fortolke den samme ting, selv om den står sort på
hvidt. Så hvorfor skulle et par hundrede dommere
så kunne se ens på den samme ting? Det er næsten

lidt naivt atprøye at overbevise sig selv om en så

umulig ting. Dommeme ser nok kun i princippet
ens på de gældende standarder. Jeg tror dog, at de
fleste gør deres bedste. Men ingen regel uden und-
tagelse !

Vi er nok bedst tjent med mere ærlige bedøm-

melser på vore dyr, så vi kan indse, at ikke alle
katte er superudstillingsdyr. Og så må vi samtidig
huske på, at det langtfra er de bedste udstillings-
katte, der også er de bedste avlskatte. Hvis det var
tilfzeldet, så var alt jo meget mere enkelt. Det
kunne måske lade sig gøre, men jeg ha-r ikke meget
liåb i den retning. - Og hvor var så sporten henne?

A pr,rpos sport, sportsånd r,:f1erlyses.

Det erjo trods alt ikke vores levebrød, det går ud
over, når man har uheld på udstillingerne. Nogle
har prøvet at leve afkatteopdræt, rnen har før eller
senere fundet ud af, at dct mildest talt ikke er
nogen god forretning.

Hvorfor da denne ophidselse, når det ikke går,
som man har ventet eller håbet? Måske fordi katte-
sport ikke er noget, man pakker ned i æsker mel-
lem hver udstilling. Man har sine dyr omkring sig
og bruger ofte mere tid på sine katte end på sin
ægtefælle. Og man satser sommetider en mindre
formue på sine dyr og håber da på, at det giver
gevinst.

Men lidt mere sportsånd og tolerance kunne
bruges. Det er jo som sagt ikke vores levebrød;
medmindre vi vil nøjes med det, kattene ikke gider
spise.

God udstilling.

Enrin Petersen
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»lN DIGO«
SIAMESERE, oRIENTALSK KoRTHÅR a FoREIGN WHITE

Mangeårigt kvalitetsopdræt af klassiske Siamesere Q4, 24a, 24b, 24cl,.
Første og ældste 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, iacetypiske Siamhanner til avlstjeneste:
Ch. lndigo Filou (32LP), lndigo Pink Panter l24cl,lndigo Blue Laban l24al, Rangoon Janus
(24). IFA-test fordres - og haves for egne katte.

Annie Christensen
Sættergården '1, 2635 lshøj Strand. Tlf. (02) il 38 76

Bygholm Dyrepension
Pension for

HUNDE
KATTE

lslandsvej 18, 8700 Horsens
Telefon 05 -.61 14 44

VE]LE DYREPENSiOhI

t4

Telefon 05 - 8212 65

HUNDE - I(ATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle



Da krigen brød ud i Sulsted

Jeg er en burmakat, lyder navnet Cirkeline, men

hedder egentlig Bast af Shwee-Dagon. Jeg har en

dejlig datter, der hedder Binette af Sulsted.

Vi lever et dejligt katteliv i Sulsted, og vi har en

mor, der forstår os ganske godt, selvom hun kan
være noget så lusket, som den dag, da Ole dyr-
læge ringede og sagde, at han havde en vaccina-
tion klar og »om menneskemor'en vil komme med
missen nu«. Det var Binette, men hun var ude

dengang. Så tog mor en tallerken og slog på den og

Binette for jo ind. Hun troede jo, hun skulle have

leverpostej, og så skulle hun bare hen og have et

ækeltprik. Hvad menerl! men ellers er mor nu god

nok.

Nu, vi taler om leverpostej, så kommer det, jeg

egentlig ville fortælle jer: Det var altså en dejlig
sommennorgen med fred og ingen fare, troede vi
da. Vi havde fået en tallerken dejlig hjemmelavet
leverpostej serveret, som kun vor mor kan lave

den. Mens vi lige løb en lille morgentur, »for at
samle appetit«, også det med mors »misforstå-
else«:

,Sl ser vi en tot af et eller andit - mor sagde

senere, hvid silkepuddel - spise af vores lever-
postej, inde i vores gang!

Nej, hvor blev vi stik-tossede. Da vi er burma-
katte, som jo ikke er bange for nogen verdens ting,
så sprang vi omgående og i fuld krigsoppustning på
tingesten. Den hylede og skreg, så mor kom
farende og så en brun kat ovenpå en hvid puddel og

en anden kat, der passede udgangen, så hunden
ikke skulle slippe ud. Hvis mor ikke var kommet

til, tror jeg, vi havde ædt bæstet. Binette er meget

modig, hun knækkede en del klør, gad vide,om de

sidder i hunden.
Da mor kom, blev vores opmærksomhed afledt,

så det lykkedes bæstet at slippe ud, men så for den
ind i noget kyllingetråd i naboens hæk og vi for
bagefter. Så sad den der, som i en fælde, og da mor
ville hjælpe hunden kom jeg desværre til at rive
hende i hånden, .men slap naturligvis igen, da jeg

opdagede fadæsen. Jeg plejer ellers at lade mor
holde på mig, uden at rive hende, nårjeg harjaget

fiender væk. Men, det her var for stærkt. Husk på,

at fienden var gået helt ind på vores private

værelse.

I kan tro, der så grimt ud i vores baggang.

Tallerkenen smadret, leverpostej over hele gulvet,

blod på fryser, snavsetøjskurv, vaskemaskine,
skab. Der var ingen huller i os, så det må være

hundens blod. Den må have set slem ud, da den

kom hjem, indsmurti leverpostej ogblod. Den står
også bundet nu, har vi set.

I skulle have set mor, hun lignede en skøjte-

løber, da hun gled rundt i leverpostejen på gulvet

og prøvede ikke at falde, da hun vaskede det i
salrniakvand. Men, Uha, hvor det stank al hund.

Vi var faktisk ikke. tilfredse,.før der blev stænket

lidt katteparfume på gulvet.

Det varede jo 1idt, før vi faldt til ro efter den

skrækkelige oplevelse, men så kom dei en flue,

som Binette fangede og mormor kom på besøg, så

vi fik det lidt på afstand og kunne falde til ro igen.

Nu bagefær kan vi grine over episoden sammen

med mor og nu lever vi vort misseliv i fred og ro
igen. Hilsen

Binette (2 år) og Cirkeline (5 år) '

,,,

Hvad
bliver
det næste?
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»}TAMARA
PERSERE««

INT. CH. BLUE THUNDER AF TAMARA
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

SAMI USA.

WILDROSE AF TAMARA
BLÅ PERSER MED ANLÆG FOR

COLOURPOINT.
CAC, BIO, BREMEN 79

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

2620 Albertslund

VAN GREBST PERSERE

Rødtabby, Blåcreme, Creme & Blå.

Killinger vestes efter lnt. Ch. & Best in
Show vinder far & Ch. & BIO vinder mor.
Bestillinger modtages.

LESLIE O. GREBST
Frankrig§gade 40, 1.

2300 Kbh. s - Ttf. 01 - 59 99 41
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GREAT YARMOUTH'S

Perseropdræt i farverne:
blå, creme og blåcreme
Bedste opdrætter 1979

Edel Ringsted
Nyropsvej 69, Sønderholm

9240 Nibe, tlf.08 - 35 25 99

KATTEARTIKLER
SOIGNERINGSARTIKLER!

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørster

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

Teralin - Linatone - Pelstilskud

Kattehuler - Kattesenge
Transportboxe Kradsetræ til væg og på stander

Katteparfume
Kattetoilet - Kattesand

Kattelem Medlem af Rosen
Konto

Kig ind hosKattemad på dåse og tørkost

Rose n gårdsce nt ret
5220 Odense SØ

Tlf. (09) 15 97 58
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Klubmeddelelser

På det ekstraordinære møde i Felis Danica i juni
1980 blev stamtavleprisen forhøjet med kr.-5 pr.
stk. Dertil kommer selvfølgelig moms.

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«.

Priser for stamtavler m.m.

l. ei1 attest på at testiklerne er normalt udviklede
og placerede, og

2. at katten allerede er far til et kuld.

NY rabiesvaccine!
Veterinærdirektoretets 1. kontor meddeler, atman
nu er gået over til at vaccinere katte med den

franske vaccine RABICINE, der i modsætning til
den tidliger anvendte vaccine, CONNOUGHT,
består af dræbt virus. Der har hidtil været leve-

ringsvanskeligheder; idet lageret var ikke så stort,

men iflg. Statens veterinære Serumlaboratorium,

har man den 18. september modtaget en ny sen-

ding, så dyrlægeme kan atter få vaccinen hjem.

HUSK-AT
Al tilmelding til udstillinger, hvadenten det dre-
jer sig om katte, dommerassistenter eller
domlnerelevansøgninger SKAL gtt 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.

OBS-OBS
På sin liste i marts 1980 meddelte
FIFe, at der aJholdes udstitling i Ham-
burg den 31/1 oS 1/2 -81. På listen af
juni 1980 er stedet ændret til Hamm.

stamtavle indt. 3 mdr

stamtavle indt. 6 mdr
stamtavle indt. I år . .

kopistamtavle......
transfer.
stamnavn
aut. afhankat ... .. .

l§. 42,-
kr. 66,-
kr. 91,-
kr. I 16,-
k. 20,-
w. 120,-
l<r. 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. in'den udlevering

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:
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Opdrætsnumre
I de sitlste par år er der kommet nogle nye numre og bogstavsfordelinger vedr. opdrætsnumre. De neden

stående er gældende pr. 1. januar 1980.

Sort perser Nr. I
Hvid perser - blå øjne Nr. 2

Hvid perser - orange øjne Nr. 2a
Hvid perser - »odd eyed« Nr. 2b
Blå perser Nr. 3

1

I

1

!

Rød perser

Creme perser

Røgfarvet (smoke) perser

Blå-røgfarvet perser

Cameo perser - shaded

Cameo perser - shell

Cameo perser - smoke

Sølvtabby perser

Bruntabby perser

Blåtabby perser

Rødtabby perser

Chinchilla perser

Skildpaddefarvet perser

Skildpaddefarvet med hvid perser
Bicolour perser - sort/hvid
Bicolour perser - bla,/hvid
Bicolour perser - rød/hvid
Bicolour perser - creme/hvid
Blåskildpaddefarvet med hvid perser

Blåcreme perser

Silver shaded perser

Perser, andre farver
Colourpoint perser - brun
Colourpoint perser - blå
Colourpoint perser - chokolade
Colourpoint perser - lilla
colourpoint perser - rød
colourpoint perser - creme
Colourpoint perser - skildpadde, brun
Colourpoint perser - skildpadde, blå
Colourpoint perser - skildpadde, choko
Colourpoint perser - skildpadde, lilla
Colourpoint perser - tabby, brun
Colourpoint perser - tabby, blå
Colourpoint perser - tabby, chokolade

Nr. 4
Nr. 5

Nr. 6

Nr. 6a
Nr. 6d sd

Nr. 6d sl

Nr. 6d sm (kun anerkendt i
Australien)

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 8a

Nr. 9

Nr. lO
Nr. ll
Nr. 12

Nr. l2a B/W
Nr. 12a Bl/W
Nr. 12a R/W
Nr. 12a CrlW
Nr. l2b
Nr. 13

Nr. 13a SS

Nr. 13x
Nr. 13b SP

Nr. l3b BP
Nr. 13b CHP
Nr. 13b LP
Nr. l3b RP
Nr. l3b CrP
Nr. l3b TP
Nr. 13b BTP
Nr. 13b CHTP
Nr. 13b LTP
Nr. 13b Tb
Nr. l3b TbBP
Nr. 13b TbCHP
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Colourpoint perser - tabby, lilla
Den hellige kat af Birma, brun
Den hellige kat af Birma, blå
Den tyrkiske kat
Den norske skovkat
Irregulær langhårskat (hybrider)
Europe, hvid - blå øjne

Europe, hvid - orange øjne

Europe, hvid - »odd eyed«

Europe, sort
British Blue

Chartreux
Russian Blue
Europe, creme

Europe, sølvtabby
Europe, sølv, makreltabby
Europ6, rødtabby
Europ6, rød, makreltabby
Europ6, bruntabby
Europ6, blåtabby
Europd, skildpaddefarvet
Europe, skildpaddefarvet med hvid
Abyssinian, vildtfarvet
Abyssinian, rød

Manx
Burmeser - brun
Burmeser - blå
Burmeser - chokolade
Burmeser - lilla
Burmeser - rød
Burmeser - skildpaddefarvet
Burmeser - creme

Burmeser - blå skildpaddefarvet
Burmeser - chokolade skildpaddefarvet
Burmeser - lilla skildpaddefarvet
Europe, blåcreme
Europ6, plettet

Europe, bicolour
Europ6, røgfarvet (smoke)

Comish Rex
Devon Rex
Irregulær korthårskat (hybrider)
Siameser - brun
Siameser - blå
Siameser - chokolade
Siameser - lilla
Siameser-tabby-brun
Siameser-tabby-blå
Siameser - tabby - chokolade
20

Nr. 13b TbLP
Nr. l3c SP

Nr. 13c BP
Nr. l3d
Nr. 13 NF
Nr. l3a
Nr. 14

Nr. 14a

Nr. 14b

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 16F
Nr. 16a

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 18a

Nr. 19

Nr. l9a
Nr. 20
Nr. 20b BLT
Nr.21
Nr. 22
Nr. 23

Nr. 23a
Nr. 25

Nr. 27

Nr. 27a
Nr. 27b
Nr. 27c
Nr. 27d
Nr. 27e

Nr.27f
Nr.27g
Nr.27h
Nr.27j
Nr.28
Nr.30
Nr.31
Nr. 36

Nr. 33

Nr. 33a
Nr. 26
Nr. 24
Nr. 24a
Nr. 24b
Nr. 24c
Nr. 32 SP

Nr. 32 BP
Nr. 32 CHP



Siameser - tabby'- lilla Nr. 32 Lp
Siameser - rød Nr. 32a
Siameser - skildpaddefarvet - brun Nr. 32b SP
Siameser - skildpaddefarvet - blå Nr. 32b BP
Siameser - skildpaddefarvet - chokolade Nr. 32b CHP
Siameser - skildpaddefarvet - lilla Nr. 32b LP
Siameser - skildpaddefarvet tabby - brun Nr. 32 TP SP
Siameser - skildpaddefarvet tabby - blå Nr. 32 TP BP
Siameser - skildpaddefarvet tabby - choko Nr. 32 TP CHP
Siameser - skildpaddefarvet tabby - lilla Nr. 32 TP LP
Siameser - creme Nr. 32c (ikke anerkendt)
Orientalsk korthår - brun - Havanna Nr. 29
Orientalsk korthår - blå Nr. 29a
Orientalsk korthår - lilla - Lavendel Nr. 29c
Orientalsk korthar - sort - Ebony Nr. 29sb

Orientals korthår - rød Nr. 29d
Orientalsk korthår - skildpaddefarvet . Nr. 29e

Orientalsk kortliår - creme Nr. 29f
Orientalsk korthår - andre farver Nr. 29x
Orientalsk korthår - hvid - Foreign White Nr. 35
Orientalsk korthår - tabby Nr. 29 TB
(Orientalsk korthar, tabby, findes som klassisk tabby, makreltabby samt plettet i farver4e: brun, blå,
chokolade, rød og sølv.)
Ordet TORTIE anvendes for samtlige skildpaddefarvede.

*
(TD S TI L LI N G S S E KKE T,1E RE R :

DARAK
Aase Nissen

Tryggevældevej 145

2700 Brønshøj
tlf. (01) 60 49 88

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.

RACEKAl TEN
Ruth Brynnum
Sønclervangen 6t)

3460 Uirkerød
rlf. (02) 8l 0l 75

Jean Price, Kobbelhøjvej 19,9260 Gistrup, tlf.
08 - _11 43 93.
Winna Grevc, St. Stege 13, 5600 Fåborg, tlf . 09 -

61 89 81.
lnge tiilstcd, tløjdcre.y 16,2670 (ircrt Stlinrl,
tlf. 02 90 12 8-1

Inge-Lise Andreascrt, Arnkilsrral l. 6.100 \on
derborg, tll'. 04 42 94 56.
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Russian BIue
Ved et besøg i DDR's hovedstad, Berlin, for nylig,
besøgte jeg formanden for en af katteklubberne.
Familien opdrætter Russian Blue og har en højt
præmieret ung avlshan.

Imidlertid er han blevetbenytfettil avl så ofte, at
han er beslægtet med næsten alle hunner i om-
rådet. Derfor denne henvendelse til opdrættere af
Russian Blue i Danmark, som kunne være i sam-

me situation, - og som kunne tænke si9 at bytte

avlshan for at tilføre deres opdræt »nyt blod«.
Skriv venligst til
Sparte RKZ B erling-Kdpenick
Mr. and Mrs Gilnther Milller
DDR-1058 Berlin
Raumerstrasse l2

meget gerne med foto afjeres han.
For en ordens skyld vil jeg tilføje, at DDR's

katteklubber ikke er medlemmer af F.I.F.E. De
har en tilsvarende forening for opdrættere fra so-
cialistiske lande.

Jeg håber, atjeg på denne måde kan fungere som
»mellemled«, selv om mit kendskab til Russian
Blue er mangelfuldt. Jeg kan dog fortælle, at
Beliner-hannen er meget kærlig, og at han og hans
lam ilie var meget positiw indstillet over lor gæster

fra Danmark.

Tak for optagelsen

Ruth Jourdan

Sagnet om katten og Katholm Slot

Engang sagde rygtesmede, atdet smukke Katholm
Slot var bygget for uærlige penge. Det blev en ung
knøs, der havde arvet godset, godt mopsetover, og
for at efterprøve rygtet solgte han hele herlig-
heden og smed pengene i havet med det ønske, at
kun de penge, der skyldtes ærlig vandel, skulle
flyde ovenpå.

Alle pengene sank til bunds med undtagelse af
en to-skilling. Den tog gutten med, og på sin vej ud
i den vide verden mødte han en mand, der kom
slæbende med en hunkat, som skulle druknes.

Knøsen købte katten for sin to-skilling, og i
Grenå tog han hyre med et skib, som skulle til
Indien. Katten fulgte naturligvis med.

Undervejs nedkom katten med et kuld killinger,
som trivedes godt. Nogen tid senere ankrede

skibet op ved en fern ø, og besætningen blev invi-
teret til middag hos øboernes høvding. Ved hver
kuvert lå en forsvarlig stok, og de indfødte for-
talte, at den var til at jage rotter væk med. Rotter
var det lille samfunds altoverskyggende problem.
Knøsen hentede sine katte, som straks demon-
strerede deres medfødte evner som rottejægere -
til øboeines ellevilde begejstring. De købte kattene

for en eventyrlig masse penge, som ungersvenden

efter hjemkomsten brugte til at tilbagekøbe godset

- som han gav navnet Katholm.
S akset fra Aarhus S tifts tidende.

Husk at meddele

når du

adresseændring

Ilytter !
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Referat af bestyrelsesmøde
den 7. juni 1980 i
Fredericiahallen

Til stede: Susanna Bugge, Henrik Holm, Peter
Nord, Birgitte J.ohansen, June Krogsøe, Helle
Møller-Madsen, Eskild Jørgensen og Norma Lar-
sen. Specielt indbudt var Lis Rhymer Friis, Søn-

dersø og Vagn Christiansen, Fredericia grundet

deres deltagelse som plenarer på den ordinære
plenarforsamling. Der forelå afbud fra Birgit
Semak.

1. Godkendelse afreferatfra sidste møde.

Referatet fra sidste b-møde blev godkendt med
enkelte ændringer. Man diskuterede kort, om re-

feraterne fra b-møder skulle bringes i sin fulde
ordlyd i Hvæssebrættet, eller om det kun skulle
være det, der havde almen interesse for medlem-
meme. Der blev enighed om at bringe dem ube-
skåret. Efterårsudst. l98l er bestilt til den 17-
I 8. oktober i stedet for den I 2.- 1 3. september, på
grund af Racekatten skal have udstilling i sep-
tember.

2. Plenarforsamlingen den 15. juni.
Det blev besluttet, at man fra Jyrak ville foreslå
valg af to medlemmer fra hver klub til FD's forret-
ningsudvalg.

For at undgå unødigt tidsspilde med kontrol-
optælling af medlemmer var der enighed om at
henstille til FD's formand og ert. hver klubs
kasserer om i fælleskab at foretage optælting, så

listerne kan være klar til plenarforsamlingen.
Forretningsproceduren ved plenarforsamlingen

(og generalforsamlinger) blev kraftigt diskuteret,
og der var tanker fremme om man skulle anvende

juridisk bistand for at undgå de lange diskussioner
om, hvad der er korrekt og hvad der ikke er kor-
rekt.

Næste b-møde blev fastlagt til tirsdag den 5.

august kl. 19.30 i Fredericia.

3. F o re løb ig di s ku s s io n af eft e rårs uds ti I li ng e n.

Til udstillingen i Fredericia har Susanna aftale
med følgende dommere: Jean Hogan, Inga Pers-
son, B. Kastengren Remborg. Endvidere var der
rettet henvendelse til Hilfling Olesen og F. Ung.

Afpladshensyn kan vi kun tage ca.300 katte.
På Århusudstillingen blev der fra publikum givet

udtryk for, at entreen var for høj. Derfor blev det
vedtaget at entreen i Fredericia skulle være I 0 kr.
for voksne og 5 kr. for bøm, week-endkort 25 kr.
for voksne og l0 kr. for børn. Børn under 7 ir har
gratis adgang i følge med voksne. Endvidere blev
det besluttet at give et udstillerbånd pr. tilmeldt
kat.

4. Eventuelt
Susanna havde modtageten større brevsamling fra
et medlem af D.R.U. ved navn Gunnar Larsen.
Det gennemgående tema i disse breve er, at Hr. B.
Jimmison ikke er blevetpræsident for F.I.F.E. på
lovlig vis. Susanna har svaret Hr. Larsen, al if ølge

referatet fra F.I.F.E.s generalforsamling er Hr.
Jimmison valgt som præsident, og det vil JYRAK
acceptere.

Susanna har også modtaget en klage over et
medlem, der havde solgt en uvaccineret kat. Hos
de nye ejere blev katten kort efter syg og i løbet af
få dage efter sygdommens opståen aflivet af en

dyrlæge, der stillede diagrrosen: Kattesyge. Det
viste sig, at katten havde influenza. Susanna har

haft kontakt med klageren, medlemmet og flere
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dyrlæger, og sagen anses for afsluttet for med-

lemmets vedkommende.

Henrik har haft kontakt med en advokat vedr.
nogle breve fra Siisse Leiditz. Et responsum på

hele »hsysnggn« ville koste mellem 2000- og

3000 kr. Henrik fik dog at vide, at der var visse

sætninger i det ene brev, der var direkte lovstri-
dige at bringe på tryk. Det blev derfor besluttet
ikke at bringe brevene i Hvæssebrættet.

Norma Agersnap Larsen

Referat af bestyrelsesmøde
d. 13. august 1980 i
Fredericiahallen.

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Fordeling af udstillingsjobs
4. Klagen fra Inge-Lise Andreasen
5. Efterårets aktiviteter
6. Orientering vedr. budget fra Århus
7. Felis Danica
8. Eventuelt.

Til stede: Susanna Bugge, June Krogsøe, Eskild
Jørgens, Helle Møller-Madsen, Lykke Lykke-
land, Norma Larsen og Mogens Østerby. Der var
afbud fra Else Lriders og Henrik Holm nåede ikke
frem.

Ad. I
Ved konstituering af bestyrelsen blev det enstem-

migt vedtaget, at Helle Møller-Madsen fortsætter

som stambogssekretær. Eskild Jørgensen over-
tager næstformandsposten. Lykke Lykkeland er
bestyrelsesmedlem og vil tage sig afudsendelse af
Hvæssebrættet m.m.

Ad. 2
Referatet fra sidste b-møde blev godkendt.

Ad. 3
De forskellige udstillingjobs blev fordelt og kryd-
set ind på arbejdslisterne.

Festarrangementet lørdag aften fortsat afskaf-
fet. Der havde ingen reaktioner været på, at man

forsøgsvis havde afskaffet det i Århus.
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Dyrlæger til udstillingen bliver følgende: Lissie
Bach, Fredericia, Jens Corfitzen, Middelfart,
Johs. Gjelstrup, Vejle ogK. Steensborg, Horsens.

Norma tager sig af annoncering, og man blev
enige om at annoncere i følgende aviser: Flens-
borg Avis, Fyns Stifttidende, Jyllandsposten,
Kolding Folkeblad, Jydske Tidende og Fredericia
Ugeavis. Der skal annonceres torsdag den 4. -
lørdag den 6. - og søndag den 7. september. Om
søndagen dog kun en lille »huskeannonce«.

Jytte Hansen, Århus har givet tilsagn om at de-
monstrere pelspleje, og det skulle så være lørdag
eftermiddag og søndag formiddag. Endvidere var
der enighed om at sløjfe de hidtil brugte billed-
plancher, da de ikke er tidssvarende.

Ad. 4
Inge-Lise Andreasen, Sønderborg (konsulent)
havde modtaget en klage over et medlems katte-
hold. Susanna vil rette henvendelse til kredsdyr-
lægen om at undersøge forholdene.

Under dette punkt behandlede man også kor-
respondancen mellem.Birgitte Johansen og et
medlem vedr. en muligvis kryptorchid hankat.

Helle har fået en henvendelse fra Grethe Peter-
sen, Horsens, om et medlem der havde en kat ud-
stillet i Århus. Det har senere vist sig, at katten må
have været drægtig på udstillingstidspunktet, og at
drægtigheden har overskredet de fire uger der er
g.rænsen ved en udstilling. Helle vil påtale dette

over for det pågældende medlem.

Ad. 5

Det eneste der var til dette punkt var, at medlems-

møderne i København fortsætter.

Ad. 6
Bortfaldt da Henrik ikke kom.

Ad. 7

Susanna havde modtaget et brev fra Birgitte
Johansen vedr. møde i FD. Der var enighed om, at
det ikke var ønskeligt at Birgitte Johansen cg Peter
Nord repræsenterede JYRAK på FD møder, når
de ikke længere er medlemmer af JYRAK's be-
styrelse. Bestyrelsen retter henvendelse til FD's
formand om indkaldelse til ekstraordinær plenar-
forsamling for evt. udskiftning af JYRAKs to
poster i FD.

For at undgå misforståelser blev det trukket op,
at Helle Møller-Madsen og Lykke Lykkeland er



på valg i 1982 og Eskild Jørgensen i 1981.

Ad. I
Forespørgsel fra Peter Kjærby, Vejle, om besty-
relsesmøder er offentlige. Principielt har besty-
relsen ikke noget imod dette, men under behand-
ling af misrøgtsager o.l. må tilhørerne forlade lo-
kalet og har iøvrigt ingen taleret.

Vores system vedr. indbetaling af kontingent
blev diskuteret og fundet noget mangelfuldt.
Susanne vil undersøge mulighederne for at få
fremstillet nogle fyldestgørende indbetalingskort.

Norma Agersnap Larsen

Referat af ordinær plenarfor-
samling i Nyborg den 18. maj
1980.

Dagsorden:

l. Valg af dirigent
2. Yalg af kontroludvalg til optælling af klub-

stemmer
3. Formandens beretning
4. Regnskabet forelægges

5. Fastsættelse af kontingent til FD.
6. Valg af næstformand, kasserer og sekretær
7. Valg af FlFE-delegeret
8. Valg af 2 revisorer
9. Endelig godkendelse af ny stambogsfører

10. Forhøjelse af stamtavler med l,- kr.
1 l. Indkomne forslag
12. Eventuelt

Formanden for F.D., PeterNord, bød velkommen
og bemærkede, at der ville blive mulighed for
kommentarer fra tilhørerne men kun under punk-
tet eventuelt.

Ad. I
Richard Petersen (JYRAK) blev valgt til dirigent
med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og udtrykte håbet

om, at de frerhmødte plenarer ville medvirke til at
få plenarforsamlingen til at glide. Han konstate-
rede, at plenarforsamlingen var lovligt indkaldt,
desværre var regnskabet ikke blevet udsendt ret-

tidigt, men der havde ikke været nogen skriftlig
indsigelse herimod fra nogen af klubberne.

Dirigenten oplæste dagsordenen og udbad sig
kommentarer.

Flemming Nielsen (DARAK) mente, at der
under punktet valg burde vælges en ny vice-
sekretær, idet den nuværende vicesekretær, Ruth
Brynnum (RACEKATTEN), ikke havde kunnet
påtage sig posten som sekretær ved dennes til-
bagetræden i utide giundet arbejdspres.

Vicesekretæren blev forespurgt, om hun i på-

kommende tilfælde var i stand til at påtage sig

sekretærposten, svaret var bekræftende. Herefter
blev dagsordenen godkendt.

Susanna Bugge (JYRAK) meddelte, at JY-
RAKs kasserer desværre havde glemt de giro-
kvitteringer, der udgør grundlaget for optælling af
medlemskabet i JYRAK, og som ifølge F.D.'s
love skal forelægges på plenarforsamlingen til
godkendelse af kontroludvalget. Iøvrigt var det
Susanna Bugge's mening, at de ligeledes lovbe-
falede medlemslister var ganske overflødige og
ikke til nogen nytte, idet man efter hendes op-
fattelse lige så godt kunne anvende en tilfældig te-
lefonbog.

Der var nogen diskussion om de medlemmer,
der skifter klub midt i året og derfor figurerer på

flere klubbers lister. Da der er flere tilfælde af
navnelighed, udbad man sig adresser på RACE-
KATTENs liste.

Allan Kierulff (RACEKATTEN) præcisere-

de, at F.D.'s love ikke krævede adresser på med-
lemslisterne, men at man da gerne ville forsyne
listerne med bynavne.

Flemming Nielsen (DARAK) forespurgte,
hvilket medlemskab der var gyldigt, hvis dette
medlem var opført på 2 klubbers lister.

Allan Kierulff (RACEKATTEN) svarede, at
ifølge lovene var kun medlemskab pr. 3l/12
gyldigt, og hvis en person var opført på 2 lister pr.
3ll12, kunne dette medlemskab ikke medregnes.

Peter Nord (JYRAK) spurgte, hvorledes man
skulle forholde sig overfor tyske medlemmer i de

danske klubber, idet han mente, at det principielt
var forkert, at de tyske medlemmer kunne have
stemmeret både i Tyskland og Danmark.

Susanna Bugg: (JYRAK) mente, at hvis man
skulle gå strengt efter reglerne, burde der ske ind-
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sigelse mod »dobbelte medlemmer«, ellers måtte

man hellere ophæve plenarforsamlingen.

Allan Kierulff(RACEKATTEN): »Jeg er mål-
løs over, atJYRAK ikke har sine girokvitteringer

med, da det allerede sidste år og forrige år blev
præciseret overfor JYRAK, at de skulle med, og

at man ikke længere kunne dispensere fra dette
punkt i lovene«.

Flemming Nielsen (DARAK): »Medlemska-

bet bør godkendes som det er, men tyske med-

lemmer kan diskuteres«.
Allan Kierulff (RACEKATTEN): »Sidste år
indgik man et kompromis. men det bør ikke ske 2

år i træk«.
Dirigenten bad herefter om afstemning om,

hvorvidt man ønskede at fortsætte plenarforsam-

lingen.

Allan Kierulff (RACEKATTEN): »Sidste år

accepterede man 709 medlemmer i JYRAK uden

girokvitteringer. Igen i ar er medlemstallet lige

over 700. Hvis JYRAK kan acceptere et med-

lemstal på 699, kan RACEKATTEN gå med til
dette som et forsøg på kompromis, så vi kan

fortsætte«.
Susanna Bugge (JYRAK): »Kontroludvalget

bør nedsættes og komme med en indstilling«.
Flemming Nielsen (DARAK): »Formanden

for FELIS DANICA (Peter Nord, JYRAK) har

sendt et brev ud med opfordring til at indsende

girokvitteringer og medlemslister til ham, således

at dette kunne gennemgås inden plenarforsam-

lingen og derved spare tid. Kun DARAK har
svaret på denne henvendelse med indsendelse af
kvitteringer og lister«.

Peter Nord (JYRAK): »Det var kun et forslag,
ikke et lov krav«.

Dirigenten bad igen om afstemning, så man
kunne komme videre.

Susanna Bugge (JYRAK): »Medlemstallet i
JYRAK blev i januar 1979 opgiort til 731 med-

lemmer.«.

Dirigenten opfordrede forsamlingen til at lægge

spørgsmålet ud til kontroludvalget Kan det god-

tages, at JYRAK ikke har postkvitteringer med?

Flemming Nielsen (DARAK) mente, at det
ikke var nødvendigt med et kontroludvalg.

Dirigenten opfordrede til afstemning om, hvor-

26

vidt man kunne godkende medlemstallet på grund-
lag af medlemslisterne alene.

Susanna Bugge (JYRAK) bad derefter om 5

min. pause til at konferere RACEKATTENs
kompromisforslag med de øvrige plenarer fra
JYRAK.

Da forhandlingerne blev genoptaget fik Susan-

na Bugge (JYRAK) ordet: »Vi kan ikke gå ind for
en studehandel. Vil man ikhe gå ind for det
forhåndenværende antal medlemmer på listen går

vi.«

Allan Kierulf (RACEKATTEN): »Der bør
nedsættes et kontroludvalg til optælling af klub-

stemmerne«.

FlemmingNielsen (DARAK) mente, atdetvar
spild af tid. Allan Kierulff (RACEKATTEN):
»Sidste år kunne DARy'iK ikke godkende l0 af
RACEKATTENs medlemmer, hvilket vi accep-

terede. Der kunne teoretisk ligeså godt have

været 100 medlemmer - altså I mandat mindre til
RACEKATTEN, så det kan næppe anses for at
være spild af tid!«

Ad. 2
Herefter udpegede hver klub 2 kontrollanter og

mødet blev suspenderet, indtil kontroludvalget
var færdigt.
Kontroludvalget bestod af:

RACEKATTEN : Allan Kierulff og Rikke E smann

DARAK: Flemming Nielsen og Bendt Junge.

JYRAK: Vagn Christiansen og Eskild Jørgensen

Da mødet blev genoptaget, udbad dirigenten sig

kontroludvalgets kommentarer.
RACEKATTEN: DARAKs medl6mstal med

undtagelser er godkendt men ikke JYRAKs.
DARAK: RACEKATTENs medlemstal er

godkendt.

Dirigenten udbad sig DARAKs indstilling til
JYRAKs medlemstal.

Flemming Nielsen svarede: »Ingen kommen-
tarer((,

IYRAK: Både RACEKATTENs og DARAKs
medlemstal kan godkendes.

Konklusion blev, at JYRAKs medlemstal ikke
var godkendt, og da JYRAK derfor ikke kunne

tildeles nogen mandater, trak JYRAK sig ud af
forhandlingerne og forlod forhandlingsbordet.

Det blev herefter konstateret, at RACEKAT-



TENs medlerhstal er 870, hvilket ifølge lovene

giver ret til I0 mandater.

DARAKs medlemstal er 316, 5 mandater.
DARAK forlangte nu, at de 2 forretningsud-

valgsmedlemmer fra JYRAK (Peter Nord og

Birgit Semak) også skulle trække sig tilbage.
Dirigenten påpegede, at de 2 forretningsud-

valgsmedlemmer naturligvis kunne deltage i for-
handlingeme med taleret men uden stemmeret.

Åse Nissen (DARAK) mente, at der var tale
om et kup fra RACEKATTENs side.

Allan Kierulff (RACEKATTEN) protesterede

kraftigt imod denne beskyldning og pointerede, at
RACEKATTEN efter JYRAKs tilbagetrækning
kun kunne få 50o/o af stemmerne ifølge lovene,

hvilket betød en kraftig reduktion af RACEKAT-
TENs mandater.

Flemming Nielsen (DARAK) mente, at for-
manden for F.D. havde ødelagt plenarforsam-
lingen ved ikke at rykke for de 2 andre klubbers
girokvitteringer, således at medlemstallet i de 3

klubber kunne have været gennemgået inden
mødet. F.D.s formand Peter Nord mente ikke, at

han kunne holde 3 klubbers kassererer i hånden.

Han havde kun stillet et forslag pr. brev, men det
var ikke blevet fulgt af alle 3 klubber.

Rikke Esmann (RACEKATTEN): »Af hen-

syn til RACEKATTENs momsregrrskab med

toldvæsenet kanjeg ikke som kasserer forsvare at
afgive alle RACEKATTENs girokvitteringer på
kontingentindbetalinger til forsendelse med post-
væsenet. For øvrigt mener jeg, det er juridisk
ulovligt, og at kun een instans - toldvæsenet - kan
forlange kvitteringerne udleveret, derfor er giro-
kvitteringerne ikke blevet sendt til Peter Nord.

Peter Nord: »Det var godt, så er der da en

forklaring«.
Dirigenten foreslog en kort pause, således at

RACEKATTEN kunne få lejlighed ti at udvælge

de 5 plenarer ud af de 10 tilstedeværende til at
fortsætte mødet.

DARAK foreslog nu plenarforsamlingen op-

hævet. Der blev foretaget en afstemning, der faldt
således ud:

RACEKATTEN: 5 stemmer imod ophævelse

DARAK: 5 stemmer for ophævelse

Ifølge lovene bortfaldt forslaget ved stemme-

lighed.

Herefter gik man over til næste punkt på dags-

ordenen, formandens beretning.

Ad. 3
Det havde været et interessant år, idet der var

registreret I 48 nye stamnavne, derimod havde der

kun været en stigning i udskrevne stamtavler på

109 stk. Dette kunne give anledning til at fundere

over, hvor killingerne gik hen - til nye opdrættere -

til »kælekatte« eller til eksport. Det ville være

interessant, hvis man kunne lave en statistik på

dette. Forretningsudvalget havde haft 5 møder i
årets løb, hvor der hovedsagelig var blevet disku-

teret stamtavle- og registreringsproblemer. Der
var blevet afholdt en ekstraordinær plenarfor-

samling, fordi enkelte medlemmer ikke kunne

affinde sig med det nye registreringssystem, som

var belvet os pålagt af FIFE. Det har dog efter-

hånden vist sig, at dette system skaber langt færre

problemer, når man først har vænnet sig til det.

Ved sekretærens tilbagetræden i utide, var der

blevet en plads ledig i forretningsudvalget. Denne

var blevet tilbudt de 3 forskellige klubber, men

ingen havde ønsket at overtage posten.

Man havde været tæt på en eksklusion af
DARAK, idetDARAK havde været utilbøjeligtil
at ekskludere et medlem, der imod F.D.s regler
solgte killinger uden stamtavler. Sagen lar nu

bragt i orden.

Den hidtidige stambogsfører havde sagt op, og

der var kommet 4 nye ansøgere til posten. Man
havde valgt at ansætte Grete Pet'ersen (JYRAK),
som havde fungeret til medlemmernes fulde til-
fredshed, men ansættelsen skal senere idag god-

kendes endeligt af plenarforsamlingen. Der er til
stambogsførerens brug leaset en skivemaskine,
idet den gamle maskine var for dårlig og slidt helt
op.

Indenfor FIFE er der sket flere mærkelige ting,

hvilket foreløbig har resulteret i, at den tidligere
dissidentklub DRU, der havde søgt optagelse i
FIFE, nu er blevet underkendt og ikke længere

kan betragtes som værende medlem af FIFE.
Der var ingen kommentarer til formandens

beretning.
RACEKATTEN godkendte formandens be-

retning med 5 stemmer. DARAK stemte imod
med 5 stemmer. Beretningen var godkendt.
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Regnskabet blev forelagt.

Kassereren Vally Jensen (RACEKATTEN)
beklagede, at revisorerne havde været så længe

om at revidere regnskabet, at det først havde kunne

foreligge på selve mødet.

Der var nogen forbavselse over, at revisorerne
ikke havde underskrevet regnskabet, men Allan
Kierulff (RACEKATTEN) forklarede, at hoved-
bogen var underskrevet, hvilket blev konstateret.

DARAK protesterede, idet man mente, at det
var urimeligt at forlange, at man skulle kunne nå at
gennemse regnskabet på selve mødet.

Allan Kierulff (RACEKATTEN) foreslog, at

man suspenderede mødet indtil regnskabet var
gennemgået.

DARAK aflog dette og Inga de Pineda (DA-
RAK) mente, at det ikke tjente noget formål at
fortsætte forhandlingerne.

Dirigenten spurgte, om det skulle opfattes som

et mistillidsvotum.
DARAK svarede JA, hvorefter alle DARAKs

plenarer rejste sig og forlod forhandlingsbordet.
Allan Kierulff (RACEKATTEN) forslog, at

man til næste år forsøgte at finde andre revisorer,
der ville blive bedt om at underskrive regnskabet

behørigt.
Regnskabet blev herefter godkendt med 4 stem-

mer, idet I undlod at stemme.

Allan Kierulff (RACEKATTEN) bad herefter
om at få mødet suspenderet i 5 min.

Mødet blev genoptaget, og Allan Kierulff bad
om at få oplæst referåtet af DARAK's udtalelser
efter kontroludvalgets indstilling. Det lød som

følger:
RACEKATTENs medlemstal er godkendt.

Der er ikke afgivet nogen kommentar til
JYRAKs medlemstal.
Allan Kierulff (RACEKATTEN): »DARAK

har altså omgået D.F.s love ved at undlade at tage

stilling til JYRAK's manglende girokvitteringer.

Fra RACEKATTENs side kan vi ikke gå videre
rned denne »cirkusforestilling«. Vi må konstatere,
at udfaldet afdette møde udelukkende skyldes, at
een klub, JYRAK, igen i år ikke har kunnet følge

FELIS DANICAs love.
Som næsdormand i FELIS DANICA vil jeg

hermed opfordre FELIS DANICAs formand til
at indkalde til ekstraordinær plenarforsamling

snarest muligt«.
Formanden tog dette til efterretning og svarede,

at han omgående ville efterkomme opfordringen.
Dirigenten ophævede derefter mødet, og bekla-

gede at plenarforsamlingen ilite kunne fuldføres.
Richard Petersen Birgit Semak
dirigent referent

Birgit Nehammer
referent

Referatet af den ekstraordinære plenarforsamling

d, 15. juni var ved redaktionens afslutning endnu

ikke modtaget.

Thorninger, Nina & Willy
Tjurgården 42, Hundige
2670 Greve Strand
Trf. 02 - 90 96 60

»»URUGUAY««
Renavlet siamopdræt

Killinger, brun - blå
lilla & tabbymaskede
lejlighedsvis til salg.
Eksport: Tyskland 'Sverige & Norge.
Høj præmiering ved udstillinger. Enkelte katte modt. i pension.
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- Forslag til organisation -
Danica

- selskabet til fremme af den ædle katteavl.

I fortsættelsen af tidligere numie følger hermed
skitseforslag til

Vagn Christiansen har iår udarbejdet et forslag til
organisation af en evt. ny struktur til landsfor-
ening. Kommentarer ses meget gerne til blad nr. 4.

29

UDDSEK

Opgaver:
- I samarbejde med dommersektionen

(DOMSEK), at medvirke i dommernes videre-
uddannelse,

- at forestå uddannelsen af dommerelever med
konsultativ bistand af DOMSEK,

- at forestå uddannelsen af dommerassistenter
(stewarder),

- at tilrettelægge og gennemføre kurser for studie-
kredsledere, konsulenter og klubledere m.fl.,

- at medvirke ved tilrettelæggelse og gennemfø-

relse af anden kursusvirksomhed,
- at følge udstillingers forløb med henblik på en

opfølgning og analyse afbehovet for uddannelse,

- at fremsætte forslag til PR IESIDIET om
uddannelse og ursusvirksomhed iøvrigt.

Ledelse:
Uddannelsessektionen (UDDSEK) ledes af en af
PRÆ,SIDIET udpeget leder, der bør have pæda-

gogisk baggrund samt kendskab til kattehold.
Lederen af sektionen fremsætter forslag til

PRÆSIDIET om besættelse af stillinger som

lærere på kursusvirksomheden.



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

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

)»GimanmoK(

Opdræt af rødtabby - røde - sorte - og
skildpaddefarvede persere.

Anne Mette Moring
Enghavevej 26, 8600 Silkeborg

Trf. 06 - 82 14 20

Colourpoint
»ZAKKO« Colourpoint

Specialopdræt a{: Lilla + chokolade samt blå +
brunmasket.

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg

Ttf.04 - 4294ffi

»LAJ's«
Opdræt af brun-, blå-, rød- 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 & Walter Lorentzen,
Bellisvej 16,9440 Aabybro. Tlf. (08) 24 2476

Abyssinier
SIGIRIYA

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere

Jørgen K. Andersen
Fagerhjem, Allestrup, 8961 Allingåbro

Trf.06-Æ188r'

PERADENIYA

Opdræt af vildtfarvdde og røde abyssiniere.

Ellen Lønbæk
sydtoften 23,82æ 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,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 - 86 1270
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»AF BøGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Bøgebakken 7, 9210 Ålborg SØ

Ttf. 08 - 14 03 39

»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 2532

Siameser
KIMILOBI's siam oPdræt

Brun- og blåmaskede l.F. testede avlsdyr
Birgit Nørgård

Lyngparken 49, 2800 Lyngby
Tff.02 - 44 13 42

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

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

PERADENIYA

Opdræt af blå og brunmaskede siamesere.

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

Cornish Rex
»RIBERIA«

Gerda & Jan Pedersen
Nederballevej 20, 5463 Harndrup

Ttf. 09 - 88 17 08

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«
Opdraet af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91

56!X) Tommerup. Tlf. 09 - 75 14 17
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»Salween Blue«
Siamesere 24a, 24b, 24c.

Orientalsk Korthår: Havanna, Blå, Lavendel.

Susse Leiditz
Østbanetorv 1, 1.8000 Århus C

Ttf. 06 - 1273 40
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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
Ebeltoftvel 15, Tåstrup, 8410 Rønde

Trf. 06 - 3672W

BLÅMASKET COLOURPOINT

Ballydane's Orakie (Gen for lilla + chokolade)

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsr6a.j 1, Hestehave. 6400 Sønderborg

Tlf. 04 - 429456

Burma
Lilla burmeserhan

lnt. Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK
lngelisa Børresen

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

BRUN BURMAHAN
Ch. Tectona Kalizmar (engelsk import).

Parringsgebyr 500 kr.
Grethe I 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.
Ttf.04-646323

Brun burmahan
Boonmee af Stougård
Lene Bang Sørensen

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

Siameser
Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam)

Uruguay Filur
(begge leukæmitestet)
lnger Fløe Crafack,

Søndergård. Ribevel 40, 6740 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 40

Chokolademasket siam
NUSER af FREDENSLUND

ch.-2. Blo.-1.-cACtB
Henning Jensen . Tlf. 09 - 140253
Chr. Winthersvej 8 . 5230 Odense M

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

Gudrun M0ller,
Klintebjergvej 5. il50 Otterup, rlf. 09 - 82 16 58

I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøj,
9180 Løkken. tetf. 08 - 88 31 88.

Blekenbakkens Pot6e (24)

engelsk-svensk afstamning.
For leukæmitestede hunner.

Birgit Nørgård
Lyngparken 49, 2800 Lyngby

Tlf. 02 - M 13 42.

Brunmasket Siam
COCORICO's ROBIN

(leukæmitestet)
Kis ØsterbY

Klingeskov 1 3, Klintebjerg
5450 Otterup, Tlf. (09) 8218 44

Til avlstieneste

Colourpoint
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Perser
Perserhan til avlstjeneste:

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

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

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

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

Trf. 04 - 68 56 9:]

Creme perser:

Cigo af Bangalores, parringsgebyr 500 kr
lnge og Peter Nord

Sllovej 7, 6093 Sjølund
Ttf. 05 - 57 47 55

Hvid perserhan
(gen for colourpoint)

Galapagos' Tut-ankh-amon
Dora Strellner

Mirabellevej 5, 9OOO Ålborg
Ttf. 08 - 1319 42

Creme perserhan
Golden Sandy of Great yarmouth

lxCAC, lxBlO
Sundhedsattest kræves

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 9900 Frederikshavn

Ttf. 08 - 42 05 10

Blå perserhan
Bølle al Stenløse

(2 x CAC)
Su ndhedsattest kræves.

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 9900 Frederikshavn

Ttf. 0B - 420510

Sort perserhan
Maymann Von Strellners Ruby

Vibeke og Børge Jensen
Nedre Vej 91, Albæk, 89OO Randers

Ttf. 06 - 44 2278

Killinger - netop nu
2,1 røde Burmakillinger, født 06.07.80,
efter Ch. Merrymew Red Fergus - Nørr,s

Red Delfina.
Karin og Erik Nielsen

Sonatevej 3, 8700 Horsens
Telf. O5 - 62 87 65

K". Åooo
Kr. 4o
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HERNING
KATTEGRUS:
lysgrå, med stor absor-
bering - ta'r al lugt.
Billig ved køb i sække
å 23 kg.

Ekstra blllig ved større
eamlet køb.

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

TOILETKASSER
m. r:g u. smudskant.

TRANSPORTKURVE,
-BOXE og SOVE-
HULER.

KRADSETRÆ og
HVÆSSEBRÆDTER
Il gulv og væg.

»KISPUS"-spray
- desinficerer og neu-
traliserer - i kæmpe.
dåser å 450 9r.

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

Postordrer besørgas
{ra dag tll dag.

Vi sender og bringer
overalt.

(Vi er ikke længere væk
end telefonen).

))
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Ormemiddel?
VermoxVet.

-det bli'r ædt

Nu ocsÅ rrABrETFoRMTtr 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 lugt eller smag.

Dosering:
Hvalpe og killingert/a tabl. 2 gange daglig i 5 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 RECEPTFRIT
på apoteker, hos dyrlæger og andre godkendte
veterinærdistributører i blister-pakning
med 10 tabletter til kr.16,40
(apotekspris inkl. moms).

JAI\lSiSiFNtrHAFIMAS
HAM['ERBAKKEN 21 3460 BIRKERøD ILF (02) 81 1O 44
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Nordiyllands store
I

specla
Kort

e ringer . .

vi sender
eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

Galle's mlss hund Møllegade 8 , . 12 15 59

9000 Aolborg
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