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Han siger jegerlsæsen.Detlconhan selu uæte.

Han giner, når han hælder
de store, softige kød

og leuerstgkker i krot'tsky
op i min skril og siger:

Kræsne møjkoL
Nri. Man har jo ikke selu

oalgt sit miljø.
ldag skal den kræsne kat

ha' store, lækre fiskestykker i hokket
leuer ogindmod.

Ogsd Whiskos. Han er bleuet ret
kræsen med huodhan køber

(Ellers kommer han til at smide ud

lgenWhiskas.
Den kræsne kot hor noget at uælge imellem.

Vildtstykker og leuer i udsøgt gel6-sous.
Han begynder at lære deL Men hoa'.

Hon sidder deroure og smouser
i kronhjort

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

han slipper let
omkring moden til mig.

Så er det skroldesponden
ogpenge ud of lommen.

Men det synes, som om
hon har lært deL

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

o
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Hvis duelskeren kræsen kat.
wh kas
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rELIS DANICA I S EXTRAORDINÆRE PLENARFORSA.I.ILING DEN 15 . 6 . T9 8O KoRSØII

TiL stede var formanden Peter Nord, sekretæren Birgit Semak og
starnbogsf@rer Grethe Pedersen.

Plenarer for JYRAK var Susanne Bugge, Norma Agersnap, Birgitte Jo-
hansen, Peter Nord, Henrik Holm, Svend Åge Larsen, Vagn Christiansen,
EskiId Jørgensen og Birgit Semak, der senere trådte til,bage.

Plenarer for RACEKATTEN var AlIan Kierulff, Per Borch, Rikke Esmann,
Vally Jensen, Ruth Brynnum, Agnete Steensgaard, Kjeld Schmedes,
Margit Thomsen, Gert Esmann og Birgit Nehammer.

Plenarer for DARAK var FLemming Nielsen, Åse Nissen, Inga de Pineda,
Bendt Junge og Finn I9i1d.

Formanden bød vel-kommen, og man gik straks over til, valg af dirigent
ilver kfub udpegede I sternrnetæI1-er. Per Hi.lfling ofesen (JK) - Svend
Åge Larsen (JK) og Per Borgård (RK) blev foreslået. Da Svend Åge
Larsen og Per Borgård begge fik 12 stemner, blev der foreslået lod-
trækning, som faldt ud til fordel for Per Borgård.

Dirigenten op]æste de to forslag, der forelå til dagsorden:

nyt forret-1- forslag, der kun indeholdt 1 punkt, valg af
ningsudvalg.

1 ændringsforslag, der indeholdt 8 punkter.

Der var inqen j.ndvendinger mod ændringsforslaget

Herefter nedsattes et kontroLudvalg med 2 plenarer fra hver klub
ti1 optælIing af medlemstallene i de enkelte klubber. Susanna Bugge
foreslog, at man kun optalte medlemstallet i JK, idet DK's og RK's
medlemstal allerede var blevet godkendt på den ordinære plenarfor-
saml-ing.

Mødet bLev suspenderet indtil resultatet forelå.

Kun 696 af JK's 721 girotaloner kunne godkendes, idet 31 manglede
stempel fra posthus e1ler bank. RK fremhævede, at man på nuværende
tidspunkt kunne godtage kvitteringer, der var stemplede i 1978, men
normalt burde dette ikke finde sted.

Resul-tatet blev:

J

RACEKATTEN (RK):
JYRAK (JK):
DARAK (DK):

10
8
5

s teruner
stemmer
stemmer

JK måtte derf
mak - trække

bede en af de
g tj.1bage.

tj-1s tedeværende plenarer Birgit Se-

KONTINGENT; Eormanden foreslog en forhØjeLse af det nuværende kon-
tingent på kr. I.000,- til kr. I.500,- pr. klub, idet der forestår
store udgifter i forbindelse med trykning af nye stamtavler. Efter

or
si,
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nogen diskussion vedtog man forslaget med 18 stemmer for og 4 imod.

VALG AE EORI1ETNINGSUDVALC :

FORI'IAND Susanna Bugge (JK) og AIlan Kierulff (RK) blev fore-
s1ået. Allan Kierulff blev valgt med 13 stemmer mod
Susanna Bugge's I0 ste[uner.

NÆSTFOR],IAND: Peter Nord (JK) og Susanna Bugge (JK) blev fore-
slået. Peter Nord blev valgt med L2 steruner mod
Susanna Buggers II stemrner.

<rvDrrDD ' Åse r-issen (DK) og Per Borch (RK) blev foreslået'
Åse Nissen blev vafgt meo 12 steinmer mod Per Borch's
11 s tenune r .

Inga de Pineda (DK) bl-ev valgt som eneste kandidat
til posten.

VICESEKRETÆR:

KASSERER: Vally Jensen (RK) blev valgt som eneste kandidat.

FORF.ETsv INGS-
UDVALGSIIEDLEM: Blrgitte Johansen (Jx) blev valgt som eneste

kandidat

Susanna Bugge (JK) - Åse Nissen (DK) og Birgit
Nehammer (RX) blev foreslået. Birgit Nehammer blev
valgt med l1 stemmer mod Susanna Bugge's 7 stemmer
og Åse Nissenrs 5 stefiuner.

REVISORER: Bendt Junge (DK) og Eskild Jørgensen (JK) blev valgt.

JK foreslog, at FELIS DANICATs love burde reguleres, og man enedes
efter nogen diskussion om, at hver klub skul"le udpege 2 medlemmer
til at danne et udvalg, der skal være nedsat senest 1. september
1980 og afgive sin indstilling vedr6rende lovændringer ti1 FELIS
DANICATs ordinære plenarforsamling i 198I.

JKrs forslag om at orientere de øvrige klubber om afvisninger i dyr-
Iægekontrollen ved udstillj-nger blev diskuteret længe, og mange for-
skellige synspunkter blev fremført for og imod. Der var nogen betæn-
kelighed ved forslaget, der dog blev vedtaget med 16 stemmer, men
kun som en orientering tlI klubberne.

RKrs forslag vedrørende udstationering af katte var der almindelig
enighcd om, at et forbud mod udstationering vi1le blive vanskeligt
at actn].nistrere, og at der iøvrigt måtte gives dispensationer ved
bortrejse j. Iængere tid. Forslaget faldt med 21 steruner inod.

RKrs forslag om, at ekskl-uderede medlemmer først kunne optages i
en FELIS DANICA klub efter 1 års forløb blev efter langvarig diskus-
sion trukket tilbage, da man anså det for et anliggende for det koni-
mende Lovændringsudvalg.

RKrs forslag om begrænsning af kattes navne til s+-amnavn + 2 navne
blev henvist til lovændringsudvalget.

FIFE-DELEGAT:
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RKrs forslag om oprettelse af specralklubber blev Iivligt diskutc-
ret herunder sær1igt, hvj,lkcn formulerj,ng man burde anvcncic, sålccles
at oprettelsen af specialklubber ikke stred mod IiI]LIS DANICA's ]ovc.
Ligeledcs talte man Iænge om, hvorvidt disse specialklubbcr skulLe
være selvstændige klubber med rnindst 50 medlemmer og derfor direkte
medfem af FELIS DANICAT eller om de skulfe være underafdelinger af
Ce eksisterende klubber. Eormåtene blev drøftet - større interesse-
fællesskab - forbedring af racerne - små national-e speciafudstil-
linger i lighed med hundeklubberne - etc.
Da diskussionen trak i Iangdrag udbad dirigenten sig et ændrings-
forslag til formuleringen.

JKrs formulering: Der till-ades oprettelse af specialklubber i Dan-
mark.

RK's formulering: EELIS DANICA's plenarforsamling nedsætter et ud-
valg på 2 medleruner fra hver klub til at udarbej-
de retningsl-inier for opretLelse af specialklubber
i Danmark.

JK's formulering blev vedtaget r0ed I3 stemmer

RK's forslag - udarbejdet af Ell-en Holm - vedrØrende standarden for
Bicolour blev enstemr,igt vedtaget.

Eormanden Peter Nord foreslog, at alle stamtavler fremover sendes
anbefaJ,et, ldet adskillige stamtavler er forsvundet i posten, hvi]-
ket har medfØrt ekstraudgifter for FELIS DANICA. Efter en meget
lang di-skussion med flere forskelliqe forslag enedes man om at for-
høje stamtavlernes pris med kr. 5,-. Vedtaget med 2l sLemmer.

DK foresl-og udarbejdelse af regler for parringer, da der var mange
foresirørgsler fra medlemmer om, hvordan man skull-e forholde sig.
Der var dog bred enighed om, at det måtte være en privatsag.

DK forespurgte, om der forelå en endelig godkendelse

J

af den
kun kan

nye
fore-stambogsf@rer Grethe Pedersenrs ansætte1se. Da

IæEges en ordinær plenarforsamfing, enedes nan
Grethe Pedersen forsamlingens tillidsvotum.

dette
forel@big om at give

Susanna Bugge ønskede, at Efse Luders eventuelle Manx-stamtavle på
kattcn "Sy1via" blev behandlet. Dette blev afvist, da sagen allerede
t 7913 har været forelagt l'IFe til afgØreJ-se. Det blev fremhævet,
at sagen blev behandlet på plenarforsamlingen i I979 og opgivet.
Susanna Bugge udbad sig korrespondancen veCrør:ende sagen, sål-edcs at
den l:unne fremsenCes til Else Liiders. Da dlskussionen trak i lang-
drag, enedes man om, at opfordre Else Liiders til at foretage en. kon-
trolparring med europæisk korthår for at få underbygget kravet om
en eventuel l,lanx-stantavle ti-1 katten. Det bl-ev iøvrigt påpeget, at
fIFe har udsendt opfordring til de forskellige medlemsfande om at
undlade at f remme l'lanx-opdrættet.

Åse l.Jissen havde tidligere hos forretningsudvalget udbedt sig en
ordning veCrørende en kat på irregulær l-3a stamtavle, der to gange
er udstillet og er blevet godkendt med CAC som sifvertabby og over-
flyttet. Det har nu ved parring vist sig, at katten som ventet har
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anlæg for: rød,l ag altså er en silvertabby-tortie, en ikke anerkendt
varicLct. Da allc katte ifølge IIFe skal stanil)ogsføres cfter geno-
typcn, er der opståct vanskeligheder. Allan Kierulff har derfor
forcslået, at man for at titgodese al]-e parter lader siLvertabby-
godkcndelsen blive stående, så katten stadig kan udstilles i denne
klasse, men admj-nistrativt overf6rer den ti1 l3a silvertabby-tortie
af hensyn ti1 korrekt stambogsføring af afkommet.
!-orsamlingen tllsluttede sig dette forslag.

DK ønskede en kompliceret sag behandlet vedr@rende et tidligere med-
lem, som man havde været tvunget til at ekskludere, da vedkommende
havde nægt.et at rekvirere stamtavle på en kat i et kuld - fremkonalet
ved en parring af to racer. Katten er i mellemtiden bl-evet solgt til
en opdrætter, der Ønsker stamtavle på katten. Sagen blev længe og
indgående behandl-et og endte med et kompromis. DK blev opfordret ti1
igen at bede det tidligere medlem om at søge stamtavle. I givet fald
kunne vedkomrnende igen optages i klubben

Der var nogen utilfredshed med enkelte punkter i referatet fra den
ordinære plenarforsamling. I den forbindelse ønskede JK først refe-
rater udsendt til de enkelte klubber tj-l godkendelse og derefter
renskrevet.

Dirigenten takkede for god ordån, og mødet blev hævet

Per Borgaard
dirigent

Birgit Neharuner
referent
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Vaccinationer! ! !
Best,v-relsen har pii sit møde d. 20 september d. å. besluttet a:
underspge betimeligheden al kravet om vaccination af kit-
linger i l0-ugers aideren. Vr har derfbr rettet henvendelse t;.
et repriesentativt udvalg al ca. 100 dyrlæger fordelt over hele

landet santt Specialpraktiserende Dyrlægers Forening med
fllgende skrivelse:

rLandsibrenrngen af danske racekatteklubber, FELIS
DANICA, stiiier det krav til opdrætterne, at deres killinger
ikke må sælges l9r de er l0 uger og at de skal være vaccineret
nrod kattesyge (panleukopeni) ved afhændelsen. Overtræ-
delsen afdette krav kan rnedløre eksklusion.

Det har i det lbrløbne år vist sig, at dette krav er yderst
svær at honorere, idet mange alvore opdrættere, med støtte
al dcrc. dlrltge. cr rl derr rnerring. at en \eccination i

10-ugers alderen praktisk taget ikke tjener noget formå1. idet
katten ikke vil være beskyttet mod sygdommen med mindre
den genvaccineres elter 3 nråneder. Denne genvaccination i

ca. 6 måders alderen anses af de fleste nye ejere som en

unBdvendig udgill, og bliver derfor ikke loretaget. Dr kr:-
vet om vaccination i l0 ugers alderen er stillet af leg:..ik
uden fbrudgående undersØgelse af dets rigtighed. har ,Tr C:k
Racekatte Klub besluttet at foranstalte et runc:::J.ge
blandt danske dyrlæger med henblik på at lå betimel::-.';en
af den gældende bestemmelse belyst.

lndtil 1979 har praksis været, at opdrætterne k::::.eige
deres killinger i 8-ugers alderen. Ved salget oplr.:: :: jcn
nye ejer om nBdvendigheden af, at lade killin,sei r : - , ..ie i

12 ugers alderen. Generelt blev denne vaccinatir,: -: .; ..rre-
taget.

Vi vil derlor være f)ent meget taknemll-s o:r D: : 5c-
svare iplgende spørgsmål:

I) I hvilken alder anser De vaccination al <- - :od
panleuokopeni at være passende?

2) Tjener en vaccination i l0-ugers alderen nose. . --: :.
a) Hvis JA: Hvor længe beskytter den.'
b) Hvis N EJ: Hvornår skal genvaccinatior i:: :: , .::

3) Hvor ofte bør en voksen kat genvaccrnere: :l r l r :rr .,.-
kooenr'l' På forhånd tak lor De :e : , e:..=-:::

Det er vort håb, at de fleste vrl besvare de stilleo: ::-':;.-.-.
hvorefter svarene vil blive bearbejdet statisti:r L -:;. - :
omstændigheder vil vr stile efter at la Felis D.:::.. ..:..
bragt mere up-to-date ved den næste pler.:::.-:..:::.::-r
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GENERALFORSAi''iLING

HERVED INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING

sØNDAG D, 22. FEBRUAR 1981 KL, 13:00
PÅ HOTEL ESBJERG, SKOLEGADE 37, ESBJERG.

DAGSORDEN I FLG, VEDTÆGTERNE.

EVT. FORSLAG MÅ. VÆRE SEKRETÆREN I HÆNDE

SENEST 15, JANUAR 1981,

SUSANNA BUGGE
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Influenza-komplekset
af dyrlægerne Johs. Gjelstrup og K. Steensborg

Vira:
FeIne viral rhinotracheitis virus - FVR.

Et virqs der fortrinsvis angriber de øvre luft-
veje, pjets slimhinde og hunkattens k6nsveje.

Feline calici virus - FCV:
En gruppe viri eller måske snarere et virus med

flere undertyper (ca. l4) som fortrinsvis angriber
»tunge og lunger« .

L dbredelse
Vi vil vove den påstand, at ethvert åbent d.v.s.

med kontakter udadtil som parringer, udstillin-
ger og indkøb) aktivt (avlende) og ikke-vaccineret
katteri er kronisk inficeret med influenza-virus.
Det betyder, at en stor del afvore racekatte er in-
ficeret med influenzavirus. Da sygdommen end-

videre er meget udbr.edt blandt vore vilde katte,
ma udbredelsen siges at være stor.

Smittekilder
l. Virkelig syge katte med de klassrske sympto-

mer - incl. feber.

2, Katte med ganske lette sumptomer som

l. eks. et enkelt nys, flåd (betændelse eller
vand) fra begge gjne - eller - evt. kun det ene

og/eller flåd fra næse. Oftest er disse katte
feberfri, så man må forstå, at temperaturtag-
ning i denne gruppe af mistænkelige katte er

al' meget begrænset værdi.

6

3. Kroniske smittebærere uden eller med »usvn-

lige« symptomer.

Ved indsyning til udstillinger volder det ingen

vanskeligheder at finde gruppe l-kattene. Grup-
pe 2-kattene er dem, der bør bortvises som

mistænkelige. Bedømmelsen beror først og frem-
mest på, hvad man ser og hgrer (»nys«) og ikke
på temperaturtagning.

Gruppe 3-kattene smutter ubesværet igennem

dyrlægekontrollen. Derfor vil influenza altid væ-

re et problem i relation til udstillinger.

H vo rdan smit t es kat t en?

Fortrinsvis ved 1) direkte kontakt kat og kat
imellem, 2) dråbeinfektion ved nysen og hosten

(dog maksimalt i op til I m's afstand), 3) gennem

aflgrtng og ikke mlndst ved 4) overfgrsel via
mennesker og genstande f. eks. ved udstillinger.

Symptomer
De klassiske symptomer er
l) feber

2) betændelse fra @jne og/eller næse

3) nysen og hosten

4) katten savler p.g.a. sår på tunge, gane eller i
de pvrige luftveje.

5) luågebetændelse

6) avlsproblemer i form af aborter eller tidlig
killingedød.

De virkelig alvorlige tilfælde ses oftest hos kil-
linger eller ikke-vaccinerede ungkatte. Det er
som om, der udvikles nogen modstandskraft hos
katte over l -2 år.

Som hovedregel kan man sige, at FVR er an-
svarlig for symptomer fra 6jne. næse og hunkat
tens avlsorganer, mens FCV er ansvarlig for tun-
ge (sår) og lungeproblemer. Imidlertid er der så

mange varianter af begge typer, at det er fuld-
stændig umuligt klinisk at adskille de to influ-
enzaformer, og forpvrigt optræder de ofte samti-
dig hos en syg kat.

De kan adskilles ved podning afvirus, men det
lader sig ikke ggre rent praktisk herhjemme.

Inl'ektionssygdomme er en af de hyppigste årsa-
ger til sygdom og dpd hos kat - specielt virus-
inlektioner som leukæmi, infektiøs bughinde-
betændelse og ikke mindst influenza. Efter nu i

ca. l0 ar at have arbejdet udelukkende med små-

dyr herunder mange katte - også lra katterier -
er det vores faste overbevisning, at influenzasyg-
domme hos kat er et stadig større problem. Be-

klageligvis må man konstatere, at den alminde-
iige viden om disse sygdomme ikke er 6get pro-
portionalt med problemernes omfang - det til
trods for at l. eks. JYRAK har afholdt et helt se-

minar om virussygdomme hos kat.



Antallet af katte med de klassiske influenza-
slmptomer er meget lavt sammenlignet med lo-
talantallet af influenzakatte. Oftest ser man kun
ganske lette symptomer i form af et nys i ny og

næ eller lidt »vand« fru øjne eller/og næse, dertil
kommer så de kroniske usynlige smittebærere. I
et katteri uden stresstilstande vil det oftest være

umuligt at registrere influenzaen, men avl, udstil-
linger og især salg af killinger er stresstilstande,

der kan få sygdommen til at bryde ud hos de in-
volverede dyr.

Udgangen af et sygdomsforlgb kan være som

følger:

l) Katten kommer sig af influenzaen. Det efter-

lader en kortvarig immunitet på 3-5 mdr. evt.

længere hos nogle ganske få katte. D.v.s. at de

fleste katte kan reinficeres med ganske korte

mellemrum. Det betyder, at det vil være van-

skeligt uden videre at komme af med virus,
når det først er kommet ind i et katteri. Gen-
inficerede katte viser meget lette symptomer.

2) Katten dør - oftest p.g.a. væskemangel.

3) Katten bliver en sund smittebærer. Der er her

en eklatant forskel på FVR og FCV.

FCV:
Disse katte vil i en periode på maksimalt I år
konstant udskille virus fra svælg (ofte har de kro-
nisk mundbetændelse) og i affgring.
FVR:
Disse vil ikke udskille virus konstant, men kun i
relalion til stresssituationer som f. eks. udstillin-
ger, pensionsophold, hospitalisering og drægtig-
hed. Kattene viser samtidig lette symptomer på
influenza. D.v.s. at en tilsyneladende sund kat
kan blive syg, når den kommer under stress uden
at være egentlig smittet - tværtimod udgør disse

katte en stor smittefare på f. eks. udstillinger.
Smittebærerstadiet varer mindst I år og hos
nogle katte et helt liv.

Desværre er det umuligt at identiflcere smitte-
bærerne.

I relation til den aktuelle sag nemlig afvisning
af mistænkelige katte ved Fredericiaudstillingen
kan det siges ud fra ovenstående at det ikke vil
være muligt at afgive et dyrlægeerklæring på, at
der ikke er influenza i et katteri. Man kan atte-
stere, at der ikke er synlige tegn på influenza,
men det er noget ganske andet.

TILST DYREPENSION
Agerpvej 21 (ved Bilka, Århus)

Telefon 06 - 24 15 11

Åben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Hunde, katte og andre kæledyr modtages
i pension.

SOMMERPENSION
speciolt for katte, med udendørs

løbegård forefindes.

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

DYRLÆGEGÅRDEN
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Ranoers
Telefon 06 - tl4 30 99
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Terapi:
Vi skal ikke gå i detaljer med behandlingen, men

blot nævne at med den rette behandling d. v.s.

især væskebehandling (som forpvrigt ofte er me-
get kostbar) er det meget sjældent, at influenzaen
kræver dgdsfald. I nogle tilfælde ses kroniske
bakterielt betingede f/lgetilstande som f. eks. bi-
hulebetændelse, der behandles med antibiotika,
men ellers må det siges, at virus alene er ansvar-

lig for symptomerne, og virus. er upåvirkelig af
antibiotika.

Udstillingsproblem
P.g.a. kroniske smittebærere, de meget forskel-
ligartede og ofte meget lette symptomer må det

ggres klart, at influenzaen er et kronisk udstil-
lingsproblem - man kommer aldrig af med det -
ligegyldigt hvor strenge dyrlægerne er. Dyrlægen
kan ved at bortvise syge og mistænkelige katte
(det er mange) medvirke til at begrænse proble-
mets omfang, aldrig eliminere det. Det eneste

rimelige vil derfor være, at man søger at beskytte
kattene maksimalt ved at vaccinere. Om det skal
være ad frivillighedens vej eller man skal ændre

den obligatoriske kattesygevaccination til en

dobbelt-vaccination skal vi lade være usagt, dog

kunne man forestille mig, at langt færre mistæn-

kelige katte ville blive bortvist, såfremt alle ud-
stillingskatte var vaccinerede. Som det er nu, kan
man ikke være forsigtig nok, vi ser tragedierne
efter hver eneste udstilling.
Forebyggelse

Vaccination: Den eneste farbare vej til at be-

grænse antallet af influenzatilfælde. Der anven-

des en vaccine, der beskytter mod kattesyge,

FVR og delvis mod FCV. Katten vaccineres før-
ste gang 8-9 uger gammel, anden gang 4 uger se-

nere. Derefter vaccineres katten I gang årligt.
Dette vaccinationsprogram er direkte citeret
efter »Update on Feline Immunisation - Current
veterinary Therapi 1980« og iøvrigt stort set

identisk med det, vi har gjort i Danmark de sene-

ste år.

Vaccinens virkning: Man må gøre sig klart, at
ingen vaccine - og det gælder også menneske-

vacciner - er l00Vo sikker. Det har bl. a. noget at
ggre med, om katten er i stand til at udvikle anti-
stofler på normal vis. Der kan ved influenzavac-

cinationer som ved mange andre vaccinationer
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ses ganske lette symptomer på sygdom umiddel-
bart efter vaccinationen, måske drejer det sig her
om katte, der i forvejen er kroniske smittobære-

re, eller måske er årsagen, at der ved vaccinatio-
nen efterlades viruspartikler i kattens pels, som

den slikker i sig.

Man kan i praksis regne med, at en sund vacci-
neret kat er beskyttet mod kattesyge og FVR,
mens den som nævnt tidligere kun er delvis be-

skyttet mod FCV. Dette faktum beror på, at der

inden for calicivirusgruppen (FCV) er ca. 14 for-
skellige sygdomsfremkaldende vira, som man
naturligvis ikke alle kan medtage i een vaccine.
Ved produktionen af vaccinen gør man så

det, at der udvælges et afdisse vira, og så er man

så heldig, at der er krydsimmunitet i denne virus-
gruppe, dvs. at 6t virus yder hel eller delvis be-

skyttelse mod de andre vira. Det er altså således,

at vaccinerede katte kan blive syge af FCV, men
for det fgrste bliver de ikke særligt syge - de fle-

ste kræver ingen eller kun let behandling, hvor de

ellers uvaccineret ville have kostet dyrt i dyrlæge-

regninger - og for dei andet er FCV den blideste
form for influenza.

I praksis har det vist sig, at vaccinen anvendt
på den rigtige måde fungerer yderst tilfredsstil-
lende, både blandt enkeltkatte og ikke mindst i
katterier, hvor influenzaen af en eller anden

grund er blevet et problem. I løbet af de sidste

7-8 år har vi mange gange været med til at bloke-
re influenzaen i katterier gennem regelrette vac-

cinationer jvf. ovennævnte vacci nationsprogram.
Vi har endog, hvor utroligt det end lyder, været

med til at udrydde rindende 6jne hos nogle af de
,rsygllypgclg« perserkatte.

Isolation af syge katte, god ventilation og ren-
lighed er selvfplgelig også afnogen betydning.



FREDERICIAHALLEN
6..7. SEPTEMBER
Vajende flag i let brise foran en smuk hal, var det

fgrste indtryk udstillere og gæster fik ved udstil-
lingen i Fredericia, og det gav en god stemning,

der holdt udstillingen ud.

Interessen for udstillingen viste sig allerede om

fredagen, hvor mange fra nær og fern var mBdt
op for at hjælpe med ved opstilling af bure og alt
det ande1, der er nødvendigt for at en udstilling
kan køre, som den skal.

En stor tak til alle disse mennesker, som gjor-
de det muligt at være færdig med opstillingen
allerede lidt over kl. 22, så der blev tid til at få
sovet ud, inden Igrdagens ræs begyndte.

Der var lidt utilfredshed med dyrlægerne hos

langhårsfblkene, som mente, at dyrlægerne var
lidt hurtige til at påtale, at perserne havde lidt
pus i gjnene, hvilket jo næsten ikke er til at und-
gå, når kattene har siddet i kurve i biler med

tobaksrøg eller med lidt træk fra et åbent vindue
gennem længere tid, Men ellers gik dyrlægekon-
trollen let, og uden alt for lange køer, hvilket jo
var behageligt både for katte og udstillere.

Den lyse og veltemperede hal var en behagelig-

hed for både mennesker og dyr, især lor lang-

hårskattene, som ikke klaskede så meget sam-
men, som man ellers tit ser i dårligere ventilerede
haller.

Publikumsindgangen havde både en fordel og
en ulempe: Den gav folk et godt overblik over
hele udstillingen straks de kom ind, men den for-
holdsvis smalle trappe ned til salen var ofte lidt
overbefolket.

Ja, når jeg tænker på trapper, må jeg nok
sende en fodøm tanke til dommerassistenterne,

der måtte rende op og ned med alle kattene til
dommerringen, der af lysmæssige hensyn ikke
kunne være andre steder.

Der var gjort et stort arbejde for at få bedgm-
melsesresultaterne frem så hurtigt som muligt,
og derfor kunne præmieuddelingen finde sted

allerede lidt over kl. I 5 slndag eftermiddag.
Udstillingen blev trods det gode vejr godt be-

søgt både lørdag og søndag, og sluttede med at

mange hænder hjalp med at pakke sammen.

Altså alt i alt en god udstilling. 
Lvkke

Fredericiaudstillingens

vindere
Bedste LH-voksen:

l8l - Bellamy v. Colonia, ejer: M. Dittmers.
Bedste LH-voksen modsat køn:

44 - Butterfly vom Gliickeck, ejer: I. Forche.
Bedste LH-ungdyr:

180 - Nadja Stevnsbo, ejer: Otto Olsen.

Bedste LH-kastrat:
174 - Polo Kreutsmann, ejer: O. Andersen.

Bedste LH-kuld:
| - Bardoljno. ejer: Lis ( hristensen.

Bedste LH-veteran:
34 - lnt. Ch. & Pr. Gigi al Kivio, ejer:

Lene K. Lassen.

Bedste ØKH-voksen:
259 - Hannah el Mahaschavi. ejer:

Pia N. Grerup.
Bedste ØKH-voksen modsat køn:

246 - Apollo af'Krjothi, ejer:

B. & C. Mortensen.
Bedste PK H-ungdyr:

294 - Riberia's Lord 3aloo. ejer:

Gerda Pedersen.

Bedste ØKH-kastrat:
240 - Syriam's Frederik, ejer: Helle Thomsen.

Bedste ØKH-kuld:
239 - Walisala, ejer: Jane Juul.

Bedste OKH-voksen:
342 - Pegasus Madame, ejer: June Krogsøe.

Bedste OKH-voksen modsat køn:

315 - Cocorico's Robin, ejer: Kis @sterby.
Bedste OKH-ungdyr:

362 - lndigo White Lotus. ejer:

Annie Christensen.

Bedste OKH-kastrat:
358 - lndigo Tarok, ejer: Annie Christensen.

Bedste OK H-kuld:
307 - al Fredenslund, ejer: Lis Rhymer Friis.

Bedste korthårs veteran:

251 - lnt. Ch. Sinta aiSriuijaya. ejer:

Kirsten Thiesen.

Bedste huskat:
303 - Paw'line, ejer: Hanne Nielsen.

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

Nu også KIT-ZYME vitamin
[\/r. Groom pudder, huler. - Alt til katten sendes overalt.

Altonavej 1 . 5463 Harndrup Telefon 09 - 88 15 83.

}I U N DE Århus Dyrepension
Pensionfor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28 27 88
KATTE

Slamnavn

»BANGÅLORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

B:uc: af Jackmanis (blå perser).

Marco af Donaciano (rød perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre i farverne blå,
creme, blåcreme, hvid, skildpadde

rød, smoke og sort.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.
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Fortsat fra side 9

l. vinder opdræt, LH:
23 I - Oscillum (9 | ,5), ejer:

Gitre & Lykke Lykkeland.

l. vinder opdræt, KH:
367 - af Fredenslund (90, I ), ejer:

Lis Rhymer F-riis.

l. vinder avl, KH:
339 - Pegasus Galant (9 I ,77), ejer:

J une Krogs6e.

MIS Fredericia:
I l8 - Nord jydens Agathe. ejer:

M. Beikes.

Kontingent for 1981 på kr. 100,- er forfalden

til betaling pr. 31. december 1980. - Husk

også al gøre opmærksom på evt. navne- og

adresseændring.
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Japanese Bobtail

Denne varietet er forholdsvis ny i Amerika, men
den oprindelige Bobtail med farvestrålende pels i
sortlrgdlhvid, har været kendt som Mi-Ke i Ja-
pan gennem århundreder, og er blevet portrætte-
ret af kunstnere gentagne gange. Racen opdræt-
tes ikke i England, men indtil 1977 eksisterede

der en ægte Mi-Ke, som kom til England sam-
men med dens ejer, der havde opholdt sig i Japan
gennem mange år. I mellemtiden er den d6d af
alderdom.

Det karakteristiske træk ved denne Bobtail er
selvfplgelig halen. I modsætning til alle andre
varieteters haler, er den så meget som l0-12V2

cm lang når den er strakt ud i sin fulde længde,
men normalt ser den ud til at være 5-7 lz cm nån

den er holdt tæt til kroppen i opretstående stil-
ling. Måden hvorpå håret vokser, får halen til at
ligne mere en kaninhale.

Pelsen er middel-lang, fgles meget blød, og

t2

selv om mange farver er anerkendt, er den kun
hos huhner forekommende tri-colour den fore-
trukne. Pelsen er nem at holde, der er kun meget
lidt underpels og selv ved den mest nødtørftige
pelspleje kan man forhindre den i at filtre.

Enhver Bobtail-ejer er meget begejstret for
denne kat; dens personlighed og temperament,
og allermest dens intelligens bliver især fremf4rt.
Halens korthed synes ikke at påvirke kattens ba-
lance under spring og leg; tværtimod, den påstås
at være mere adræt end normalt.

(Billedmateriale og textfra A STANDARD GUTDE
7'O C:AT BREED,t 11979) redigeret aJ Crate porul
og Dr. Ivor Raleigh, velvillig stillet til ri)dighed a/
I Rf t4 lh. < OppLES7 O\C BOO|S. Ltd., Lon_
don. Materialet må ikke kopieres uden tilladelse Jia
fbrleggeren. )

Oversat aJ Su.ranna Bugge.
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Body : long, leøn, pell-muscled.

lit'..':,

,ili.

Tøil: opening out

Tøil: resembles ø buxny tail

Katteartikler er min hobby

TRANSPORT.EOXE

KATTE.KURVE

Halsbånd - se:er

Madskåle - liner

KATTESAND

Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

KATTEMAD

VITAMINER

Fellglanz - Bonefort - Procat
Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT-BAG
Jernbane Alle 60 . 2720 Vanløse'Telf. 

(01) 74 06 60

Postordrer besørges
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BoGrl"K
EFON 92 48 uv

»lNDlGO«
SIAMESERE, oRIENTALSK KoRTHÅR a FoREIGN wHITE

Mangeårigt kvalitetsopdræt af klassiske Siamesere 124, 24a,24b, 24c1.
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, racetypiske Siamhanner til avlstjeneste:
Ch. lndigo Filou (32LP), lndigo Pink Panter (24c), lndigo Blue Laban l24al, Rangoon Janus
(24). IFA-test fordres - og haves for egne katte.

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

Bygholm Dyrepension
Pension for

HUNDE
KATTE

lslandsvej 18, 8700 Horsens
Telefon 05 . 61 14 ul4

VE]LE DYREPENSICN
Telefon 05 - 8212 65

HUNDE - IGTTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle
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FIFe - AMSTERDAM

1980-generalforsamlingen (GF) afholdtes i dage-

ne 2l .-23. rrovember. Forud for mødet var ud-

sendt forslag til vedtægtsændringer samt et antal
forslag fra de respektive medlemslande.

Den 21. november var afsat til en ekstraordi-
nær generalforsamling med d6t formåI, at disku-
tere lbrslaget til vedtægtsændringer, som så

skulle vedtages på den ordinære generalforsam-

ling d. 22.-23. Desuden var diskussion af
Deutsche Rassekatzen Union's (DRU) tilknyt-
ning til FIFe på dagsordenen.

Fredag

Hollands Mr. Goosen bgd de tilstedeværende

velkommen og oplæste et brev fra det hollandske
hof, der ønskede FIFe tillykke med 30-årsjubi-
læet og udtrykte håbet om et godt mgde.

FIFe's præsident, Mr. Jimmieson, gjorde rede
ior lorslaget om nye vedtægter. De[ har hurtigt
efter hans tiltræden i embedet i 1979 vist sig, at

FIFe ikke var en registreret organisation, så

enhver kunne optræde i dens navn og rent juri-
disk kunne organisationen ikke stedfæstes noget-

steds. Dette betyder, at FIFe's præsident alene

står med alt ansvar og kan sagsgges på ethvert
tidspunkt i ethvert land. Jimmieson besluttede

derfor at lade FIFe registrere i det svejtsiske

Registre du Commerce, således at FIFe ijuridisk
forstand får tilhprsforhold til Svejts. Han kon-
taktede advokal Maystre i Geneve, der skulle
foretage registreringen. Det viste sig ret hurtigt,
at enkelte væsentlige punkter i de eksisterende

vedtægter var i modstrid til svejtsisk lov, hvorfor
Maystre har udarbejdet det udsendte udkast af
nye vedtægter, der i det væsentligste svarer til de

gamle.

Advokat Maystre gennemgik derefter ved-

tægtsforslaget punkt for punkt, sammenlignede

med de eksisterende og fqrklarede baggrunden
for hver ændring. Delegaterne kunne komme
med forslag til evt. ændringer i det omfang de

ikke var direkte imod svejtsisk lovgivning. Den-
ne procedure tog det meste af dagen, da enkelte

- et resumå

formuleringer blev diskuteret grundigt og længe.

Ved afsiutningen af dette punkt gnskede Jimmie-
son en tilkendegivelse af om man kunne forvente
en anerkendelse af de nye vedtægter dagen efter.

Af de fBlgende indlæg fremgik det entydigt, at

alle var tilfredse med ændringerne og samtlige
talere udtrykte beundring for den klarhed og ty-
delighed hvormed akvokat Maystre havde frem-
lagt og behandlet sagen.

Under behandlingen al sagen DRU fremgik
det af Jimmiesons meget personlige udlægning,
at DRU var forberedt på at Ødelægge FIFe, hvis

ikke forsamlingen i dag klart tog afstand fra at

optage dem som medlem.

Det historiske forlgb blev gennemgået afgene-
ralsekretæren, Mme. Rossi. I 1978 ansggte DRU
om fuldt medlemskab i FIFe. På GF-1978 be-

sluttedes, at da det ansås for tidligt med fuld
medlemskab, kunne DRU få en midlertidig til-
knytning, hvorunder de kunne benytte FIFe faci-
liteter ved deres udstillinger, deltage i FIFe ar-

rangerede udstillinger, og FIFe's medlemmer
kunne udstille hos dem. Desuden skulle DRU
komme overens med den på det tidspunkt allere-
de eksisterende klub (1. DEKZY) i Tyskland
vedr. stambogen. Under GF-1979 viste det sig, at

dette sidste krav endnu ikke var honoreret, men
at man dog var på vej til at opnå enighed, hvor-
lor man endnu en gang gav DRU I år til at brin-
ge sagerne i orden inden fuldt medlemskab kun-
ne accepteres. I foråret 1980 brød forhandlinger-
ne totalt sammen mellem de to tyske klubber,
hvorefter FIFe med Bjeblikkelig virkning erklæ-
rede ophgr af den midlertidige ordning. DRU
sagsøgte nu FIFe i Tyskland for misligholdelse
af dens interesser ved at erklære, at DRU ikke
længere (under påberåbelse al kun en 6t-årig
dispensation fra 1979) var medlem afFIFe. Den-
ne sag har indtil nu været behandlet flere gange
ved domstolene i Tyskland. Ved det allersidste
retsmøde i september 1980, blev sagen udsat til
elter d.24. november, hvor man med GF beslut-

Forts fra side 16
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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 4, tlf . 02 - 64 13 06

2620 Albertslund

retten - håber at få det bedste ud af det« ikke til-
sluttes FIFe.

Af tlen efterfølgende afstemning fremgik, at
kun 6n stemte for optagelse af DRU mens 16

stemte imod. - Herefter er enhver forbindelse
mellem DRU og FIFe tilsluttede klubber af-

brudt.

Lørdag
Den ordinære GF indledtes af præsidenten, der

appellerede til de tilstedeværende om aldrig at

glemme, at det er kattene, der forener os; at give

kattene den største plads i vore hjerter og tanker
og altid at arbejde for disse kære skabningers vel,

eftersom kattene kunne man altid stole på.

Af hans beretning fremgik, at 1980 har været

et hårdt år for FIFe's bestyrelse. Der har været

lgrt forhandlinger med de to lstrigske klubber
(KKO og OVEK), dog uden at opnå et godt re-

ningen i hænde ville se at få afsluttet proceduren.
FIFe's advokat i Tyskland, Hr. K[inckel, præ-

senlerede sagens akter (ca. Vz m hgj papir-
bunkel) indtil nu, og det blev oplyst, at omkost-
ningerne indtil dato beløb sig til ca. DM 7000, at
man kan regne med yderligere DM 4000, og at i
titfælde af en gunstig afgprelse under dette møde
vedr. DRU ville medfgre at FIFe vinder sagen

og slipper for yderligere omkostninger. Det blev
også oplyst, at taber FIFe sagen p.g.a. en ugun-
stig afgprelse ved GF, bgr man regne med yderli-
gere sagsomkostninger på ca. DM 25.000.

Under den efterfBlgende diskussion fremgik,
at grundlæggerne af DRU i 1970 var blevet eks-
kluderet fra l. DEKZV på grund afærekrænken-
de udtalelser og skrilter vedr. dens daværende
kasserer, Hr. Stein. Efter Hr. Kiickels mening
kan en umoralsk forening som DRU, hvis frem-
gangsmåde er: »lngen forhandling - direkte til
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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

Katteparf ume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Medlem af Rosen

Konto
Kig ind hosKattemad på dåse og tørkost

Rosengårdsce ntret
5220 Odense SØ

Trf. (09) 15 97 s8
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sultat; mellem Felikat og Mundikat i Holland,
hvor alt synes at firngere, dog savner man en

fusion af stambogsfgringen. Overfgring af admi-
nistrationsmateriale fra den gamle bestyrelse til
den nye var noget problematisk, men er dog gået

i orden. Der har været.en del vejledning af og
rådgivning til det nye medlem Ungarn. Stor kor-
respondance med lande som Australien, Singa-
pore og Tjekkoslovakiet. Der er etableret kon-
takter til CFA i USA, fornyet samarbejde med

GCCF i England, og en del er glattet ud efter
ondsindede sladderhistorier. Der har hvilet en

grå sky over FIFe, men nu er der lys forude,.så vi
med forenede kræfter og offervilje kan se lyst på

lremtiden.
FIFe's gkonomi er dårlig hvis organisationen

skulle kunne leve op til de forventninger, der stil-
les den. Derfor opfordres alle lande og klubber
til at indbetale afgifter og gebyrer uden forsinkel-
se og allerhelst forud. Herunder oplystes, at
FIFe i 1980 ingen udgifter har på hverken præsi-

dent eller generalsekretær på trods af den store

aktivitet og rejsevirksomhed, idet alle udgifter er

blevet afholdt privat.

Under diskussionen af budgettet fremgik, at
flere lande endnu ikke har betalt kontingent for
I 980, heriblandt Danmark(!).

Fglgende nye afgifter blev vedtaget (alle belgb
i Sfrs.):

Medlemskab
Gebyr, dommereksamen.......
Gebyr, lnt. Ch. udstilling ......
Gebyr, National Ch. udstilling
Diverse kokarder .. . ....... .. ....

300

200

200

100

15

20

Valg:

Præsident (for 3år): Mr. Jimmieson (ingen mod-
kandidat), l3 for4 stemte ikke.

Generalsekretær (3 år): Mme. Rossi (ingen
modkandidat), 16 for 1 stemte ikke.

Vicepræsident (2 år): Mme. Oliver, 7 for (mod-

kandidater Nehammer 6, Wassilieff 4).

Kasserer (2 år): Mr. Mannes (ingen modkan-
didat), l3 for 3 stemte ikke.

Vicesekretær (l år): Mr. Scholer, l0 for (mod-

kandidat Nehammer 7).

Vicekasserer (1 år): Mr. Van der Molen, l0 for
(modkandidat Mme. Lundegaard 7).

2 revisorer (l år): Mr. Danielzick, Mr. Swen-

nen.

2 revisorsuppl. (l år): Mme. Steinhausen, Dr.
Gillot.

Dommer- og LO-kommissionen (3 år): Mr.
Jimmieson, Mme. Hackmann, Mr. Engberts,
Mr. Verstraeten, Mme. Paquin, Mr. Rossi,

Mme. Lundegaard, Dr. Martin, Mme. Thomas.
Disciplinærkommissionen (3 år): Mme. Oli-

ver, Mme. Lundegaprd, Mr. Niehof, Mr. Norda-
ne, Mme. van Leeuwen.

Udstillingskommissionen (3 år): Mr. Jimmie-
son, Mr. Rossi, Mr. Steinhauser, Mme. Draaier,
Mme. Hackmann.

Forslag fra de respektive lande:

Herunder enedes man om for fremtiden at be-

handle indkomne forslag i den rækkefglge de

indlgber til generalsekretærens kontor.

AUSTRALIEN
l) Spgrgsmål om udstilling af afsexede katte

(dvs. han- og hunkatte hvis hhv. sædstreng og

ovarier er underbundet kirurgisk).
Beslutning: Afsexede katte kan ikke udstilles.

2) Qnsker fritagelse for at betale gebyr for stam-

navnsregistrering.
Beslutning: Overgangsordning indtil l. juli
1981, hvorefter afgift skal betales på lige fod
med andre lande.

TYSKLAND
l) Forslag om anerkendelse af Tortie-Smoke

LH.
Beslutning: Tortie-Smoke anerkendt med

certifikatsldtus. Tildeles opdræt nr. 6 e.

Desuden en tvungen afgift på Sfrs. 0,50/kat
opfgrt i kataloget ved en udstilling. Denne afgift
blev kaldt en »frivillig donation« og det blev ikke
gjort hett klart, om det kun gælder 198 l

På grund af den stramme lkonomi gnskede

generalsekretæren intet honorar i 198 1

De nye vedtægter blev godkendt med 16 stem-

mer for, ingen imod mens 6n afholdt sig fra at

stemme.
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2) Forslag orn ikke at tilbageholde CAP/CAPIB
pga. usynlig halefejl og/eller mere end det

allerede tilladte underbid, hvis hovedet ellers

virker harmonisk.
Beslutning: Vedtaget.

3) Udstillingsgebyr til udenlandske udstillinger

skal være vedlagt tilmelding til egen sekretær,

der videresender til den arrangerende klub
sammen med attesteret tilmelding.
Beslutning: Vedtaget (med 6n stemmes fler-

tal).
Norge protesterede på det kraftigste mod den

herved (iflg. dem), misbrugte og diktatoriske
magt. (7 for, 6 imod, 4 stemte ikke). Denne

vedtagelse betyder, at klubbernes sekretærer

vil IKKE VIDERESENDE TILMELDING
TIL DEN ARRANGERENDE KLUB
MED MINDRE EN CHECK PÅ UDSTIL-
LINGSGEBYR ER VEDLAGT. Tyskland
poienterede, at de ikke vil acceptere tilmeldin-
ger uden vedlagt betaling.
Efter mØdets afslutning for den dag, uddeltes

der Bemærkninger og Forklaringer til Dr. Mar-
tins Registreringsprogram (vil blive oversat og

udsendt til JYRAKS medlemmer såsnart tiden

tillader det).

Søndag

TYSKLAND
4) Forslag om indfgring af en Grand Champion

titel.
Beslutning: Vedtaget.

[De nljagtige »spilleregler« vil blive meddelt
senere, idet jeg ikke er 100% sikker på detal-
jerne. Der forelå 3 væsentlig forskellige for-
slag, hvoraf 2 blev læst op. Dette medførte en

del diskussion, idet Hr. Rossi truede med at

nedlægge alle sine hverv, hvis ikke hans for-
slag blev vedtaget. Såvidt jeg kunne forstå,
går Hr. Rossis forslag (som blev vedtaget) ud
på, at opnår en International Champion BIO
ved tre forskellige udstillinger, tildeles den tir
len Grand Champion hhv. Super Premior for
kastraters vedkommende hvis den har opnået
titlen International Premior og været Bedste

Kastrat 3 gange. Som nævnt ovenfor; jeg er

ikke helt 1007o sikker vedr. detaljerne.l

ØSTRI(;
KKO's lorslag blev ikke behandlet, idet klubben
har ikke sendt en repræsentant.

OVEK.
Fr)15lilg om ;rl anerkende 6VEK .om værende

den største klub i pstrig med ret trl starnbogs-

løring.
Be.slutning: Betegnelsen »hovedklub« i re;/era-

terne Jra tidligere GF tedr. KK0 i Ø.ttrig annulle-

re,r. (Enstem mig vedtagclse.)

Herefter trak OVEK sit forslag tilbage.
Dette medførte slore, lølelscsladede diskussio-

ner om hrtrnidt nrxn skullc ekskludcre KKO
eller tvinge dem til at allevere stambogen tii
OVEK. Akvokat Maystrc gjorde opmærksom
på, at der ikke kunne være tale om cksklusion
nu, idet det rkke stod på dagsordenen. Man kun-
ne heller ikke tvinge KKO til aL aflevere stambo-
gen, idet man just h;rvde vedtaget under de nye

vedtægter, at »FIFe ønsker at hvert land kun
har 6n stambog«. Derfor, principielt, har begge

klubber i Qsirig ret til at holde hver sin stambog.

Han rådede FIFe til ikke at blande sig i landets

rnterne anliggender men at lade tiden arbejde,

idet elter hans rnening, en l6sning vil nok dukke
op. OVCt< crklærede sig fbrtsat villig til at for:
handle med KKO.

BELGIEN
Forslag om at alle lande skal respektere FIFe's
udstillingsregler.

Beslutning: Vedtaget.

DANMARK
Forslag om at ændre standarden for opdrættene
12, l2a og l2b.

Beslutning: Forslaget overgives til dommerkom-
missionen, der i løbet a,f l98l udarbejdet nye stan-

dqrderfor samtlige opdræt. Evt. forslag til ændring

af andre standarder skal være generalsekretærens

kontor i hænde senest L april 1 98 1 .

FINLAND
l) Forslag om ændring af aldersgrænsen i ung-

dyrklassen samt kuld.
Beslutning: Ingen ændring (dvs. 3-6 mdr. og

6-10 mdr.). Kuldklassen srryges. (Dvs. kuld
kan ikke længere udstilles. Begrundelse: Alt
for stor fare for smitte.)
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21 l-orslag ont at en dommerelevs rejse- og op-
holdsudgiltcr dækkes al arrangoren i tilfælde
al cn donimereleven ikke kommer til at fun-
cere under en udstilling.
lle:lurning: L'edtaget. Der rilJøjes. Evt. aJbud

.:kul vttrt' dontntereleten i htrnde .senest 2 uger

.lor ud.ttillingert.

-j1 I:orslag om at givc dornrnerelever lra Skandi-
navicrr og øvrige L.uropa ensartede krav i for-
bindelse nred uddannelserr.

Be:lutning; En dornrnerelev ./ra Skandinavien
:kal vtpre elev i det øvrige Europa ntindst 2 gan-

gc og en elev .fra det øtrige Europa 2 gctnge i
Skadinavien. Ved di.r.se lejligheder skal eleven

arhe.lde arder en dorrttner, der har alevens spe-

t ial i t e I e r t il bedømtne l.ye.

F RANKRIC
Forslag om at hver kats oprindelige registre-

ringsnur.nmer bibeholdes ved evl. export til andre
(11ere) lande.

BesIutning: Overgivet tiI dommerkomntis.sionen

ril udarbejdel.:e aJ en hannoni-rering ril./orelæggel-

.se ntt.sle cir.

HOLLAND
l) lforslag om loranstaltning al en vidtgående

understigelse af F-lFe's aktiviteter med hen-

blik pa a1 udarbejde oplysnrngsmateriale til
klubber i og udenfor FIFe vedr. organisatio-
nens vlerdi og opnliede resultater i og udenfor
[:uropa.
Reslutning. Hvert land b.ør udpege en PR-kon-

takl, sortt FI Fe kan hente opl_vstinger Jra til ud-

arbejdel.se a/ en FIFe-lnJbnnation i løbet aJ

t9Et.
2) l-orslag om at l--lFe erholder udgifterne ved

GF Lil leje af lokaler samt simultanoversættel-
se under møderne.

Da dette allerede er til./bldet, blev ./orslaget
ve d I oge t ud e n a.f .s t e tn n i ttg.

UNGARN
Havde ingen fbrslag nren Ønskede at meddele, at

deres eksistens står og falder med størrelsen af
den harde valuta, de tillører Iandet. Bad alle om

at mode talstærkt op til udstillingen i Budapest

næste week-end. sa klubben kan bevise. at den

till'ører landet valuta. Qnskede også mulighed
20

1'or udveksling al katte, idet man ingen valuta
kan fa til anskaffelse af nyt avlsmateriale. (Efier
eget udsagn er deres katte af den gammeldags

type). Jimmieson tilbod nogle af hans egne katte
gratis som hjælp. Også nogle hollandske opdræt-
tere vil lbrære nyt avlsnraterrale. pstrig hjælper i

lbrnr al'gratis blad samt ved udstilInger.

ITALIEN
I) Forslag on1 nedsiettelse al krn-alitanden mel-

lenr to landegrrenser ilorbindelse rned alhol-
delse af to udstrllinger samme dag fia 1000 til
s00.

Bes I u t nirtg ; Ved tage t.

2) Forslag onr strengere dyrlægekontrol ved ud-
sti lI nger.

Be.slutning: lnternt anliggertde, hvorfor /brsla-
get aJvi.se.r.

3) l-orslag om anerkendelse al Tortie-Smoke
samt Blzi-Tortie-Smoke.
Beslutning: Se under Tyskland I ). Blå-Tortie-
Sntoke anerkende.s ikke ntett stantbogsJbres un-

der opdræt nr.69.
.1) Krav om indbereining af en udstillers dårlige

oplbrsel i udlandet til de resp. tilhørsforbund.
Be.slutn i ng : I ttte rn t a nl i gge nd e.

Tyskland vil gerne have indberetning hvis et

al deres medlemmer udviser dårlig opførsel.

NORGE
l) Samme fbrslag sont Finland og Sverige vedr.

dorn merelever.

2) Forslag om opdeling af opdrættet Norsk
Skovkat i farvegrupper.
Be.tlutnitry: Opdeles i dgouti- og non-agouti-
grupper.

3) Forslag om anerkendelse af Korat-katten.
Re.slutning: Norge bedes drrangere en ud:itil-
ling, hvor de i Norge eksisterende Korater skal
santles. l)ontnterkorruni-s.sionen vil da se på dent

og trc/fe he.rlutning om at støile Jbrslaget eller
ej ved næste GF.

SVERICE
I) Samnte lbrslag som f inland og Norge vedr.

dommerelever.
2) Forslag om at svensk anerkendes som et afde

ollicielle sprog.
Be.\lutning: Afvist, idet et lignende forslag blev

behandlet Jbr tnindre end tre år siden.
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Her protesterede Sverige, idet de bad om at få
lov til at omformulere texten, idet meningen
laktisk var, at få tilladelse til at svenske dom-
mere på svenske udstillinger kan udlærdige
bedgmmelserne på svensk. Dette medlørte en

kæmpe diskussion, idet så ønskede også Nor-
ge en tilsvarende ordning. Man afholdt da en

afstemning om, hvorvidt Sverige skulle have

lov til at omformulere forslagets text. I I

stemle for, ikke destomindre nægtede besty-
relsen hårdnakket at have med sagen at gøre

og fik forsamlingen til at trække de I I stem-

mers beslutning tilbage. Det gjorde den, og

sagen blev afvist med ovenstående begrundel-
se. Samtidig blev det gjort klart, at samtlige
bedømmelser under FIFe .SKII udarbejdes på

et af hovedsprogene (fransk - engelsk - tysk).
3) Forslag om forbud mod anvendelse alpudder

eller sprays på udstillinger. Begrænset dispen-

sation kan dog gives for katte, der har til-
smudset sig.

Beslutning: Der ti{øjes i udstillingsreglernes

del III, .stk. 7 efter . . . etc., »umådeholden pud-

ring «.

Iflg. dette afsnit skal katte diskvaliliceres
under bestemte tilstande, så nu også p.g.a.

pudder.

4) Forslag om at kastrater kan deltage i BIO-
konkurrencen.
Beslutning: Afvist (for 8. gang, hver gang efter

Jbrslag./ra Sverige).

SV EJTS

l) Forslag om at alle dommere bgr fglge et vide-
reuddannelseskursus hvert 5. år og at disse

kurser bør linansieres af F-l l-e, bortset fra rej-

seudgi fterne.

Beslutning: Der a/holdes kurser hvert 5. år,
nrcn alle udgdier.rkal a,fholdes aJ deltagerne.

2. Forslag om at nummererrng af bure på udstil-
linger skal være fortlØbende og i normal op-
drætsræk kelglge.
Beslutning: Internt anliggende, men principielt
skal rckkeJblgen gå eJier opdræt og vere Jbrt-
løbende numtnereret.

3) Forslag om at opretle en ny gruppe »Mel-

lem-Langhår« ved udstillingerne, bestående

af Birma, Tyrkisk og Norsk Skovkat.
Beslutning: Der tilJbjes i udstillingsreglernes

del lV, stk. 7: en gruppe »Mellem-Langhårs-

kqtle« kan oprelle.t.

Næste CF berammedes Lil 4.-7. november
| 981 (begge dage incl.) til afholdelse i Wien.

Alle vedtagelser træder i kraft pr. l. januar
l98l med undtagelse al de nye vedtægter, der

trådte i kraft straks efter generallorsamlingens

af'slutning.

Su.sanna Bugge.

Dyrlægekontrol - drama og inkonsekvens !

Lgrdag morgen - udstillingsmorgen. Kattene får
det sidste grundige check - de er vel ikke blevet
syge siden i går?l

Dyrlægekontrollen: Man famler lebrilsk med

stamtavler og vaccinationsattester. Benene ry-
ster, man er tør i munden, og det »kØrer« i ma-
ven. På udstillingens toilet er der voldsom aktivi-
tet og stort forbrug af toiletpapir!! - Hvorfor
denne nervøsitet? - Ja, hvilken »flergangsudstil-

ler« kender ikke masser af eksempler på folk, der

bliver afvist uden grund. - Måske er det dig
denne gang? - Jamen, det er jo en ærlig sag! -
Det er bare ærgerligt at rejse hjem igen, uden at

have udstillet. Dyrt er det, og samtidig ved man
jo hvad det kan blive til. Adskillige vil velbehage-

ligt gnide sig i hænderne: »Hvad sagde vi, hun

har nogle forlærdelige katteforhold!« Eksempel:

På 6n (1) udstilling prgvedejeg at blive åfvist på

grund af 3 (tre) »lspt.k.rmaer« i min kats pels.

lfplge reglerne helt korrekt, men i forbindelse

med en vis mrsrggtsag et par måneder senere blev

det i Jyraks bestyrelse udlagt: »Ja, der måjo være

noget galt, lor hun er flere (Jlere ) gange blevet af-
vist i dyrlægekontrol l«

Den samme kat var meldt til udstilling i F-rede-

ricia og i Hillerød - men jeg turde ikke tage
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hcndc nreil. Hun rer sig pa noget pigtrad (hun

gar udc og ikke i bur) og iik et halvmrinefbrmet
sar. Det Årrurc ligne ringornr. - og jeg skal ikke

hrLre ,,noget klinketu. selv om jeg seiv behand-

lede saret. l'or i dlriægekontrollen gæider ens

(ieres)ord og attester lra andre dyrlæger ikke.

Der er udstillingsdl'rlægens mening indiskutabel.

Jeg ved, at miinge er lige sa nervose som jeg, så

mon nran rkke skulle gore noget for at afdrama-

tiscrc denne proces Iidt'?!

Og in os sa i ovrigt lor den inkonsekvens, der

hersker. NIin kat blev ganske korrekt (efter reg-

lerne) alr ist pe cn udstillng. men jeg kender flere

eksempler pa katte med lopper, der er kommet

ind elter cn gang kæmning eller vask. Ja,6n gang

rar der saqar en, der slap gennem kontrollen.
l'ordi dct var en /iurrrleloppe, man fandtl

Pa cn udstilling slap nogle katte igennem.

skont den ene 1'ra det katleri havde et løbende

oje. Kun dennc kat bler afuist. Senere sarrmc

dag lnndt man et tiis!arende eksentpel. men her

bler alle katte afvist. Samme udstiller blev lor
resten ogsir skeldt udl ! ) for at have en I /2 år
gammel vaccinationsattest pil katten. Den måtte
kun r,ære et arll - Hvor står den regel? - Jeg be-

hover vel ikkc at sige, at de nævnte katte ikke §-
lede en »disse« I

NIan sorterer fra nred h:ird - og inkonsekvent

- hand. Men alfigevel kommer udstillere ind
inrellem hjenr med syge katte. Andre alvises med

raske katte.
Alnelder man sine katte i lorvejen og en dyr-

lægeerkliering bevidner sygdom, får man halv-

delcn at sit udstillingsgebyr tilbage. Bliver man

al'vist ; dyrliegckontrollen, lar man rngenting.

L)et er det eneste sted, hvor udstillingsdlrlægen
libenbart [rctragtes som rnkompetent. Her gælder

altså den omvendte regel. - Eller er det fordi man

n'rener, a.1 udstillerne nted vilje prover at få evt.

s)ge katte igennem'l For så siger jeg hermed tak
lor tilliden ! I

.1nne Wol.l'l,lolrnan

1

I

Protest mod afvisnin g af mine katte på udstilling
Vcd ankomsten til Fredericiahallen den 6. sep-

tember 19E0. gik jcg intetanende og med god

sarrrittighcd hen til dlrlægekontrollen; dette

skulle Lrijve skævnesvangert fbr mig og mine

katte. Irørst s{ han mine tre killinger, ingen kom-
mentar; dernæst vores gamle hunkat Silverstar,
en kiistrat og veteran pd 12 år. Trunte, som vi

også kalder hende. har et øje, sonr al'og til lBber

nred vand. Uheldigvis skyndte jeg mig at sige, at

det rar kronisk efier en ganrmel influenza lor ca.

l0 ar siden. Det var det værste, jeg kunne have

sagt. men jeg var bare ærlig. Hvem kunne vide,

at netop denne dlrlæges kæphest er virussyg-

domme'l Trunte har tit været med pe udsLilling

og andre dyrlæger har altid været klar over pro-

blcmet nred persernes øjne,1'or som ethvcrt barn

vcd: jo mcre overtypede de er, jo værre er det.

Ligc mcget hvordan de andre katte så ud, intet
hjalp. Synet a1'-lrunte blev grunden til afvisning
al alle vorc katte, baseret pii en teori gående ud

pa, at nar en kat lor mange år siden havde hali
en inl'luenza, der havde sat sig til noget kronisk,

er denne kat. eller kunne være. smittebærer re-

22

sten al'sit Jir'. Jeg kunne ikke tro. hvadjeg hgrte.
For at modbevise en teori, som jo ikke er bevist,

tillod jeg mig nred lidt praktisk erlanng gennem

I 2 år at berette, at Trunte havde givet 30 kuld på

I0 år og at ikke 6n af disse krllinger havde eller
havde haft inlluenza. Bevis pti masser af hendes

alkoms sundhed kan føres op, alle er villige til at

lægge navn og adresse sanrt udtalelse til alkom
netop af denne kat, Silverstar. Resten af kattene

var jo desværre under mistanke. Der hjalp ingen

kære mor, de stod jo alle i mit navn. Ikke på

noget lidspunkt var der tale om at tage tempera-

tur på nogle al kattene (heller ikke på de pvrige,

der afvistes af samme dyrlæge med samme be-

grundelse). ilan så bare øjnene, og så var dom-
men laldet. Ørerne interesserede han sig tilsyne-
ladende ikke lbr. tænk, der kunne jo være øre-

mider. Det er udmærkeL med grundighed, nren

lanatisrre er ikke på sin plads på en udstilling.
Disse dyrlæger vrl hellere æde deres hat end at

taSe et enSang sagt ord r sig.

Til oplysning vil jeg pointere, at dyrlæge Ole

Hgj, ['rederikshavn Dyreklinik, overhovedet
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ikke har samme opfattelse af ovennævnte dyr-
læges teori.

Desværre erjeg kun en ganske almindeiig op-
drætter med l2 ars erfaring al netop persere, bl.
a. oVertypede. Jeg har altid hørt, at når et »det

være sig et menneske eller dyr« har hafi et virus,
var det netop intrnun 1'or dette virus herelter,
men miske tager jeg I'ejl. Denne dyrlæge udtalte
til ntig. ut ri rrd.te ikke Iok om \rrus. rt \ure\
oplattelse skyldes uvidenhed. Hvis den teori.
dyrlægen fuemsatte, var rigtig, kunne vi

l. i bedste fald ikke udstille overtypede persere
rned bare lidt ved øjnene,

2. iværste lald måtte vi alle gå hjem og aflive
flertallet a1' vore d1,r,

3. indkøb af nye d-v-r ville være nytteløs. for sæt

nu moderdlret havde hali et virus, hvad man
jo ikke rned sikkerhed kan vide.
I dette perspektiv kan vi lige så godt give op.

Jeg tiJlod mig ligcledcs at fieml'øre, at hvis ikke
mine katte kunne komrle ind. hvorlbr halvdelen

al perserne, som sad rned rrndende øjne i salen.

sa kunnc komrle ind'l Svaret var: Hvis det stod
til denr. skulle de sandeiig heller ikke have været

der. Med andre ord, skal det foregå på denne
milde herefier, kan vi ikke udstille. Beklageli_rvis

har nok rngen af disse to dyrlæger selv persere.

Mlrske skullc ntan overveje at iorære dem et par
godt overtvpcde persere, og sd kunne vi jo tales

ved om nogle irr. Da viljeg garanlere fbr, at de

ville have en hel anden opfattelse; 6n ting er

teori, hvor intet er bevist. en anden er praksis. På

et senere tidspunkt korr en anden dyrlæge til og

fbrlangLe at se allc stamtavlerne pa ny, lbr sæt nu
ikke alle var vuccincrede. Han hængte sig i, at
Ciolden Sandy of (lreat Yarmouths vaccination
næsten var 1o dr gammel. Se vidt.jeg vdd, er kun
vaccination mod kattesyge lovbefalet, og med t<r

lirs meilemrum. At jeg har ladet alle mine persere
vaccinere nred triplevaccincn harjeg glort helt al
egen fri vilje. netop lbr at besk),tte dyrene på en

uclstilling. Desva:rre kunne dejo ikke blive vacci-
neret lor denne vaccine blev opfundet, rnen

nogct skulle han jo havc at sætte en l'inger pli.
Dcrnæst l'raradede han s1ærkt den anden d,"-rhge
a1 hde kattene komrre ind. Det var da klart at 6n

mod to aldrig kan vinde.

Atjeg ovenpri denne ganske meningsløse afvis-

ning 1øler mig strallet nok. siger sig selv: at man
aldeles har tabt lysten til at udstille, kan vel ikke
undre noget menneske.

Straks elier h.jemkomstcn til Fredenkshavn
satte jeg mig i lbrbindelse med vor dyrlæge og

bad ham om a1 komme hjenr og undersøge samt-

lige vore ka1te. [)enne sundheds- og helbreds-

attest underb\gger nrin protest. I det mindste
burde man kunne lorlange sine udstillingspeni:e
tilbage. ellers er dcr ingen retfkrdighcd til. Det er

der nraske heller ikke. I)esvrurre kanjeg ikke tii-
I'oje nogen. som har staet Ibr udstillingen. en

r,enlig hilsen. Nornralt er jeg blid som et lanr.

men ingen, jeg gentager INGt.N, skal trædc mit
kæreste eje. mine katte, over potcrne, endsige

drage dcres sundhed i tvivl. Et ganrmelt ordsprog
siger: »N'lan kan træde en hund (kat) sri iænge pl
halen. at den bider«.

Til de herrer d1'rlægerl - det var absolut den

lorkerte I alriste. Jeg hverken kan eller vil al'fin-
de rnig rred denne mistanke. Jeg tillader mr-u at

mcne . a1 der skal bevis pir sygdonl til fbr err afuis-

ning. Hvis I cr anstændise nrcnnesker. burde I

gire nrg en ulorbeholden undsk) ldning.
Dette til sknek og advarsel for andre udstil-

le re.

k i r.: t i ne kttt ten ho I Gcttnnte lgirl
(opdra:ttcr og udstiller gennenr I I rir uden

alvisning lbr nu)

Bovinsgade I - 9900 F-rederikshavn.

Bi lag: dvriæ-eeattest.

D.l. rltegeatte.st

Pri lbranledning al lru Ciarnrnclgrird. Bovinsgade

1,9900 [-rederikshavn, har undertegnede dyr-
læge dags dato gennerrgået 1'ru Gammelgtirds
kattcri nred henblik pa konstatering al katte-
iniluenza.

Arsagen er den. at lru Gamnrelgard ved dyr-
lægekontrollen pfr racekatteudstillingen i Frede-

ricia den 6i9-80 iik sinc perserkatte afvist rned

den begrundelsc, at qn af hendes kalte havde

tegn pa rnlluenzlL.
Ved mit besøg i dag pd fru Cianrnrelgards kat-

teri, sonr drives under gode hl,giejniske lorhold.
underspgtes sanrtlige ka1te. De landtes alle sunde

og raske , udcn tegn pli I'lrid lru næse og øjne. Der
var ingcn legn pa lun,eeinlektioner, ligesom rec-
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taltemperaturen var non)'ral hos alle katte. En

enkelt l2 ar gamnrel perserkat ved navn Silver-
star. stamllogsnummer 8302 udvistc dog en let-

terc o,1encatarrh al kronisk karakter. som efier
e.jerens udsagn stamrler fra et influenzaangreb
1br ar tilbage.

Som konklusion kan jeg sige, at fru Gammel-
gards katteri i øjeblikket er lri lor smitsomme
lutivejsinlektioner som katteinfl uenza.

Frederikshavn Dyreklinik
D. 9/9-80

Ole Høy, dyrlcege

./1sk Racekatte Klub's bestyrelse har bedt under-

tegnede dyrlæger an en udtalelse på baggrund aJ

K i r.s t ine G arn tn e lgcird'.s p ro tes t.s k rive ls e.

Vi dyrlæger, der alJysk Racekatte Klub's besty-

relse var blevet oplordret til at medvirke ved ud-

stillingen i Fredericiahallen den 6. september

1980, havde på forhånd aftalt nred udstillings-
ledelsen:

l. at katte, der led af en smitsom sygdom eller
kunne mistænkes for at lide af en smitsom

sygdonr - specielt katteinl1uenza - skulle aflvi-

SES.

2. at katte der havde Iopper skulie afvises.

J. at katte der havde Øremrder skulle afvises.
.1. at alle katte fia samme ejer skulle afvises,

selvom kun en blev afvist elter punkt 1,2 eller

L
For at lå en så grundig og retfærdig bedøm-

nrelse som mulig, aftalte vi dyrlæger, at de katte,
der i første omgang blev alvist, skulle sættes til
side. Etier at den normale indsyning var over-
stdet, ville vr i lællesskab bedømme disse katte.
Samtidig blev katteejerne udspurgt om evt.. tidli-
gere sygdomme.

De al'viste katte var siiledes ikke nogle tilfæl-
dige afvisninger, men afvisninger der var ngje

undersBgt og vurderet.
De al Kirstine Gammelgård omtalte killinger

havde pjne der løb i vand, også mere end hvad

man kunne fbrvente var normalt selv for en per-

serkat. Kattene blev vurderet af dyrlægen uden

kommentarer, men ganske rigtigt da så den æld-

ste kat blev præsenteret, var mistanken om kat-
teinlluenza uundgåelig. Da endvidere så Kirstine
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Gammelgård selv fortæller, at katten tidligere
havde haft katteinfluenza, ja så var der ingen vej

tilbage. For at beskytte de Bvrige katte på udstil-
lingen måtte ngdvendigvis alle kattene afvises.

Vedrp.rende dyrlæge O. Høj's attest kan vi kun
sige, at Det veterinære Sundhedsråd er den

instans, der udtaler sig om faglige uoverensstem-

melser.

VedrBrende immunitet overfor virusinfektio-
ner ved Kirstine Gammelgård nok, at influenza
og almindelige forkølelser hos mennesker såvel

som hos katte ikke giver livsvarig immunitet.
Vedrlrende perserkatte med rindende gjne

kan vi kun stærkt tilråde, at alle katte vaccineres

ikke alene mod kattesyge, men også mod katte-
influenza. Første gang ved 2-3 mdr's alderen og

derefter hvert år.

Katteejerne kunne også sætte sig det mål at

avle sig bort fra perserkatte med rindende fljne.
Kirstine Gammelgård behøver derfor ikke

give op, men derimod prøve ar lgse problemerne

evt. sammen med danske dyrlæger.

Det er naturligvis meget ubehageligt at blive
afvist ved en katteudstilling, man har ventet sig

en masse af. Det er dog heller ikke behageligt for
en dyrlæge at skulle afvise katte fra en udstilling.
Men vi dyrlæger er sat til at løse en opgave, og

det har vi giort efter bedste evne og med ren sam-

vittighed.
Efter udstillingen har vi kunnet konstatere, at

ingen,- os bekendt - på udstillingen så katte, der

viste tegn på smitsomme sygdomme.

Det var det, der var målet.

Senere har vi dog erfaret, at selv om der ikke
på udstillingen har været katte med tegn på smit-
somme sygdomme, så er der alligevel udstillere,
der har slæbt sygdom med hjem med tragiske fgl-
ger.

Det problem kan kun udstillere løse ved ikke
at udstille katte, så længe de har syge katte
hjemme.

Dyrlege J ohs. G ielst rup

D.t,rlcege K. Steen.;horg
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Den grundige dyrlæge-
kontrol i Fredericia

Jeg har hgrt, at mange brokker sig over den
grundige kontrol ved indgangen til udstillingen.

Jeg vil også gerne brokke mig, og det langt
mere skrigende end de andre, - VI MÅ SKÆR-
PE KONTROLLEN IGEN.

I I lz år har vi forgæves forsøgt at få killinger i

vore to abyssinier, endelig lykkedes det med den
ene. For sjov og selskabelighed tog vi den anden
med på udstilling, velvidende at hun næppe kun-
ne vinde.

Knap en uge elter udstillingen blev hun syg,

med let leber og snue, det fortog sig dog hurtigt,
idel vore voksne katte alle er vaccineret mod
influenza. Efter yderligere en lille uge blev de

øvrige katte syge (lette anfald). Tre dage senere

fik vi 6 skønne killinger, 2 hunner og 4 hanner,
Ilne i farven og uden halsbånd. Vi var dog betæn-
kelige over, at moderen stadig hostede og snØf-

tede.

Den lprste killing døde 8 dage senere. Højlydt
barnegråd og voksen ditto. Efter yderligere 9

dage dBde den sidste.

Selv om det nu er li/z måned siden, kan jeg
ikke skrive om det uden at skulle have lomme-
tgrklædet frem, og i over en uge var jeg ikke i
stand til at levere ordentlig undervisning. Vi hav-
de glædet os som vilde, og vi nåede kun lige at se

Øjnene.

FBlelserne kan alligevel ikke.beskrives ordent-.
lig, så lad os kigge på det mere håndfaste. Killin-
gerne kunne være I I uger til udstillingen i Han-
noverr og vi var klar til at tage afsted.

De fleste kender prisen for abyssinier i Tysk-
land, og med dyrlægeregning og lignende ggr det
en lorskel på ca. 15.000 kr. Når man ikke lige har
dem, så er det mange penge.

Alle disse sorger og ubehag blot fordi det lyk-
kedes for en at »snyde« sig gennem kontrollen,
selvom hun derhjemme havde syge dyr, - dyr-
lægen var tilkaldt.

Jeg synes ikke, at kontrollen var for hård, og
fiemtidig udstiller jeg ikke, når jeg har gravide
katte hjemme.

Hans H. Jeppesen.

Abildvej 10,82s0 Egå

ll e re o t t t .satt t t t re .sct g :

.leg kurrne lirktisk godt tænke ntig at vide, hvad
det egentligt er, de hcrrer d1,rlæger leder sii

t.1c:pcrrt el't(r. Jr.rr de siddcr ()B grJn)\er []J \ ()rcs

katte. Er der ikke lirste regler ior, hvad der kræ-
ves. og hvad der accepteres pa en udstilling'l'l Jeg

selr var sa heldig at slippe igennent nåleolet.
»Nllen« der lar 6n. som havde to katte. hvoral'
den ene blev alvrst pa grund af'lopper. Hvor var
hun hcldig, at kun den ene kat havde lopper, (lor
det mu selvlølgelig have !æret kattelopper, for en

anden blev også taget lbr lopper, men den rare
dyrkege lod den slippe ind, da han kunne kon-
statere, at det bare var hundelopper). Det kalder
jeg fbr racediskrinrination.

Der rar til gengæld cn del, der blev udvrst på

grund al løbeøjne. Jeg har ikke selv overtypede
persere, nrcn jeg har kendskab til en del. der har
disse persere. Mit indtr_vk er, at jo bedre type en

perser er jo større chance har den for løber1ne.
Hvis det ikke kan acccpteres med løbepjne, hvor-
fbr fremelskes der så sadanne overtyper'? F ru
Gammelgards Trunte er bestemt ikke nogen
overtypet perser! men er bare sa uheldig at have
en kronisk øJenkatar. Af den grund slap hun
ikke ind og ligeledes rcsten al kattene I'ra samme
katteri. Begrundelsen var .\ntitte.fAre. Så vidt jeg
ved snritter kronisk øjenkatar ikke'l Dyrlægerne
havde sat sig l'or at det absolut skulle være

rnl'luenza Trunte havde, selvom de kunne se, at
alle kattcne var sunde og raske. Men der er jo
intet at gBre, ni'rr dyrlægen har afgivet sin dom.
Han bchøver rkke engang undersBge, om han
har rc1. de1 er nok, al han har mistanke.

Dlrlægen påsLod, at Trunte var sund smitte-
bærer lbr inf'luenza. men sa må alt alkont efter
Trunte da også viorc sygt'l Jeg har srdstfødte
al-kom elter Trunte »Rebecca al' Kivio« og hun
har aldrig fejlet dct mindste. og da slet ikke
influenza. Hvad skal rnan sil lro. skulle hun mon
være slg af inlluenza, uden at ntan kan se det?

Det falder mig megct svær1 at tro, at så sund og

stærk en kat går rundl rred en sygdom i sig.

Det vierste er dog, at bestyrelsen ikke vil/tør
hjælpe i cn given situation. Ganske vist syntes de,

at det var kedeligt, at det kunne ske, men hvis
dyrlægen »tror«, at det kan være inlluenza, er
han i sin lulde ret til at al-vise kattene. Er det tkke
»autoritetsliygtr('l Bestyrelsen vil/tBr ikke for-
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lange ham til at undersgge kattene grundigere

for eventuelt at få en mistanke be/afkræftet.
Hvad har vi egentlig en bestyrelse til? Jeg

troede, at klubben var til for at varetage medlem-

mernes interesser, og ikke kun et sted man var

nødt til at være medlem for at kunne få stamtavle
til sine killinger.

Jeg synes, at det er på tide, at vi får en bestyrel-

se, som først og fremmest er interesseret i at

hjælpe sine medlemmer og arbejde for deres sag.

Linda Jelle

Som svar henvises til dyrlægernes indlæg

samt afiikel om katteinJluenza.

Referat af bestyrelsesmgde
lgi,r dag den 20. september
i Ringe

Til stede: Susanna Bugge, Helle Møller-Madsen,
Eskil Jprgensen, Lykke Lykkeland, Mogens

Bsterby og Norma A. Larsen.

Afbud lia: Henrik Holm, June KrogsBe og

Else Liiders.

Dagsorden:

I ) Godkendelse af sidste referat.
2) Lgbende sager, herunder div. breve fra en-

kelte medlemmer, etc.

3) Repræsentation. 
'

4) Fl FE-generalforsamling.
5) Registrering af medlemmer.

Ad.2
Breve fra Karin Nielsen, Horsens. Susanna har
besvaret to af dem, og et tredie, vedr. Peter

Boeriis og betaling af kontingent, besvarer

Norma.
Der var kommet en klage over Fredericiaudst.

fra tre racekattemedlemmer. Susanna vil sende et

udkast til et svar til den qvrige bestyrelses god-
kendelse.

Brev fra Kis Gammelgård (som bedes optaget
i Hvæssebrættet) ang. afvisning ved dyrlæge-

kontrollen i Fredericia. Der rettes henvendelse til
de to implicerede dyrlæger, så de får mulighed
for at få en kommentar med i bladet sammen

med Kis Gammelgårds brev. Alle var enige med

Kis Gammelgård i et enkelt pkt. i klagen, nemlig
at dyrlægen burde have taget temperatur på

katten.
Lykke svarer Stisse Leiditz på et spørgsmål om

et BIO uddelt til en Manxkat på en tidligere ud-
stilling.

Ang. en tidligere sag om en dyrlæges udtalelse

om at en kat havde »kattesyge«, har klubben
henvendte sig til veterinærdirektoratet, men de

har afvist sagen. Derefter er hele korresponden-
cen sendt til dyrlægeforeningen. De vil behandle

sagen bg forelægge det færdige resultat for

6 over

7)

8) Fremtidigt arbejde.

9) Evt.

Ad. t
Referat fra sidste

enkelt ændring.
blev godkendt med en

t/l 1,Ll,r
/0 r/4,t?"hj, uvt ,
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Der har været rygter fremme om, at.rabiesvac-

cinen var inddraget, og at det ville være nødven-

digt med dispensation for slnderjyske medlem-

mer til kommende udstillinger. Sagen er blevet

undersggt. Den tidligere (levende) vaccine er ble-
vet erstattet med en anden (dræbt) vaccine, så

der er ingen problemer.

Vinderen af Mis Fredericia-konkurrencen
(blandt publikum) vil få tilsendt »Jeg har kat((.

Eskil sBrger for indkøb og forsendelse.

Annonce i Svendborg Vejviser fortsætter med

Eskil som repr. for Fyn.

Ad. -l
Der forelå referat fra FD-møde. JYRAK's be-

styrelse vil sende en protestskrivelse til FD, om

den måde forretningsudvalgsmBderne bliver kgrt
på. Dagsordenen skal tilsendes de tre klubbers
bestyrelse, så man her har mulighed lor at drøfte
de enkelte punkter inden FD-møderne. Endvi-
dere vil JYRAK fastholde sit krav om indkal-
delse til ekstraordinær plenarforsamling.

Ad.4
Susanna deltager i FIFe generalforsamlingen i
november som observatør på lige fod med

Darak's og Racekattens observatører. JYRAK

1'der gkonomisk støtte til rejse og hotel, idet

alle var enige om, at det er i JYRAK's interesse

at få en observatpr med.

Ad.5
Susanna klager over sendrægtighed fra Henrik i

lorbindelse med medlemsregistrering. Bestyrel-

sen henstiller til Henrik om at ekspeditionstiden
forkortes væsentligt. Samtidig henstilles der om,
at regninger, stilet til klubben, bliver betalt noget

h urtigere.
Materiale vedr. Århus- og Fredericiaudst. som

Henrik skulle sende til Eskil, var ikke kommet,
hvorlor pkt. 6 bortfalder.

Ad.7
Henv. fra Flemming Nielsen, DARAK ang.
»Killingeorientering«. pe1 skulle være et blad,
hvor opdrættere fra de tre klubber samt forskel-
lige firmaer kunne annoncere. I dette blad kunne
hver enkelt klub så vedlægge sin killingeliste.
Alle var enige om, at det ikke lige var d6t

JYRAK havde brug for. Det vi har brug for er
en bedre racebeskrivelse evt. med billeder, og
Norma vil kontakte Whiskas om evt. samarbejde
om dette.

Ad.8
Der blev luftet tanker om at arbejde frem mod en
ordning, så man kan trække stamtavler til to
kuld uden at søge stamnavn. Der er en del kat-
teejere, der blot ønsker et enkelt kuld killinger på
deres hunkat og derlor finder det besværligt med
alle de formaliteter. Endvidere har det på det sid-
ste vist sig at være svært for nye opdrættere, at
finde et stamnavn der ikke s1 »eplzgetrr. Vi vil
desuden arbejde for, via en rundspØrge blandt
dyrlæger og Landbohgjskolen, at få belyst rigtig-
heden af kravet om vaccination i l0-ugers alde-

ren, med henblik på at få kravet afskaffet.

Ad.9
Susanna har fået bekræftelse på leje af Odense

ldrætshal-

N o rma A ge r.s nap Larsen.

Referat af bestyrelsesmØde
onsdag den 16. oktober
i Nårup
Til stede: Susanna Bugge, Helle Møller-Madsen,
Henrik Holm, Eskild Jgrgensen, Lykke Lykke-
land, June Krogsge, Mogens.psterby og Else

L[iders.
Afbud fra: Norma Agersnap Larsen.

Dagsorden:

I ) Godkendelse af referat fra sidste møde.

2) Felis Danica.
3)'Dommere til forår-81 udstillingen.

4) Klagesag lra Inge-Lise Andreasen.

5) Læserbrev (Norma).
6) Show-liste.
7) Stamtavleproblemer.
8) Præmier.

9) Evt.:
a. Studiekreds.
b. Registrering på udstilling.
c. Udstillingsgkonomi.
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Ad. I
Rcfcrat fia sidste b-møde godkendt med enkelte

tilfBjelser.

Ad. 2

Svar fra FD ankomrnet. Kopi af dette samt ud-

kast til svar uddelt. Udkast til svar med enkelte

icndringer blev sendt til FD.

Ad. 3

FBigende dommerc blev loreslået:

Mui-BrittJohansson EileenLentaigne
Giles Raleigh

Anneli,se llacknunn Hollen.stein

k. Norin Aa-re Nissen

Ad. I
Den pågældende får en henstilling om at over-

holde JYRAK's love angående katte i bur, Inge-

Lise Andreitsen orienteres herom. Skrivelse af

2619-1980 fra politimesteren akcepteres som

attest for dyrenes sundhedstilstand.

Ad. 5

Læserbrev bringes i Hvæssebrættet og besvares

nred en henvisning til samme sag andet sted i bla-

det. Dcrforuden sendes personligt svar.

Ad.6
Sekretær tilsendes FlljE's show-lister og checker

tilmeldinger med dem.

Ad.7
Skrivel'ejl på stanrtavle sendes til stambogssekre-

tær for rettelse.

Ang. en påstået kryptorchid hankat forlanges
ny kryptorchid-attest (højst 1.1 dage gammel),
f ør stamtavler udleveres.

Ad. 8

Alle præmier er lærdrggraveret og udsendes

mand.27l10 1980.

Ad.9
a. Betaling al loredragsholdere er fortsat: rejse +

I tlaske.

b. Ændret registrering ved indgang til udstilling.
Først dyrliegekontrol, her stemples, derelter
betales og man registreres.

.Århus-udstillingen ser ud til at balancere.
Fredericia-udstillingen ser ud til at give over-

skud.
Regnskaber færdige d. 27 I 10-1980.

ReJ.: Mogens Østerhy.

Referat af bestyrelsesm/de
slndag d. 2. november 1980
i Fredericiahallen
Til stede: Helle-Møller Madsen, Henrik Holrn,
June Krogsle, Lykke Lykkeland, Mogens @ster-

by og Susanna Bugge.

Afbud fra: Norma Agersnap Larsen, Else Lii-
ders og Eskil Jprgensen.

Dagsorden:

l) Godkendelse af relerat lra sidste b-møde.

2) Felis Danica.
3) FIFe generalforsamling.
4) Diverse sager.

5) Udstillingsdatoer 1982.

Thorninger, Nina & WillY
Tjurgården 42, Hundige
2670 Greve Strand
Ttf. 02 ' 90 96 60

»»URUGUAY««
Renavlet siamopdræt

Killinger, brun - blå
lilla & tabbymaskede
lejlig hedsvis til salg.
Eksport: Tyskland - Sverige & Norge.

Høj præmiering ved udstillinger.

I

Enkelte katte modt. i pension.
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ad 1:

Godkendt.

ad 2:

Det blev besluttet at SB skulle indtræde i FD's
lbrretningsudvalg. Dette bliver meddelt FD gen-

nem SB's fremlagte og godkendte udkast til svar

tii FD's formand.

od J:
Forslagene til FIFe generalforsamlingen blev
gennemgået. JYRAK's stillingtagen videresen-

des til F D inden 6. noven.rber 80.

ad 1.

Den pirsLåede krlptorchide hankats ejer har
fremsendt en ny atlest, så sagen er afsluttet.

E.t nredlems hunkat er nedkomnret med et hy-
brid kuld. De allerede modtagne stamtavler an-
n ulleres og gebyrerne tilbagesendes af J YRA K .

ad 5;

{7.-18. april 1982 i Aarhus og 2.-3. oktober 1982
i Silkeborg. Efterårsudstillingen l98l forspges
afholdt i Kolding.

Ref.: Mogens Østerby.

GODT NYTÅNI
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DIRIGENTEN
- mØdeleder eller kg- administrator?

I de senere år har JYRAKs generalforsamlinger

halt et mildest talt uheldigt forløb, uden at veks-

lende dirigenter har formået at få situationen
under kontrol. Der kunne derfor være grund til
at overveje dirigentens funktion på en general-

forsamling.
Sædvanligvis opfatter dirigenten sin rolle som

ret passiv, idet han ngjes med at sørge for at de,

der ønsker ordet, kommer til i den orden de har
anmodet om det. Hvis indlæggene er rimelige
både med hensyn til antal og længde, er dette en

udmærket metode, der tiltaler deltagernes retfær-
dighedssans ved at lade alle komme til efter tur.
Men hvis der blandt deltagerne findes blot nogle
få, der bemægtiger sig debatten ved meget lange,

ofte polerniske indlæg, eller debatten udvikler sig

til et stort antal indlæg om forskellige emner,

blandet mellem hinanden, vil metoden ofte føre

til, at tingene får lov at gå deres skæve gang i alt
for lang tid, hv6rpå dirigenten pludselig, enten af
egen drift eller på opfordring fra salen, afskærer

al yderligere diskussion. Dette er en meget util-
fredsstillende situation, der kun kan hindres ved

i tide at anvende en mere aktiv strategi.

For at planlægge en sådan stralegi må marr

først gøre sig klart. hvilke funktioner dirigenteh
har under debatten. Disse er i prioriteret række-

lølge:

l. at sikre, at der ikke bliver truffet beslutning i
en sag fgr den er tilstrækkeligt belyst, dvs. at
alle de synspunkter, der rprer sig hos deltagår-
ne, har været bragt frem. (Dette betyder ikke
ngdvendigvis at alle, der har en mening, har
fået lejlighed til at ytre sig, men blot at alle

Jbrskellige synspunkter har været fremme.)
2. at hindre unødvendige agressioner ved at hol-

de debattens form på et rimeligt hgjt niveau -
man skulle jo gerne kunne være uenige uden

at blive uvenner.

3. at lå debatten afsluttet inden for en rimelig
tid.
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af Ertk Bugge

Hertil kommer en række rent praktiske funk-
tioner, såsom at sørge for ro og orden, formidle
overgangen fra et dagsordenspunkt til det næste,

o. l. Disse volder dog i almindelighed ikke sær-

lige problemer.
Dernæst må man overveje, hvilke elementer i

den traditionelle metode der under de ovenfor
beskrevne forhold fører til den utilfredsstillende
situation. Det er for de to tilfælde. hhv.:

a) forestillingen om, at, når man først har fået

ordet, har man »ret« til at beholde det så læn-

ge man lnsker, blot man holder sig nogenlun-
de til det pågældende punkt på dagsordenen,

og

b) selve kg-princippet, der bidrager til at de en-

kelte delemner blandes helt tilfældigt til et

uoverskueligt kaos - det skulle jo være mær-

keligt om de. der ville ytre sig om samme em-

ne, bad om ordet lige efter hinanden.

En. hensigtsmæssig strategi forudsætter derfor,
at dirigenten friggrer sig fra disse vaneforestillin-
ger og i stedet pålægger debatten en struktur, der
på en gang sikrer alsidighed og sparer tid.

Dagsordenens opdeling i punkter er i sig selv
en sådan struktur, der efter princippet: »Een ting
ad gangen«- hindrer.debatten i at flakke tilfældigt
lra det ene emneområde til det andet. En nærlig-
gende mulighe.d'er derfor at strukturere det en-

kelte punkt på dagsordenen efter det samme
princip.

Her stgder dirigenten på det problem, at han

ikke kan vide på forhånd, hvilke emner deltager-
ne anser for væsentlige. Han må derfor i begyn-
delsen forholde sig afventende for at se, hvad der
dukker op. Men så snart der kommer noget, der

synes at være væsentligt, må han skifte taktik og

lastholde debatten ved dette emne til det er ud-

tflmt, dels ved at udbede sig indlæg om netop det

og dels ved at standse alle indlæg, der går uden-
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for. Herved lægges der også en effektiv dæmper

på dem, der har tilbøjelighed til at brede sig over

alt muligt i meget lange indlæg. Undervejs vil
han ofte kunne fremme debatten ved at resumere

de væsentlige forskelle i opfattelser fra de hidti-

dige indlæg, hvis man begynder at fortabe sig i

n uancer.

N år emnet er udtømt, dvs. når der ikke er flere

indlæg til dette emne, stilles deltagerne frit til at

bringe et nyt op, hvorpå man fortsætter som

ovenfor. Når der ikke er nogen, der Ønsker at

bringe nye emner op indenfor dette punkt på

dagsordenen, har denne strategi givet fglgende

fordele:

I ) da man kun må tage 6t emne ad gangen, vil de

emner, man hver især anser for mest væsent-

lige, blive bragt op først,

2) hele diskussionen om et enkelt emne samles,

således at alle har et bedre overblik over hvad

der er blevet sagt, hvorved man undgår gen-

tagelser og sidespor, samtidig med at det er

lettere for den enkelte at vurdere muligheder-

ne for et kompromis og sin stilling i en even-

tuel afstemning,
3) idet man således opnår en grundigere behand-

ling på kortere tid, vil risikoen for at dirigen-

ten må afbryde diskussionen i utide være væ-

sentlig mindre. Samtidig vil det, der i så fald
udgår, være emner, som ingen har vurderet
væsentlige nok til at bringe ind tidligt i debat-
ten. (Det antages, at dirigenten ikke lader de

samme komme fBrst til hver gang.)

Endelig giver en frigørelse fra k6-princippet
dirigenten en diskret, men effektiv mulighed for
at højne debatniveauet: Når han ikke fgler sig

bundet af hvem der melder sig først, kan han

trælle sit valg ud fra en vurdering af hvem der

fremmer debatten ved saglige, beherskede indlæg

og hvem der sænker niveauet ved kværulanteri
og perfiditeter - alene bevidstheden om en sådan

vurdering vil have en gavnlig, lorebyggende virk-
ning. Man kunne tro at dette strider mod kravet
om dirigentens upartiskhed, men det er ikke til-
lældet, fordi alle jo vil være kommet til inden et

emne lorlades og man kan næppe gavne en sag

ved at udskyde de kritiske rØster til sidst.

Det er mit håb, at dette indlæg vil give den per-

son, der bliver valgt til dirigent, nye ideer til valg
al strategi og samtidig bibringe klubbens pvrige

medlemmer en forståelse af, at nye veje er nfld-
vendige hvis vi ikke år elter år skal fortsætte med

al gtave grøfterne dybere og dybere.

StudiekredsmØder afholdt i
Syd- & Sgnderjylland
l. maj: Er der interesse for en ny hobbyudstil-
ling? Det var der, et nyt møde ønskes.

2. juni: Uddeling af opgaver vedr. hobby-
udstilling.

3. juni: Hobbyudstilling på »SBnderborghus«

1980. En Miss-forngjelse på Sgnderborghus. l6
udstillere mod 9 i -79 : fremgang på 7. 48 katte
mod 24 i -79 : fremgang pA l007o. Udstillede
racer: Havanna - British Blue - Siam - Huskatte -

Chinchilla - Colourpoint og Perser. Pelspleje og
præsentation af de forskellige racer. Dias og film
kørte konstant på scenen. Publikumsantal ca.

7 50.

August: lnvitation fra Aktiv-Fritid om igen at

komme og præsentere Jysk Racekatteklub. Af-
holdes hvert andet år, det er så tredje gang vi er
præsenteret. Der var ca. l2 foreninger med. No-
get nyt skulle der til. Så det blev altså til en løbe-
gård ca. 6 m langogca. 1,75 m dyb, med alt hvad
der bør forefindes i en sådan. Jeg mener bestemt,

at det ville være en god ide, at tage op for de

andre studiekredse. ANTAL BESØGENDE
8000.

4. september: BesBg på Varde Dyrehospital.
Her blev vist videobånd med katte såsom pille-
indgivning og hvordan en kat kan blive kunstigt
ernæret, og meget andet.

5. oktober: BesØ8 på pension pnskebo v. Ellen
Nielsen, Fredericia.

6. november: Endnu et bes6g på en pension

(nr.2). Ibrts. side 33
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Klubmeddelelser

På det ekstraordinære møde i Felis Danica i juni
1980 blev stamtavleprisen forhøjet med k. 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.

stamtavleindt.3mdr... ..... yr. 42,-
stamtavleindt.6mdr.. ...... kr. 66,-
stamtavle indt. I år . kr. 91.-
kopistamtavle ..... kr. 116,-
transfer. ..kr.20,-
stamnavn . kr. 120,-
aut. afhankat . .. ... kr. 60,-

Alle priser er incl. moms og er gældende pr.

15. maj 1979.

Efter l2 mdr. kan der ikke automatisk udste-

des stamtavle, men katten må først udstilles i
noviceklasse.

Stamtavlekopi beror hos stambogsføreren i 3

mdr. inden udlevering

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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l. en attest på at testikler.ne er normalt udviklede
og placerede, og

2. at katten allerede er far til et kuld.

HIJSK-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.

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.

Konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille vedr. fodring,
kattefødsler, pelspleje eller lignende, kan du

henvende dig til klubbens nedenst.ående konsu-

lenter, der gerne hjælper alle med råd og vejled-

ning. Har du sygdomsproblemer, henvend dig

da til den nærmeste dyrlæge.

Jean Price, Kobbelhøjvej 19, 9260 Cistrup, tlf.
08 - 31 43 93.
Winna Greve, St. Stege 13, 5600 Fåborg; tlf. 09 -

61 89 8r.
lnge Bilstcd, Fløjdcvcj 16,2670 (iroc Sttarttl.

rlf.02 - 90 12 83.

lnge-Lise Andreascn, Arnkilsrttaj l, 6.1(X) Srttt'

derborg; tll. 04 - 4294 56.



fortsat fra side 3 I

7. december: Møde i Kolding.
Dato er endnu ikke fastlagt for de sidste 2

møder.

Til årets lørste 5 møder er fremmØdt 95 - l9 pr.

møde igennemsnit.
Til et afsluttende møde i Aktiv-Fritid, fik vi

overrakt en meget fin vandrepokal for bedste

stand på udstillingen, så. man kan sige at revne

arme, på hgnsetråd ved opsætning og ømme
fingre af fletning med tråd, var det værd.

Pokalen er 2l cmhøj og6 cm bred.

lnge-Lise Andreasen.

U D S TI L L I N G S S E KRE T,.iE RE R :
DARAK
Aase Nissen

Tryggevældevej 145

2700 Brønshøj
tlf. (01) 60 49 88

R.ACEKATTEN
Ruth Brynnum
Søndervangen 6u
3460 Birkerød
tlf. (02) 81 0r 75

Sidste tilmeldingsfrist til danske udstillinger er 6 uger før

M idtiysk Kattepension
ALLEGADE 4I
87OO HORSENS
TLE 05 -613923

I ndividuel Pleie/Fodri ng Antal pladser:
Bur. str.:

16
'l 00x1OOx8O
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.

Fodring

Vacc. mod kattesyge kræves. Pelspleje til langhår
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Kattens beskyttelse i dansk lovgivning

Indenfor katteklubberne bruges megen tid på at
diskutere racekattenes typer, farver osv., hvilke
lolk, der skal sidde på hvilke pladser i systemet

osv. osv. Det er også meget godt, men indimel-
lem kunne jeg gnske mig lidt rnere interesse om-
kring kattenes vilkår i Danmark. Ikke kun race-

kattenes, men kattene som helhed. Der er jo
mange, der - specielt omkring storbyerne - låver

en kummerlig tilværelse.

Denne mening deler jeg med andre, og i stu-

diekredsen på Sjælland har vi taget emnet op. Vi
har gennemgået dyreværnsloven, dyreværnsfor-
eningernes arbejde, og i foråret får vi bespg af
Valdemar Larsen fra Maj-Katten, som er en for-
holdsvis nyoprettet katteforening, der arbejder
for de herreløse katte. Valdemar Larsen vil for-
tælle om sit arbejde specielt for de herreløse katte
i Kpbenhavn. Et arbejde hvor han ofte har været

i kontakt med myndighederne. Hvordan vi ellers

vil tage fat på problemerne, er vi ikke helt nået

frem til, men hår vi har fået tilpas baggrunds-
viden, så giver det nok sig selv, hvor »hullerne«

Loven er meget løst formuleret, og der er man-
ge muligheder for at »overtræde« dens »ånd«.

Jeg kunne godt gennemgå hele dyreværnsloven,

men i denne sammenhæng er det mest relevant at

gennemgå kattens »muligheder« eller mangel på

samme i loven.
Loven hedder Lov om Værn for Dyr af 27 . maj

1950. Den fastsætter hvorledes dyr skal behand-
les, og den indeholder en række forbud mod
handlinger, der kan udsætte dyrene lor lidelser.
Sproget i loven er meget knudret, indviklet og

bestemt ikke særligt letlæseligt.

I de indledende paragraffer ggres opmærksom
på, at dyr skal behandles forsvarligt, og at der

skal drages omsorg for dem, dvs. man skal give

dem tilstrækkeligt med vand og foder. Derefter
kommer der nogle forbud mod tpjr og andre
ting, der hindrer dyrene den ngdvendige hvile.
Der er forbud mod at slå dyr med genstande, der

volder dem beskadigelser eller stærke smerter.

Det er - efter min mening - meget løst, for hvor-
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dan bedgmmer man f. eks. grænsen fra lette

smerter til stærke?

Derefter kommer en række paragraffer om af-
livning og operative indgreb mod dyr. Disse er

ligeledes meget løse. Der ggres opnærksom på, at

dyr skal aflives så hurtigt og smertefrit som mu-
ligt. Kastration må kun foretages af en dyrlæge

og under anvendelse af narkose. Der er nogle

undtagelser fra denne bestemmelse og ån al dem

siger, at kastration kan foretages uden narkose,

såfremt det drejer sig om ikke særligt nævnte dyr
(herunder katte), der ikke er over 4 mdr. gamle.

Andre operative indgreb må kun foretages af en

dyrlæge, med mindre behandlingens iværksættel-

se er uopsættelig eller med mindre der drejer sig

om indgreb, der giver smerte afrent forbigående
karakter.

For at loven overholdes kan politiet, efter ud-
talelse fra en dyrlæge, pålægge en person, der
vafføgter sine dyr, at få tingene bragt i orden
indenfor en nærmere angivet tidsfrist. Både den
anklagede og politiet kan indbringe sagen for
kredsdyrlægen. Straffen afen sådan person kan -
alt efter gerningens karakter - være bøde, hæfte
eller fængsel op til I år, i gerrtagelsestilfælde op
til 2 år.

En af bekendtgørelserne til Lov om Værn for
Dyr er Bekendtgørelse angående Indfangning og
Aflivning af herrelgse Katte (se Hvæssebrættet
nr. 2 1980). I denne bekendtggrelse står der, at
herrel6se katte kun må indfanges og aflives af
personer, der har politiets tilladelse dertil. Disse
personer må opfylde lovgivningens krav for at
kunne erholde næringsbrev, og de må ikke inden
for de sidste 5 år have været straffet for dyrepla-
geri efter Lov om Værn for Dyr. Man skal dog
ikke have tilladelse til at indfange og aflive syge
eller tilskadekommende katte, hvis man skgnner,
at disse bør dræbes omgående. Desuden må en
jagtberettiget - i henhold til jagtloven - uden til-
ladelse nedskyde omstrejfende katte på sit jagt
distrikt, såfremt disse ikke er nærmere end 150 m
lra anden mands hus. »Anden mands hus« er



ikke npdvendigvis kattens ejers hus, men enhver
form for bebyggelse.

Alt i alt kan man kritisere loven for sin - som
jeg lgr har nævnt - meget løse formuleringer. I

niange tilfælde er det et sk6n, hvorvidt loven er

overtrådt eller ej. Straffen er i praksis i mange til-
fælde meget mild. I Karnovs lovsamling fra
1978, hvorfra jeg har hentet mine oplysninger,
gives nogle eksempler på domsafsigelser. Jeg kan

f. eks. nævne, at aflivning af en hund ved at

lægge en løkke om dens hals og binde enderne til
to biler, der kprer i hver sin retning således, at

hunden kvæles, ikke er i strid med loven. I en

anden sag, hvor en person havde slået en kat
mod en bræddevæg, så katten fik hjernerystelse,

ikke blev anset lor dyremishandling. Personen

fik l0 dages hælte ubetinget, men 4 dommere
ville have straflen gjort betinget, fordi personen

handlede for at beskytte sine brevduer. Jeg ken-
der også til en sag, hvor en person havde sine

katte gående i små rum uden dagslys, og hvor
kattene var kraltigt angrebet af parasitter både

indvendigt og udvendigt. Man mente ikke, at der

var grund til tiltale, idet kattene ikke led ngd
m.h.t. fbder. Og hvem bedømmer f. eks. om kat-
te, der indfanges er så syge, at de kræver afliv-
ning på stedet?

Jeg kunne godt 6nske mig mere præcise be-

slemmelser ang. dyrs (kattes) behandling, op-
holdsrum osv. Desuden mener jeg, at man skulle
gøre en indsats for at få ændret Bekendtgørelse
angående Indfangning og Aflivning af herreløse
Katte. Man burde kræve, at personer, der har
detLe hverv, skal have en eller anden form for ud-
dannelse, hvor de lærer at bedømme hvilke katte,
der er herrelgse (»vilde«) og hvilke, der h6rer
hjemme i en familie. For racekatteejere er det
også meget vigtigt, at kattefangeren kender race-
kattene, da disse også i nogle tilfælde bliver ind-
fanget og aflivet. Denne »uddannelse« kunne
f. eks. gives i form af nogle kurser e. lign. Samti-
digt må der laves nøje regler således, at aflivnin-
gen er så human som det er muligt. Og det er -
efter min mening - helt uacceptabelt, at sådanne
personer bliver aflØnnet efter akkord (hvad de

vitterligt gør nogle steder), hvilket for dem bety-
der, at det gælder om at få så mange katte som
muligt, fremfor hvilke katte, de fanger.

OG HVAD KAN Vl SÅ GØRE? Vi kan star-
te med de mennesker, vi omgås til dagligt. Det er
min erfaring, at mange mennesker har den hold-
ning til katte, at det er skadedyr, som tisser over-
ah, ag al disse bare kan behandles som det pas-

ser 6n. Der må man forsBge at ændre disse hold-
ninger. lndenfor katteklubberne, specielt JY-
RAK, forspger man at stramme lovene for katte-
hold (med stramme mener jeg, at lovene ggres

strammene end landets) således, at man ved trus-
sel om udsmidning ved overtrædelse al disse

love, kan få - i det mindste - racekattefolk til at
behandle deres katte ordentligt. Disse love er

også udmærkede, men hjælper nok ikke så me-
get, tror jeg. De folk, der ikke opfylder kravene

kan melde sig ind i en anden katteklub eller helt
lade være med at være i en sådan. Så det er helt
givet for mig, at man skal sætte ind på landsplan
og presse de lovgivende magter til at ændre

loven. Det er svært at gøre alene; man kan så gå

sammen i studiekredse og katteklubbe og der-
med danne en helhed.

Dyreværnsforeningerne landet over fors6ger
også (nogle mere end andre!) at ændre disse love,
så man kunne også indgå et samarbejde med

dem. Jo flere man er, der handler - og ikke bare

taler -, jo stærkere et pres kan man lægge på den
Iovgivende magt. For der skal virkeligt lægges

pres! Gang på gang støder man hovedet mod
muren. Man kunne som eksempel se på den sag

fra Sønderjylland, hvor et JYRAK-medlem har
lået skudt to katte, fordi man dernede forsøger
at holde bestanden al vilde katte nede p.g.a.

rabies. Klubbens formand har henvendt sig til
justitsministeriet, som har sendt brevet videre til
flere ministerier. Sagens »akter« er gengivet i

Hvæssebrættet nr. I og 2, 1980. Den viser klart,
hvilken stædighed, der skal til lor at lå en sag

igennem. Men jeg synes, det er værd at væbne sig

med stædighed og komme igang med at lægge

pres på myndighedernel
Jeg synes også, det kunne være rart at få en de-

bat igang i Hvæssebrættet ang. disse ting. Så har
I oplevet noget desangående eller har I lorslag
til, hvordan man/vi kunne gribe de1 an, så skriv.

Jeg har unders6gt de danske dyreværnsfor-
eningers arbejde for katten. og i næste nummer
viljeg gennemgå dem.

Og så viljeg lige ggre opmærksom på, at man
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kan få programmet for Sjællands studiekreds ved

at henvende sig til:
Inge Bilsled, Hgjdevej 36,2670 Greve Strand.

02-90 1283,

Annie Christensen, Sættergården l, 2635 Is-

høj. 02 - 54 38 7 6,

Else Liiders, Grøndals Parkvej 82, 2720 Yan-
løse.0l - 7l 7l 8l eller mig, og jeg bor Møllebak-
ken 6,4230 Skælskør.03 - 59 03 35.

Aslaug Bugge.

udstillingsdatoer

24-25

3t /t-t /2

198 I

JANUAR
l0-lt
t7-l8

JUNI
t4
2t-28

JULI
t2-14
26

AUS
BR

F
DK

N
D

N
B

D
s

DK
N

SF

A
D
F

S

DK
F

CH
ND

S

SF

F
DK
CH

S

D

Gladsaxe (Copenhague)

Bruxelles (jubileum)

Stockholm
Geneve

Hamm
Clerrn ont- Ferrand

DK
B

s
CH

D
F

SF

DK
N

B

D
N

SF

F

DK
S

MC

F
D

SF

S

N

Melbourne
Sau Paulo

VICHY
Jyllinge (kitten show)

FEBRUAR
7-8 Tampere
2812-l l3 'Copenhague (ubileum)

Oslo

MARTS
7-8 Helsinki

Kassel

Lille (Haubourdin)
Bale

Salzburg
Zvolle

l4-t5

AUGUST
22-23

29-30 Wiesbaden (kitten show)

SEPTEMBER
12-13 Bergen

t9-24 Berlin (BEC)

26-27 Helsingdr
Oslo

OKTOBER
3-4

Vienne
l0-l I Hamburg

Paris

l7-18 Karlstad
Kolding

24-25 Caen

3l ll0-l ll Frauenfeld (Nle)

Amsterdam

NOVEMBER
7-8 Malmti

Helsinki
l4-15 Lyon

2I-22 Zirich
Gdthemborg

28-29 Diisseldorf

SF

D
F

CH
A

ND

1t aa

28-29

APRIL
4-5

ll-t2

l7-18

MAJ
9- 10

t6-17
23-24
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Anvers
M iinchen
Kristiansand
Turk u

Nantes

Odense

Hahvarna
Monte Carlo

Grenoble
Dortmund
Oulu
Vasteras

Drammen



DECEMBER
12-13 Toulouse

Kiel
s'Hertogenbosch

r 982

JANUAR
16-17 Bruxelles

30-3 I Lausanne

FEBRUAR
6-l Clermont-Ferrand

Augsburg
20-21 Berne

Copenhague

27-28 Mainz

F

D
ND

B

CH

F

D
CH
DK

D

NOVEMBER
6-7 Hannover
|-t2
19-20 Lyon

DECEMBER
I l- l2 Toulouse

Diisseldorf

I 983

JANUAR
l5-16 Bruxelles
29-30 Ntirnberg

MARTS
t2-13 Aachen

APRII-
t6-t7 Berlin

MAJ
28-28 Oberhausen

SEPTEMBER
3-4 Wiesbaden (kitten show)

OKTOBER
8-9 Hamburg

NOVEMBER
5-6 Neuchatel
19-20 Miinchen

DECEMBER
l0-l I Frankfurt

F

D

B

D

D
DK

F

MARTS
2t-22
27-28

Rouen
Arnhem

K6ln
Link6ping
Aarhus
Anvers

Rennes

La Chaux de Fonds
Saint Etienne
Mannheim

Vichy
(Kitten show)

F

ND

D

D

D

D

D

CH
D

D

APRIL
l7- l8

24-25

lVIAJ

t-2

8-9
11 12

JULI
t4-16
25

D
S

DK
B

F
CH

F
D

D
B

D

F

DK

SEPTEMBER
4-5 Wiesbaden (kitten show)

I l-12
18-19 Bonn

OKTOBER
2-3 Luzern

Silkeborg
9- I 0 Paris

Bremen

23-24 Neuhausen

30-3 I Anrsterdam

CH
DK

F
D

CH
ND
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Opdrættere

Perser
Stamnavn »OF NESS«

Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme
Sonja Stoltenborg

Jacob Adelborgs A116 50, 8240 Risskov
Trf. 06 - 17 U 17

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, rødlhvid, blå/hvid, s(ildpadde

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

Østeibakke 24, 6310 Broager. Tlf. 04 - M 16 53

))GimanmoK(

Opdræt at rødtabby - røde - sorte - og
ski ldpaddef arvede persere.

Anne Mette Moring
Enghavevej 26, 8600 Silkeborg

Ttf. 06 - 82 14 20

Colourpoint
»ZAKKO« Colourpoint

Specialopdræt af: Lilla + chokolade samt blå +
brunmasket.

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg

Ttf.04 - 429456

»»LAJ's«

Opdræt af brun-, blå-, rød- og skildpadde-
maskede colourpoint.

Lissi Johansen
Katrinegade 39. 6000 Kolding

Ttf. 05 - 53 78 94

British BIue & SH
»AF GRACIA«

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

Susanne I Walter Lgrentzen,
Bellisvej 16, 9440 Aabybro. Tlf. (081 242476

Abyssinier
SIGIRIYA

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere

Jørgen K. Andersen
Fagerhjem. Allestrup, 8961 Allingåbro

Tlf. 06 -,18 18 84

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 Højbjerg. Tlf. 06 - 27 10 02

»AF DYREBORG«
Specialopdræt af brune burmesere.

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

Ttf. 09 - 61 19 81

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere.

Killinger lejlighedsvis til salg.

Hanne Kæhlershøi
Melbyvej 86, 5486 Grindløse.

Trf. 09 - 1270
SUS-AF-THY

Opdræt af burmesere i følgende farver:

brun - blå - lilla og chokolade

Andrea & Svenning Hansen

Vinkelalle 26, 7700 Thisted
Tlf. (07)92 32 56
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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 25 32

Siameser
KIMILOBI's siam oPdræt

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

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

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

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

PERADENIYA

Opdræt af blå og brunmaskede siamesere.

Ellen Lønbæk
sydtoften 23, 82æ Viby J, rlf. 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 Bhymer Friis

Fredenslund. Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø
Trf. 09 - 89 15 03

»PEGASUS«
Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91

5690 Tommerup. Tlf. 09 - 75 14 17

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

Orientalsk Korthår: Havanna, Blå, Lavendel

SUsse Leiditz
Østbanetorv 1, l. 8000 Århus C

Trf. 06 - 1273 4A

m6fi
må
aflæegge
tresøg "'r

f(:i'y at «*prrå resultat

Se næste side.
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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
Trf. 04 - 4294ffi

Burma
Lilla burmeserhan

]nt, Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK
lngelisa Børresen

Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Ålborg SV
Ttf. 08 - 18 02 62

BRUN BURMAHAN

Lasa-Sus-Af-ThY
Andrea & Svenning Hansen

Vinkelalle 26, 77 00 Thisted
Ttf. (07) 92 32 56

Rødbrun burmanan:
lnt. ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import)
Solveig og Gerhard Håjek

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

Brun burmahan
Boonmee af Stougård
Lene Bang Sørensen

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

Siameser
Ch. Rangoon Wirnsey (brunmasket siam)

Uruguay Filur
(begge leukæmitestetl
lnger Fløe Crafack,

Søndergård, Ribevej 40, 6740 Bramminge
Trf. 05 - 17 36 69

Blåmasket siam-han:
SALWEEN BLUE HENRI
Fader: lmport fra Holland.

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

Ttf. 06 - 1273 40

Chokolademasket siam
NUSER af FREDENSLUND

ch.-2. Bto.-1.-cActB
Henning Jensen . Tlf. 09 - 14 02 53

Chr. Winthersvei 8 . 5230 Odense M

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

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

I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøj.
9z180 Løkken, tetf. 08 - gg 31 88.

Blekenbakkens Pot6e (24)

engelsk-svensk afstamning.
For leukæmitestede hunner.

Birgit Nørgård
Lyngparken 49, 2800 Lyngby.

Trf.02-M1342.

Brunmasket Siam
COCORICO's ROBIN

(leukæmitestet)
Kis Østerby

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

Til avlstieneste

Colourpoint

40

Brunmasket colourpoint:

MICKEY AF IMPALA
Joan Thestrup

Ådum, 6830 Tarm. Tlf. 07 - 37 6255



Perser
Perserhan til avlstjeneste:

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

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

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

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

Ttf. 04 - 68 56 93

CreFne perser:

Cigo af Bangalores. parringsgebyr 500 kr

lnoe og Peter Nord

Silovej 7, 6093 Sjølund
Tlf; 05 - 57 47 55

Creme perserhan
Golden Sandy o, Great Yarmouth

lxCAC, lxBtO
Sundhedsattest kræves

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 9900 Frederikshavn

Ttf. 08 - 42 05 10

Hvid perserhan
(gen Ior colourpoint)

Galapagos' Tut-ankh-amon
Dora Strellner

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

Sort perserhan
Maymann Von Strellners Ruby

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

Ttf. 06 - 442278

4l
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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 størrc
oamlet 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,
€OXE o9 SOVE-
HULER.

KRAD§ETRÆ Og
HVÆSSEBRÆDTER
ll gulv og væ9.

p(lsp[fs«-sp]at
- desinficerer og neu-
traliserer - i kæmpe-
dåser å 450 gr.

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

Vi sender og bringer
overalt.

Postordrer besørges (Vi er ikke længero væk
lra dag tll dag. endtelefonen).
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Ormemiddel?
VermoxVet.

-det bli'r ædt

ruu ocsÅ r TABLETFoRM TtL HUND oG KAT.
B redspektret o rmemiddel ; tå'i hl I e alm. f o relkomme:hde
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 killingerl/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 RECEPTFRIT
på apoteker, hos dyrlæger og andre godkendte
veterinærdistributører i blister-pakning
med 10 tabletter til kr.16,40
(apotekspris inkl. moms).

JA]\ISSENPtsIARMAS
HAMMEREAKKEN 21 , 3460 BIRKERøD , TLF (02) 811044
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Nordi yllands store
Ispecla

Kort
lforretninq
Kæmpeudvalg!-

e ringer. .

vi sender
eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAHEN

POSTORDRER BESØRGES
Calle's mlss hund Møllegade 8 . . 12 lE Sg

9000 Aotborg
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