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Han siger jegerloæsen.Detkonhan selu uæte.

Hon gnner, når han hæ.lder
de store, sat'tige kød.

og leuerstykker i kraltsky
op i min skdl og siger:

Kræsne møjkoL
N<i. Man hor jo ikke selu

ualgt sit miljø.
ldog skal den kræsne kot

ho' store, lækre fiskestykker i hakket
leuer ogindmod.

Ogs<i Whiskos. Hon er bleuet rer
kræsen med huad han køber

(Ellers kommer han til at smide ud).

Igen Whiskos.
Den kræsne kat har noget at uælge imellem.

huo'.
Han sidder deroure og smouser

i kronhjorL

Hon er nu go' nok
Hon skal bare ikke tro,

hon slipper let
omkring moden til mig.

Så er det skroldespanden
og penge ud af lommen.

Men detsyneg som om
han har lært deL

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

whiskas
Hvis du elskeren loæsen kat.

MaslerFoods as Vesterbrogade 84 1620 Kobenhavn V
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Årsberetning - 1980

1980 kan betegnes som et nogenlunde godt år. Ved årets af-
slutning er medlemstalletT6g, der fordeler sig på 540 hoved-
medlemmer og 229 familiemedlemmer. Siden 1979 er der så-

ledes en fremgang på 870, dvs. 6l medlemmer. Tallet inklu-
derer ikke dem, der i årets lgb har udmeldt sig.

Vore to årlige udstillinger, hhv. i Århus og Fredericia, var
efter manges mehing forllbet godt, men gkonomisk har
Århus-udstillingen givet et mindre underskud. Det viser sig,
at udstillingsgebyret er for lavt; for trækker vi momsen fra
de i I 980 airvendte kr. 95, så er der kun kr.77 ,8'7 til dakning
af fællesudgifter som halleje, dommerudgifter (hvilke efter-
hånden når de astronomiske hgjder), for slet ikke at nævne

afgiften til FIFe, der er steget med næsten 100%, samt alle
andre udgifter lorbundet med afholdelse af udstillinger. I
Århus var hallejen temmelig høj, det vil det nu altid være i
en by af den størrelse, hvilket måske var en medvirkende
årsag til underskudet. Fredericia-udstillingen gav et lille
overskud, idet hallejen her var ca. 32?o lavere end i Århus.

Sgnderjyllandskredsen har atter arrangeret en 6ndagsud-

stilling og Fyenskredsen har medvirket ved en hobbyudstil-
ling. Begge disse arrangementer har været afviklet med stor
succes.

I februar 1980 afholdt vi et meget vellykket seminar i Hol-
sted, med deltagelse af medlemmer også fra Racekatten.
Deltagerne blev på week-end mgdet enige om, at man burde
gentage denne form for arrangementer, desværre har vi ikke
fået gjort noget ved det indtil dato.

Af studiekredsene er der berettet aktivitet fra Sjælland,
Fyn og Sgnderjylland; Midt- og Nordjylland synes at have
indtaget en venteposition. Her mangler man måske initiativ-
rige persOner til at sætte gang i alle de nye medlemmer fra
begge områder. Jeg opfordrer herved til at røre pe sig hvis,
vel at mærke, der er interesse for det. Som et nyt element

kan jeg nævne Peter Kjærby, der siden efteråret 80 har be-

skæftiget sig med etablering af en kreds i og omkring Vejle.

Jeg skål hermed slå fast, at alle de, der vil påtage sig arbejdet
med at stable medlemsmlder på benene, er velkomne til det.
Der er ikke noget, der hedder faste, etablerede kredse. Vort
lormål er iflg. vedtægterne: »at arbejde for en stadig for-
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Der er i perioden 4. februar 80 - 2 I . januar 8 I

blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder samt ån

ekstraordinær generalforsamling. Da alle disse

møders referater er blevet bragt i bladet, eller ud-

sendt seperat, skal jeg ikke her gå ind på dem i

detalje, men dog omtale enkelte punkter:
På mødet den 23. marts vedtoges det at ned-

sætte en lovudvalg til gennemgang af vedtægter-

ne, idet det gang på gang har vist sig, at de eksi-

sterende vedtægter ikke er helt 6ntydige på visse

punkter. Der blev i den anledning rettet henven-

delse til 3 medlemmer: Vagn Christiansen, Svend

Aage Larsen og Erik Nielsen om at danne dette
udvaig. De to lørstnævnte var villige til at ind-
træde i udvalget, hvorimod sidstnævnte i.kke har
svaret på henvendelsen, end ikke på en senere

forespgrgsel. Vagn Christiansen og Svend Aage
Larsen gik så i gang med den revision, som

endnu ikke er afsluttet, idet ændringerne er så

gennemgribende, at bestyrelsen på et mlde i be-

gyndelsen al i år har besluttet at udsende ud-

kastet til ændrede vedlægter til medlemmerne
efter at det er gennemgået af en jurist med speciel
indsigt i foreningsret. I den forbindelse vil jeg

anse det lor mest korrekt, at de forslag om ved-

tægtsændringer, der er indkommet til denne ge-

neralforsamling, overgives til lovudvalget til ind-
fletning i udkastet. Medlemmerne kan så i ro og

mag gennemgå materialet inden en evt. vedtagel-

se på generalforsamlingen i 1982. Jeg er sikker
på, at Vagn Christiansen gerne vil fortælle om de

nyc vedtægter, han og Svend Aage Larsen har
u darbej det.

Som meddelt i bladet har vi iværksat en under-
spgclse af betinreligheden af kravet om l0-ugers
vaccination. AI' de fra de adspurgte dyrlægers
side indkomnc svar l'remgår, at det optimale tids-
punkt lor vaccination mod pankeukopeni er l2
uger, hvorlbr vi allerede på nuværende tidspunkt
har halt ulbrpligtende samtaler nred Racekatten
om en evt. ændring af vaccinationskravene. Her-
under er tvunget vaccination mod influenza ogsir

kommet på banc. Sonr sagt, disse santtaler er
uforpligtende, nren jeg har på lbrnemmelsen, at
de danske klubber nok skal blive enige om noget,

som i denne omgang bygger på mere saglige kri-
terier end de over hals-og-hoved vedtagne regler
om l0 ugers vaccination. Jeg betragter det derlbr
som en selvlglge, at den afJean Price indsendte
Ibrslag om tvungen vaccination mod influenza,
indgår i de allerede i gangværende lorhandlinger,
således at det kan vedlages på landsbasis. Jeg er
nemlig bange Ibr, at vi vil miste mange udstillin-
ger, hvis vi alene indlBrer dette krav.

På vores foranledning har FD nedsat et lovud-

valg til gennemgang alStambogs- og Udstillings-

regler, således at de eksisterende bringes i over-

ensstemmelse med FIFe's. Eskil Jprgensen og jeg

sidder i dette udvalg, der på nuværende tids-
punkt har gennemgået Stambogsreglerne. Af væ-

sentlige ændringer i udkastet til nye regler kan

nævnes, at resultatet af en fejlparring mellem l'.

eks. en LH-kat og en KH-kat, eller mellem to
forskellige racer, kan fiitages for stambogsføring
hvis ejeren ønsker det, og at der ikke længere

kræves stamnavn, hvis ejeren al en hunkat kun

ønsker 6t kuld på sin kælekat før en evt. sterilisa-
tion. Desuden var man enige om at slette eksklu-
sionstruslen og erstatte den med bødepålæg. Vi
husker alle, hvordan DARAK blev truet med

eksklusion lige fgr afholdelse af en udstilling,
fordi DARAK ikke ønskede at ekskludere et

medlem, der undlod at tage stamtavle på killin-
ger efter en lejlparring.

I FD er der så godt som intet sket. Vi har i et

brev efter det ekstraordinære generallbrsamling

meddelt FD, at Peter Nord og Birgitte Johansen

ikke længere var at betragte som repræsenteren-

de Jyrak, idet vi frygtede, a1 de ikke ville rappor-

tere tilbage til bestyrelsen om evt. møder eller

)

bedring al og en større interesse lor racekatte-
avlen«. Dette gøres jo bedst ved oplysende

arbejde i så mange grupper som muligt.
Al interessen Ibr racekatte er støt stigende

bevidnes al antallet al udstedte stamtavler. nem-

lig 1202 samt 76 nye stamnavne. Af statistikken
lremgår, at Jyrak tegner sig for 42%, Racekatten

l'or 44olo og Darak tor lSVo al de udstedte stam-

tavler: hvad stamnavne angår, har Jyrak fået

de fleste.

Medlemsbladet Hvæssebrættet er også ud-
kommet planmæssigt, omend nr. 3 med en min-
dre forsinkelse.

Af misrggtssager har vi haft et par stykker.
Begge kunne dog alvises elter udtalelse fra hhv.

kredsdyrJæge og dyrlæge.



sager behandlet al F D's forretningsudvalg. Dette
er heller ikke sket. Vi lik dog tilsendt stærkr lor-
sinkede relerater fra sekretæren, men rngen op-
lysning om dagsorden til de afholdte møder, så

vore synspunkter kunne fremfgres. FD's for-
mand næglede at acceptere vor henvendelse,

hvorfor vi efter telelonisk aftale med Darak om
deres st6tte, anmodede om en ekstraordinær ple-

narlorsamling med det ene formåI, at lå valgt
nye Jyrak-repræsentanter ti I forretningsudvalget.
Dette afsledkom en kærnpekorrespondance mel-
lem FD's lormand og mig selv. På et tidspunkt i

oktober kom de1 dog frem, at anmodningen slet

ikke var nået lrem til FD, idet Daraks næstfor-

mand havde syltet skrivelsen uden at give nogen

besked derom. Da Peter Nord i mellemtiden af
egen lri vilje udtrådte af forretningsudvalget,
blev næstformandsposten tilbudt Jyrak. Efter en

grundig diskussion blev vi enige om, at på grund
af det fremskredne tidspunkt ville vi acceptere og
lrafalde kravet om en ekstraordinær plenarfor-
samling. Der har i den mellemliggende periode
ikke været indkaldt til lbrretningsudvalgsmpde i

tD.
Jeg har som observatør deltaget i FIFe's gene-

rallorsamling i Amsterdam. Referat af mødet
kunne læses i Hvæssebrættet, nr.4-80. FIFe sy-

nes nu at være en »lorretning«, der skal kBres på

rent overskudsbasis. Formanden pointerede flere
gange under mødet, at »this is business((, og det
kan derfbr heller ikke fbrbavse nogen, at en

tvungen afgilt på hver kat opfgrt i udstillings-
kataloget blev »solgt« som en »frivillig dona-
tion«. Herved stiger afgiften lia kr. 500 fpr til kr.
6'75 + kr. 708, hvis vi L eks. regner med 388 kata-
lognumre, som i Århus. Skulle vi gå over til 2 6n-
dagsudstillinger, som de andre to klubber, er al'-

giften dobbelt.
Man har også »aflivet( kuldklassen på udstil-

lingerne. Dette kunne vi ikke sidde overhBrig og

har anmodet FD om at slge dispensation for
Danmarks vedkommende. Det blev rneddelt fra
FD's formand. at en skrivelse bliver afsendt. Da
vi al hensyn til udstillingen i april ikke kunne
vente på svar, fandt vi på ordningen, der står på

spisesedlen,tnemlig at kuld i alderen 3-4 måneder

kan medbringes. De sættes i et dobbeltbur, og 6n

af killingerne i kuldet bedgmmes i ungdyrklas-
sen. Det er også kun dette ungdyr, der vil blive

6

oplørt i kalaloget. Denne id6 synes RK og
Darak også om, så de vil indføre den ved deres

kommende udstillinger. Vi er nemlig alle enige

om, at killinger i flok hører med til en udstilling
samtidig med, at opdrætterne skal have lejlighed
til at vise deres kuld frem.

Lad os nu se lidt på fremtiden: Det ser noget

sort ud, hvad angår opmagasinering og vedlige-

holdelse af vore udstillingsbure. Gården i Hor-
sens er sal til salg, og selv om gårdejer Thomsen

mener, at det nok kan lade sig ggre at sælge »af-

talen« til den nye ejer, så er jeg dog noget skep-

tisk. Derfor, hvis nogen har god plads, lad os

endelig h6re. Den opmærksomme udstiller har

sikkerl også lagt mærke til, at mange af burbun-
dene trænger 1il mere en et kærligt blik eller en

kærlig hånd. Det har oprindelig været meningen,

at de alle skulle gennemgås af Henrik Holm og

Kaj Seeberg i lpbet af sidste efterår. På grund af
indtrufne private omstændigheder kunne Kaj
Erik ikke medvirke, og da det er ham, der har
lokalet, er reparationsarbejdet endnu ikke ud-

fgrt. Jeg vil ggre opmærksom på, at det er meget

nødvendigt at nogle melder sig frivilligt til dette

arbejde, da vi simpelthen ikke har råd til at få
reparalionerne lavet af en professionel, og man-
ge af bundene er i en sådan forfatning, at de ikke
kan bruges ved udstillingen i april i år.

Til sidst en lille bemærkning om den store

medlemsdeltagelse i forbindelse med hjælp ved

udstillinger. Her vil .jeg lremhæve Fredericia-
udstillingen som eksempel på kiubinteresse: der

var mødt omkring 30 mand frem til udstillingen,
så alt stod færdig kl. 22 fredag. Samme 30 samt

nogle nye hjalp til om søndagen, så hallen var
ryddet allerede kl. 20. Se, sådan burde det være

hver gang. Dette vidner nemlig om, at man er

glad for sin klub og gerne yder et stykke arbejde

for at få det hele til at fungere til glæde for sig

selv og andre; for at vise omverdenen, hvor dejlig
en hobby man er lælles om i rammen af en flot
udstilling. Det er mit håb at både Odense- og

Koldingudstillingen vil tiltrække mange flittige
hjælpere, og at vi hver især er parate til at yde et

extra nøk, så klubben undgår de helt store udgif-
ter, der ellers vil blive forbundet med dens udstil-
lingsvirksom hed.

Susanna Bugge



Den eksotiske korthårskat

er hovedsagelig en amerikansk varietet frem-
bragt ved omhyggelg selektiv avl med anvendel-
se af fremragende Amerikanske Korthirskatte
og nogle al de bedste Persere eller langhdrskattc.
Avlsprogrammct var planlagt til at frentbringe
en kat nred den meget eftertragtede persertype

mcn med en mellemlang pels, som skulle være

nem at holde, og som ikke kunnc flltre. An-
strengclserne har resulteret i en meget populær
variclel af srnukke katte i fbrskellige farver, med

bredt hoved, kort opstoppernæsc. ntellemlang
pels og smukke r,rjne. Den amerikanske standard
er meget udtalt hvad angilr kattens karakteristi-
ske udseende. De Eksotiske Korthårskalte er.

muligvis pd grund a1' kr_"-dsningen mellem de to
ovcnnæ\,n1c rager, megel stærke og sunde, yderst
hengivne og på alle måder en lbrnøjeise at have

(E-totic Shorthair)

rred at gere. Pelsen er ncm at holde, nten det er
vigtrgt at sikre, at den ntellemlange pels ikke Iig-
ger fbr tæt til kroppen, da det skæntnter udseen-

det.

Man har til tider anvendt en Eksotisk Kort-
hrirskat til parring med Britisk og Arnerikansk
Korthitr trl Iorbedring af den cnkcltc linic. Varie-
tctcn litrdc' rkke i Englrnd. Jr n,rglc (,nJncltcrc
er imod krydsning af korthilrs- og langhlirskatte.
Ikkc dcsto mindre anvendes den slags krydsnin-
ger nred det lbrmål at fbrbedre en linie, der synes

at miste typen. Resultatct afdcn lørstc krydsning
er tilbrlelig til at ligne den Eksotiskc Korthårs-
kat hvad pelsen angiir. men megen påpassclig-

hed er pakritvet lor helt at bortavlc den lange

pels.

\'1 t, lrrt I T ehly, 1.. rtt r 5 lrrt ltl
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Fe.jl: en hale,. der bæres i en bue

Hr»ed: rund og massiv.
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Balineseren
I [950'erne dukkede der op i"tiSA i kuld afren-
avlede Siamesere killinger, der bare var ander-

ledes. De havde den karakteristiske Siam-type,
men pelsen var mere dunagtig end kort og silke-
agtig. Man anså dem som værdillse og i de fleste

tilfælde blev de kastreret og solgt som kæledyr

eller også udryddet som en vanskabning. Der
kom dog flere kuld med flere dunede killinger,
hvilke blev parret indbyrdes, da de blev fuld-
voksne. Afkommet lignede forældrene på en

prik: de havde Siameserens farveaftegning, men

en pels af middellængde med silkeagtig karakter.
Disse katte btev i begyndelsen ofte forvekslet

med Colourpoint-kattene, men sammenligning
afde to varieteter viste, at Balineseren afgjort var
en Siameser i type og personlighed, mens Co-
lourpointen havde typisk Perser/Langhår-ka-

rakteregonskaber - en mængdo pels og et bredt
hoved med små øren og store, runde gjne. Bali-
neseren er en elegant kat, med kileformet hoved,

store, spidse pren, mandelformede fijne, lang,

smidig krop med en lang, tynd, velbehåret hale.

De opdrættes i farverne Seal-, Choco-, Blå- og

Liiacpoints, men det er også muligt at frembrin-
ge Frost-, Choco-, Blå- og Seal-torties.

Racen frembringes også i England, hvor stan-

darden er meget lig den amerikanske (CFA's).
Balineseren er en ikke-anerkendt varietet i Eng-

land, men bliver dog udstillet i Vurderingsklas-
sen. Hvis tilstrækkeligt mange med tiden opnår
gode bedgmmelser, og der er fortsat interessere-

de opdrættere, vil også Balineseren opnå certifi-
katstatus i England.

9
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,,AF AGERSNAP..
Opdræt af Colourpoint iflg.
maskefarver: brun, blå, rød,

skildpadde, chokolade og lilla.
Til avlstjeneste:

lnt. Gh. Mirak af Agersnap
(brunmasket)

Grig af Blovstrød (blåmasket)

Norma Agersnap Larsen
Lupinvej 6, 6681 Holsted St.

Ttf.05 - 39 35 15

Enkelte katte modt. i pension

H U N DE Århus Dyrepension
Perusiorufor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 282788
KATTE

Stamnavn

»BANGALORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

B,'uc] af Jackmanis (blå perser).

Marco af Donaciano (rød perse0

Opdræt af perserkillinger e{ter

championforældre i farverne blå,
creme, blåcreme, hvid, skildpadde

rød, smoke og sort.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvel 1 9990 Skagen

Telt. 08 - 44 38 83.
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Heød: long, tøpering »ed.ge

([]illedtnarerialt' og te.rt Jra A ST'ANDARD
GUIDE TO CAT BRh-l:DS 11979) redigeret

af ()rote Pond og Dr. ltor Raleigh, velvillig

srillet til rådighed a./ 
.l RLWlN ('OPPLE-

STONI: ROOKS. Ltd.. London. Materialet

må ikke k.opiere.s uden rilladelse ./ra Jbrleg-
gefen. )

Oversal af Su.sunna Bugge
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Blade af en kats
dagbog -

Jeg, en klinik-kat

Da min mor endelig blev lærdig med at gå i skole

(fbr denne gang) flytlede hun til Viborg for at

arbejde på en dyreklinik, og endelig lik hun

plads nok til at også »lille mig« kunne være der.

Nu begyndte et nyt Iiv for os. Jeg havdejo boet

hjemme hos min gammelmor og gammelfar de

sidste to år, lordi min mor var flyttet hjemme fra,
men nu kunne vi endelig være sammen igen!

Jeg passer huset, mens mor er på arbejde, og

når hun har nattevagt, skal jeg selv tage altens-

mad. Mor stiller det til mig, nå.r hun går om mor-

genen, og siL skyndcrjeg mig at æde det hele, for
så er det da gjort. Nrir jeg har spist »støver jeg

bordene« efter lørst at have aflagt et bespg i min

bakke. Mit nye grus giver nemlig rrspor efter

mig«..I", er også n6dt til at passe på vores sol-

sort på terrassen, når han kommer for at spise

det brBd, mor har lagt ud til ham. Jeg har en læk-

ker plads i vinduet, hvorjeg kan ligge og betragte

fuglelivet, indtil jeg bliver sgvnig. Jeg spekulerer

nemlig på at blive ornitolog, nårjeg bliver stor.

Men sornmetider har mor vagt en hel week-

end, og så erjegjo nødt til at tage med, for hun
kan jo ikke undvære mig så længe. Jeg har mit
eget bur på klinikken med navn og kurv i; der
ligger jeg så og mediterer hele dagen, mens mor
knokler rundt. Når der er børnehaver eller fri-
tidshjenr på besøg på klinikken, så er jeg også

nødt til at være med, for jeg skal hjælpe med at
passe på bgrnene. Når de har set klinikken og
dyrene, sir bliver de overladt trl mig, og så kan jeg

gå en tur med »ungernert. Det loregår på den

måde (hvis vejret tillader det), at jeg får min sele

og snor på og kommer ud på klinikkens terrasse,

så går jeg en tur, mens jeg ser på det, jeg har lyst
til og så hænger ungerne ved i den anden ende al
snoren, mens de skændes om, hvis tur det nu er
til at gå med mig. Tænk - de tror virkelig fuldt og

last på, at det er dem, der går tur med mig og
ikke omvendt ! - de dr jo ikke klogere.

t2

Jeg har også fået en lille veninde, der hvor vi

bor. En pekingeserhvalp på nu lidt over 7: år; vi

kan godt lege sammen og ha' det skægt. Men ind
imellem bliver hun lige kærlig nok, hun fortæller
mig tit, at hun holder så meget af mig, men jeg vil
nu ikke binde mig til nogen endnu - ja altså, lige

med undtagelse al mor. Men hun er nu meget

sjov (hunden, altså), hun hedder Trunte. Til jul
var vi begge nede og blive lotograferet sammen

til juJekort. iklædt vores I)neste sueaters og jeg

med rgdt butterfly. Det var noget min mor havde

Iundet på, og Truntes mor var med på idåen. Det
bedste ved det hele var, atjeg fik lejlighed til at

stikke Trunte en på hovedet, fordi hun var så

fjollet.
Men nu vil jeg slutte. Det er ved at være sent,

og jeg må jo ikke forsømme min »skønheds-

søvn«.

Miauwh)v,tr . . .

fra Syriam's Frederik.

P. S.: Godt Nyt (udstillings)år til alle!!

*



Tamkattens udviklingshistorie

Oprindelse fra in stamme
Kattens vilde lorlædre må sgges i Mellempsten
og er næsten helt sikkert underarten Felrs

lybica i artkomplekset F. Silvestris. Disse danner
en gruppe af små, vilde katte i Europa, Asien,
Nord-Afrika, der alle ligner hinanden i udseende

og stprrelse. Man troede engang, at de to former
(silvestris og lybica) var forskellige arter, men

denne oplattelse er ikke længere holdbar (jfr.
Weigel 1961). De kan krydses med hinanden og

med huskatten og lå avledygtigt afkom. Deres

kromosombilleder er helt ens (Jotterand 1971,

Wurster-Hill og Gray 1975). I det ydre er begge

arter makrelstribet tabby og de forskelle, der fin-
des, skyldes tilpasning til forskellige geografiske
omgivelser.

Man har antaget, at tamkatten kunne hidrgre
Iia flere stammer, eller snarere fra flere arter.
Det synes usandsynligt og de mere absurde anta-
gelser er blevet tilbagevist al Hemmer (1976a,

1978). Den eneste art, der er værd at tage i be-

tragtning er F. chaus, af de to grunde: Selv om

hovedparten af de ægyptiske mumiehovedskaller
der blev unders6gt af Morrison-Scott ( 1952)

kunne henfpres til en race under F. lybica, var
der dog en mindre del, der Lilhørre F. chaus. F.

r'åci.rs'.i kromosombillede er identisk med F. lybi-
ca's således at krydsning er mulig og undertiden
er sket. Dog betyder lbrekomsten af mumieskal-
ler af thaus blot at den var holdt i fangenskab,
ikke nBdvendigvis, at den var tæmmet. Felrs

chaus er et større dyr end lybica og de to arter vil
sandsynligvis ikke parre sig under normale om-
stændigheder. Medmindre Morrison-Scott's
iagttagelser er fortegnede p. g. a. tilfældigheder
ved udtagning af prflver, antyder den ringe for-
holdsvise mængde af chaus skaller (3/192 -
0.016) at arten var sjælden, og at ethvert bidrag
den måtte have givet til huskattens gensammen-

sætning ville blive fuldstændigt overvældet afly-
åica's indflydelse. Dette synspunkt er nærmere

uddybet andetsteds (Robinson 1977).

Et af de mere rimelige argumenter for kryds-

a,f Roy Robinson, NDR FIBiol

ninger i oldtiden er, al chau.r har et svagt tabby
mønster, og man har anmodet, al chau.s var an-
svarlig for abyssinier mønsteret. Dette synspunkt
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kan dog ikke stå for en kritisk undersøgelse;

abyssinier mønstret nedarves som en allel til tab-
bygenerne og er med næste fuldstændig sikker-
hed opstået ved mutation, ikke ved krydsning.
Formodentlig tillige meget senere eftersom fbre-

lgbige optællinger af mutationstyper i det mo-

derne Ægypten og Sudan ikke har fundet abyssi-

nier-mønsteret.

Populationsgenetik

Den verdensomspændende optælling af perlsfar-

ver og hårlængder hos katte, der har været i gang

i mere end ti år har afslØret en række interessante

forhold. De fleste af de iagttagne mutanter må

stamme helt tilbage fra oldtiden at dømme efter
deres globale udbredelse. De mutanter, som fal-
der i denne gruppe, er non-agouti /al, blå fortyn-
ding (d), langhår /L/, kønskoblet orange (O),

spraglet (hvidplettethed) 1S/, klassisk tabby (tt)
og dominant hvidt (W) (fr. Robinson 1977).

Disse er de mest almindelige mutanter i undersØ-
gelsen, men der findes andre (som vil blive be-

handlet senere). Det er umuligt at bedØmme,

hvornår mutanterne oprindeligt blev bevaret.
Det er vanskeligt direkte at bevise, at mennesket

er (eller var) den vigtigste bevarende faktor, men

to ting peger i denne retning: Jo lysere farve eller
jo tydeligere virkning (f. ex. langhår), jo større
sandsynlighed for at den foretrækkes. Det andet

er, at mutationstyper ofte anses for kendemær-

ker for tæmning. Der er måske ringe genetisk

baggrund for denne tro (se dog senere) med det

er den tro, der er væsentlig i denne sammenhæng.

Hyppighedfordelingen af de enkelte mutanter
er ikke ensartet over hele verden. Nogle alleller
har ringe ellerjævn hyppighed i de fleste geogra-

fiske områder, som d og ,S. Man antog / allellen
for at være fordelt på samme måde, men nyere

iagttagelser antyder en hgjere hyppighed i Tyr-

DETTE 
BLAD ER TRYKT 

\

5(øD\ PEDE#fSNå ,"."?9I['*

»lNDlGO«
SIAMESERE, ORIENTALSK KORTHÅR A FOREIGN WHITE

Mangeårigt kvalitetsopdræt af klassiske Siamesere '24, 24a, 24b, 24ct..
Første og ældste danske opdræt af Tabbymaskede Siamesere (32SP, 328P, 32CP,32LPl.
Nyt opdræt af Orientalsk Korthår {2qsb,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 avlstieneste:
Ch. lndigo Filou (321P), lndigo Pink Panter (24c), lndigo Blue Laban (24a), Ch. Rangoon

Janus (24). IFA-test fordres - og haves for egne katte.

Annie Christensen
Sættergården 1. 2635 lshøj Strand. Tlf. (02) 54 38 76
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kiet, muligvis Iran og navnlig i Rusland (Boro-
din et al. 1978). For Øjeblikket kan nran kun flor-

nrode, at det lzrnge hår vil yde en vis beskyttelse

mod kulde (skBnt langt hår kunne være ufordel-

agtigt i områder med megen nedbpr).

Det er benrærkelsesagtigt at d allellen fore-

kommer med stor hyppighed i alle egne af ver-

den, i visse områder endog særdeles hyppigt.

Man kender ikke netop grunden til, men en for-
klaring kan ligge i nogle iagttagelser gjort al Kel-

ler (1942, I975, jir. Lea 1943) og Keeler et al.

(1968) gående ud på, a1 hel-sorte former måske

er mindre frygtsomme end den vildtlevende

lbrm. Et gen, der gav en vis grad af stilfærdighed,
viile give en lbrdel ved tæmning specielt hvis det

opstod på et tidligt tidspunkt i denne. I vore dage

er alle fbrmer hos katten fgjelige, som fglge af en

ophobning af »tæmnings«-gener er fordelen må-

ske mindre nu end trdligere. Den aftagne stilflær-

dighed viser sig måske i en anden forbindelse,
nemlig sammenhængen mellem hBj hyppighed

lbr a med hpj befolkningstæthed for mennesker

og katte. By i lorhold til land på et niveau og in-

dustrialiserede områder i lbrhold til ikke-indu-
strialiserede på et andet.

O allellen lorekommer hyppigst i psten (ln-
dien, Syd-gst-asien og Japan). Det er blevet

Iremført, at allellen kunne være opstået i Østen

og bredt sig vestover. Dette kunne være tilfældet,
eftersom den orange lorm er tiltrækkende. Allel-
len viser imidlertid også en omvendt forhold til
de mprke lbrmer, der stammer fia a og llsom
om omgivelser, der begunstiger disses to, over-
hovedet ikke passer til O. Dette komplicerer en

enkelt forklaring for O.

Fordelingen tor tb er særlig interessant, idet
denne allel ikke blot har opnået en høj hyppig-
hed, men også en meget områdebestemt. De

største hyppigheder for lå i de tidligere britiske
kolonier Australien, Canada og USA viser et

lineært forhold mellem det århundrede da kolo-
nisationen landt sted og hyppigheden for l4 Det-
te kunne lorekomme, hvis hyppigheden var vok-
set jævnt i L,ngland, og de forskellige kolonisa-
tionsbglger håvde taget den øjeblikkelige hyp-
pighed med til de unge lande, hvorefter den for-
blev uændret i de nye omgivelser (Blumenberg

1977, Todd 1977). Den sidste antagelse kan dra-

ges i tvivl, men to punktcr bør bemærkes: at der

ikke er nogen oprindelig vild bestand der kunne
lbrtynde hyppigheden, samt at når den lørste
kattebestand var grundl;rgt, ville senere immi-
granter have ringe virkning.

Forklaringen på den hyppige lorekomst alråi
Storbritannien er dunkel. Det er fristende at

antage, at mutationen opstod i Storbritannien
lbr derpå at spredes rundt i verden (Todd 1977),

hjulpet al' den kendsgerning, at briterne er en sø-

fartsnation. I)ette er nruligt, men slet ikke sik-
kert, det giver i hvert lirld ingen forklaring pii

den tilsyneladende fordel ved lå. Det eneste tyde-
lige vidnesbyrd er, at allellen kan være forøget

lbrholdsvis hurtigt i Storbritannien over de sid-

ste få århundreder. Det lalder sammen med væk-

sten i den menneskelige befblkningstæthed (som

igen betyder kattebestandstæthed) hvilket kan

være nBglen. Fordelen ved lirkan være tætheds-

afhængig og knyttet til antagelsen om, at sortfar-
vede mutanter er mindre frygtsomme. Hvrs låer
tæthedsafhængig kan det lorklare, at allellen
ikke er forpget i de trdligere britiske kolonier op

til samme niveau. som nran finder i det moderne

Storbritannien. Allellen kunne være voksende

men kun efter en tidsforsinkelse svarende 1il

tiden fra den oprindelige kolonisation til befolk-
ningstætheden er vokset til det trin, hvor den tæt-

hedsafhængige fbrdel kan lii virkning. Mørkfarv-
ningen fra tber mindre end fia a, derfor behøver

de to mutanter ikke a1 have samme virkning. I

det mindste i Europa fglger hyppighederne lor ø

og l4emmelig nøje ad.

Det er vanskeligt at forestille sig, at de

ekstremt hgje værdier l'or tb i Storbritannien
alene skulle hidrØre fra menneskelig begunstigel-
se. Hvis det var tilfælde, ville man vente, at 1åvar
lbrgget tilsvarende i de tidligere britiske kolo-
nier. Det er i det hele taget vanskeligt at vurdere,
hvor stærk den menneskclige fbrkærilghed er,
laktisk er det måske ikke meget og muligvis til-
l'ældigt fufr. Clark I975). ,.r/ mutanten belyser et

tillælde, hvor nrenneskets forkærlighed ikke kan
hamle op med et gens uheldige virkninger. W
allellen frembringer er helt hvid lorm, som man-
ge mennesker beundrer. Og dog forekommer ge-

net med en enkelt undtagelse kun i hyppigheder
på nogle 1å procent, skønt det findes i de fleste

l5



egne af verden. Grunden synes at være, at denne
allel bringer døvhed og nedsat livskraft til dem,
som har den (Robinson I 970, Bergsma og Brown
1971). Undtagelsen er visse egne i Tyrkiet, hvor
hvide katte avles specielt som en forretningsmæs-
sig seværdighed, hvilket fører tll en usædvanlig

hgj hyppighed på l07o (Todd et al.1977).
Siameser /c:) of Abyssinier tabby (Ta)er to far-

vemutanter, der er geografisk afgrænsede. Den
første lindes i Syd-Bst-asien og formentlig ud-
bredt der, men er enten ukendt eller meget sjæl-

den andre steder. Den anden findes i Syd-øst-

asien og dele af Rusland. Ingen af de to mutanter
har nogen særlig hgj hyppighed. Den begrænsede

udbredelse og lave hyppighed kunne tyde på, at
disse mutanter er opstået relativt sent. Eftersom
mutante allellers opdagelse er en funktion af be-

standens størrelse gange antallet af generationer,
kunne dette støtte det historiske vidnesbyrd om,
at tamkatten levede i det fierne psten længe fgr
Europa.

To andre mutanter, som vækker interesse og

findes med lav hyppighed (ofte meget begrænset)

er M anx halelpshed ( M ) og polydaktyli ( Pd). Det
er let at forstå, hvorfor M aldrig vil nå en høj

hyppighed, lordi homozygoten dør før fødslen
og heterozygoten lider af en overdødelighed på
grund af forskellige fejludviklinger i både skelet

og bløddele (Robinson og Jensen 1974). Det er

i kke k Ia rt, h vorlor Pd ikk e øges for mangefi ngre-

de katte synes ikke at være handicappede eller
defekte, selv om der ikke findes serigse undersø-
gelser af disse fcirhold. Måske er interessen ikke
h"levet omsat til aktiv iorkærlighed.

En knækket, bØiet eller krlllet hale er temme-
lig almindelig i Syd-gst-asien, men det er uklart
hvorfor. Det er ikke let at forestille sig, at det
var, fordi mennesket foretrak denne. Dån defekt
ligner ikke og har heller ingen forbindelse med
Manx halelpshed. Iflg. Moutschen (1950) ned-
arves abnormaliteten recessivt, idet den dog ytrer
sig forskelligt med varierende gennemslagskraft.

Indtil fornylig har alle analyser afkattebestai.r-
de været rettet mod enkelte allellers forskellige
hyppighed i prgverne (oversigt Todd 1977). Det
er imidlertid fordelagtigt at studere prøvernes

samlede allel-hyppigheder, det der er blevet kaldt
den genetiske profil. De enkelte alleller kan
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ændre hyppighed i overensstemmelse med deres

udvægelsesfordel i givne omgivelse, men bevæ-

gelse af en bestand vedrgrer alle alleller. Der er

lavet to underspgelser med anvendelse af Nei's
(1972) koefficienter for genetisk identitet /1i og

distance ( D). Den fprste har afslgrel, at kattebe-
standene i en gruppe nord-østlige byer i Nord-
Amerika er meget ens, som om de stammede fra
en fælles kilde, medens kattene i en gruppe syd-

vestlige byer er mindre ens, som om de var kom-
met lra forskellige kilder eller havde været gen-

stand lor mere dybtgående ændringer (Anderson

ogJenkins 1979).

Den anden underslgelse omfatter kattene i
byer i det centrale, sydlige og lstlige USSR, og

viser at de sydlige og lstlige bestande er mere ens

end de centraie provinsers. Dette anses som ud-

tryk for, at huskatten rejste fra Melle-østen østpå
så langt som til Kina, flr den §orde væsentlige

afstikkere nordpå. Med andre ord fulgte katten

civilisationen på et vist kulturelt og økonomisk
stade og spredtes ikke udad, fpr den sociale

struktur tillod det (Manchenko og Robinson
1980). Det må indrØmmes, at denne slutning er

opstået ud fra det, der er behandlet i de tidligere

afsnit, men de fundne resultater strider ikke her-

imod.

Den tabby huskat, der findes i Storbritannien
og Europa, er mgrkere, mere klart stribet og

kraftilere bygget end den mere smidige lybica.
Faktisk svarer formen mere til silvestris. Der kan
fremfgres to grunde hertil. At flytte katten til
Europa betld en drastisk ændring i omgivelserne
for hvilken en silvestris-type kat er mere egnet.
Det kan tænkes at udvælgelse rned det samme

begyndte at ændre formen henimod siivestrrs, og

at den ville forløbe i bred overensstemmelse med

hhv. Glober's og Allen's regler. Det kan også

tænkes, at tamkatten ville parre sig med vilde s/-
veslris og derved indfgre en dråbe s/vestrus gener.

Krydsningsprodukterne ville uden tvivl vise for-
skellig grad af vildskab, og de fleste ville blive
vilde tamkatteformer, om ikke til slut helt som

vilde siliestris. De to processer kunne naturligvis
supplere hinanden med den første som den mest

betydningsfulde. Det må bemærkes, at de fleste

kattebestande varierer i kropstype fra tæt-bygge-

l
I

I

\
i



\
I

GREAT YARMOUTH'S

Perseropdræt i farverne :

blå, creme og blåcreme
Bedste opdrætter 1979

Edel Ringsted
Nyropsvej 69, Sønderholm

9240 Nibe, tlf. OB - 35 25 99

KATTEARTIKLER
SOIGNERINGSARTIKLER!

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørster

Kattehuler - Kattesenge
Transportboxe

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem

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

Teralin - Linatone - Pelstilskud

Kradsetræ til væg og på stander
Katteparfume

Medlem af Rosen
Konto

Kig ind hos

R ose n g å rd sce nt ret
5220 Odense SØ

Trf. (09) !5 97 58

l7

\
i

Kattemad på dåse og tørkost



dc dyr tri mere slanke lirrmer. Dette taler for en

vedvarende fbrandcrlig i kropstype.

Tamkatteracer falder i to adskilte klasser: bri-
tiske, europæiske eller amerikanske (alt efter lan-
det), som er kraftrgt byggede, og »loreignrr, som
er al den slanke fbrm. Dette er et lorstærket bil-
lede af den forskel, der er omtalt ovenfor. Begre-
bet racer hos katten stammer fra midten af det
nittende århundrede (bemærkelsesværdigt i Stor-
britannien), på hvilket tidspunkt man fastsatte
navne og standarder. De første opdrættere til-
passede, hvad de havde ved hånden ved at vælge

de mest lovende eksempler af de fundamentale
iormer. Sådanne »indfødte« racer havde tæt
kropsbygning svarende til det kolde klima. Om-
kring denne tid blev Siameseren importeret, og
larven og den slanke kropsbygning vakte opsigt.
Fra da af måtte alle ,fremmede« eller ikke-ind-
fødte racer være af den slanke form. Faktisk har
opdrætterne Øget forskellen ved at udvælge de to
yderpunkter. De har halt stgrst held med Siame-
seren (og beslægtede racer) til at fremhæve den
lange, slanke kropsbygning.

Il6lge allometriens principt) er hovedskallen
tilsvarende forlænget i lorhold til den europæiske

types brede skal. Den langhårede Perser-race er
al den europæiske type og blev avlet selektivt i
denne retning. Folk, der prøver at udlede noget
af hovedskallbrmen eller andre knoglestruktu-
rer, bBr være opmærksorn herpå. Det er ingen
overraskelse, at Siameser og Perser er bygnings-
mæssigt forskel.lige lia hinanden og fra silvestri.s

(Kratochvil og Kratochvil 1976).

(Over.sat og bearbe.jdet aJ Erik Bugge)

*) O. a.: her, at kroppens enkehe dele udvikles
analogt.

Intoresseredc kan Iit tilscndt rel'ercncelisten til
ovenstiiende artikel cfier henvcndelse til over-
sætteren.

Hvad glr klubben for
medlemmerne?

Jeg deltog i generallorsamlingen i Esbjerg den

22. februar I 98 l, og da jeg ikke er særlig god til
at stå op og nærmest mundhugges i en så stor
lbrsamling, synesjeg, at det er bedre at skrive.

Der blev bl. a. spurgt, hvad klubben ggr for
medlemmerne, og der var nogle stykker, der

mente, at der ikke blev gjort nok eller noget i det

hele taget. Mærkeligt nok var spørgerne med-

lemmer, som gav indtryk af at være så dygtige og

suveræne, at de i de fleste tilfælde nok kunne kla-

re paragrafferne uden hjælp.

Personlig vddjeg ikke, hvordanjeg skulle have
grebet sagen an, hvis ikkejeg havde haft klubben
at spørge til råds i flere tilfælde. Jeg har rådfllrt
mig med bestyrelsesmedlemmer og konsulenter
og med et meget positlvt resultat, lor jeg må ind-
rømme, atjeg i hvert lald ikke er så dygtig, atjeg
umiddelbart kan se, hvad jeg skulle gøre med en

kat, jeg har anskalfet, og som er hudlgs bag i iflg.
opdrætteren, fordi moderen slikkede den for me-
get på grund af en blærebetændelse. I allersidste
lase sker d6t, atjeg i samråd med dyrlægen finder
ud al, at katten INGE.N urinvejsåbning har. Jo,

selvlglgelig har den det, men den er ikke stlrre
end en knappenålshoved, hvorfor katten selvflgl-
gelig skal opereres. Elter at have loretaget det
operative indgreb ringede dyrlægen for at for-
tælle, at min lille kat, som er købt som hunkat,
viser sig at være en hermafrodit. Jeg kan godt
sige, at det er noget afet chok at få, især når kat-
ten er kgbt med avl for pje.

Så stod.jeg ddr og anede hverken ud eller ind,
men det var et af de tilfælde, hvor man i hvert
firld har sin klub til at råde og vejlede. Så det

med: Hvad gør klubben fbr medlcmmerne? - er

elter min mening delvis besvaret h6r.

Venlig hilsen

Bente Pelter.ten

Thu.jave j60 - 5250 Odense SV.

l8
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JYRAK DARAKRACEKATTEN

Pers ere

Colourpoint

LH-irregulær
+ andre farver

B'irma

Norsk Skovkat

Eu rop6

Russian Blue

Abyssi n'ier

Manx

Burma

Rex

S'iameser

0riental sk korthår
KH-irregulær

c11

172

43

9

6

49

JL

l0r
7

166

76

4

4Bt

196

t9

I

B2

t9

65

92

7

273

l4
?1

183

57

?2

6

t9

I

t6

22

7

6l
Ll

13

Tota I 1202 127 0 4il

Stamnavne 76 65 27

Al indbetaling til klubben bedes foretaget via post-
girokonto nr. 5068509 med tydelig angivelse af
hvad betalingen dækker. - Foretages betaling ved
check, skal den udstedes til Jysk Racekatte Klub,
aldrig til personer.

l9



Klubmeddelelser

Hvad er dit stamnavn?
og hvad opdrætter du?

Pli generallorsamlingen blev det foreslået, at

klubben udarbejdcr en liste over de stamnavne,

der cndnu er i brug. Denne liste vil så kunne

blivc udsendt til interesserede kpbere/medlem-

m cr.

Dcrfbr, lat en pen og skriv som eksempel

ne dcnfbr:

Stamnavn: B0DWlN.
Opdræt al'race(r): Cornish Rex 133 ).

Ejerens navn og adresse: N N.

Avlshanner: rpd og sort (her angives op-

drætsnr. og larvc).
Send oplysnrngerne tiJ klubbens sekretær,

Eskil Jprgensen.

ar'.'al'.'at'.'aa
! t:o:t r:.:i t:.:l I

Starnnavn 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:

Obs.-Obs.-Obs.
Ejere al autoriserede hankatte, soni pd grund af
død cller kastration ikke mcrc kan anvendes.

bedes sende meddelelse herom til stambogssekre-

tæren.

20

Priser for
stamtavler m.m.
FEt-lS DANICA har foretaget en mindre juste-

ring af priserne pr. l. januar 198 L

Hereltsr er priserne:

stamtavle indtil 3 mdr. kr. 45

stamtavle 3-6 mdr. kr. 70

stamtavle 6- l2 mdr. kr. 90

koli\trtmta\lc kr. ll5
transfer kr. 20

stamnavn kr. 125

autorisation af hankat kr. 65

- alle priser er incl. moms.

Det er blevet os meddelt, at den tidligere gæl-

dende regel om, at ungdyr under 4 mdr. ikke skal

være vaccineret mod rabies ved indrejse til Dan-

mark, IKKE L,4NGERE ER G,'ELDENDE.
Aldersgrænsen er nu flyttet ned til 3 (tre) måne-

der. Vær derfor opmærksom på dette ved delta-
gelse i udenlandske udstillinger, hvorfra ung-

dyrene genindfgres til Danmark (eller ved en evt.

nyanskaffelse fra udlandet).

Husk - stamtavlen skal
medfølge ved salg
Vi vil henlede opmærksomheden på Felis Dani-

ca's stambogsregler, paragraf 1, 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<<.

I



Konsulenter
Skullc du have spørgsmål at stillc vcdr. lirdrrng,
kattcfødsler, pelspleje cllcr lignende, kan du

henvende dig til klubbens nedenståendc konsu

Ienter, der gernc hjælper alle rned råd og vcjlcd

ning. Har du sygdomsproblemer, henvcnd dig

da trl den nærmeste dyrlæge.

Konsulenter

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

EGEN klub.

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

Blanketter til udenlandske udstillinger fås hos

egen sekretær.

Aflevering af den udfyldte anmeldelse skal al-
tid ske til egen klubsekretær - aldrig til den ar-

rangerende klub.

lnge-Lise Aneireasen

Arnkilsma.j 1

6400 Sønderborg
TIf.04-429456

Norma A. Larsen
Lupinvej 6

668 1 Holsted St.
Ttf.05-3935 l5

lnge Bilsted
Højdevej 36

2670 Greve Strand
Ttf.02-90 1283

Jean Price
Kobbelhøjvej 19

9260 Gistrup
TIf.0B - 31 43 93

I)A R AK
Aasc Nissen

Tryggcvæidcvej I45
2700 llrønshøj
tlf. (01) 60 49 88

RA(I;KAII[:N
Iluth Illytrnirrn
Sørrde rr alrgcn (rtl

.1.160 llir krrøil
(ll. (02) 8l ()1 75

Lis Rhymer Friis
BøgevejT
5471 Søndetsø
Ttf. 09 - 89 't5 03

Killingelisten
er pr. l. marts overtaget al Eskil Jgrgensen.

Herefter vil killinger, der er opfgrt på listen,

ikke automatisk blive overlørt til næste måneds

liste. Ønsker man fortsat optagelse på listen, skal

der gives meddelelse herom til Eskil senest den

25. i måneden. Altså: Er kuldet på Killingelisten
i april, og man vil også have det på listen for maj,

skal der gives besked herom senest den 25. april.
tsllers bliver kuldet slettet fra listen.

Fotokonkurrence
Frem med fotografiapparaterne! - Dette års
emne gælder HUND OG KAT. tsillederne (helst
sort/hvid) sendes til redaktionen senest l. sep-
tember 198 l. Det bedste billede vil pryde bladets
forside sidst i september.

Det bedste billede vil desuden blive præmieret
med I f'1. Gl. Dansk samt godter til både hund og
kat.

KATTEPENSION
Ttf.09-723266

v/ Doris og Niels Gosvig
KLAREGADE 22

5620 GLAMSBJERG

2t



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

I ndivid uel Pleje/Fodri ng Antal pladser:
Bur. str.:

16
1OO x 100 x 80
Faste sider,
Net iforside,
Hylde i alle bure.
2 x daglig
Kogt fisk
Kogt kylling
Kogt lever, hierter
3 slags dåsemad
Vand, fløde, ymer.

Fodring

Vacc. mod kattesyge kræves. Pelspleje til langhår

Diofcrnn
»milcl« katteshampoo
Mild katteshampoo bevarer og beskytter pelsens naturlige
fedtindhold. Shampoo'en har et stort indhold al vaskeaktive
stolfer.
Shampooen indeholder ingen parasitdræbende midler. Ph
neutralca. T. Flaske å 240 ml.

»milcl« katteørelotion
Mild katteøretotion er en lotion udvik.
let specielt til katte.
Mild katteørelotion opbløder ørevok.
sen, så den Iettere kan falde ud, når
katten ryster på hovedet.
Mild katteørelotion er også velegnet
som ørerens,
Flaske å 30 ml med pipette i karton.

Forhandlere: Dyrelorretninger . dyrlæ.
ger - Matas . apoteker m.fl.
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Referat af bestyrelsesmØde
onsdag d.2l.januar i
trredericia

Til stede var: Susanna Bugge, Eskil Jflrgensen,

June Krogsøe, Henrik Holm, Lykke Lykkeland,
Helle Mgller-Madsen, Mogens Østerby og
Norma Larsen. Else Liiders havde meldt afuud.

Dagsorden:

I . Rel'erat fia sidste rreide

2. Eiterretningssager v. lormand
3. Rcgnskab v. kasserer
.1. Indkomne lbrslag til GF
5. Felis Danica
6. Vandrepræmrer
7. Udstillingsgebyr 198 I

E. Annonccpriser l9lll
9. Eventuelt

A.l I
Referat fra sidste møde blev godkendt.

Ad.2
En klagesag er blevet afsluttet efter en positiv
udtalelse fra dyrlægen.

Udstilling i Kolding til efteråret kan afholdes.
Såfremt rabiesgrænsen ikke flyttes længere mod
syd, kan dispensation søges hos Veterinærdirek-
toratet. Den foretagne undersggelse blandt dyr-
læger vedr. vaccination af killinger: Den mest
udbredte mening er, at killinger tidligst bBr
vaccineres i l2 ugers alderen. Undersggelsen vil
blive forelagt Felis Danica for en evt. afskaffelse
af I 0-ugers vaccinationsreglen.

Et problem med en uvaccineret killing fra en

sælger lgste sig selv, da det viste sig, at sælgeren

slet ikke er medlem hos os.

Anne Wolf Mølmen får bestyrelsens fulde op-
bakning i forbindelse med forestående dommer-
eksamen.

Udkastet til nye vedtægter sendes ud til med-
lemmerne sammen med Hvæssebrættet nr. 2.

Medlemmerne opfordres til at tage det op til
diskussion i studiekredsene. Der var enighed om
at tage en advokat med på råd. Henvendelse fra

hr. N1,ens1ad angliende udgivclse al'et nyt katte-
blad. Matcriale er lrernscndt.

l'eter Kjierbl-. Vejle. vil nu gu igang nted nted-
Ientsmrtder og starler nted entnet »Kattens ernæ-

ring«. Bsslypslsen støtter kraltigt P. K.iærbys ini-
tiativ. Brcv fra Karin Nielsen, Horscns. angiien-

de on driegtig kat på cn udstilling og Grethe
Podersens anslettelseslbrhold. Normr besvarer.

Brcv Ira Inge-Lise Andreascn om medlems-

mlrdcr og konsulentmøder. Susanna har bcsva-
rct.

Ad. 3

Ftrenrik gav cn kort gennentgang al'regnskabet.
Det viscr sig at udstillingerne i 1980 har givet

undcrskud. Regnskabet skal være klar til at sen-

de ud sammen rned de indkomnc lorslag til gene-

ralforsamlingen den 2. lcbruar.

Ad.4
Der var kommet forslag til GF fra ire medlem-
mer. Felis Danica (eller Jyrak) vil sende ansgg-
ning til FIFE om dispensation for udstilling af
kuld. Såfremt det ikke lykkes, vil Jyrak tage ung-

dyr af samme kuld til specialpris.

Ad. 5
FD vil blive bedt om at rette henvendelse til
FIFE om hurLigere svar på tilrneldinger fra dan-

ske udstillere. Ligeledes mzi det være rimeilgt, at

r r lur trlrcndt spisescdler s;r r i cr ,)ricnlerel ()rn

udstillingsgebyr o. l. i dc fbrskellige lande.

Ad.6
Noglc vandrepokaler er forsvundel under lbr-
sendelse. Eskil har cfterly,st dem hos postvæs-

net. Der var cnrghed ont i fremtiden at uddele

vandrepræmierne pii udstillingcrne, og at vin-
dcrnc selr skrl sorgc lrrr indgrirreringcn.

Udstillingsgebyr lor l9tll sæ11es tii 125,00 kr. -
kuld (hvoral'kun e t bcdømmes) 175,00 kr.

Ad.8
Annonccprisente lbr l98l hævcs med 25Io+ op-
runding til ntrmcrlc fcrnmcr.

Re.f : Nonna Ager.;nap Lorsen
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TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Århus)

Telefon 06 - 24 15 11

Åben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Hunde, katte og andre kæledyr modtages
i pension.

SOMMERPENSION
specielt for katte, med udendørs

løbegård forefindes.

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

DYRLÆGEGÅROEru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - 

'14 il) 99

Udstillingsdatoer
FIFe-liste 30. december 1980

APRIL
4-5

I t-12

I3-14

JUNI
6-7Anvers

Turku
M iinchen

Kristransand
Nantes

Odense

Monte Carlo
H uskvarna

Trondheim
Grenoble
Dortmund
Oulu
I kke lastlagt
Vasterås.

Drammen

B

SF

D
N
F

DK
MC

S

N
F

D
SF

DK
S

N

AUGUST
22-23

29-30

29-30

SEPTEMBER
12-13 Bergen

Luxemburg

Stockhohn
Kiel
Melbourne
Sau Paulo

VICHY
Jyllinge (kitten shows)

Elverum
Wiesbaden (kitten shows)

Moss

Gdteborg

s
D

AUS
BR

t7-18

25-26

t4
21-28

JULI
t2-14
26

MAJ
2-3

9- 10

l0
l6-17
23-24

24

F

DK

DK
D
N

S

N
L



t9-20

26-27

Berlin (BEC)

Borås

Næstved

Oslo

OKTOBER
3-4 Koulova

Orebro
l0-l I Lillestr<im

N [irnberg
Paris

l7-18 Karlstad
Kolding
Wien

24-25 Caen

3l ll0-l ll Frauenfeld (Nle)

Amsterdam

MARTS
ll-14 Malmd
2l-22 Rouen

27 -28 Arnhem

APRIL
l7-18 Kdln

Linkdping
Aarhus

24-25 Anvers

MAJ
l-2 Rennes

La Chaux de Fonds
8-9 Saint Etrenne

U ppsala

22-23 Mannheim
JULI
14-16 Vichy

25 (kitten show)

SEPTEMBER
4-5 Wiesbaden (kitten show)

ll-12 Ikke fastlagt
l8-19 Bonn
OKTOBER
2-3 Luzern

Silkeborg
9- l0 Paris

Bremen

23-24 Neuhausen

30-3 I Amsterdam
NOVEMBL,R
6-7 Hannover

Bordeaux
l3-14 Ikke fastlagt

Cdteborg
19-20 Lyon

DECEMBER
ll-12 Toulouse

Diisseldorf
I 8-19 s'Hertogenbosch

D
S

DK
B

F

CH
F

S

D

F

DK

D
S

DK
N

SF

S

N

D
F

S

DK
A
F

CH
ND

S

F

NI)

CH
DK

F

D
CH
ND

li
D

NL

NOVEMBER
7-8 Malmti

Bordeaux
Helsinki

14-15 Lyon
lkke fastlagt
Budapest

Stavanger

2l-22 Ztirich
Gdteborg

28-29 Diisseldorl

DECEMBER
5-6 Moss
12-13 Toulouse

Hamburg
s'Hertogenbosch

S

F

SF

F

DK
H

N
CH

S

D

L)

B

D

N

F

D
ND

ts

DK
cI{

D
F

DK
s
F

1982

JANUAR
16-17 Bruxelles

23-24 København
30-3 1 Lausanne

FEBRUAR
6-7 Clermont-Ferrand

Aulsburg
20-21 Berne

København
27-28 Mainz

F

D

CH
DK

D

1983
JANUAR
l5-16 Bruxelles
22-23 København
29-30 Ntirnberg

MARTS
t2-t3

B

DK
D

D

25

Aachen



Opdrættere

AbyssinierPerser
Stamnavn »OF NESS«

Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme
Sonja Stoltenborg

Jacob Adelborgs A116 50, 8240 Risskov

Tlf. 06 - 17 U 17

SIGIRIYA
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere

Jørgen K. Andersen
Fagerhjem, Allestrup, 8961 Allingåbro

Trf.06-48 1884

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

))Gimanmor(
Opdræt af rødtabby - røde - sorte - og

ski ldpaddef arvede persere.
Anne Mette Moring

Enghavevej 26, 8600 Silkeborg
Ttf. 06 - 8214 20

Colourpoint
»ZAKKO« Colourpoint

Specialopdræt af: Lilla + chokolade samt blå +
brunmasket.

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, M00 Sønderborg

Ttf.04-429456

British Blue Ef SH
»AF GRACIA«

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

Susanne & Walter Lorentzen,
Bellisvej 16,9440 Aabybro. Tlf. (08) 242476

PERADENIYA

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

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

»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

Trf.09-61 1981

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere.

Killinger lejlighedsvis til salg.

Hanne KæhlershØj
Melbyvej 86, 5486 Grindløse.

Trf. 09 - 86 1270

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Uranosvej 'l 1 , 9210 ÅtOorg SØ
Ttf. 08 - 14 03 39
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»AF NØRR«

Opdræt af burmesere i forskellige farver.
Karin og Erik Nielsen

Sonatevej 3, 8700 Horsens. Tlf. 0b - 62Bl 65

Siameser

Florentine
Brun maskede siamesere.
Helga og Gudrun MUller

Klintebjergvej 5, 5450 Otterup
Tlf . (09) 82 16 58 ell. (08) 88 31 88

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

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

"AF JAWHARA«
Lille siamopdræt i forskellige farver

Killinger lejlighedsvis til salg.

Anne Lise Kaae
lngrids Alle 13, 5250 Odense SV.

Ttf. 09 - 125291

Cornish Rex
»RIBERIA«

Gerda & Jan Pedersen
Nederballevej 20, 5463 Harndrup

Ttf. 09 - 88 17 08

Forskellige racer
Stamnavn »AF FREDENSLUND«

Opdræt af brun- og tabbymasket siam,

orientalsk korthår og vildtfarvet aby.

Lis Rhymer Friis
Fredenslund, Bøgebjerg 7, il71 Søndersø

Ttf. 09 - 89 15 03

»PEGASUS«
Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogs6e, Krengerupvej 91

5690 Tommerup. Tlf . Og - 75 14 17

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

Orientalsk Korthår: Havanna, Blå, Lavendel

Siisse Leiditz
Østbanetorv 1, 1. 8000 Århus C

Ttf. 06 - 1273 40

"Af Ølsted«
Opdræt af chokoladeplettet Orientalsk

Korthår og Havana.

Helle Møller-Madsen, Ølstedgårdvel 19
5230 Odense tV. Tlf.09 - 15 87 80

:g.r:g.r:9..:g
...1 ?-.-t t-.;! t:.;
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Se næ.ste side.

27



Brunmasket colourpoint:
HANSI AF BLOVSTRøO

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde

Ttf.06 - 361284

BLÅMASKET COLOURPOINT

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

Arnkilsmaj '1, Hestehave, 6400 Sønderborg
Trf. 04 - 4294 56

Burma
Lilla burmeserhan

lnt. Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK
lngelisa Børresen

Jeppe Aakjaersvej 20, 9200 Ålborg SV

Tlf.08-180262

Siameser

Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam)

UruguaY Filur
(begge leukæmitestet)
lnger Fløe Crafack,

Søndergård, Ribevej 40, 6740 Bramminge
Trf.05-173669

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

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

Ttf. 06 - 1273 40

Til avlstjeneste

Colourpoint

Brun burmahan
Boonmee af Stougård
Lene Bang Sørensen

Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby
Tlf. 09 - 42 17 58

Rødbrun burmanan:
INt. Ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import)
Solveig og Gerhard Håjek

Myrkærvej 5, 6392 Bolderslev.

Trf. 04 - il 63 23

Brunmasket Siam
CH. COCORICO's ROBIN

(leukæmitestet)
Kis Østerby

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

Abyssinier

Cabo al Glæde (23)
søn af Youcatan Fuscus af Sigiriya

Karen og Hans Jeppesen
Abildvejl0, Skæring

8250 Egå -06-2237 24
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Perser
ferserhan til avlstjeneste:

ZARCO's ILJA (sort-hvidl
Dora og Egon Strellner

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

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling Griinfeld
Eskær '13, Tråsbø|, 6200 Åbenrå

Trf. 04 - 68 56 93

Creme perser:

Cigo af Bangalores, parringsgebyr 500 kr
lnge og Peter Nord

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

Creme perserhan
Ch. Staud's Sugar Boy

2xBAClB
Else & Jørgen Sørensen
Solsortevej 47, 8643 Ans

Ttf. 06 - 87 09 83

Sort perserhan
Hostrup's Nebukaneser

Annelise Hansen, Assensvej 14, Bred
5492 Vissenbjerg. Tlf. 09 - 47 14 09

Creme perserhan
Golden Sandy of Great Yarmouth

lxCAC, lxBlO
Sundhedsattest kræves

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 9900 Frederikshavn

Ttf. 0B - 42 05 10

Hvid perserhan

Galapagosr Tut-ankh-amon
Dora Strellner

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

Sort perserhan
Maymann Von Strellners Buby IxCAC

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

Tlf. 06 - 44 2278

Chinchilla han
Virak's Rusti Buss

Grethe og Kurt Hansen
Kongshøjvej 123,9210 Aalborg SØ

Trf. 08 - 31 51 96

Killinger netop nu
Brune Burmeserkillinger, salg bare

efter 1. juni 1981 efter
Ch..Moso af Pegu Yomar

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21, 827 0 HØibierg

Ttf. 06 - 27 10 02
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FIERNING
KATTEGRUS:
lysgrå, med stor absor-
bering - ta'r al lugt.
Billig ved køb i sække
å 23 kg.

Ekstra blllig ved størro
eamlet køb.

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

TOILETKASSER
m. og u. smudskant.

TRANSPORTKURVE,
-BOXE og SOVE-
HULER.

KRADSETRÆ og
HVÆSSEBRÆDTER
Il gulv og vaeg.

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

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

Postordrer besørges
tra dag tll dag.

Vi sender og bringer
overalt.

(Vi er ikke længere væk
end telefonen).
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Ormemiddel?
VermoxVet.

-det bli'r ædt

ruu ocsÅ r TABtETFoR/vt nL HUND oG KAT.
Bredspektret ormemiddel; ta'r alle alm. forekommende
orm hos hund og kat.

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

Dosering:
Hvalpe og killinger 1lrtabl.2 gange daglig i5 dage.
Katte oB små hunde 1/t tabl.2 gange daglig i 5 dage
Større hunde 1tabl.2 gange daglig.i5 dage.

VERMOX vet. kan købes RECEPTFRIT
på apoteker, hos dyrlæger og andre godkendte
veterinærdistributører i blister-pakni ng
med'10 tabletter til kr.16,40
(apotekspris inkl. moms).

!l;\l4l
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Nordiyllands store
specialforretni
Kort

e ringer. .

vi sender
eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAHEN

POSTORDRER BESØRGES

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

9000 Aolborg
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