
hvæssebrættet

Medlemsblad for Jydsk Racekatte Klub
NR. 2 1 981



[^l

Han siger jeg er lsæsen. Det lcon han selu t)æne.

Han gnnet når hon hælder
de store, softige kød

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

Kræsne møjkaL
Nri. Mon har jo ikke selu

ualgt sitmiljø. ldag ska! den kræsne kat
ho' store, lækre fiskestykker i hakket

leoer ogindmod.
Ogsri Whiskos. Hon erbleuet ret

kræsen med, hoad han køber
f.llers kommer hon til at smide

lgenWhiskas.
Den kræsne kat har noget at oælge imellem.

Vildts
hua'.

Han sidder deroure og smouser
i kronhjorL

Han er nu go' nok
Han skal bare ikke tro.

hon slipper let
omkringmaden til mig.

Så er det skraldesponden
ogpenge ud af lommen.

Men detsynes, som om
han har lært det

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

whiskas
Hvis du elsker en lcæsen kat.

MasterFix)ds as Vesterbrogade li4 1620 Kobenhavn V Bates

leuer i gel6-sous.

:,d,,.

Han

ir l//
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De fleste af bestyrelsens medlemmer træffes ikke i juli
måned. Beklageligvis må man igennem samtlige telefon-
numre, hvis man vil finde en til at snakke med om uopsæt-
telige sager.

GOD FERIE TILALLE !

Dead-line:
Materiale til blad nr. 3, der forventes udsendt
sidst i september, skal være redaktionen i
hænde senest 15. august 8l (håndskrevet stof
dog l. august).
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Indtryk fra Odense-udstillingen

Det var den anden udstilling, hvor jeg deltog i selve
arrangementet, men den første, hvorjeg deltog som kas-
serer. Gennem de forskellige ind- og udbetalinger får man
faktisk et godt indblik i, hvad der egentlig ligger bag ved
sådan en udstilling. For bare at nævne nogle af tingene:
bestilling af dommere, hotel til dommere, hal og con-
tainere, indkøb afkattegrus, kokarder, og billetter, annon-
cering, reparation og rengøring af bure, opstilling og
pasning aftombola, osv. osv.,ja, sådan kunnejeg blive ved
indtil Hvæssebrættet var fuldt op.

Så kan man spørge sig selv:jamen, hvordan kommer det
hele da op at sta? Her falder mine tanker på et cirkus i
ordets bedste forstand. Ikke alene er det et fascinerende
show, der kommer til byen i to dage, og så er det hele forbi,
men alt bag ved fungerer med sine små skønhedspletter og
tragedier, nøjagtig som i cirkus. Det gør det, fordi en mas-
se trofaste medlemmer hver gang vender tilbage til showet
og deltager i forberedelserne, og alle ved, hvad netop hanL/

hun skal føre. Fornyelserne får vi gennem »nye« medlem-
mer, som heldigvis melder sig og gi'r et nap med.

Vel mødt til Kolding!
Mogens Østerby

Fra sekretæren

Mit skivebord bugner med »katteri((, som min familie
siger. Det har den efterhånden accepteret, men den har et
lille hjertesuk.

Da hverken min kone eller mine elever interesserer sig
synderligt for JYRAK eller lor »katteri<<, kan I ikke for-
vente, at de skal kunne besvare Jeres spørgsmåI. Lad dog
blot være med at overfuse min stakkels kone, blot fordi hun
ikke ved, om man kan parre en l3a med en lOss og få en

salgssucces ud af det. Eller over-

JYDSK RACEKATTE KLUB
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sjofle en almine elever, fordi han ikke ved, hvor
jeg er og hvornår jeg kommer hjem.

Lad mig slå fast:
Jeg har andre gøremål end at sidde ved tele-
fonen døgnet rundt. Derfor er det oftests andre,
der passer den. De modtager besked og dermed
slut!

Ingen i min »familie« bliver orienteret om,
hvornårjeg kommer hjem! Så det nytter ikke, at
man prøver at binde dem til en bestemt tid, hvor
jeg skal ringe.

Heldigvis er de 99o/o af telefonopringninger-
ne fra søde og rare mennesker, der er forstå-
ende. Men den sidste ene procent - UHA.

Blandt de sager der ligger på mit skrivebord
er: Et brev, der fortæller om en opdrætter, der
har solgt en uvaccineret killing, lor 400 kr., til
en person der ca. en måned senere solgte
samme uvaccinerede killing videre (pris nu
1000 kr.). Jeg må lige henlede opmærksomhe-

den på, at det at sælge uvaccinerede killinger er
imod Felis Danicas regler.

Sælger I killingerne alt for billigt, kan man
måske også komme ud for, at de bliver opkøbt
til forsøg.

Som bekendt harjeg overtaget killingelisten
og der er derfor sket ændringer i proceduren
vedr. forbliven på listen.

Nu er man kun med på listen en måned, hvis
man da ikke genbestiller en optagelse. Formå-
lene med dette er. at vi undgår at reklamere med
killinger, der er solgte og at skulle undgå
diskussioner med katteopdrættere, der har
gJemt at afmelde killingerne, om betalingen.

I april og maj harjeg ekspederet ca. 30 kil-
lingelister om ugen, foruden de telefoniske hen-
visninger.

Jeg træffes ikke hverken telefonisk eller
skriftligt i perioden 29. juni - 2. august 1981.
Jeg er på ferie og min post bliver ikke efter-
sendt!

Der laves killingeliste til sidste søndag i juni,
men der udsendes ikke en ny liste, den sidste
søndag i juli. Den kommer umiddelbart'efter
søndag d. 2. august.

I ønskes alle en god sommerferie.
Sekretæren.

Killingeliste - Killingeliste -

Killingelisten er overtaget at June
Krogsøe. Æ.ndringer og optagelser
skal derfor meddeles til hende. Des-
uden vil der for eftertiden opkræves-
første måneds killingelistegebyr
samtidig med udsendelse af stam-
tavlen.
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Amerikansk Ruhåret Kat
Ved første blik på afstand ligner en Amerikansk
Ruhåret Kat en almindelig korthårskat, idet
typen er næsten den samme. Når man så nær-
mer sig katten ses pelsforskellen tydeligt, og når
man rører ved dem, føles pelsstrukturen væ-
sentlig forskellig fra en almindelig kats. Pelsen
er tæt og ru, hårene rejser sig igen hvis man
trykker dem ned mod kroppen. Ser man på et
hår gennem et forstørrelsesglas, ser det ud som
om man havde krøllet det med et køllejern.

Den Ruhårede Kat opstod som en spontan
mutation i midten af 70'eme og et selektivt op
dræt har bevist, at alle pelsfarver kan frem-
bringes.

Besynderligt nok, inden denne kats opduk-
ken havde man på Londons forsømste bombe-
tomter fundet katte med lignende pelsstruktur.
Siden anden verdenskrig har disse tomter huset

6

kolonier afhjemløse, uønskede katte, der parre-
de sig indbyrdes. De producerede generationer

af dyr med højst ualmindelig pelsfarve i visse
tilfælde, og enkelte med en pelsstruktur svaren-
de til den Amerikanske Ruhåret Kat. To af
disse dyr blev udstillet i Kælekat-klassen ved
National Cat Club Show i England to år før
man vidste af dem i Amerika. Selvom de lig-
nede den amerikanske i udseende, varhoveder-
ne mere af den engelske type. De havde ingen

stamtavle og de ville antagelig ikke avle rent.

Det er fascinerende aterkende, at så ens pel-
se kunne flremkomme samtidigt ved spontan
mutation på steder adskilt af store afstande. Re-
xen fremkom selvfblgelig også ved en mutation
forskellige steder i verden på samme tid. Alt
dette får katten til at synes mere mystisk end
nogensinde.



Heød: nose shops slight cone azse curzse

Bombay

Denne er en relativ ny varietet afkorthårskatte
og endnu kun sjældent set på udstillinger.
Varieteten ei fremkommet ved krydsning af
Burmesere med Amerikansk Korthår. Pelsen

er svarende til Burmeserens, men skal være

sort, let og kort med en pragtfuld glans. Hove-
det skal være rundt, uden vinkler, med mel-
lemstore øren, der er let afrundet ved spidsen.

Øjenfarven er vigtig, og bør være gylden til dyb
kobber; grønne øjne anses som en stor fejl.
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Bombaykattens ansigt erfyldig, tilspidset til en veludviklet snude.

lRillednrareriale og Ie.\t.lra A S7'ANDARD
GUIDE T0 ('AT BREEDS 11979)redigerer

uJ Grata Pond og Dr. lvtr Ruleigh, velvillig

.ttiller til radighed a.l 'l REWIN ('OPPLE-

S1'ON'L BOOkS. Ltd.. London. Morerialet
tna ikke kopiere.r udett tilladelse .lra.lbrlæg-
garen. )

Orer.tut af .Sulattna Bugge

Nu har vi bragt beskrivelser og billeder af nye
køtte ide sidste 3 numre af bladet. Der skal nok
være en og anden, der tror, at disse katte blot
frembringes ved at bruge »vejledningen« fra de
anførte beskrivelser. Man kan jo selvfølgelig
også prøve. Vi gør blot opmærksom på, at for at
få anerkendt en varietet, stilles der krav om
mindst 35 eksemplarer, der er renavlede, det vil
8

sige, at forældredyrene skal kunne frembringe
afkom, der er dem selv helt lig. Det vil med
andre ord igen sige; det tager mindst 5-8 ar med
intensiv avlsarbejde. Så lad være med at melde
jeres krydsninger (frembragt med vilje eller ved
uheldt) til udstillinger i håbet om at få det slået
stort op! - det bliver det ikke.

Redaktionen



Udstillingsresultater, Odense 1 98 1 :

Bedste LH voksen, nr.

Bedste LH voksen, modsat køn, nr.

Bedste LH kastrat, nr.

Bedste LH ungdyr, nr.

Bedsæ LH veteran, nr.

Yinder LH avl, nr.

Vinder LH opdræt, nr.

Bedste Semi-Langhå,rskat, nr.

Bedste KH voksen, nr.

Bedste KH voksen, modsat køn, nr

Bedsle KH kastrat, nr.

Beste KH ungdyr, nr.

Bedsæ KH veteran, nr.

Vinder KH avl, nr.

Vinder KH opdræt, nr.
Bedste Orientaler voksen, nr,

104. Caroline of Valentinas f. 29.05.80
Opdr.: M. & M. Nielsen. Ejer: Hanne Haibert.
1 7 5. Z akko s C ho ko E kko f . 01.03. 8 I (chokolaciemasket)

Opdr. & ejer: Inge-Lise Andreasen.
23. Petit Fleurs Garcon f.07.10.79
Ejer: Elenning E. Kristensen. Opdr.: I. Bilsted.
25. Gimanmor Elina f. 23.07.80
Opdr.: Anne Mette Moring. Ejer: Claus Lino
208. Int. Ch. Cosmos Bazooka f. 13-06.74
Opdr.: E. & F. Holm. Ejer: Karen S. Nielsen
204. Oscillum's Sander f. 10.12.78 (skildpaddefarveV
hvid) Opdr. & ejer: Gitte & Lykke Lykkeland.
Far til nr. 26-52-60-116-124-128
206. Oscillum - 91,5 point
Ejer: Gitte og Lykke Lykkeland
200. Dovregubbens Peer Gynt (sort)
Opdr. & ejer: Vibeke Poulsen
2 18 Kisos Bamselise f. I 1.05.80
Opdr.: Sofie Carlsbæk. Ejer. Samahono Zaroernaha
248. Kumbel Quintessenza f. 14.05.80
Opdr.: Else & Bjarne Ltiders. Ejer: H. Kristensen & W.
Nielsen.
214. Syriam's Fredeik f. 27.09.75
Opdr.: E. Kristoffersen. Ejer: Helle Thomsen
225. Daciana's Kama f. 04.12.80
Opdr. & ejer: Kurt Nyenstad
339. Florentine's Florentine f . 04.02.7 4
Opdr. & ejer: Gudrun Mtiller
342. Ch. Pi-den Snowlepard fart il 290-292-333-334-
335-336. Opdr. & ejer: Gertie Slivsgaard.
344. Pegasus - 91,8 point. Ejer: June Krogsøe
333. Dandy Cat's Snowstar f. 30.11.79

Opdr.: G. Slivsgaard. Ejer: K. Meulengracht
Bedste Orientaler voksen, modsat køn,.277. Florentine's Marika f. 10.03.29
nr. Opdr. & ejer: Helga Miiller
Bedste Orientaler kastrat, nr. 325. Pr. Indigo Tarok t. 28.08.76

Opdr. & ejer: Annie Christensen
Bedste Orientaler ungdyr, nr. 290 Dandy Cat Brown Zindy f . 16.11.80

Opdr.: Gertie Slivsgaard. Ejer: Kirsten Meulengracht.
MIS-Odense, nr. 271. Dracula f. ca. 12.05.79 (sort)

Ejer: Bente Pettersen.
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>,AF AGERSNAP..
Opdræt af ColourPoint i flg.
maskefarver: brun, blå, rød,

skildpadde, chokolade og lilla.
Til avlstjeneste:

lnt. Ch. Mirak af AgersnaP
(brunmasket)

Grig al Blovstrød (blåmasket)

Norma Agersnap Larsen
Lupinvej 6, 6681 Holsted St.

Trf.05-393515
Enkelte katte modt. i Pension

HUNDE Århus Dyrepension
Peru.sionfor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28 27 88
KATTE

StamnaYn

»BANGALORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

B,-uc: af Jackmanis (blå perse0.

Marco af Donaciano (rød perser)

Opdræt af perserklllinger elter

chåmpionf orældre i f arverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde

rød, smoke og sort.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.

12



Fra dyrlægens journal
I en hvilkensomhelst dyrlægekonsultation har
samtalen de sidste 12 måneder næsten altid
drejet sig om Parvo-virus. Det har ikke alene
givet en voldsom bekymring i hundeverdenen,
en bekymring, der undertiden nærmede sig hys-
teriets rand; men også en vis bestyrtelse blandt
kattefolk først og fremmest fordi den tilsyne-
ladende eneste effektive bekæmpelsesmetode
for denne sygdom hos hunde var anvendelse af
Feline Infektious Enteritis (FIE) vaccinen
(kattesygevaccinen) til de modtagelige dyr. Da
hundejernes krav om vaccination steg vold-
somt, og lagtene i visse områder begyndte at
slippe op, begyndte frygten at stige hos katte-

ejerne, for sæt de ikke kunne få deres dyr vac-
cineret.

Til alt held var denne frygt kun berettiget i
meget få tilfælde. Det taler til de kommercielle
vaccinefremstilleres ære, at de simpelthen

§orde hvad der stod i deres magt for at sikre, at
så megen vaccine som overhovedet kunne lade

sig producere blev udsendt til dyrlægestanden.
FlE-vaccinen har mankunnetfåheri landet i

mange år, og selv om undersøgelser viser at kun
ca. 25o/o af den store kattebestand er vaccine-
ret, har dens fremkomst medført en betydelig
nedgang i antallet af FlE-tilfælde i den enkelte

dyrlæges praksis. Så sandeligpå grund afdenne
vaccine har mange af de »unge« katteejere an-
tagelig aldrig oplevet eller set den kliniske syg-

dom, ej heller oplevetudbrud afden i deres egen

bestand.
Ikke desto mindre findes FIE stadig, og et til-

fælde som blev præsenteret mig fornylig, dan-
ner baggrund for denne artikel.

»Bitte« var en fire år gammel hankat med
sorVhvid pelsfarve og total sort karakter - selv
efter kastration! Hans ejere havde ikke haftham
fra killing, men fra det øjeblik Bitte traskede ind
i deres køkken som ungkat og anbragte sin
massive kroppå køkkenbordet foran husets frue
og højrøstet forlangte at blive serveret for, hav-
de han trom.let sig ind i hvert familiemedlems
hjerte. Biue forblev desuagtet uafhængig; han
kom og gik som det passede ham, og forsva-

rede sit territiorium uden for beslutsomt med
tænder og kløer. Dette nødvendigglorde talrige
besøg hos mig for at få behandlet kattebid -
bylder, især på hans forben, som vidnede om
mange sejre.

Bitte var aldrig, som De nok kan tænke Dem,
den nemmeste patient at behandle. Da det var
umuligt at indgive ham piller, måtte han have al
antibiotika i form afindsprøjtninger, som aldrig
blev modtagetuden slagsmål og en del eder- de
fleste dog fra Bitte selv!

Bittes adopterede ejere indvilgede langt om
længe i at lade ham kastrere i et forsøg på at
nedbringe antallet af hans drabelige slagsmåI.
Og selv om vaccinationen mod FIE var bragt
på bane, var hans ejere meget utilbøjelige til at
få det giort. Deres argument var, at Bitte var
ung og sund og at de ikke ønskede at bruge flere
penge på ham en absolut nødvendig.

Bitte blev så kastreret, og dette indbgreb

bevirkede atjeg kun sjældent så ham i konsul-
tationen med bylder. Omtrent ni måneder efter
kastrationen kom Bittes ejere til konsultationen
med en meget forandret kat.

Man fortalte mig, at Bitte ikke havde spist i
tre dage, hvilket lignede ham meget lidt. Ikke
kun de! han havde heller ikke været ude på
»patrulje«. Han tilbragte hele sin tid sammen-
krummet foran pejsen, eller også hang han over
sin vandskåI. Hans næse berørte næsten over-
fladen, men han drak ikke.

Jeg undersøgte ham grundigt, og blev over-
rasket og meget forfærdet over hvor nem han
var blevet at håndtere. Modstanden syntes helt
at have forladt ham. Vægten var simpelthen
faldet af ham og han sad på bordet med hæn-
gende hoved og syntes at have glemt sine om-
givelser.

Jeg spurgte om han havde haft opkastninger;
svaret var »Nej«. Jeg spurgte om han havde
haft diarre; igen var svaret »Nej«. Tværtimod
havde Bitte ikke lavet »noget-som-helst« i tre
dage.

Mens jeg.undersøgte ham, tiltrak flere ting
min opmærksomhed. Først og fremmest hans
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øjne, der var helt sunket ind i hovedet, hans pels

var meget strittende. Hans skind havde mistet
smidigheden, et tegn på dehydrering. Slimhin-
den omkring øjnene og i munden var bleg og tør,
og hans tunge var belagt.

Da jeg undersøgte hans underliv fandt jeg

hans mave tom bortset fra en lille mængde tynd
afføring i endetarmen. Undersøgelsen afmaven
virkede smertefuld, for Bitte udviste dagens

eneste reaktion med en lav, medynkvækkende
klage. Hans temperatur var meget høj, næsten
4l grader, og hele billedet efterlod ikke skyg-
gen af tvivl hvad angik grunden til Bittes syg-

dom. En blodprøve blev taget og resultatet
bekræftede snart min mistanke.

Jeg fortalte ejerne, at Bitte led af FIE
(kattesyge). De så på mig, og jeg kunne tydelig
se tvivlen i deres sind. »Hvordan kan han have
kattesyge?«, spurgte de. »Kattesyge betyderjo
opkastninger og diarre, gør det ikke? - og Bitte

harjo ikke haft nogen afdelene«. Jeg forsøgte at
forklare.

FIE, eller som det helt korrekt hedder Pan-
leukopeni, er en slags blodsygdom. Den er for-
årsaget af et meget lille virus, så lille, at det skal
næsten en million af dem til at dække et knap-
penålshoved. Når virus kommer i kroppen,
angriber det hurtigt delecellerne; først og frem-
mest blodets og tarmenes deleceller. Når det
angriber de røde blodlegemer giver det anled-
ning til blodmangel, og når det angriber tar-
mens celler bliver fødeoptagelsen meget for-
ringet, hvilket så kan føre til diarre. Den aller-
farligste virkning af sygdommen resulterer, når
virus angriber de hvide blodlegemer, de celler,
der danner kroppens forsvarssystem. Da disse
celler ødelægges af virus, er kattens mulighed
for at bekæmpe sygdommen væsentlig forrin-
get. Dette betyder så at normalt relativt harm-

fortsættes side 26

DETTE 
BLAD ER TRYKT 
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sKøDr PED.E#:,-:Nå,","?9I§'*

»INDIGO«
SIAMESERE, ORIENTALSK KORTHÅR & FOREIGN WHITE

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

Killinger lejlighedsvis til salg efter omhyggeligt planlagt linieavl på katte af eget opdræt
gennem generationer og passende beslægtede udenlandske importer af topkvalitet.

Ædle, racetypiske Siamhanner til avlstjeneste:
Ch. lndigo Filou (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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HUSK AT
- stamtavlen skal medfølge
ved salg

Vi vil henlede opmærksomheden på Felis Da-
nica's stambogsregler, paragraf l, stk. c: »Et-
hvert medlem af en af Felis Danica's tilslut-
tede klubber er strengtforpligtettil at lade stam-
tavle medfølge enhver killing, ungdyr eller vok-
sen kat, der afvedkommende aftrændes, uanset
om det.drejer sig om salg eller gave«.

- Obs. - Obs. - Obs.
Ejere af autoriserede hankatte, som på grund af
død eller kastration ikke mere kan anvendes,
bedes sende meddelelse herom til stambogs-
sekretæren.

- konsulenter vil gerne bruges
Skulle du have spørgsmål at stille vedr. fod-
ring, kattefødsler, pelspleje eller lignende, kan
du henvende dig til klubbens nedenstående kon-
sulenter, der gerne hjælper alle med råd og vej-
ledning. Har du sygdomsproblemer, henvend
dig da til den nærmeste dyrlæge.

KONSULENTER:

Jean Price
Kobbelhøjvej 19

9260 Gistrup
Tlf. 08-31 43 93

- HUSK også
At tilmelding til udstillinger, hvadenten det dre-
jer sig om katte, dommerassistenter eller dom-
merelevansøgning SKAL gå gennem EGEN
klub.

Tilmeldingsblanketter til udstillinger kan re-

kvireres hos den arrangerende klubs sekretær.
retær.

Blanketter til udenlandske udstillinger få hos

egen seketær.
Aflevering af den udfyldte anmeldelse skal

altid ske til egen klubsekretær - aldrig til den
arrangerende klub.

Inge Bilsted
Højdevej 36
2670 Greve Strand
Tlf. 02 - 90 12 83

DARAK
Aase Nissen
Tryggevældevej 145

2700 Brønshøj
Tlf. (0r) 60 49 88

Lis Rhymer Friis
Bøgevej 7
5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 15 03

RACEKATTEN

ikke oplyst,
prøv hos Formanden
på tlf .02 - 6413 06

Inge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj I
6400 Sønderborg
Tlf. 04 - 42 94 56

Norma A. Larsen
Lupinvej 6
6681 Holsted St.
Tlf. 05 - 39 35 15

Nittegevinsten fra Odenseud-

stillingen erfaldetpå nr. 6419.
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- stamnavn og autorisation
Registrering af stamnavn og autorisation af
hankatte sker gennem stambogssekretæren.

Alle hankatte, som annonceres her i bladet,
er autoriserede. For at få en hankat autoriseret
kræves følgende:
l. en attest på at testiklerne er normalt udvik-

lede og placerede, og
2. at katten allerede er far til et kuld.
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M idtiysk Kattepension
attnclop ar
87OO HORSENS
TLF. 05 - 613923

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

16
lOOxlOOxSO
Faste sider,
Net i forside,
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. Pelspleie til langhår

Dicrfcrrrn
»milcl« katteshampoo
Mild katteshampoo bevarer og beskytter pelsens naturlige
fedtindhold..Shampoo'en har et stort indhold af vaskeaktive
stoffer.
Shampooen indeholder ingen parasitdræbende midler. Ph
neutral ca. 7. Flaske å240 ml.

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

Forhandlere: Dyreforretninger . dyrlæ-
ger - Matas - apoteker m.f l.
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Stambogs- og udstillingsregler
l. Stambogsregler

Stambogsføring foretages efter den til en-
hver tid gældende FIFe-regel (der henvises
især til den p.t. anvendte Dr. Martin-for-
slag). Desuden skal følgende retningslinier
overholdes ved registrering i Felis Danicas
stambøger, hhv. LO og RIEX:
a) Ejeren af katten skal være medlem af en

dansk klub, der via Felis Danica er til-
sluttet FIFe.

b) Katten skal tilhøre en race eller en

krydsning af racer der er anerkendt af
FIFe, GCCF eller CFA.

c) Ethvert medlem af en til Felis Danica
tilsluttede klubber er strengt forpligtet til
at lade stamtavle medfølge enhver kil-
ling, ungdyr eller voksen kat, der afved-
kommende afhændes, uanset om det

drejer det sig om salg eller gave. Dog bør
det være muligt at deponere stamtavlen
hos Felis Danica.

2. Stambogsføring, generelt
a) stambogssekretæren tilsendes en regi-

streringsformular bestående at
l. parringsanmeldelse, der er udfyldt og

underskrevet af hankattens ejer, samt
2. Fødselsanmeldelse/stamtavlerekvisiti-

on der er udfyldt og underskrevet afhun-
kattens ejer.
Bemærk:
Fødselsanmeldelse/stamtavlerekvisiti
on skal omfatte hele kuldet, med an-
givelse afantal killinger, race, farve, køn
samt navn(e) på hver killing.
Ved fejlparring f.eks. mellem korthår og
langhår eller forskellige racer, kan fri-
tagelse for stambogsføring opnås efter
skriftlig ansøgning til Felis Danica.

3. Stamtavlerekvisition skal være stam-
bogssekretæren i hænde senest 3 må-
neder.efter fødslen. Ved udstedelse af
stamtavler skal betales etgebyrpr. stam-
tavle. Det vil imod et højere gebyr være

muligt at få udstedt stamtavler i tids-

rummet 3-12 måneder. Efter kattens

fuldte 12 mdr. kan der ikke automatisk
udstedes stamtavle, men katten skal ud-
stilles i noviceklasse til evt. godken-

delse.

Den til enhver tid gældende stamtavle-
pris skal fremgå af klubbemes medlems-
blade.

b) Ved en killings NAVN forstås et
STAMNAVN (se stk. 3) samt et for-/
egenavn sat før eller efter stamnavnet.
Dette NAVN må ikke bestå af mere end
tre ord og kan kun anvendes en gang

indenfor otte år. Et indregistreret navn
kan ikke senere ændres. Det står op-
drætteren frit at sætte stamnavnet foran
eller efter egenavn(e).

c) Importerede katte indskrives i hhv. LOl
RIEX efter gældende FlFe-regel. An-
søgning om indskrivning skal være led-
saget af
l. stamtavle fra den udenlandske for-

ening samt
2. transferbevis.
Der anerkendes kun offrcielle stamtav-
ler, der er udfærdiget al foreninger til-
sluttet FIFe, GCCF og CFA.
Katte med dissidentstamtavler indregi-
streres efter gældende FlFe-regler.

d) Det er ejeren forbudt at foretage no-
gensomhelst rettelse eller tilføjelse på

stamtavlen. Overtrædelse heraf medføl-
rer stamtavlens annullering.
Forfædrenes senere erhvervede titler
kan dog påføres af stambogsføreren
mod et gebyr pr. titel.

e) Ved ejerskifte bør stamtavlen indsendes
til klubbens stambogssekretær til gratis
påføring afden nye ejeres navn og adres-
se.

f) Er en stamtavle bortkommet, kan man
få udstedt en kopi via klubbens stam-
bogssekretær. Ansøgere af stamtavle-
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kopier skal på tro og love erklære at
originalstamtavlen er bortkommet. U-
rigtige oplysninger kan medføre bøde-
pålæg. Stamtavlekopien forbliver depo-
neret hos stambogsføreren i tre måneder
inden udlevering.

3. Stamnavn
a) Begæring om STAMNAM{ skal rettes

skriftligt til stambogssekretæren med
angivelse af mindst tre mulige navne
med det ønskede først.
Katteejere, der kun ønsker et kuld inden
evt. sterilisation a[ hunkatten, kan fri-
tages for ansøgring af stamnavn. Denne
fritagelse kan kun ske efter skriftlig hen-
vendelse til klubbens bestyrelse. Vil det
samme medlem ved en senere lejlighed
have killinger stambogsført, da skal der

søges stuunnavn før stambogsføring kan
finde sted.

Fritagelse af stamnavn indebærer, at
killingerne kan kun få et navn beståen-
de af et ord.

b) Stamnavnet er opdrætterens private og
personlige ejendom og kan ikke over-
lades til andre eller ændres efter dets
indføring i FIFe's internationale hoved-

stamnavnsbog. Som stamnavn kan en-
hver betegnelse optages forudsat den
ikke i forvejen er anvendt af en anden
opdrætter. '

c) Nar et stamnavn er indregistreret i et
ægtepars navn, kan ingen af ægtefæller-
ne opnå et andet stamnavn. I tilfælde af
skilsmisse skal klubbens stambogssek-
retær underrettes om, hvem af ægtefæl-
leme der beholder navnet.

d) I tilfælde af stamnavnets ejers død, kan

dette først blive disponibelt 20 år efter,
medmindre der gøres krav på det af en
direkte arving (ægtefælle, barn), der er
medlem af en forening under Felis Da-
nica. Stambogsføreren må have med-
delelse om ændring i ejerforholdet.

e) En kat kan aldrig bære andet stamnavn

end dens opdrætters. Ved OPDR.ÆT-
TER forstås: ejeren af hunkatten i par-
ringsøjeblikket. Dog kan opdrætteren

skriftligt tillade køberen af den dræg-
tige hunkat, at give killingerne køberens
eget stamnavn.

4. Regler for avl
a) FIFe henstiller - af humanitære grunde

og for at beskytte avlshunnerne - kun at
trække to kuld pr. hunkat om året, og
den tilråder kun at opdrætte højst seks

killinger af hvert kuld.
b) Hankatte, der ønskes anvendt i avlen,

skal hos dyrlægen have bekræftet, at de

har begge testikler normaltudviklede og
korrekt placeret, dvs. at de er hverken
kryptorchide eller monorchide. Dyrlæ-
gen skal atæstere dette på stamtavlen.
Når der foreligger et stambogsført kuld
efter hankatten, kan den anmeldes som
»AUTORISERET« avlshan hos stam-
bogssekretæren, som mod en engangs-

afgift optager den på sin liste. Kun så-

ledes autoriserede hanner vil kunne a-
verteres i klubbernes medlemsblade
samt udstillingskataloger.

c) Hankattens ejer er pligtig at attestere
den afhans kat udførte avlstjeneste.

d) Al avlsarbejde indstilles i tilfælde af
leukæmiforekomst (FeLV) i bestanden.
Først når alle katte i husstanden er afen
dyrlæge erklæret »NEGATIV« kan
avlsarbejdet genoptages.

e) Tvivlsspørgsmål vedrørende avl skal
forelægges Avlsrådet under Felis Dani-
ca.
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Udstillingsregler
l. Tilmelding

a) Tilmelding til deløgelse i en udstilling
skal ske på trykte tilmeldingsblanketter,
som kan rekvireres ved den arrangeren-
de klubs udstillingssekretær. Der udful-
des en blanket for hver kat.

b) Tilmeldingerne skal være den arran-
gerende klubs udstillingssekretær i
hænde inden tilmeldingsfristens udløb,
som er mindst 6 uger før udstillingens
afholdelse. Tilmeldingerne skal altid
fremsendes via egen klubs sekretær, og
udstillingsgebyr tilsendes den arrange-
rende klubs kasserer. Ønsker man at ud-
stille i udlandet, skal tilmeldingsblan-
ketten fremsendes til egen klubs sekre-
tær til attestering. Betaling skal erlæg-
ges samtidig med tilmeldingen.

c) Tilmeldingerne er bindånde fra den da-
to, hvor udstillingskataloget går i tryk-
ken. Udstillere, der afmelder katte efter
dette tidspunkt, kan ikke få gebyret til-
bagebetalt. Udstillere kan ved afmel-
ding afkatte p.g.a. sygdom eller død ved
forevisning af dyrlægeattest få halvde-
len af det betalte udstillingsgebyr til-
bagebetalt efter den arrangerende klubs
skøn.

d) Katte, som lider af smitsomme sygdom-
me, eller kommer fra et katteri, der er
eller indenfor 3 måneder har være in-
hceret af smitsomme sygdomme, må
ikke udstilles.
I tilfælde af leukæmi (FeLV) gælder

samme regler som for avl (se Regler for
Avl, stk. d.)). Der er desuden 6 må-
neders udstillingskarantæne efter sidste
forekomst af smitsom bughindebetæn-
delse (FIP) i bestanden.

2. Adgangsbetingelser
a) Alle katte over 3 måneder skal være

vaccineret mod Panleukopeni (katte-
syge) senest 14 dage før udstillingens
første dag. Ingen vaccinationsattest må
være mere errd 2 år gammel.

Vedr. rabies gælder veterinærmyndig-
hedernes krav.

b) Ungdyr under 3 måneder og hunkatte,
hvis drægtighed overstiger 4 uger, må
ikke udstilles-

c) Importerede katte kan udstilles på dan-
ske udstillinger, så snart der foreligger
attestation fra stambogssekretær / -fører
for at transfer og originalstamtavle fra
hjemlandet beror hos stambogsføreren.

d) Agressive katte vil blive udelukket fra
konkurrencen. I tilfælde af, at katten
ikke kan udtages af buret af to forskel-
lige dommerassistenter, vil katten ikke
blive bedømt. Hvis en kat på to efter-
følgende udstillinger bliver diskvalifi ce-
retp.g.a. agressivitet, kan den ikke mere
udstilles-

e) Chryptorchide eller monorchide katte,
samt katte med abnorme testikler bliver
ikke bedømt.
I tvivlstilfælde er dyrlægens afgørelse
gældende.

Undtaget denne regel er katte under l0
måneder.

I I tilfælde af»doping« (indtagelse afbe-
roligende middel) vil katten ikke blive
bedømt. Dyrlægens afgørelse er gæl-
dende.

f) Katte, som har undergået »skønheds-

behandling« (farvning, toning, afbarbe-
ring af ticking eller som er overdrevent
pudret) udelukkes fra konkurrencen af
den dommer, som har konstateret dette.
Katte, hvis kløer er amputeret, vil ikke
blive bedømt. Derimod opfordrer man
at klippe spidsen af kløerne.

g) Hvis en eller flere katte af dyrlægen
bortvises p.g.a. smitsom sygdom eller
utøj, skal samtlige katte fra samme ejer
bortvises. De afviste katte må ikke ind-
føres i salen, ej heller blive bedømt. De
skal anbringes i karantæne.
Hvis dyrlægen i løbet af udstillingen
finder en kat, der udviser symptomer på
en hvilkensomhelst sygdom, vil denne
kat samt evt. øvrige katte fra samme
udstiller blive fiernet fra salen.

3. Under udstillingen
a) Den udstillede kat skal være i sit bur
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under hele udstillingen. Det er forbudt
at anbringe katten i et andet bur, end det
tildelte, og burene må ej heller byttes
om.
Det er tilladt at den udstillede kat hjem-
tages om natten. Dette skal markeres

tydeligt på buret efter udstillingens luk-
ning.

b) Ingen kat bliver bedømt uden nummer
om halsen. Dette udleveres ved indgan-

gen ved udstillingens begyndelse.

c) Solgte katte må normalt ikke udleveres

før udstillingen lukker den sidste aften.

d) Det er ikke tilladt at udtage andres katte

af deres bure.
e) Stamnavn ogleller ejemavn må ikke

findes på/ved burene før bedømmelser-
ne er helt afsluttet.

f) Klubben er ikle ansvarlig for skade eller
tab afnogen art på katte, kurve, tæpper

el. udstyr, der måtte ske i forbindelse
med udstillingen eller ved transporten til
og fra denne.

4. Bedømmelse og klassificering
a) En kat kan udstilles udenfor konkur-

rence (hors concours), når dette bemær-
kes på tilmeldingsblanketten.

b) Dommerne dømmer efter enhver tid
gældende FIF e-regler. Bedømmelserne

er inappellable.
c) Kattene er langhårs-, semi-langhårs-, og

korthårskatte (orientalere samt øvrige
korthår) og inddeles i følgende klasser:

l. International Champion
2. lnternational Premier
3. Champion (CACIB)
4. Premier (CAPIB)
5. Åben (CAC)
6. Kastrat (CAP)
7. Ungdyr, 6-10 mdr.
8. Killinger, 3-6 måneder

9. Novicer
Indenfor klasserne I og 2 konkurreres
der om titlerne Grand Champion hhv.

Grand Premier.
l. International C hampion
Katte i denne klasse modtager en be-

dømmelse pålydende »ærespræmie« og
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bliver ikke for eftertiden samlet i en

klasse. Disse katte kan imidlertid være i
konkurrence med andre eksemplarer
indenfor deres varietet om titleme
»Bedst i Opdræt« eller »Best in Show«.
2. International Premier
Samme regler som for International
Champions, men kastrater kan hverken
deltage i konkurrencen om bedst i op-
dræt eller best in show, men udeluk-
kende om titlen »Bedste Kastrat«.
3. Champion
For alle katte, som har opnået Cham-
piontitlen. Klassen er opdelt i race,
varietet, farve og køn for langhårs-,
semi-langhårs-. orientaler- og øvrige
korthårs-grupper.
I denne klasse tildeles certifikatet
CACIB.
4. Premier
For alle katte, som har opnået Premier-
titlen. Samme regler som for champion-
klassen men kun for kastrater. Der til-
deles certifikatet CAPIB.

5. Åben
For alle katte indskrevet i LO eller
RIEX i en til FlFe-tilsluttet landsor-
ganisation. Katten skal være fyldt l0
måneder på udstillingens første dag.

Klassen er opdelt i race, varietet farve

og køn i de ovenfornævnte grupper.

I denne klasse tildeles certihkatetCAC.
6. Kastrat.
For alle kastrerede katte indskrevet i
LO eller RIEX i en til FlFe-tilsluttet
landsorganisation. Katten skal være

fyldt 10 måneder på udstillingens første

dag. Klassen er opdelt i race, varietet,
farve og køn i de ovenfornævnte grup-
per. I denne klasse tildeles certifikatet
CAP.
7. Ungdyr,6-10 mdneder
For alle katte indskrevet i LO eller
RIEX i en til FlFe-tilsluttet landsorga-

nisation. Katten skal være fyldt 6 må-

neder men må ikke være fyldt l0 må-
neder på udstillingens første dag.



Yedtaget i Nyborg den 28. maj 1981

(F o rts æ tt e I s e af uds t i I lingreg lerne udarbej d e s

i løbet af 1981)

Plenarforsamling i
Felis Danica
Torsdag den 28. maj afholdtes der plenarfor-
samling i Felis Danica på Hotel Nyborg
Strand.

Stemmefordelingen var som følger: DA-
RAK 5 stemmer, JYRAK 9 stemmer og Race-
katten l0 stemmer, svarende til hhv. 382, 775
og 864 medlemmer.

Kontingentspørgsmålet i FD blev drøftet.
Hidtil skulle hver klub betale et grundbeløb på
kr. 1000 årligt samt et gebyr på kr. 200 pr.
repræsentant. JYRAK kom med forslag om en

ændret beregning for kontingenter gående ud på
et fast beløb pr. medlem. Denne ordning skulle
medføre en mere demokratisk byrdefordeling
således at klubber med mange medlemmer
betaler forholdsvis mere end klubber med færre

medlemmer. JYRAK foreslog kr. 5,- pr. med-
lem. Forslaget blev godkendt.

Et lovudvalg havde gennemgået og ombear-
bejdet Stambogs- og Udstillingsreglerne ( de
sidste dog kun delvis) med henblik på at bringe
disse regler å jour med FIFe's. Der forelå et
udkast til godkendelse. Efter enkelte ændringer
blev udkastet vedtaget. De nye regler, som træ-
der i kraft pr.29. maj 1981, bringes et andet
sted i bladet.

Der var nyvalg til hele forretningsudvalget,
der for fremtiden består af:

formand: Allan Kierulff (2 år)
næstformand: Per Hilfing-Olesen (l år)
sekretær: Aase Nissen (l år)
vicesekretær: Rikke Esman (2 år)
kasserer: Susanna Bugge (l år)
fu.medlem: Flemming Nielsen (2 år)
Til revisorer valgtes Kjeld Schmedes og

Gurli Rugård og som FlFe-delegat for 1981,
Aase Nissen.

Efter forslag fra DARAK blev der oprettet er
avlsråd bestående af 2 repræsentanter fra hver
klub. Dette råd vil være medlemmerne behjæl-
pelig med avlsspørgsmål desuden vil rådet tage

sig af de stambogsføringsmæssige problemer.

JYRAKs repræsentanter til dette avlsråd bliver
Helle Møller-Madsen og Erik Bugge.

§8.

KATTEPENSION
Ttf. 09 - 72 32 66

v/ Doris og Niels Gosvig
KLAREGADE 22

5620 GLAMSBJERG
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8. Killinger, 3-6 mdneder
Samme regler som for klassen 6-10 må-
neder blot for ungdyr i aldersgruppen 3-
6 måneder.
9. Novicer
Denne klasse er for alle katte på mindst
6 måneder, som enten er eller er ved at
blive stambogsført i en RIEX.
Alderen skal være angivet på dommer-
listen.
Dommeren anfører om kandidaten til
stambogsføringen udviser alle de kva-
liteter som kræves lor en anerkendt
race.

d) Ethvert land står frit til atoprette yder-
ligere klasser.

e) I Danmark flrndes klasserne:
10. Avl (han og hunkatte med mindst 5

udstillede afkom fra mindst 3 kuld)
I 1. Opdrætter (mindst 7 udstillede katte

med stamnavnet fra mindst 2 kuld)
12. Veteran (katte over 6 år)
12. Huskatte



GREAT YARMOUTH'S

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

Edel Ringsted
Nyropsvej 69, Sønderholm

9240 Nibe, tlf. 08 - 35 25 99

KATTEARTIKLER
SOIGNERINGSARTIKLER!

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørste r

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

Teralin - Linatone - Pelstilskud

Kattehuler - Kattesenge
Transportboxe Kradsetræ til væg og på stander

Katteparfume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Medlem af Rosen

Konto
Kig ind hosKattemad på dåse og tørkost

R ose ng ård sce nt ret
5220 Odense SØ

Tlf. (o9) 15 97 58
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Tarmkanalens parasitter hos kat
Hvad er parasitter? Parasitter er snyltere, der
lever i eller på at andet dyr, også kaldet værts-
dyret, og ernærer sig ved at suge blod eller væv-
væske fra værtsdyret eller af den føde, værts-
dyret indtager. Parasitter skader som regel
værtsdyret, især gælder det ungdyrene.

Tarmparasitter (endoparasitter), populært
kaldet orm, har den særhed, at de ikke er i stand

til at formere sig i tarmen. De lægger æg, som

med afføringen forlader kroppen, ud i det fri.
Undertiden kan ægget klække undervejs med
det resultat, at der fremkommer en larve. Efter
at være kommet ud i det fri, gennemgår æg eller
larve en kortere eller længere udvikling, inden
det optages i et andetdyr afsamme art og udvik-
les til en voksen orm. Som regel går en meget
stor del af æg og larver til grunde under op-
holdet i det fri, og af de smittedygtige æg og
larver vil kun et fåtal blive optaget af et nyt
værtsdyr.

Det er klart, at jo mindre forståelsen er for
alrnindelig hygiejne og jo dårligere forholdene
er for den daglige hygiejne, desto flere para-
sitter overlever det for parasitten farlige værts-
skifte, og bliver i stand til at smitte nye værts-
dyr. Som et godt eksempel kan man pege på det
store antal smittedygtige æg, der kan ophobe
sig i en snavset kattetoiletbakke, hvis ikke kat-
ten har gennemgået en ormekur.

Der findes flere forskellige arter aftarmpara-
sitter. For kattens vedkommende er de almin-
deligste: ip o leo nn, bæ nde lorm, toxop la s mo s e

og coccidiose. Det er ikke ualmindeligt, at en

killing er inficeret med flere af dem på samme
tid. Herunder skal det bemærkes, at det man
normalt forstår med en ormekur til en killing,
udelukkende er en kur mod spoleorme. Det kan
derfor anbefales, at man i tilfælde af mistanke
om orrn, lader en dyrlæge undersøge en affø-
ringsprøve. Denne undersøgelse foretages mi-
kroskopisk og på grundlag afæggenes størrelse
og form kan det afgøres hvilke(n) parasitart(er)
katten er smittet med.

En voksen spoleorm er ca. 5-8 cm lang og
lever i tyndtarmen. Ormen optages som æg gen-

nem munden og klækkes i tyndtarmen. Larven
foretager herefter en vandring fra tarmen til
lungerne, hvorfra den vandrer op gennem luft-
rør og svælg, hvorefter den synkes og når frem
påny til tarmkanalen, hvor den vokser og bliver
kønsmoden. Denne vandring kan vare fra l0-
20 dage og foretages kun afden hos katte almin-
deligst forekommende spoleorm. Hos killinger
og ungdyr kan spoleorm være et stort problem,
idet spoleormlarver kan stoppe op og ind-
kapsle sig, derved at gå over i et hvilestadium af
flere års varighed. Under en ert. senere dræg-
tighed kan disse larver så aktiveres og de gen-

optager nu vandringen, hvorunder de søger over
i fostrene. Dette er grunden til, at killinger
allerede fra fødslen kan være smittet med orm.

Normalt giver spoleormeinfektion ikke de
helt alvorlige sygdomstilfælde. Man bør dog
alligevel give killingeme en ormekur, ikke blot
for at fremme deres sundhedstilstand, men også
fordi æg fra kattens almindelige spoleorm kan
smitte til mennesker, især til børn.

Der findes mange forskellige typer af orme-
midler, nogle kan fås i håndkøb, andre på re-
cept fra en dyrlæge. Vigtigt er, at den på pak-
ken anførte dosering følges nøje. Desværre er
intet l00o/o effektiv, det kan derlor ske, at en
ormekur skal gentages flere gange. Det vil
derfor være klogt at lade en dyrlæge kontrol-
lere en afføringsprøve efter endt behandling.

Bændelorm er flade orm (derafnavnet), som
med et hoved sidder fasthæftet til tarmslim-
hinden. Fra dette hoved dannes bændelormens
led, der efterhånden fyldes med æg. Disse æg-

t/ldte led florlader tarmen med afføringen. Be-
tingelsen for, at æggene udvikler sig er atde op-
tages af en mellemvært, dvs. en anden dyreart
som f.eks en loppe eller en mus. I mellem-
værtens tarmkanal udklækkes ægget og larven
vandrer derefter ind i et organ eller ud i musku-
laturen, hvor den indkapsler sig og går over i et
hvilestadium.

Katten inficeres derfor med bændelorm, ved
at spise en mellemvært, der indeholder et eller
flere af disse bændelormelarver (tinter). Man

23



kan derfor med sikkerhed konkludere, at har en
kat bændelorm, så har den fået den ved at spise
mus.

En enkelt bændelorm i tarmkanalen giver
som regel kun lejlighedsvis optræden afdiarre.
En kraftigere infektion kan medføre utrivelig-
hed, vægttab og nedsat modstandsdygtighed
overfor andre sygdomme.

I dag behandles bændelorm med medicin,
der opløser ormen i dyrets tarmkanal. Det kan
dog undertiden være grund til at få bændel-
ormen drevet ud i hel tilstand, således at dens

art kan bestemmes med sikkerhed.
Toxoplamose er en variant af coccidiose,

som især findes hos katte. Det er kun ganske
kort tid siden at man erkendte, at katten er den
egentlige vært for denne parasit, der er tem-
melig udbredt blandt pattedyr. Toxoplamosen
har en livscyklus, der er temmelig kompliceret,
derfor skal vi ikke gå næflnere ind på det her.
Det skal dog præciseres, at parasiten kan over-
føres til mennesker, hvor den især hos gravide
kvinder kan forårsage alvorlige beskadigelser af
fosteret.

Kattekillinger, der er inficeret med toxoplas-
mose, er smittefarlige fra fravænningstidspunk-
tet og ca. 8-10 uger frem. Overførslen af smit-
ten sker med afføringen. Derfor bør gravide
kvinder gardere sig mod kontakt med afføring
hidrørende fra katte i den nævnte aldersgrup-
pe. Ved rengøring af kattebakker og skåle bør
man bære gummihandsker og skålene og bak-
kerne bør desinficeres dagligt med ca. 80 gra-

der varmt vand. Gravide kvinder anbefales
desuden at undgå nær kontakt med katte i den
nævnte periode.

Det skal også bemærkes, at toxoplasmose
kan også overføres til mennesker under tilbe-
redning af råt kød og ved havearbejde uden
handsker.

Sygdommen kan behandles med sulfapræpa-
rater.

Coccidiose forårsages af coccidier, der er mi-
kroskopiske, encellede organismer, der ophol-
der og formerer sig i tarmslimhindens celler, der
ødelægges langsomt under angrebet. Parasit-
ten føres - i form af såkaldte cyster - ud med
afføringen. De optages derefter af nye værts-
dyr i hvis tarmkanal de udvikles for derefter at
trænge ind i tarmcellerne. I modsætning til de
føromtalte parasitter formerer coccidierne sig i
samme vært. Ud fra hver coccidie dannes et
sørre antal nye organismer, som hver for sig

besætter en celle i tarmslimhinden. Denne cyk-
lus gentager sig flere gange for at blive afsluttet
med dannelse af de ovenfor omtalte cyster.

Coccidiose optræder ofte i form af en mildt
forløbende infektion, der forårsager lettere
tarmforstyrrelser. Er der tale om en kraftig in-
fektion, er resultatet en kronisk, ofte blodig
diarre, som kan forårsage kattens død.

Også denne sygdom kan behandles med sul-
fapræparater.

Referat fra forskellige skifter om para-
sitologi - Jigurer fra M edicinsk Mikrobio-
logi.

Husk at meddele adresseændring

når du llytter !
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Medlemmer i
Vejle-området

Søndag den 8/3 afholdtes »katteeftermid-
dag« på Dronning Dagmarsvej 52 i Vejle.

Til vores store glæde og overraskelse, var
godt 40 mennesker fremmødt for at se Lis
Nielsen demonstrere pelspleje - blandt andet
klippede hun en langhårs-kat og viste hvordan
man lærer en kat at præsentere sig på et dom-
merbord. Herefter var der lejlighed til at stille
spørgsmål, som Lis Nielsen besvarede.

På baggrund af den store interesse der blev
vist ved dette møde, er det vor hensigt at arran-
gere et nyt møde til efteråret. Dette møde kan
eventuelt være et foredrag afen dyrlæge eller et
besøg på et dyrehospital.

Vi håber at kattefolk med interesse for at
medvirke ved planlægningen eller blot komme
med gode ideer vil henvende sig til Elisa på tlf.
(05) 84 05 31.

Elise Andersen
Peter Kjærby

Efterlysning
På udstillingen i Odense d. ll.-12. april mis-

"tede jeg en lille, brun, week-end kuffert inde-
holdende 2 langærmede bluser (en rød og en

hvid), I brun, kortærmet bluse og I skjorte. En
toilettaske indeholdende tandbørste, tandpas-

ta, deodorant og en blå hårbørste, samt nogle

køresygetabletter. Desuden det vigtigste af det
hele: mine billeder og negativer. Billederne er af
mine dyr og jeg er meget ked af at have mistet
dem. Er der nogen, der har set noget til kuf-
ferten, eller ved en fejltagelse er kommet til at

tage den med hjem, hører jeg gerne fra jer.

Yvonne Andresen
Espenhøjvej 30, 8220 Brabrand

Tlf. 06 - 26 38 06

Udstillinger i Tyskland

De fleste vil allerede være bekendt med de nye
forordninger vedr. indførsel afhunde og katte i
Forbundsrepublikken Tyskland. Til dem, der
endnu ikke er blevet gjort bekendt med dem,
skal anføres: Pr. 1. april I 980 kan der kun ind-
føres 3 dyr pr. person i forbindelse med udstil-
linger på betingelse af, at disse dyr ikke a"f-

hændes under opholdet, og at de er vaccineret
mod rabies senest I måned før indrejsen. Det
samme er gældende ved gennemrejse.

Læg især mærke til den første betingeise.
Dispensation kan søges ved de respektive vete-
rinære myndigheder, hvis adresser beror hos

formanden.

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.
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fortsat fra side 14

løse organismer kan frembringe alvorlige syg-
domsproblemer, og det er sædvanligvis denne
overhåndtagende sekundærinfektion, som
dræber dyret. De almindeligste sekundære an-
gribere er dem, der påvirker tarmene og med-
fører tegn på m ave/tarm-katar, hvilket dog ikke
altid er tilfældet.

Jeg begyndte behandling afBitte. Den bestod

af injektion af meget stærk antibiotika i forsøg
på at få bugt med sekundærinfektionen, og
væsketilførsel for at bekæmpe væskemanglen
(dehydreringen). Trist nok, som det ofte er til-
fældet med kattesyge, reagerede Bitte slet ikke
på behandlingen, og efter to dages intensiv
behandling blev hans tilstand så meget forvær-
ret, at han måtte aflives.

Ved en obduktion viste tarmen sig at være
bleg og hævet og de lymfekirtler, der dræner
tarmen var meget forstørrede og blødende,
hvilket er tegn på at de gjorde deres bedste for at
bekæmpe infektionen. Uheldigvis var dette
ikke nok. Resten af kroppen og organeme af-
spejlede sygsommens hærgen.

Som alle gode historier. har også denne en
god slutning. Forleden dag fik jeg besøg af
Bittes ejere, der havde fået en ny killing. »Huset
syntes så tomt uden Bitte« sagde de. »Vil De
ikke nok være tar at vaccinere Benny?«.
(tFra dyrlægens journal« er skrevet af en

dyrlæge, der af professionelle grunde ønsker
at forblive anonym. Den er hentet fra det
engelske tidsskift CATS og oversat afSusan-
na Bugge.)

Ormemiddel
Produktet -Barminth har i den senere tid fået
stor udbredelse blandt opdrættere. Banminth
er iflg. deklarationen anvendelig til heste, hun-
de og svin, men er ikke registreret til anven-
delse til katte. På doseringsforslaget for hunde
står: 2 cm pr. kg legemsvægt. På trods af at
produktet ikke er registreret til katte, har man
fundet, at det er udmærket også til disse dyr, når
blot man forhøjer dosis til 8 cm pr. kg legems-
vægt. Det er den almindelige opfattelse blandt
de mennesker,jeg har talt med om produktet, at
Banminth udrydder samtlige indvoldsorme
hos katten, herunder også bændelorme. Jeg har
fra meget pålidelig kilde fået oplyst, at Batt-
minth INGE N E FFE KT har på bændelorme. I
medicinalbogen står anført: »Mod spole- ogha-
georme«, og da det er yderst sjældent at katte er

inficeret med hageorme, skal man skrive sig bag
øret, at bruger m anBanminth,fåtr man hun has
på spoleormene.

sB.

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅNOEru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon OG - '14 

æ 99
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Hej alle sammen! måtte jeg af og til opdrage på dem, for de var jo
ikke altid lige søde; men hvor var det altså
skægt, når jeg sloges med en 3-4 stykker ad
gangen.

Det skete også, at jeg blev jaloux på dem,
især hvis ingen rigtigt tog sig af mig. Værst var
det, hvis mor og far havde gæster, men min
hævn var sød. Jeg stillede mig ganske enkelt op
på fars højttaler, og slog en streg over mod gar-
dinet eller radiatoren. Sikken en ballade, der så

blev.
Jeg skyndte mig selvfølgelig væk alt i mens

farjagtede mig med vandkanden og mor havde

27

I har længe måttet vente på min historie; men
her er jeg omsider. Jeg er en smuk ung brun-
masket siam-hankat (dvs. jeg er en hankat, men
det taler jeg helst ikke om).

Jeg bor i Aalborg sammen med min siam-

mor - Didi, og jeg kan lige så godt tilstå det med

det samme, at-det er hende der regerer her i
huset, også over mine 2 mennesker. Desuden

bor goså Mia her. Det er en Havanna på min
alder, som min far og mor hjem med en dag for
ca. l% år siden.

Da hun kom, var hun bare en stor killing, så vi
har haft meget sjov sammen. På et tidspunkt
fandt den tossede hunkat ud af, at hun var faldet
for mig - vor herre bevares, hun mængede sig,
smed sig pladask foran mig, skreg så det var en
sand lidelse athøre på og var ikke spor damet.
Nå heldigvis gik det da over i.løbet af en uges

tid, jeg var jo også temmelig genert ved hendes
opførsel.

Senere fandt jeg ud af, at hun i grunden var
meget sød, og som tak for min kærlighed fikjeg
en støffe faderskabssag. Min mor kom nemlig
med den uforskammede påstand, at fars søde

hanmis havde forført hendes Mia.
Naturligvis bedyrede jeg min uskyld; men

resultatet blev, at jeg på grund af bevisets
stilling, blev kendt skyldig i at være far til 7 kul-
sorte orientalere - også kaldet Ebony.

Selve fødslen skete om natten,jeg hjalp sam-
men med Didi, men jeg var alt for nervøs, jeg
vldste slet ikke hvad,jeg skulle gøre, såjeg blev
pænt uden fdr døren.

Mia vidste heller ikke, hvad det var for nogle
underlige tingester, der kom, så derfor måtte
Didi træde hjælpende til ogvaske dem rene. Ud
af de 7 killinger døde der en; men Mia havde
også mere end nok at se til som mor til sit første
kuld.

Da der var gået et par dage, havde vi det som
en stor missefamilie, når vi alle 9 lå nede i
kassen. Jeg og Didi hjalp med at vaske de små
og passe på dem, når Mia ikke var der.

Hvis en af dem klynkede lidt, kom Didi med
det samme og hentede killingen, hvilket mor
ikke var særlig begejstr.et for. Da de blev større
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travlt med at tøffe op efter både far og mig.
Dette lille trick var meget virkningsfuldq

men desværre misbrugte jeg det. Min mor
havde ligget i sengen et par dage, såjeg syntes at
hun trængte til lidt opmuntring. Ergo satte jeg
mig hen i hjørnet ved hendes seng og slog en lille
tår.

Det skulle jeg aldrig have giort, for hun var
ikke mere syg, end hun sprang ud af sengen,
puttege mig i min transportkasse, tog en taxa til
dyrlægen og aftalte en skummel plan med ham.
Dajeg atter vågnede op afbedøvelsen,ja så var
jeg ikke mere hankat, men bare en ganske

almindelig kælemis - hvor nedværdigende.

Ja, det var altså min historie for denne gang.

Måske hører I fra mig en anden gang.

Hilsen
»Bellamis«

Referat af bestyrelsesmlde
den 4. marts 1981 i
Fredericiahallen

Til stede var: Susanna Bugge, June Krogsøe,
Eskil M. Jørgensen, Mogens Østerby, Lykke
Lykkeland, Helle Møller-Madsen, Irene This-
gaard og Hans Jeppesen.

Fraværende var: Per Hifl ing-Olesen.
Formanden Susanna Bugge bød velkommen

til de nye bestyrelsesmedlemmer og til de nye
suppleanter.

Derefter blev vi alle mindet om den regel der
siger: Atpersonsager hvor navn nævnes er om-
fattet af tavshedspligten i behandlingsfasen.
Det på generalforsamlingen meget omtalte brev
af 1979-03-17 (Anne Mølmen), blev oplæst,

ligeledes blev den tilhørende korrespondance
oplæst, således at alle medlemmer af besty-
relsen var orienterede.

Referat fra sidste møde blev godkendt.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Per Hifling-Olsesen meddelte at han pt ikke
kan deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet.

Vi henstiller derfor at I . suppleanten får fuld-
magt til at varetage Pers bestyrelsespost.
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Bestyrelsen ser således ud:
Susanna Bugge: Valgt formand.
Mogens Østerby: Kasserer (foreløbig for et år)
Lykke I-ykkeland: Udstillingssekretær
June Krogsøe: Næstformand
Helle Møller-Madsen: Stambogssekretær.
Per Hilfl ing-Olesen: Bestyrelsesmedlem
Eskil M. Jørgensen: Sekretær
Irene Thisgaard: l. suppleant
Hans Jeppesen: 2. suppleant.

Udstillingsforberedelsen til udstillingen i
Odense:

Lister uddeles og vi meldte os til de forskel-
lige arbejder.

Kommende bestyrelsesmøder:
Hvis nødvendigt 2. april 1981

Øvrige møder: 20. maj l98l i Fredericia, I l.
juni 1981 i Fredericia.

Forslag om bedre Odense-kort. Det kan ikke
Iade sig gøre, da kuverterne er færdige til for-
sendelse.

Vi enedes om at kassereren selv skulle vur-
dere, om han ville bruge den gamle kontoplan
eller om en ny skulle udarbejdes.

M.Ø. foreslog, at vi skulle have mere faste

rammer om studiekredsene, således at vi kunne
henvise til disse, f.eks. ved henvendelse fra nye

/gamle medlemmer. En eller anden form for in-
troduktionsmøde for nye medlememr og for
andre interesserede. Informationmøder, der
giver oplysninger om klubben, om katteavl, om

kattehold, om udstillingsregler m.m. Vi prøver

at bearbejde forslagene til noget konkret.

S.B. Der laves nye tilmeldingskort til nye
medlemmer til Odenseudstilligen. H.J. ønsker
fotokopi af Stamnavnslisten.

Det er økonomisk umuligt da Jyraks er af
telefonbogs tykkelse.

Mødet hævedes i god ro og orden ved 23-
tiden.

Referent: Eskil

*
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Referat fra b-mødet
d. 20. maj 1981

Mødet startede kl. 18. Alle var tilstede.
Susanna Bugge bød velkommen.

AD 1.

Referat fra sidste møde godkendt med en en-
kelt redaktionel ændring.

Der blev henstillet til sekretæren, at møde-
referatet blev udsendt noget hurtigere, end det
var sket denne gang.

Punkt 3 blev flyttet frem foran punkt 2.

AD 3. Kassereren orienterer
Fredericiaudstillingens foreløbige regnskab

blev forelagt. Der bliver et overskud. Visse dyr-
lægeregninger blev diskuteret.

Forskellige afregningsformer blev diskute-
ret. For eftertiden opkræves I måneds killinge-
listegebyr samtidigt med udsendelsen af stam-

tavle(r).
De tre danske racekatteklubbers kasserere

indleder herefter et samarbejde om opkræv-
ning af restancer i forbindelse med udstillings-
gebyrer.

Den tidligere vedtagelse vedr. dækning af b-
medlemmers udgifter v. overnatning fredag til
lørdag ved udstilling og sammes ekstra kørsel
ved deltagelse i samme udstilling ændres til
følgende: Normal kørselsgodtgørelse efter tj e-

nestemandsreglernes laveste takst og evt. dæk-
ning af beskeden hotelregning, hvis privat ind-
kvartering ikke kan arrangeres.

. Telefongodtgørelsen til bestyrelsen blev og-
3å diskuteret og forhøjet svarende til prisstig-
ninger.
AD 2. Formanden oienterer
Den tyske racekatteklub er blevet rykket for

skyldige udstillingsgebyrer vedr. dens medlem-
mer.

Et brev fra Vera Lang blev oplæst.
Vedr. Koldingudstillingen: Der er opnået

dispensation fra Veterinærdirektoratet, på vis-
se betingelser, så udstillingen kan afholdes.
Bl.a. rabiesvaccination med Rabicin.

Vedr. Husdyr og tyske indførselsregler:
Til udstillinger og i transit er det tilladt at

medbringe op til tre (3) husdyr pr. person. Der
dispenseres fra reglen om tre husdyr pr. køre-
tøj,
AD 5. Efterdrsudstilling 1981 & forårsud-
stillingen 1982.
Man drøftede dommeremner til de kommende
udstillinger.

Vi reserverer 3.-4. marts 1984 i Århus,
således at JYRAKS 50 års jubilæum kan af-
holdes på dagen og på stedet.

Der bliver udstillinger: 17.-18. april 1982,
9.-10. april 1983 og 15.-16 oktober 1983.
AD 4. Udkast til »Love for Jydsk racekatte
Klub«.
Udkastet der er et komplekst lovsæt blev gen-
nemarbejdet.
AD 6. Felis Danica (herunder nye regler)
De forskellige forslag blev diskuteret og div.
ændringer blev vedtaget.
AD 7. Brev fra medlem i Aalborg.
Brevet blev gennemgået og bliver færdigbe-
handlet ved næste møde. S, Bugge orienterer
brevskriveren.
AD 8. Eventuelt
Hvæssebrættet udsendes fremover af June
Krogsøe.

Klokken var nu 0.35.Mødet afsluttedes kl.
0.35.

Sekretæren.

Al indbetaling ti! 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.
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Opdrættere

AbyssinierPerser
Stamnavn »OF NESS«

Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme.

Sonja Stoltenborg
Jacob Adelborgs A116 50, 8240 Risskov

Tlf. 06 - 1t u 11

SIGIRIYA
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere

Jørgen K. Andersen
Fagerhjem. Allestrup, 8961 Allingåbro

Trf. 06 - 48 18 84

POINT OF DOVER

Opdræt af sorte persere, chinchilla,
silver shaded og colourpoint.

bestillinger på killinger modtages.
Kiss Mikkelsen, Doveroddevej 2

Dover, 7760 Hurup. Tlf. 07 - 95 91 45

»)GimanmoK(

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

Anne Mette Moring
Enghavevej 26, 8600 Silkeborg

Tlf. 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

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 Højbters. Tlf. 06 - 27 10 02

»AF DYREBORG«

Specialopdræt af brune burmesere.

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

Trf. 09 - 61 19 81

»AF KÆHLERSHØJ«

Opdræt af blå og brune burmesere
samt Hellig Birma

Killinger lejlighedsvis til salg.
Hanne Kæhlershøj

Melbyvej 86, il86 Grindløse.

Tlf. 09 - 86 1270

British Blue €r SH
»AF GRACIA«

Opdræt af British Shorthair i farverne blå, blå-

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

Susanne I Walter Lorentzen,
Bellisvej 16, 9440 Aabybro. Tlf. (08) 242476
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»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Uranosvej 11,9210 ÅtOorg SØ
Ttf. 08 - 14 03 39



Siameser

Florentine
Brunmaskede 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 lshø|. Tlf . 02 - 54 38 76

»AF JAWHARA«
Lille siamopdræt i forskellige farver

Killinger lejlighedsvis til salg.

Anne Lise Kaae
lngrids Alle 13, 5250 Odense SV.

Trf. 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

Trf. 09 - 89 15 03

»PEGASUS«
Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91

5690 Tommerup. Tlf. 09 - 75 14 17

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

Orientalsk Korthår: Havanna. Blå, Lavendel

Stisse Leiditz
Østbanetorv 1, 'l .8000 Århus C

Tlf. 06 - 1273 4A

»Af Ølsted«
Opdræt af chokoladeplettet Orientalsk

Korthår og Havana.

Helle Møller-Madsen, Ølstedgårdvei I 9
5230 Odense M. Tlf.09 - 15 87 80

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, M00 Sønderborg
Trf. 04 - 429456

Blåmasket Colourpoint
BULLER STEVNSBO

Otto Olsen
Fredensvej 1 6, 4654 Fakse Ladeplads

Tlf. (o3) 71 66 69

Burma

Lilla burmeserhan

lnt. Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK
lngelisa Børresen

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

Rødbrun burmahan
lnt. ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import)
Solveig og Gerhard Hr6jek

Myrkærvej 5, 6392 Bolderslev.

Ttf. 04 - 64 63 23

Brun burmahan
Boonmee af Stougård
Lene Bang Sørensen

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

Brun Burmahan
lNT. CH. MOSO af PEGU YOMA

lXBIO
Sterna Gilbe

M iltonvej 21, 8270 Højbjerg
Telf. OG - 27 10 02

Orientalsk korthår

Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam)

Uruguay Filur
(begge leukæmitestet)
lnger Fl6e Crafack,

Søndergård, Ribeve.i 40, 67210 Bramminge

Ttf. 05 - 17 36 69

Blåmasket siam-han:

SALWEEN BLUE HENRI

Fader: lmport fra Holland.

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

Ttf . 06 - 1273 40

Brunmasket Siam
CH. COCORICO's ROBIN

(leukæmitestet)
Kis Østerby

Klingeskov 1 3, Klintebjerg
5450 Otterup, Tlf. (09) 82 18 44

OKH . Lavendel
SALWEEN BLUE's MARCH, 11/zår

EX I- BIO
Christian Dorf

ÅOjerg 18, 634O Kruså
Telf. 04 '67 1275

Til avlstieneste

Colourpoint
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Perser

eLÅ penseBHAN
Cæsar af l.lelle

Emtekærgade 9, 5592 Ejby
Telf. 09 - 78 13 65

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
Tlf. 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

Killinger netop nu

HELLIG BIRMA KILLINGER
Hanne Kæhlershøj
Melbyvej 86, Melby

5486 Grindløse
Telf. O9 - 861270

Creme perserhan
Golden Sandy of Great Yarmouth

lxCAC, lxBlO
Sundhedsattest kræves

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 99OO Frederikshavn

Tlf. 08 - 420510

Hvid perserhan

Galapagos' Tut-an kh-amon
Dora Strellner

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

Sort perserhan
Maymann Von Strellners Ruby I xCAC

Vibeke og Børge Jensen
Sognevej 9, Kousted,89OO Randers

Tlf. 05 - 44 35 53

Chinchilla han
Virak's Rusti Buss

Grethe og Kurt Hansen
Kongshøjvej 123,9210 Aalborg SØ

Ttf. 08 - 31 51 96

Abyssinier

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

Karen og Hans Jeppesen
Abildvej 10, Skæring

8250 Egå -06-2237 24
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Udstillinesdatoer
FlFe-tiste 30. Tecember 1980

l 9-20

t9-20

AUGUST
fa 12

29-30

29-30

SEPTEMBER
12-13 Bergen

12-13 Luxemburg

Elverum
Wiesbaden (kitten shows)
Moss
Gdteborg

1982
JANUAR
16-17 Bruxelles

23-24 KØbenhavn

30-31 Lausanne

OKTOBER
2-3 Luzern

Silkeborg
9-10 Paris

Bremen

23-24 Neuhausen

30-31 Amsterdam

26-27 Næstved

Oslo

OKTOBER
3-4 Koulova

Orebro
Vienne

l0-l I Lillestr6m
N iirnberg
Paris

l7-18 Karlstad
Kolding

24-25 Caen

Wien

3l I l0-l ll Frauenfeld (Nle)
Amsterdam

NOVEMBER
7-8 Malmd

Bordeaux
Helsinki

14-15 Lyon
Holbæk
Budapest

2l-22 Ziirich
Gdteborg

28-29 Diisseldorf

DECEMBER
5-6 Moss

12-13 Toulouse
Hamburg
s'Hertogenbosch
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FEBRUAR
6-7 Clermont-Ferrand

Augsburg

20-21 Berne

27-28 Mainz

MARTS

6- 7 København

13-14 Malmd
2l-22 Rouen
27-28 Arnhem

APRIL
17- l8 K6ln

Linkiiping
Aarhus

24-25 Anvers
MAJ
l-2 Rennes

La Chaux de Fonds
8-9 Saint Etienne

Uppsala
22-23 Mannmheim

JULI
14-16 Vichy
25 (Kitten show)

SEPTEMBER
4-5 Wiesbaden (kitten show)
ll-12 Ikke lastlagt
18-19 Bonn

Berlin (BEC)

Borås
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HERNING
KATTEGRUS:
lysgrå, med stor absor-
beripg - ta'r al lugt.
Billig ved køb i sække
å 23 kg.

Ekstra bllllg ved større
eamlet køb.

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

TOILETKASSER
m. og u. smudskant.

TRANSPORTKURVE,
-BOXE og SOVE-
HULER.

KRADSETRÆ og
HVÆSSEBR.IEDTER
Il gulv og væ9.

»KISPUS(.-spray
* desinficerer og neu-
traliserer - i kæmpe.
dåser å 450 gr.

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

Postordrer besørgqg
fra dag tll dag.

Vi sender og bringer
overalt.

(Vi er ikke længero væk
end telefonen).
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Nordiyllands store
I

specra
Kort

flnger. .

vi sender
eller bringer

lforretninq
Kæmpeudvalg!-

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES
Calle's mlss hund Møllegade 8 . . 12 15 Sg

9000 Aotborg
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