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Han siger jegerlsæsen.Detlcanhan selu uæte.

Han giner når han hælder
de store. sat'tige kød-

og leuerstykker i krat'tskg
op i min sk<i/. og siger:

Kræsne
Nri. Mon

møjkoL
hor jo ikke seltt

oalgt sit miljø.
Idag skol den kræsne kat

ho' store. lækre f'skestykker i hakket
leoer og indmod.

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

f.llers kontmer han til at smide ud.

lgenWhiskas.
Den kræsne kat har noget ot uælge imellem.

hua
Hon sidder deroure og smouser

i kronhjorL

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

han slipper Ier

omkingmaden til mig.
Så er det skraldespanden

og penge ud of lommen.
Men det synes. som om

han hor lært det.

Whiskas med kød oglever f Whiskas med {isk/ Whiskas med vildt / Whiskas med fjerkræ

whiskas
Hvis du elsker en kræsen kat.

M.rrlcIIrrxl\ ds Vustcrbrog.rde 114 162(l Kohcnhavn V

,l) t ,r,
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Hvad hunkattens ejer bgr
vide om parringer
I 1975 bragtes her i bladet en artikel »A propos avls-
hanner«. De, som har læst den, kan roligt springe
disse linier over. Men da jeg har på fornemmelsen, at
kun få af de nuværende medlemmer også var medlem
i 1975, og da problemet oftere og oftere præsenteres
for mig, skal artiklen gentages her, dog med enkelte
tilføjetser.

Har man en hunkat, som gerne skulle have et kuld
killinger, skal man i god tid begynde at kigge efter en

egnet hankat. Man finder dem bedst på udstillinger,
men har man ikke mulighed for at komme til disse,
kan man altid henvende sig til stambogssekretæren
eller en anden af bestyrelsens medlemmer. Er man
»nybegynder«, så spørg om råd hvad angår farve-
kombinationer, og få opgivet et par egnede hanner.
Ring så tiI ejeren og spørg om han/hun er interesseret
i, at lige netop din lille hunkat skal videreføre linjen
(der findes avlshanejere, der ikke vil have parringer
på »hvem-som-helsttt). Spgrg endvidere om betingel-
serne. Hermed tænker jeg på I ) prisen for parringen,
2) en evt. omparring, hvis katten ikke bliver drægtig
i første omgang, 3) skal denne omparring koste no-
gell, 4) hvis resultatet også denne gang er nul killin-
ger, hvad så? Det er meget vigtigt at have rene linier
fra starten. Det er også at foretrække, at der trælfes
en skriftlig aftale. Det kan nemlig ske, at katten ikke
bliver drægtig, selv efter flere parringer. Det er så op
til ejeren af hankatten at bestemme, hvilket vederlag
han/hun vil have. I disse tillælde har jeg fået flere
klager over hankatteejere, som efter hunkatteejerens
mening har både snydt og bedraget. Der blev endda
brugt meget stærkere ord, som jeg dog skal undlade
at gentage her. I den forbindelse må man nok huske
på, at hunkatten, som er på besØg, sommetider endda
i flere uger, kan være 6n med andre spisevaner end
ens egne katte. Det koster at servere å-la-carte mid-
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Der afholdes INFORIMATIONSM øDE
for NYE medlemmer i Østjyllands-
området onsdag denll. november
1981 kl. 19,30 i Århus Stadions
Restaurant.

Susanna Bugge.
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Piller og katte
Min henvendelse til »Hvæssebrættet« sker
udelukkcnde for at vidercgive min egen

erlaring med pillegivning. Noget der, som
man sikkert ved. kan volde en del vanske-
ligheder, hvorfor jeg håber med dette ind-
læg at kunne være til lidt hjælp.

Da jeg selv stod over lbr problemet (min
siameser skulle gennem længere tid have et

hormonmiddel i pilleform), granskede jeg

diverse kattebøger fbr at flnde en anvisning
på en nem metode til medicingivning: men
alle steder landt jeg den samme fremgangs-
måde beskrevet: en person holder katten.
mens en anden giver medicinen forfra. Min
mand og jeg prøvede dette nogle gange,

oliest med det resultat, at katten blev
skræmt og irriteret over at blive fikseret, og
dens mennesker mere og mere mindre ud-
mattede efter »kampen«. Af dens reaktion
kunne man ikke være i tvivl om, at den
følte stort ubehag.

Den dag kom så også, hvor jeg alene
måtte stå ior pillegivningen. Nu var gode
råd dyre, Ibr min erfaring sagde mig, at
med den sædvanlige metode ville det blive
fuldstændig umuligt at gennemløre fore-
havendet. Altså måtte en anden metode ud-
tænkes.

Læserne skal spares for en nærmere rede-
gprelse lor mine tanker i den anledning, og

jeg vil gii lige trl sagen. Meroden girr i al sin
enkelhed ud på, at jeg anbringer rnig pri
gulvet med katten mellem benene (så den,
når den bakker. vil blive stoppet af min
krop); derefter tager jeg kattens med et
greb baglia med vcnstre hånd og samtidig
med, at hovedet (blidt) trækkes tilbage og
op, så halsen er strerkt, åbnes munden rned
tommel- og pegefinger, hrtjre hand er så

parat til at stoppe pillen ned bag tungen.
mens venstre hånd holder munden åben.
Alt dette sker hurtigt (når man har pr<)vet
det et piir gange), og katten når knap at
mærke ubehag ved forestillingen. Bndnu en
lordel ved metoden er. at man kan være
alene om det, så man ikke er afhængig af
nred jævne mellernrum at skulle tromme
tropperne santmen for at få den lille afiære
ud al verden.

Da min Ab1 tbr nylig skulle have sin lpr-
ste p-pille. alprovede jeg fremgangsmåden
på den, og alt gik glat uden problemer, så
jeg kan absolut anbelale andre at benytte
den.

Dette indlæg er kun skrevet, lordi jeg
ikke andre steder er stødt på rnetoder, der i
tilsvarende grad er problemfri eller blot lig-
ner denne.

Anne Burntolle.

§*so"-'*
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På FD's lbrretningsudvalgsmodet d. 6. sep-

tember blev det på plenarforsamltngen ved-

tagne avlsråd nedsat. Rådet bestar af: Kir-
sten Holtermann og Aase Nissen, DARAK.
Allan Kierulff og Inge Merete Wilstrup.
Racekatten, samt Helle Moller-Madsen og

Erik Bugge, JYRAK.



Fotokonkurrence
Som det fremgår af forsiden, blev konkur-
rencen vundet afSusanne Klarskov Jensen,

Tåstrup. Desværre fulgte der ingen op-
givelse med det dejlige billede af jagthun-
den med missen. Billedet er et pragtfuldt
bevis på, at jagthunde (i hvert fald denne)
har det tiedre med katte end jægere i al
almindelighed!

Vi ønsker Susanne Klarskov Jensen til-
lykke - præmien bliver tilsendt ligeså
snart Kolding-udstillingsracet er overstået.

Nr. l. Helle Møller-Madsens Olfert del-
tager gerne i babypasningen.

2. Birgitte Johansen, Frederikshavn, der
opdrætter Orientalere, bl. a. blå, har an-
skalfet sig en minipuddel i en farve, der
matcher kattenel

3. Inge Jensen, Sgnderborg, har Camilla
og Adamis til at holde Øje med Schæferen.

4. Helle Thomsens Frederik synes at tage
forskud på julen. »Tror du på julemanden«
spørger den veninden Trunte, der er en
Pekingeser.

5. Anne Lise Kaae har en Airdale til at
lufte Burmeseren, Colombus.
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Lugtesans og adfærd
aJ Benjamin L. Hart. D.V.M., Ph. D.

Katte og de fleste andre pattedyr lever på
en måde væsentlig forskelligt fra os. Tænk
hvordan det ville være, om man bare ved at
lugte til et område kunne identilicere per-
sonbn hver gang nogen har været ved ens
bagdgr eller i tilfælde hvor nogen havde
»snuppet« ens bil. Tænk hvordan det ville
være. hvis man blot ved at snuse til dem i

forbilarten kunne være i stand til at af9ørc
hvilken forplantningstilstand hver enkelt
kvinde, man mØder på sin vej, er i. Tænk
også på muligheden af at kunne genkende
6ns egne bprn blot ved en kort sniffen.
Disse er blot nogle få eksempler på hvorle-
des dyrenes Iugteverden er så forskellig fra
vores. Denne forskel i lugtesansen er for-
bundet med væsentlige størrelsesforsketle i
lugtesystemet hos katte (og de fleste andre
pat!edyr) og mennesket. Lugtekolberne,
der er de første neuronale transmissions-
centre lor overf6rsel af lugteinformation
fra næse til hjerne og de dertil knyttede
lugteområder, er væsentligt større hos kat-
ten (Fig. I ).

To lugtesystemer
I tilgift til at have etstøne lugtesystem, har
katte og andre pattedyr (med undtagelse af
visse abearter) et ekstra lugtesystem, som
ikke findes hos mennesket. Det perifære
lugteorgan betegnes det Jacobsonske or-
gan, men oftest som det vomeronasale or-
gan. Dette ekstra lugtesystem har forsker-
nes store interesse, især blandt forskere
beskæftiget med underspgelse al lugtesan-
sens rolle i forplantningsadfærd.

Det vomeronasale organ er en pose pla-

lo

ceret lige på bagsiden al den hårde gane.
Organet er antagelig aldrig blevet nævnt i
veterinærundervisningen da det er meget
lille og har kun fornylig opnået en vis
interesse. Dette organ står i forbindelse
med næse- og mundhule via næse-gane ka-
nalen, hvis åbning er lige bag fortænderne.
Organet er loret med lugteepitler og er fyldt
med slimet væske.

De nerver, der stimulerer det vemorona-
sale organ er knyttet til bilugtekolben og
lorbindelsen herfra til hjernen føres ad et
helt forskelligt sæt af kærner og baner end
dem, som kommer fra hovedlugtesystemet.
Hvordan eller hvornår bilugtesystemet an-
vendes i tilgift til eller i stedet for hovedlug-
tesystemet, er ikke kendt. Det er den almin-
delige oplattelse, at det vomeronasale
organ er involveret i forplantningsaktivite-
terne og muligvis også i socialt samvær. En
teori går ud på, at dette organ især er nyt-
tigt til opfattelsen af seksuel tiltrækning
eller de sexuelle pheromoner (duftstoffer),
der udsendes af hunnen, når den kommer i
brunst.

Det er blevet foreslået, at flehmen-reak-
tionen, som udvises af hankatte og i visse
tilfælde a[ neutraliserede dyr al begge kgn,
er en adfærd, der ved blottelse af det vome-
ronasale organ letter opfattelse af de kemi-
ske sex-pheromoner. Flehmen-reaktionen
(Fig. 2) indEbærer en udstrakt nakke, alt
imens overlæben løftes, hvorved passagen
til næsen bliver indsnævret. Stoffet bliver
under indåndingen trukket fra munden til
næse-gane-kanalen til sondering for det vo-



\/
,)1

t

,-\

KAT

LUGTEKOLBE

LUGTEXANAL

I
),tl
l),i

MENNESKL'

)
l

)
1

^f

)

Fig. l. Lugtekolber og -kanaler er relatirt større i katte- end i menneskeh.jernen.

meronasale organ. Hos drøvtyggere og he-
ste er denne reaktion nemmere at identifi-
cere, idet læbekrølningen er temmelig
iojneialdende.

lfolge sex-pheromon sporingsteorien er
en hankat bedre r stand til at bestemme om
en hunkat er i brunst eller ej, når han
undersøger hunkattens urin eller dens vagi-
nale område ved hjælp af flehmen-reaktio-
nen. Det vomeronasale organ og flehmen-
reaktionen bliver også inddraget i under-
sogelser af andre urin og dultsignaler, der
omgiver kalten og som intet har med for-
mering at gøre.

Sex-pheromoner
Det er nogenlunde veldokumenteret, at så-
vel hunkatte som hunner af andre pattedyr
(måske med undtagelse af mennesket) pro-
ducerer stoffer i urin og vaginalsekret i
brunstperioden, stoffer, der meddeler han-
nen indenfor den samme art, at hunnen er
sexuelt modtagelig. Ingen har identificeret
disse specielle duftstolfer hos katten eller
for den sags skyld hos noget pattedyr. Men
prpver af urin og vaginalsekret fra hen-
holdsvis brunstige og ikke-brunstige hun-
ner har påvist, at hannerne er i stand til at
skelne mellem de to pr6ver, og at de klart
foretrækker prøverne fra de brunstige hun-

ner. Stol'{'erne i urin og sekret kan være

østrogener istofskiftet eller rruligvis af-
sondringsprodukter lbrarsaget af gstrogen-

aliondringen. I)et er interessant, at der fak-
tisk er en hel del arter. hvor hannerne udvi-
ser en specilicrtet ved disse duftstoffer.
Kastrerede hanner, f. ex., synes ikke at bli-
ve ophidset over urin fra en hunhund eller
en ko i brunst, men reagerer over urin fra
en hunkat i brunst.

Lugtesansen er vigtig i kattes gensidige
sexuelle påvirkning. men sexuel adfærd
lbrtsættes normalt selv når hannen er ude
al'stand til at lugte. I et eksperiment iandt
man, at ljernelse al både lugtekolbe og bi-
lugtekolbe ikke udelukker parringsaktivi-
tet.

»Katteurt«-reaktionen, som udvises af
50-7j%c af tamkatte, er åbenbart fremkaldt
ved Iugtestimulering. Nogle katte er tyde-
ligvis tiltrukket al duften af katteurt, og når
de har snuset længe nok til den, giver de sig
til at rulle og gnide kind, svarende til ad-
færd udført al hunkatte i brunst når hun
kommer i kontakt med hankatteurin. Om
denne »katteurt«-reaktion er en funktion til
stimulering af hovedlugteorganet eller af
det vomeronasale organ er et spprgsmåI,
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»AF AGERSNAP"
Opdræt af Colourpoint iflg.
maskefarver: brun, blå, rød,

skildpadde, chokolade og lilla.
Til avlstjeneste:

lnt. Ch. Mirak al Agersnap
(brunmasket)

Grig af Blovstrød (blåmasket)
Norma Agersnap Larsen

Lupinvej6, 6681 Holsted St.
Trf.05-393515

Enkelte katte modt. i pension

HUNDE Århus Dyrepension
Pensiorufor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28 27 88
KATTE

»BANGÅLORES«
Stamnavn

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.

B,-uctr af Jackmanis (blå perser).

Marco af Donaciano (rød perser)

Opdreet af perserkillinger efter
championforældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde
rød og sort.

Bestilling modtages.
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som kunn(: undcrs(lges. nlcn cr i 6.yehlikkct
ukeildt.

Kattcns dullmarkering
Som nævnt, leic,r kettc i cn duft-r'crden
meget forskci[gt lia r'.rres. Ikke alene er de
i stand tii et lugtc ting vi ikke opfatter, de
indledcr sig også pli en del rnarkeringer,
sorn cntcn mcddr"ler deres tilstedeværelse til
endrc kattc cllcr gdr dem selv fortrolige
med onrrjidet. Katte slncs at foretage tre
slags dulinrarkcrrnger (Fig. 3).

IIvæssen kløer på træer
til sehfulgelig elicrlade ct svltligt urærke,
når det samnlc trie tages under gcntagne
hehandlrngcr. Sanrtrdig cr dct antagelig
sandt, at katten påsmører træet et sekret
ira itrdkrrtlernc fur at glvc træet cn beslentt
Jult. [)cnnc dutt kan si opspores ai'siivcl
den fastboendc klt sitm dcn ubudne giest.
St)fl så ancrkender dettc lrie sttnr en slags
tcrritorral gricnsepiel. I)cn slnligt onrevne
berk cr nraske ogstr tiltnukkcnde firr andrc
kattc til cn grundigcre undcrsogclse.

Strinten
cr dcn n'pc dultmarkcring herrk.rttc oftcst
gribcr til. \'r nr.r fornrrrtlc at torsIelligc
kattcs urin rndeiroirjer iirrskcllrcc dufie.,r.u

-a\\--

at cftcr cn påflring al urin vil genstande
s()nl træer. huskc. husrrure eller bildæk
anlbre. hvilken indivrduel kat der er an-
svarlig tbr dddcn. Kattc har en tilbo;elig-
lrcd trl at strintc p;'i t)estemte tider af dagen
og olle i forbindelse med opstemthed eller
når katten er fglelsesrnæssigt ude af ba-
Iancc. Da i'olelsesrnæssig uligevægt oftest
tirrckomrncr ved terriloriale skel. findes
gcnstande, hvorpå der oftest strintes, langs
drssc skel.

Kind-gnidning
ellcr hoved-gnidning er den tredie slags

dulinrarkering. I dettc tillælde gnider kitt-
tcn antagelig de kirtler. dcr er placcret ved
Itrrrdh.;orncrne ullcr r dc ovcrslc oJcr)rcg.i()-

ner rrrcllerl ojct og orct. p,i genstandc
rndclrfirr ternt(rnct. Bordben. slole trg dor-
stolper cr kendtc pii dcnnc ris lfrnærkcde
gcttstnndc, slrrcl srlrrt dc ntctutcskers hclt.
dcr tilhører dcn niunncstc famrlrc. l)cnrtc
slags afnritrkrrrng h.;ælper katten til ut lolc

::.i,trt 
og nrcrc tbrtrolig tncd sittc t>ntgtrcl-

\lrr ttt;trt g()r srg klart. at dcr lbr kattcrr
cl flcrc iorslictlrgc nlider pii at pr()duccrc
duf lrnrtrrkcr. r)g. lrt dc cr rstlind 1rl rt anren-
dc ric kcrnisle srun.rlcr rkkc ulcnc til ;rl rrr:rr-

t se næ.ste side )
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kendc den sexuellc og den ibrplanrnings-
egnede tilstand a{'andre katle, men ogsa til
lige sa vel at genkende andre individer. er
det muligt lt fbrestille sig hvor lbrskellig
kattens duti-verden er I'ra vor egen syns-
orienterede verden-
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Fig. 3

Tre slags duftmarkering: tnarkering med

!odkirtler, stinten og kindkirtel-gnidning.
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UDSTILLINGER

(FIFE-liste pr.30. iuni l9Bl)

I 9Bl

liovember

7-B Bordeaux, F

Malrnii, S

Helsinki, SF

I 4-l 5 Lyon, F

Budapest, H

Hol bæk, DK

21-?2 Stavanger, N

Zi.iri ch, CH

GUteborg, S

2B-?9 Diissel dorf, D

Poitiers, F

29 Iliddelburg (n), NL

December

5-6 Stockholm, S

Moss, N

I 2-l 3 Hamburg, D

Toulouse, F

19-?0 0slo, N

I 982

Januar

t 6-17
23-24
30-31

Februa r
6-7

Bruxelles, B

København, DK

Lausanne, CH

Tampere, SF

Augsburg, D

s : Hertogenbosch, NL

Clermont-Ferrand, F

Berne, CH

l,1a i nz, D

0slo, N

København, DK

Helsinki, SF

Inssbruck, A

I,'la1mti, S

Rouen, F

Arnhem, NL

Berlin (j), D

Moss, N

t3-14

?0-?1
27 -?B

Marts

6-7

13-14
LI-LL

27 -28

t



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 tilslur
tede klubber er strengt forpligtet til at lade stam-

tavle medfølge enhver killing, ungdyr eller vok-
sen kat, der afvedkommende afhændes, uansel
om det drejer sig om salg eller gave«.

- 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.

- Obs. - Obs. - Obs.
Ejere afautoriserede 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, kattelødsler, 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.

Jean Price
Kobbelhøjvej l9
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 sekretær.
Aflevering af den udlyldte anmeldelse skal

altid ske til egen klubsekret-ær - aldrig til den

arrangerende klub.

Inge Bilsted
Højdevej 36
2670 Greve Strand
Tlt 02 - 9012 83

DARAK
Aase Nissen
Tryggevældevej 145

2700 Brønshøj
Tr. (01) 60 49 88

Lis Rhymer Friis
Bøgevej 7

5471 Søndersø
Trf. 09 , 89 15 03

RACEKATTEN

Kjeld Smede.s

Sorovel 429
4700 N'æstt'ed
't 

U. (0J ) 73 73 58

Stamnavne
Irclr: I)anreir hirr lluvct llgilten lbr regr-

slrsnng ul 5t.llnr)a\ r'r t jl kr. 200. Irorhojel-
\cn trrder rkrali l'rl tict oleblik, rncdlem-
nrcrnc er hlcvct gort bckendt derrtred.
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KONSULENTER:

Inge-Lise Andreasen Norma A. Larsen
Arnkilsmaj I Lupinvej 6

6400 Sønderborg 6681 Holsted St.

Ttf. 04 _ 4294 56 Tlf. 05 - 39 3s 15



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

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

16
1O0x1OOx80
Faste sider,
Net iforside,
Hylde i alle bure.
2 x daglig
Kogt fisk
Kogt kylling
Kogt lever, hjerter
3 slags dåsemad
Vand, fløde, ymer.

Fodring

lj
Vacc. mod kattesyge kræves. Pelspleie til langhår,

1

J

I
I

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

»milcl« katteørelotion
Mild katteørelotion er en lotion udvik.
let specielt til katte.
Mild katteørelotion opbløder ørevok-
sen, så den lettere kan falde ud, når
katten ryster på hovedet.
Mild katteørelotion er også velegnet
som ørerens.
Flaske å 30 mlmed pipette ikarton.

Forhandlere: Dyreforretninger . dyrlæ.
ger - Matas - apoteker m.f B"

1aIU
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Hvo rdan fo rløbe r kat t ens kønsudvikting?

I Rex Breeders United's tidsskrift, FORUM,
fandt vi nedenstående skematiske gennemgang
af kattens kønsudvikling.

I. BRUNSTCYKLUS:
A. Pubertet - alderen, hvor kgnsmodningen
indtræffer.
l. Hun:

a. Gdnnemsnitsalder er 7-12 mdr. afhæn-
gig af, hvornår den er født.
l) Hvis født tidligr på foråret, kan den

være kønsmoden så tidligt som
3h md.

2) Hvis født sent på foråret vil den opnå
kgnsmodenhed næste forår i en alder
af l0- 12 mdr.

b. Gennemsnitsvægt er 3 kg.
2. Han

a. Når sjældent kpnsmodenhed før 10_12
mdr., enkelte eksemplarer så sent som lg_
20 mdr-

b. Gennemsnitsvægt er 4 kg.
B. Løbetidssæson - løber mange gange i forme-
ringsperioden.
l. Sæsonen er fra slutningen af dec. til sept.

I denne periode kan katren have 2-3 kuld.
2. I sæsonen kan katten løbe næsten uafbrudt.
3. Dagslysets ændring er et vigtigt element til

fremkaldelse af lØbetid.
a. Blandt katte holdt i bure i rum med

kunstigt lys hver dag i lige lang tid kom
betydeligt færre katte i løbetid end nor-
malt forventet.

b. Avlsdyr stal have dagslys.

C. Løbetid - steppen med bagbenene, løftet bag_
parti, halen holdes vandret til side.
l. Hvis ikke parret, varer ca. l0 dage.
2. Hvis parret, varer 3-6 dage.
3. Består af tre stadier:

a. bejlen - varer l-2 dage, hvor hannen afvi_
ses.

b. hannen accepteres - varer l-4 eller flere
dage; parring kan ske flere gange pr. dag.

c. afvisning afhannen - varer ca. I dag.

II. FORMERING:
A. Begivenhedernes gang ;

l. Parring.

2. ÆEløsning:
a. betinget afnerveimpuls ved kgnsakten.
b. indtræffer i løbet al24 timei efter

parring.
3. Drægtighed:

a. befrugtning af æg - sker inden 36 timer
efter parring.

b. l. når frem til livmoderen ca. den 5. dag.
2. implanteres i livmodervæggen ved 14.

dag efter parringen.
c. drægtighedsperioden er 58-71 dage.
d. killinger født før den 56. dag over-

leversjældent.
4. Fødtel.

B. Hunkattens sundhedstilstand;
l. Sgrg for,

a. at vaccinationen er up-to-date - er hunkat-
tens modstandskraft lav, vil killingernes
også være det.

b. at give hende en ormekur - har hun orm,
vil killingerne også have det; de kan dø af
orm kun et par dage efter fgdslen.

c. at kattens almene sundhed er i orden.
2. Der bgr ikke avles på en hun, fgr den selv er

helt udvokset.
3. Ca. 3 uger efter parringen kan man på dens

mælkevorder se, om den er drægtig eller ej.
4. Hvis katten er parret ved et uheld og ingen

killinger ønskes, tag hende til dyrlæge inden
for de første 48 timer elter parringen.
a. Man vil da give hende 6strogen for at for-

hindre fostrenes implantning i livmoderen.
b. En bivirkning af ovennævnte er, at katten

»løber« l-2 uger længere.

C. Usadvanligheder:
l. Super-befrugtning - flere end 6n fartil kuldet.

a. Hunnen parrer sig med en han, hvorved
et eller flere æg befrugtes, derefter parrer
den sig med en anden han, hvorved der
befrugtes et eller flere æg til.

b. Hver killing har kun 6n far.
2. Super-drægtighed - livmoderen indeholder

fostre af forskellige aldre.
a. En drægtig hun kommer i løbetid og parrer

sig endnu en gang.
b. Sjældent tilfælde, men forekommer.

G enopt ry k fra Hvassebræt te t, I 926.

I
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»,WALlSALA..
Vildtfarvede abyssinierkillinger til salg lra 17 . oktober 1981

2 hanner og t hun.
Mor: Mette af Fredenslund - Far:Aksum af Glæde.

Kan forudbestilles og kan efter aftale beses i Kolding
17.-18. oktober.

I vente: British Blue killinger - salgsklare: januar 1982.

Jane Juul, TinghØjvei 16A, 2960 Søborg
Tlf . 01 - 67 63 14 efter k!.17.

Udstillinger - 2-dags?, l-dags?, 1+dags?
AIle v6d hvad en 2-dags og en l-dags udstil-
ling vil sige, men hvad er en l+l-dags ud-
stilling? Ja, det vil jeg kalde den form for
udstillinger, Racekatten er gået over til at
arrangere, hvor nogle korthårsracer og
langhårskatte bedømmes den ene dag,
mens nogle andre bliver bedømt den næste
dag, hvor kattene lra dagen lpr formenes
adgang. Ja, vanskeligt; ikke også? Men den
virkelige vanskelighed opstår fgrst, når
'inan selv skal deltage og har regnet med at
fplges med en anden udstiller. Hør blot,
hvordan det gik mig:

Den 26. og 27. september er der udstil-
ling i Næstved. Siam og nogle af langhårs-
kattene om lprdagen og pvrige korthår og
resten af langhårskattene sgndag. Aase
Christiansen og jeg havde (inden vi vidste
at udstillingen blev delt i to dage!) aftalt at
fplges ad i 6n bil, hvorved vi dels har det
rart og også sparer ca. 350 kr. tilsammen.
Da vi kan bo hos mine forældre, er det en
rimelig og hyggelig udflugt, som vi ser me-
get hen til. Aase skal have to orientalere
med, altså udstilling lgrdag, og jeg skal
have en meget strintende Aby-han + en
Aby-hun (som ikke kan være i samme bur),
altså udstilling spndag. Færgen afgån sgn-
dag kl. 7,45, hvilket vil sige, at det knapt
kan nås til kI.9,15. Jeg vil også meget ngdig

l8

gå glip al udstillingen lørdag, det er så sjæl-
dent at vi udstillere mødes; vi har så meget

at snakke om og telelbnen er også ret dyr i

brug. Vi bliver enige om at ringe til Race-
kattens lormand, Allan Kierulfl der uden
tvivl vil være behjælpelig og forstående
overfor vore vanskeligheder. Det er jo
trods alt af interesse for kattene vi udstiller
og alle vdd, det er sparetider.

AK og VE - han ville aldeies ikke hjælpe.
At min hankat ikke kunne strinte mine for-
ældres hjem til, kunne han ikke tage sig af.
Kun hvis jeg havde udstillet en Siam om
lørdagen, kunne der også have været et bur
til Abyerne, men ellers ikke, I det hele taget
virkede det, som om det var komplet lige-
gyldigt, om vi kom eller ej. Hjælpe ville han
ikke under nogen onlstændigheder.

Nu overvejer jeg alvorligt at blive væk

fra disse l+ l-dags udstillinger. Men hvad.
Racekatten er ligeglad; de ma jo have pen-
ge nok siden de hverken tager hensyn til
udstillere eller, lbr den sags skyld, de beso-
gende, der tvinges til at betale entre 2 gan-
ge, hvis de vil have alle slags katte at se.

Og det var dog kun et bur lørdag nat jeg
bad om. - Der kan man sel

Lis Rhynrer Friis
Bpgebjerg 7, 547 I Søndersø



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
Vildsvine børste r

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

Teralin - Linatone - Peistilskud
Kattehuler - Kattesenge

Transportboxe Kradserræ til væg og på stander
Katteparf ume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Medlem af Rosen

Konto
Kig ind hosKaltemad på dåse og tørkost

R osen gå rdsce ntret
5220 Odense SØ

Tlf. (09) 15 97 58
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»lN DIGO«
SIAMESERE, ORIENTALSK KORTHÅR & FoREIGN wHITE

Mangeårigt kvalitetsopdræt af klassiske Siamesere \24, 24a, 24b, 24clr.
Første og ældste danske opdræt af Tabbymaskede Siamesere (32SP,328P, 32CP,32LPl.
Nyt opdræt af Orientalsk Korthår (29sb, 29,29a,29c, tabby og spotted) samt Foreign White
(35).

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

Ædle, racetypiske Siamhannor til avlstjenests:
Ch. lndigo Filou (32LP), 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

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.

persere.
Opdræt i farverne:

BLÅ, CREME og BLÅCREME
Bl- og Tricolour.

KILLINGER TIL SALG.

Ruth og Erling Griinleld
Eskær 13, Trasbøl

6200 Åbenrå. Trf. (04) 68 56 93

Chatbleu Petit Garcon (blå)
til avlst.leneste

20
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Specialklubber
På den stiftende generallorsamling i Birke-
rød den 23. maj l98l var 14 medlemmer fra
Racekatten og DARAK mødt op, l3 andre
fra alle 3 danske katteklubber havde i for-
vejen tilkendegivet, at de ønskede at være
medlem af klubben, og desuden havde vi
hørt om et lignende antal, som var inter-
esseret. Så alt i alt mente vi derfor, at der
var grundlag for at starte DANSK SIL-
VER KATTEKLUB.

I fællesskab formulerede vi en formåls-
paragraf og udarbejdede klubbens love.
Der blev valgt formand, kasserer og 3 be-
styrelsesmedlemmer. Endvidere blev det
drgftet, om det kunne lade sig gøre at af-
holde specialudstillinger lidt længere ude i
fremtiden. Der kunne være tale om både
præsentationsudstillinger og om konkur-
renceudstillinger, evt. i samarbejde med en
anden specialklub.

Men hvordan går det så nu sidst i juli;
vi må sige, det går over al forventning,
næsten daglig kan vi sende blade ud til
kattefolk, som pnsker at være med. Vi
hgrer også, at det er lige det, vi neangler,
så lad os håbe, at det vil fortsætte. Så nu
mangler vi kun dig i vor klub.

Ring til Birthe Nielsen på O2 - L7 92 57.

Der var lgrdag d.20. juni l98l indkaldt til
stiftende generalforsamling for DANSK
COLOURPOINT KLUB, specialklub for
Colourpoint - alle maskefarver i Alberts-
lund i Albertslundhuset.

Der var fremmødt l6 deltagere, og sam-
tidig blev oplyst, at ca. l0 personer var for-
hindret i at deltage.

Generalforsamlingen samt udkast om
love for klubben blev vedtaget Enstemmigt,
der blev derefter stemt om bestyrelses-
medlemmer. Det blev samtidige 6nstem-
migt vedtaget, at den valgte bestyrelse sid-

der lor 2 år. Endvidere kan oplyses, at af
de l6 fremmødte deltagere var l4 fra Race-
katten og 2 fra Darak.

Oplysninger om klubben samt indmel-
ding hos Allan Kierullf på 02 - 64 l3 06.

DETTE BLAD ER TRYKT I

sKøDr PEDEqsTE§?

TE L- EFON 92 48 09

H-JØRRING

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 f..rref indes.

ZI



Felis Danica
Referat fra den ordinære plenarforsamling
afholdt den 28. maj l98l på hotel Nybord
Strand.

Frokost for de deltagende plenarer kl.
12,00, mpdet begyndte kl. 13,00.

Som dirigent valgtes Vagn Christiansen.
Dagsordenen oplæstes og godkendtes.

Som referent valgtes Aase Nissen.
Punkt 2: Valg af kontroludvalg og optæl-

ling af klubstemmer. Her valgtes Mogens
@sterby, Eskild Jgrgensen, Per Bork, Rik-
ke Esmann, Flemming Nielsen, Gurli Ru-
gaard.

Stemmetællere blev Lykke Lykkeland,
Erwin Pedersen, Keld Schmedes.

Kontroludvalget optalte klubstemmerne
til: Racekatten 864 - Jyrak 775 - Darak
382.

l0 plenarer til RK - 9 plenarer til JK - 5

plenarer til DK.
Punkt 3: Formandens beretning,
Året siden sidste plenarforsamling har

været et særdeles roligt år for FD, og for-

KATTEPENSION
Ttf. 09 - 72 32 66

v/ Doris og Niels Gosvig
KLAREGADE22

5620 GLAMSBJERG

retningsudvalget har kun været samlet fire
gange. idet der praktisk taget ingen sager
har været indsendt til behandling. Fra for-
retningsudvalget er i årets løb p. g. a. sær-

lige omstændigheder udtrådt tre medlem-
mer, næstformand Peter Nord, udvalgs-
medlem Birgitte Johansen samt vicesekre-
tær Inga de Pineda, disse tre medlemmer
blev erstattet al Susanna Bugge, Flemming
Nielsen samt Eskil Jgrgensen.

Lovændringsudvalget har arbejdet og
fungeret godt, og det er mit indtryk af disse
udvalgsmøder har bidraget til en noget
bedre lbrståelse os alle imellem. Lov-
ændringsudvalget har nået hvad der blev
pålagt på sidste plenarlorsamling, og frem-
lægger idag et forslag til ændring af udstil-
lings- og stambogsregler.

Udvalget dvs. de tre klubber imellem, er
blevet enige om at det ikke er tiden for at
oplpse dette udvalg, men at fortsætte med
at gennemgå også loreningens love, med
henblik på at forelægge resultatet på næste

plenarlorsamling.
En praktisk ting dette udvalg også kom

KATTE, HUNDE
os FUG LE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅNOEM
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - tl4 30 99

))



frem til, var en justering af priser på stam-
tavler m. m. således at de kunne blive ens

de 3 klubber imellem.
F'D har også fået nye stamtavler, og jeg

har lået mange kommentarer både fra for-
brugere samt fra dyrlæger om at de er en
væsentlig forbedring sammenlignet med de
gamle, een enkelt negativ kommentar har
jeg dog også modtaget.

Den sidste opggrelse af stamtavler viser
en lremgang idet der iflg. opgprelsen er op-
drættet 2883 katte og der er ansøgt om 168

stamnavne.

Til FIFE's generalforsamling var FD
repræsenteret afto repræsentanter. Dette er
efter min vurdering ikke bare ved forhand-
lingerne, men især ved korridorsnakken om
aftenen samt ved udvalgsmlderne af stor
betydning at Danmark er repræsenteret,
gerne med så mange repræsentanter som
muligt, dette er den eneste måde vi kan
gøre os håb om at blive hgrt og accepteret.
Derfor vil jeg opfordre til det kommende
forretningsudvalg, til igen i år at sende
mindst 2 repræsentanter og allehelst tre
(een lra hver ktub) som så kan kommunike-
re angående de altid opstående ændrings-
forslag, som sandelig kan bevæge sig langt
væk fra de oprindeligt stillede.

På plenarforsamlingen sidste år blev der
åbnet mulighed for at opstarte specialklub-
ber, og på nuværende tidspunkter er en
enkelt blevet stiftet, nemlig en klub for Sil-
verkatte og flere er på vej, f. eks. en for
rpde perser og en for colourpoint. Altså,
elter en stille start er denne nye impuls for
udvikling al vor hobby ved at tage fat - og
det vil blive spændende at se hvad det næste
år vil bringe.

Til formandens beretning spurgte Susan-
na Bugge hvorfor Allan Kierulff havde væ-
ret tilstede ved FIFE's generalforsamling.
Allan Kierulff svarede at han var blevet
valgt som rådgiver til delegaten af forret-
ningsudvalget. Ligeledes spurgte Susanna
Bugge om Jyr4k's forslag fra Ringe mØdet,
ang. kravet om l0 ugers reglen om vaccina-
tionen imod kattesyge blev ophævet imod

en vaccination også mod influenza. Hertil
svarer Allan Kierulff, at der ikke var gjort
noget ved det, da der skulle laves nye love
og afholdes et dyrlægemlde, men at der
skulle arbejdes videre på det.

Herefter godkendtes formandens beret-
ning.

Punkt 4: Forelæggelse af det reviderede
regnskab.

Flemming Nielsen var utilfreds med at
regnskabet ikke var sendt ud og mente at
formanden skulle have rykket flor dette.

Eskild Jgrgensen som havde revideret
regnskabet oplyste, at han p. g. a. eksa-
mensræs og andre ting var kommet for sent
med revideringen og havde sendt regnska-
bet ud for kassereren, dog havde Darak
aldrig modtaget noget. Eskild Jgrgensen
beklagede ligeledes ikke at have sendt regn-
skabet videre til den anden revisor, p.g. a.
manglende adresse.

Herelter fik kasse^ er Vally Jensen ordet.
Driftsunderskudet var på kr. 9.832,06.

Der var købt 10.000 nye stamtavler, kopier
osv., der var stamtavler nok til 3 Vz år frem,
udgilten til disse må ses fordelt på flere år,
Der var indkøbt en pokal til DEKZV's
Essen jubilæumsudstilling, og der havde
været udgifter til afholdelse af den
ekstraordinære plenarforsamling.

Der var til regnskabet fglgende kommen-
tarer.

Revisor Eskild Jprgensen oplyste, at der
manglede bilag for kr. 57,05 og fastslog at
Jyrak burde betale sine regninger til FD
hurtigere.

Susanna Bugge mente der var et reelt
underskud på stambogsfgringen og dertil
gives tre grunde: Stamtavlerne var for bil-
lige. Lpnnen for lremstilling af stamtavler.
Leasing al skrivemaskine.

Fra Darak blev der stillet spprgsmål
angående jubilæumsgaven til Tyskland, og
mente at Felis Danica også skulle betænke
de danske klubber. Jyrak tilsluttede sig
denne tanke og mente det var for dårligt, at
der ikke var givet en pokal til Darak's 50
års jubilæum, og fremhævede at det kunne
være svært at [ordele en evt. pokal fra

)1



Tyskland givet til Danmark. Allan svarede
at det var en invitation til FD's formand
om at komme til jubilæet i Essen, og at rnan
ikke kunne komme uden en gave. Susanna
Bugge fastslog, at der ikke altid skulle fore-
ligge en invitation for at komme med gaver.
Konklusionen på dette blev at det fremti-
dige forretningsudvalg tager problemet op
og diskuterer den fremtidige etikette.

Gurli Rugaard foreslog, at regnskabet
godkendes med en reprimande til kassere-

ren og revisorer. Dirigenten ønskede ordet
»reprimande« ændret til påtale, samt at
påtalen skulle omfatte formand. kasserer
og revisorer. Keld Schmedes tilsluttede sig

dette. Derefter godkendtes regnskabet.
Punkt 5: Fastsættelse af kontingent.
Allan Kierulff foreslog forhøjelse af kon-

tingentet (kr. 1000,-) til kr. 1500,- og pr.
plenar kr. 200,-.

Eskild Jørgensen foreslog fra Jyrak kr.
5,- pr, medlem.

Flemming Nielsen var imod forslaget og

mente den gamle ordning var god nok.
Rikke Esmann kunne ikke se hvorfor
Flemming Nielsen var imod dette, da det
ville blive billigere for Darak. Der blev
stemt om Jyrak's forslag, som blev vedtaget
med 23 stemmer for I imod.

Punkt 6: Valg af forretningsudvalg.
Allan Kierulff var villig til genvalg. Hans

Jeppesen, Jyrak, blev foreslået. Efter af-
stemningen blev Allan Kierulff genvalgt
med l5 stemmer - Hans Jeppesen I stemme

- 8 blanke.

Næstflormand: Per Hilfling Olesen blev
foreslået - og valgt.

Sekretær: Aase Nissen, genvalgt.
Vicesekretær: Rikke Esmann foreslået -

og valgt.
Kasserer: Vally Jensen var villig til gen-

valg, foreslået blev Susanna Bugge. Fgr
dette valg bemærkede Allan Kierulff at
man burde stemme således at klubberne
blev ligeligt repræsenteret i udvalget.

Valgt blev Susanna Bugge med l9 stem-
mer - Vally Jensen 2 stemmer - 3 blanke.

Forretningsudvalgsmedlem: Flemming
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Nielsen foreslået, og valgt.
Punkt 7: Valgt af delegat til FIFE,'s gene-

rallorsanrling.
Foreslået blev Susanna Bugge og Aase

Nissen. Valgt blev Aase Nissen med 15

stemmer - Susanna 9 stemmer.
Til generalforsamlingen anbelales at der

kommer en fra hver klub, dog har Dan-
mark kun een stemme.

Punkt 8: Valg af 2 revisorer:
Foreslået blev Kjeld Schmedes og Gurli

Rugaard, begge blev valgt med akklama-
tion.

Punkt 9: lndkomne forslag:
Forslag til nye regler vedr. starnbogs-

føring.
Ændringer og tillbjelser.

I b. ændres til: Katten skal tilhøre en
racc eller en krl'dsning af raccr der er aner-
kendt al FIFL,. GCCF eller CFA.

2. 2) slettes.

3 c. tilfojes: Katte nred dissidentstamtav-
ler kan overforcs til I-'II- E.

3 e. tredie [inie indsættes - skriltlig - efter
opdrætteren.

4 d. l. afsnit ændres til: Nar vaccine mod
smitsom bughindebetændelse kan tilbydes i
Danmark har I-. D.'s forretningsudvalg
mandat til at al'skalfe punkt 4 d. lorste
punktum og erstatte denne af normalt gæl-
dende regler om smitsom bughindebetæn-
delse (vedtaget med 13 stemmer lor - l0
imod - I blank).

5) Tvivlssporgsmal lorelægges avlsrådet
under FD.

Darak's forslag:
Der oprettes et avlsråd under FD, be-

stående af de tre klubbers stambogs-
sek reiærer.

Jyrak's ændringsforslag: Der oprettes et

avlsråd - med 2 medlemmer I'ra hver klub
som bliver udpeget alklubberne.

Der blev diskuteret - hvilken kompeten-
ce dette råd evt. skulle have, og man enedes
om at det skulle være rudgivende, men be-
stemmende ved genetisk rigtighed.

Det blev enstemmigt vedtaget at oprette



ct avlsrlid bcstirende af 2 repræsentanter fra
hrer klub.

F orslag til udstrllingsregler:
,Endringer der blcv vedtaget:
I b. Fjcrde linie tillb.jes elrer sekretær, og

udstillingsgebyr scndcs til arrangerende
kluhs kasserer.

S.lette linie elter attestering ændres til:
Betaling skal erlæggcs samtidig med tilmel-
ding.

I d. Andet afsnit erstattes med fBlgende
ordlyd:

I tilfælde al leukæmi (Felv) gælder sam-
me regler som lor avl (se regler for avl, stk.
d). Der er desuden 6 måneders udstillings-
karantæne efter sidste forekomst af smit-
som bughindebetændelse (FIP) i bestan-
den.

Side 2.

f. ændres tilg. g. til h.
g) sidste linie, ordet - fiernet - erstattes

med amputeret.
Og tilfpjes: Der opfordres til at klippe

spidsen af kløerne.
4 c. klasse 8 - Ungdyr erstattes med kil-

ting.
Side 3.

3-Champion - tilfpjes, og øvr. korthår.
Side 4.

8 - ungdyr - erstattes med killing.
Med ovenstående ændringer og tilfgjel-

ser blev forslagene til nye stambogsfgrings-
og udstillingsregler vedtaget.

Punkt l0: Konfirmering af Stambogs-
fgrer Grethe Pedersen.

Susanna Bugge bad om faste ansættelses-
forhold for fremtidige stambogsfgrere, så-

som alle ansøgere skal tages i betragtning.
Herefter blev konfirmeringen al Grethe

Pedersen fulgt alakklamation.
Punkt I l: Eventuelt.
Det blev bekendt at DEKZV skylder de

danske klubber penge lor adskillige udstil-
lingsgebyrer, det blev besluttet at sende et
samlet krav.

Herefter takkede formanden dirigenten
lor et udmærket arbejde og generalforsam-
Iingen sluttede i fin tid kl. 17,15.

Aase Nissen - referent.

Giftige planter
Dyrlæge Knud Steensborg, Horsens, har
udarbejdet en liste over de for katte gittige

, planter. Har din kat ikke mulighed for at
komme ud og lorsyne sig med frisk græs,
undgå da at anskalfe nedenstående plan-
ter til hjemmet, lbr katten vil uden tvivl
på et eller andet tidspunkt kaste sig over
noget af det grønne, den har adgang til.
Pas derfor på:
vedbænd
liljer
solhat
buksbom
ricinus (olieplante)
påske- & pinseliljer
dieffenbachia
vibeæg
hyacinter
iris
engletrompet (datura)
mistelten
liguster
philodendron
avoccado
blodurt
caladium
julekaktus
pebertræ
hgrplante
guldregn
liljekonval
cestrum
kalmia
stormhat
rabarber
laurbær
farvebælg
tidlgs (nggen jomfru)
hjerteblomst (løjtn atshjerte)
euphorbia (ulestjerne)
nenum
fingerbgl (digitalis)
hestekastanje
hortensia

(fortsættes side 30. )
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Opdrættere

AbyssinierPerser
Stamnavn »OF NESS«

Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme.

Sonja Stoltenborg
Jacob Adelborgs 4116 50, 8240 Risskov

Ttf.06-1tu1l

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

))Gamanmor«

Colourpoint
»ZAKKO« Colourpoint

Specialopdræt af : Lilla + chokolade samt blå +
brunmasket.

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj '1, Hestehave, 6400 Sønderborg

Ttf. 04 - 429456

British BIue A 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,
Bellisve.l 16,9440 Aabybro. Tlf. (08) 242476
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SIGIRIYA
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere

Jørgen K. Andersen
Fagerhjem, Allestrup, 8961 Allingåbro

Trf.06-48 18&t

PERADENIYA

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

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

Burmeser
»Af PEGU YOMA«

Opdræt af brun burma.
Sterna Gilbe, Miltonsvej 21

8270 Højbjers. Tlf. 06 - 27 10 02

»AF DYREBORG«

Specialopdræt af brune burmesere.

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

Ttf. 09 - 61 19 B'l

»AF KÆHLEBSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere

samt Hellig Birma
Killinger lejlighedsvis til salg.

Hanne Kæhlershøj
Melbyve.i 86, 54t]6 Grindløse.

Trf . 09 - 86 1270

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Uranosvej 1 1, 921 0 ÅtOorg SØ
Trf. 08 - 14 03 39

Opdræt af rødtabby - røde - sorte - og
skildpaddef arvede persere.

Anne Mette Moring
Enghavevei 26, 8600 Silkeborg

Ttf. 06 - 82 14 20



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. Tlf . 02 - 54 38 76

»AF JAWHARATT
Lille siamopdræt i forskellige farver

Killinger lejlighedsvis til salg.

Anne Lise Kaae
lngrids Alle 13, 5250 Odense SV.

Ttf.09-125291

Cornish Rex

»rRlBERlA«

Gerda & Jan Pedersen
Nederballevej 20, 5463 Harndrup

Tlf. 09 - 88 17 0B

Forskellige racer

Stamnavn »AF FREDENSLUND«

Opdræt af brun- og tabbymasket siam,

orientalsk korthår og vildtfarvet aby.

Lis Rhymer Friis

Fredenslund, Bøgeb.lerg 7, 5471 Søndersø

Ttf.09-89 1503

»PEGASUS«
Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91

56!X) Tommerup. Tlf. 09 - 75 14 17

nSalween Blue«<

Siamesere 24a, 24b, 24c.

Orientalsk Korthår: Havanna, Blå, Lavendel

Siisse Leiditz
Østbanetorv 1, 1.8000 Arhus C

Ttf. 06 - 1273 40

,Af Ølstedu
Opd ræt af chokoladeplettet Orientalsk

Korthår og Havana.

Helle Møller-Madsen, Ølstedgårdvei 19
5230 Odense lV. Tlf . 09 - 15 87 80

Til Avlstjeneste. fortsat

Perser
Hvid Perser'2a

Ch. Dennis La Douce
3xBio

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15

Tåstrup 841 0 Rønde
iif.06 - 367284
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Brunmasket colourpoint:
HANSI AF BLOVSTBøD

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde

Ttf. 06 - 367284

BLÅMASKET COLOURPOINT

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

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

Blåmasket Colourpoint
BULLER STEVNSBO

Otto Olsen
Fredensvej 1 6, 4654 Fakse Ladeplads

Trf. (03) 71 66 69

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 Håjek

Myrkærvej 5, 6392 Bolderslev.
Tlf. 04 - 64 63 23

Brun burmahan
Boonmee af Stougård
Lene Bang Sørensen

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

Brun Burmahan
INT. CH. MOSO aI PEGU YOMA

1 x BIO 1>r BOX

Sterna Gilbe
tV iltonsvej 21, 827 0 Høj bjerg

Telf . 06 - 27 10A2

Orientalsk korthår

Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam)

Uruguay Filur
(begge leukæmitestet)
lnger Fl6e 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

Trf . 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

EXI.BIO
Christian Dorf

ÅOjerg 18, 6340 Kruså
Telf.04 - 67 1275

Til avlstieneste

Colourpoint

zt

Burma



Perser

aLÅ penseRHAN
Cæsar af Helle

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

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk importl

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

Trf. 04 - 68 56 93

Creme perser:

Cigo af Bangalores, parringsgebyr 500 kr

lnge og Peter Nord

Silovej 7, 609A Sjøtund
Ttf. os .57 47 55

Creme perserhan
Ch. Staud's Sugar Boy

2x BACIB
Else & Jørgen Sørensen
Solsortevej 47, 8643 Ans

Tlf. 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

1xCAC, lxBlO
Sundhedsattest kræves

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 99OO Frederikshavn

Ttf. oB - 42 05 10

Hvid perserhan

Galapagos' Tut-ankh-amon
Dora Strellner

Mirabellevej 5, 9OOO Ålborg
Tlf. 08 - 13 19 42

Ch. Zarco's llja (sort-hvid)
og hans søn Maymann von Strellner's

Ruby(sort) 1xcac.

Vibeke og Børge Jensen
Sognevej 9, Kousted, 8900 Randers

Trf.06-443553

Chinchilla han
Virak's Rusti Buss

Grethe og Kurt Hansen
Kongshøjvej 123,9210 Aalborg SØ

Ttf. 08 - 31 51 96
(se også side 27)

Abyssinier
Cabo af G!æde (23)

søn af Youcatan Fuscus af Sigiriya
Karen og Hans Jeppesen

Abildvej 10, Skæring
8250 Egå - 06 - 22 37 24

Killinger netop nu
BRUNE BURMAKILLINGER

Lene Bang Srrensen
Lillevej 5, Balslev

5592 Ejby
Ttf. 09 - 4217 58

BURMAKILLINGER
t.d.14t881

Brune og tortie
Sterna Gilbe

Miltonsvej 21, 827 0 Højbjerg
Telf. 06 - 27 1002
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ridderspore
lupin
valmue
vintergæk
desuden alle vilde svampearter, som olte
bruges til især juledekorationer. Pas også
på nålene fra grantræet vedjuletid.

Din kat skal jo have [idt grønt. så derfor
hvedekerner (kan købes i Brugsen i poser
til ca. 2 kr.) i urtepotter med ti dages mel-
lemrum, eller køb purløg, så har din kat
adgang til »det grønne drys« hele tiden.

Til næste nummer har dyrlæge Steesborg
lovet at udarbejde en liste over de medika-
menter, som drægtige katte ikke må be-
handles med. Her tænkes der især på
»hjemmeapotekets« beholdning.

HUSK!
familiemedlemskab koster kun

kr. 10,-!
(Kvittering giver gratis adgang tilvore udstillinger)

\-7*i* A

lltt,M

0K: - 0K! - Vi. kan godt Laue en aftale, moy:
Jeg skal nok holde op med at bide dig t pa1;-
tewte hui.s du til genge.Ld holdey, op med at
Løfte mig i nakkeskindet!
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Ormemiddel?
VermoxVet.

-det bli'r ædt
)

ruu ocsÅ TTABLETFoR/VI 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 killingerr/r tabl. 2 gange daglig i 5 dage.
Katte oB små hunde 1/z tabl. 2 gange daglig i 5 dage.
Større hunde 1 tabl. 2 gange dagiig i 5 dage.

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

JAI\ISEEI\FHAFIMAS
HAMMERBAKKFN 21 3460 BlRKEROD TLF (02)811044
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Nordiyllands store
I

specla
Kort

ringer . .

vi sender
eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

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

9000 Aolborg
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