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Han siger jegerlsæsen.Detlsnhan selu uæte.

Hon gine; når han hælder

N<i. Mon hor jo ikke selu
ualgt sit miljø.

ldag skal den kræsne kat
ho' store, lækre fiskestykker i hakket

leuer og indmad.
Ogsri Whiskos. Han er bleuet ret

kræsen med huadhan køber
p.llers kommer han til at smide ucil

IgenWhiskos.
Den kræsne kat har noget at uælge imellem.

Vild*tykker og leuer i udsøgt gel€-sous.
Hon begynder at lære det. Men hua

Hon sidder deroure og smouser
i kronhjort

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

han slipper let
omknng moden til mig.

Så er det skroldespanden
og penge ud af lommen.

Men det sgnes, som om
hon har lært deL

Whiskas medkød og lever/ Whiskas med iisk/ Whiskas med vildt/ Whiskas med fjerkræ

ruhiskas
Hvis du elsker en l<ræsen kat.

)) \ /il
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hvæssebrættet
'16. årgang

Udkommer 4 gange årligt.

Årsabonnement kr. 50

REDAKTION

Susanna Bugge
(ansvarshavende)

Kærlodden 7

8li|20 Mårslet
Trf. 06 - 27 28 19

lrene Thisgaard
(annoncer)
Thorvaldsensvej 97
700O Fredericia
Trf. 05 - 93 34 35

June Krogsøe

Krengerupvej 91

5690 Tommerup
Trf. 09 - 75 14 17

Tryk: Skødt Pedersens

Bogtryk & Offset, Hjørring

Forside:
Næsten alt kan lade sig gøre;

hvorfor ikke rotte og kat?

Fra vores grønlandske korre-
spondent Svend Krogsøe.

Indholdsfortegnelse:

Generalforsamling. . . .

Stoffer der medfører risiko.......
FlFe-generalforsamling l98l .. . .

Portrætter fra Kolding.
Nyt fra Avlsrådet
Husk at
Klubmeddelelser.....
Musical for katteelskere.........
Ny specialklub
Hvad skal der stå på stamtavlen? .

Har I hørt det?. . .

Opdrættere
Til avlstjeneste. . . . . .

Killinger netop ny

4
5

6

l5
t1
l9
2l
22
25
26
28
34
36
38

Eftertryk tilladt med kildeangivelse med mindre andet er
angivet.

dt fl,}irt
ooo

til alle kattevenner

Dead-line:
Bidrag til blad nr. l-82, der er planlagt til at
udkomme sidst i marts, skal være redaktionen i
hænde senest 15. februar 1982 (håndskevet
stof dog l. februar.).
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Herved indkaldes der til

Ordinær
generalforsamling

i Musiksalen, Aalborghallen i Aalborg

Lørdag den 20. februar
1982 kl. 13.00

med den i vedtægterne anførte dags-
orden.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være sek-
retæren i hænde senest 15. januar 1982. Der
gøres opmærksom på, at forslaget vedr. nye
vedtægter, udsendt til samtlige medlemmer
sarnmen med Hvæssebrættet 2-81, vil blive
behandlet under pkt. 4. Ekstra eksemplarer af
forslaget kan rekvireres hos sekretæren.

Susanna Bugge
Formand

JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Susanna Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
rtt. 06 - 27 28 19

NÆSTFORMAND

June Krogsøe
Krengerupvej 91

5690 Tommerup
Tfi. 09 - 75 14 17

SEKRETÆR:

Eskil Jørgensen
Søgårdsvej 9
5750 Ringe
Ttf. 09 - 623375

KASSERER:

Mogens Østerby
Klingeskov 13
5450 Otterup
Tfi. 09 - 82 18 44
Postgirokonto 5 06 85 09

UDSTILLINGSSEKRETÆR:

Lykke Lykkeland
Elstedhøj t6
8520 Lystrup
rfi.06 - 22 32 32

STAMBOGSSEKRETÆR

Helle Møller-Madsen
ølstedgårdve.i 19
5230 Odense
Tlf.09 - 15 87 80

BESTYRELSESMEDLEM

Per Hilfling-Olesen
Havbovej 9
2660 Brøndby Strand
Trf. 02 - 73 68 08

SUPPLEANTER:

lrene Thisgaard
Thorvaldsensvei 97
7000 Fredericia
Trf. 05 - 93 34 35

Hans Jeppesen
Abildvel 10
8250 Egå
rfi. 06 - 22 37 24
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Stoffer der medfører risiko for tidlig foster-
død, misdannede killinger og abort.
Knud Steensborg.

I almindelighed må man konstatere, at der kun
er beskrevet få stoffer med teratogen (mis-
dannelsesfremkaldende) effekt hos katte. Disse
er:

l. Progesteron (P-piller)
2. Corticosteroider (binyrebarkhormo-
ner)
3. Pesticider (loppemidler)
4. Grisofulvin (mod svampeinfektioner
f.eks. ringorm)
5. Tetracyclin (antibiotikum)

ad l. Anvendes som antikonceptionelt mid-
del, ved visse psykiske lidelser, ved
visse svulstlidelser, og evt. ved visse
hudlidelser. Givet til drægtige katte kan
det bevirke, at der fødes hermafroditter
(tvekønnede killinger), og det medfører
ofte en besværlig forlænget fødsel.

ad 2. Anvendes i behandlingen af allergier
(f.eks. loppeallergi), diverse smerte- og
irritiationstilstande, evt. i cancerterapi-
en og ved behandling af koniske be-
tændelsestilstande. Givet til drægtige
katte, kan det bevirke udvikling afstore
vædskefyldte fostre, endvidere med de-
fekte forben, evt. kan de helt mangle.

ad 3. Anvendes i behandling aflus, lopperog
pelsmider (vask, pudder, spray). Be-
handles drægtige katte, kan det være
årsag til for sen sammenvoksning af
kraniets knogler, mangelfuld udvikling
af tænder, hydrocephalus (vand i ho-
vedet), mavespalte (indvoldene hænger

ud), brok, ganespalte.

ad 4. Anvendes mod svampeinfektioner, f.
eks. ringorm. Kan være årsag til gane-

spalte, for korte haler, for korte ben,
mangel på eller sammenvoksning af
mellemhånds/fodsknogler.

ad 5. Anvendes mod infektionerundernavne
som f.eks. tetracyclin, dumocyclin, og
aureomycin. Ved behandling i drægtig-
hedsperioden kan det give hjerneska-
dede fostre.

Man kan groft opdele et fosters »liv« i 3

perioder.
A. Perioden før ægget sætter sig fast, - dette

sker ca. på 14. dagen.

B. Perioden hvor de forskellige organer
udvikles, - fra ca. 2. til 6. uge.

C. Perioden hvor fostret stort set kun vok-
ser,

Periode B er så langt den mest følsomme. Fra
2. il 6. uge er der stor risiko for udvikling af
misfostre ved medikamentbehandling.

Perioderne A og C er for det første mindre
følsomme, og for det andet viser evt. påvirk-
ninger af fostre sig oftest ved tidlig fosterdød,
foetal absorption (fostret opsuges i livmoder),
eller abort.

Naturligvis bør man erindre sig, at mis-
dannelse kan skyldes andre forhold, som uhel-
dige genkombinationer, forkert fodring f.eks.
for meget eller for lidt A-vitamin eller mangel
på taurin og infektioner som f.eks. influenza,
kattesyge, toxoplasmose, FIP. og leukæmi.

HUSK!
familiemedlemskab koster kun

kr. 10,-!
(Kvittering giver gratis adgang tilvore udstillinger)
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FIFe - generalforsamling (GF), Wien 1981

I: Delegaterne blev budt velkommen af Hr.
Jarosch, der er formand for den østrigske
klub OVEK, der havde arrangeret mødet.

II: FIFe's præsident, Mr. Jimmieson, åbnede

mødet med en tale, som også skulle gælde

som formandsberetning. Først beklagede
han at FlFe-grundlæggeren, Mme. Ravel,
ikke var til stede. Så mindedes man Italiens
formand, Dr. Bruno, med et minuts stilhed.

I talen blev bl.a. oplysVnævnt:
at FIFe stamtavler betragtes verden over

som garanti for ægthed.
at vi må gå fremad med åbent sind, også

når det gælder anerkendelse af nye ra-
cer/varieteter, ellers risikerer vi at vore

medlemmer overtages af dissidentorga-
nisationerne, der nu mere end nogen-

sinde står på spring efter dem,

at vi har overhalet England og USA på

mange måder men halter bagefter med

meget. Efterlyste i denne forbindelse et

europæisk projekt vedr. virussygdom-
me.

at man har taget kontakt med GCCF for at
få et samarbejde. Dette vil vicepræsi-
denten, Mrs. Oliver, berette om senere.

at der også søges samarbejde med USA,
hvor Jimmieson deltog i CFA's GF. I
den anledning fortalæ han, at man i
CFA vedøg, at katte med knæk på

halen, samt monorchide katte har certi-
fikatstatus, og at den samme kat kan
udstilles op til 50 gange årligt. Alle disse

beslutninger til fremme for katten!

at FIFe har'i det svejtsiske handelsregis-

ter fået registreringsnurwner 25 42.

at dererforetagetvæsentligestramningeri
den økonomiske dispositionsret. I frem-
tiden kan ingen disponere over midler-
oe alene, der skal to underskrifter til.
Indtil 21. oktober d.å. havde kassere-

6

ren, Hr. Mannes, kunnet disponere ale-
ne. Beklagede, at intet regnskab blev ud-
sendt forud for mødet. Der har været
vanskeligheder og manglende samarbej-

de med Hr. Mannes. Også samarbejde i
økonomisk retning med medlemslande-

ne blev efterlyst.
den franske version af GF referat fra
1980 endnu ikke er godkendt.

der har været forbundet stor ulejlighed
med revisionsarbejdet, da regnskabet

tilsyneladende er i et stort rod.

Sluttelig takkede han fru Rossi, samt med-

lemmerne af de forskellige komiteer for deres

store arbejde, især udarbejdelsen af de nye

standarder, der vil blive trykt så snart det
endelige revisionsarbejde er foretaget.

Han opfordrede til athuske athave respekttil
hinanden, og det arbejde, som skal udføres.

Talen blev afsluttet med: May God and wis-
dom guide us (måtte Gud og visdom lede os).

Til præsidentens åbningstale bemærkede
Frankrigs repræsentant, prof. Nouvel, at det
efter han opfattelse er beklageligt, at FIFe's
grundlægger, Mme. Ravel, for første gang i
FIFe's 34. årige historie ikke er tilstede ved en

GF. Dette skyldes efter hans mening, at tra-
ditioner og vaner er blevet erstattet af diktatur.
Han u<itrykte håbet om at dette måtte ændres til
det bedre.

ru Herefter opstod der tvivl om Hr. Scho-

ler, hvem Brazilien har givet fuldmagt,
kunne accepteres som dette lands re-
præsentant. Efter lange diskussioner
blev det fastslået, at det kunne man ikke
idet han ikke er medlem af en delega-

tion, idet iflg. vedtægterne kan man kun
lade sig repræsentere af et andet de-

legat.
Stemmerne blev herefter optalt; der

at
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vat 14 repræsentanter på dette tids-
punkt (om lørdagen dog 15, da lekko-
slovakiets repræsentant ankom for sent).

ry. Herrerne Camling og Steinhauservalg-
tes til stemmetællere.

Hollands repræsentant, Hr. Goos-
zens havde indvending mod at Østrig på

mødet er repræsenteret af både OVgf
og KKO, dvs. havde to stemmer ved
GF.

Advokat Maystre, som havde udar-
bejdet de nye Statutter, og som af ge-

neralsekretæren, Mme. Rossi, var ind-
kaldt til mødet som teknisk rådgiver,
kunne oplyse, at der iflg. Statutterne er

\lemmel for at Østrig og Holland re-
præsenteres af 2 stemmer hver, idet der
er en undtagelsesregel for disse to lan-
des vedkommende. At Holland havde
dannet et fælles forbund, så kun en
stemme benyttes, kunne han kun hilse
velkommen.

V. Som kontrollanter til dette års referat
valgtes, Hr. Wassilieff til fransk, Mrs.
Oliver til Engelsk, og Hr. Sæinhausertil
tysk enstemmigt.

VI. Herefter gik man over til godkendelse af
referaterne fra 1980 på de tre sprog.
Den tyske og den engelske version var
blevet godkendt afhhv. hr. Steinhauser
og Mrs. Oliver, og fundet i overens-
stemmelse. Den franske version var
ikke blevet godkendt af prof. Nouvel,
idet han påstod, at referenten og han var
uenige på flere punkter, og referenten
har sat sit personlige præg på referatet,
Referenten, Mme. Rossi, henviste til
brindoptagelsen. Herefter bemærkede
prof. Nouvel det pudsige i, at regn-
skabsaflæggelse overhovedet ikke er
indgået i referatet, og det må dog også
findes på båndet.

Ved en efterfølgende afstemning blev
den franske version godkendt med en-
kelte ændringer med 14 stemmer mens VIII
6n afholdt (afh) sig fra at stemme.

VII Præsidentens beretning var kort, idet
han henviste til sin åbningstale og til-

føjede, at en del afhans tid bliver brugt
til at gøre omverdenen bekendt med
FIFe.

Kassererens, Hr. Mannes', beretning
indeholdt unds§ldninger for at regn-
skabet ikke var blevet udsendt på et tid-
ligere tidspunkt (blev fremlagt på selve
mødet) og oplæsning af nogle tal, som
viste et overskud på Sfrs. 23.382,46.

Af revisorernes, Hr. Danielzik og Hr.
Svennen's beretning fremgik, at regn-
skabet flyder, så det nævnte overskud
kunne lige så godt være et underskud.
Den ene revisor, Hr. D, påpegede, atdet
ikke er revisorernes pligt at vise kasse-
reren hverken hvordan regnskabet bør
opstilles, eller til at føre det. De var dog
villige til at hjælpe med en sanering af
rodet. De påpegede endvidere, at40o/o
af indtægterne synes at blive brugt til
afholdelse af generalforsamling.

Herefter fulgte en kæmpediskussion
om hvad pengene går til, og hvor man
mente besparelser kunne opnås.

Advokat Maystre giorde forsamlin-
gen opmærksom på, at foreninger bliver
beskattet i Svejts, ganske vistmed etlavt
procenttal. Dette mente han, burde ind-
gå i overvejelserne til næste års budget.

Herefter fulgte afstemning om accept
afbestyrelsens arbejde. l2 stemteja, I
nej og 1 afh.

Inden afstemniogen om regnskabet
spurgte Tysklands repræsentant, Hr.
Niehoff, revisorerne om pengene du-
biøst er forswndne. Svaret hertil var:
Nej, alt synes at være OK.

Afstemning om kassererens rapport
og fritagelse for ansvar:
5 ja, 8 nej, I aftr. Dette resultat betyder,
at skulle der i optrævlingsfasen vise sig
at være regrskabsmæssige uregelmæs-
sigheder, vil kasseren blive draget til
ansvar.
Herefter fulgte fremlæggelse af diverse
sager fra resp. komiteer:
Udstillingskommiæen:
l Udtagelse til BIO kan kun ske,
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hvis der er mindst tre af slagsen

(kastrater ikke iberegnet). Hvis
der er flere end 3 og ungdyrklas-
sen også indeholder 3 eller flere
&øn der også udtages BlO-ungdyr.
Vedtaget enstemmigt.

2. Der skal udtages BIS i gruppeme

LH, KH, Siam/OKH og Semi-

LH. Blandt disse &az der udtages

en Best in SHow.
Vedtaget enstemmigt.

3. Bedømmelse ved burene må ikke'
hnde sted. I specielle tilfælde kan

dispensation dog søges.

12 ja, I nej, I aftr.

4. Udstillingensåbningstider skal
være angivet på spisesedlen.
Vedtaget enstemmigt.

5. Når specielle diplomer over certi-
fikater etc. ikke udfærdiges, skal
den arrangerende klub påføre kat-
tens navn dommersedlen og attes-

tere bedømmelsens rigtighed.
13ja, I afh.

6. Under Nationale udstillinger kan

der ikke opnås punkter til Grand
Champion/Grand Premier. Hvis
en Int. Champ./Int. Prem. delta-
ger, kan det kun ske udenfor be-

dømmelse.
13 ja, I ofh.

7. Udstillere er forpligtede til senest

6n måned efter erhvervelse af sid-

ste certifikat (i klasseme l, 2, 3, 4,
5 og6) at meddele klubbens sbkre-

tariat dette ved fremvisning af do'
kumentation.
13 ja, I afh.

8. En kat, som har en titel, må ikke
flyttes til et andet opdræt med

mindre dens afkom vidner om en

anlen genotype. En kat kan flYt-
tes kun ån gang til et andet oP
dræt.
8ja,5 nej,2 afh.

9. Når en kat har opnået te CAC/
CAP under tre forskellige domme-

re, må den ikke længere udstilles i
klasserne 5/6.
Har en kat opnået to CACIB/
CAPIB i siteget land, kan den ikke
længere udstilles i klasserne 2/3 i
sit hjemland, men skal udstilles i
udlandet.
13ja, I nej.

Disciplinærkomit6en:
1. Evt. klager vedr. overtrædelse af

FlFe-regler i forbindelse med ud-

tillinger skal sendes til landsfor-

eningen og koPi kan sendes til dis-

ciplinærkomiteens sekretær til o-

rientering.
(En nøjagtig tekst om defie Punkt
vil blive tilsendt senere).

14 ja, I afh.

Det meddeltes, at to australske dommere er

blevet udlukket af ACF. De vil blive slettet fra

FIFe-dommerlisten.
Dommerkomiteen:
l. OVef's forslag om seParat dom-

mereksamen for LH og Semi-LH.
I gruppen Semi-LH indgår l3C'
l3D, I 3NF (og nu I 3SO + I 3SO-
k).
Vedtaget enstemmigt.
De elever, som er i gang, kan i oP

il tt fu færdiggøre uddannelsen

efter nugældende regler.

2. OVEK trak sit forslag til fordel for
Tysklands, der er mere vidtgåen-
de: Colourpoints opdeles i alle far-

ver hver for sig (dvs. »øvrige far-
ver« udgår), med undtagelse afde
forskellige torties og tabbies, der
dømmes safilmen hver for sig.

t4 ja, I aft.
3. OVE,K: En manglende tand bør

ikke afskære katten fra et certifi-
cat.
Forslag fra dommerkommitden:
Overlades til den enkelte dommers

skøn.

15 ja.
Herunder minder man om beslut-
ningen fra 76 om korrekt bid i for-

I
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bindelse med underbid. Alle dom-
mere opfordres til atholde øje med
»skævt bid« hos persere, da der er
flere og flere af det. Skævt bid er
ikke ønsket.

4. Svejts: Anerkendelse af SOMALI
15 ja.
Somali er i FlFe-forstand en an-
den race en Aby. Der er ingen sær-

regel, hvorfor afkom efter Somali
x Aby skal føres som opdræt 26.
Somalis opdrætsnummer er I 3 SO
(vildfarvet) og l3SO-k (sorrel).
15 ja.
Somali bedømmes efter den ame-
rikanske standard (l 1 ja, 3 nej, I
afh.) med følgende pointskala:
Krop 20
Hoved & ører 15

Øjne 10
Kropsfarve 15

Pelslængde 15

Ticking l0
Pelstextur l0
Condition 5

og uden certifikatstatus.
13 ja,2 nej.

5. Svejts: Forslag om anerkendelse
afTONKANESER.
Dommerkomiteen kunne ikke an-
befale, hvorfor det blev vedtaget
med l4 ja og I afh. IKKE at aner-
kende Tokaneseren.

6. FlFeforslagvedr. afskaffelseafde
i Prag 78 vedtagne opdræts- og
registreringstabeller ( såkaldt Mar-
tin-forslag).
Dette forslag foretrak FIFe-besty-
relsen at trække. Samtidig blev det
stærkt pointeret, at disse tabeller
ikke er at betragte som REGLER,
men som vejledning for stambogs-
føring.
Af diskussionen fremgik, at kun
Danmark synes at følge disse (ik-
ke) regler slavisk. Andre lande har
et mere afslappet forhold til dem.

7. FIFe forslag om automatisk'god-

kendelse af de solide farvers for-
tyndingsfarver.
Vedtaget enstemmigt.
Tysk forslag om godkendelse af
Chokolade og Lilla persere. Ved-
taget at begge er godkendt uden
certifi katstatus. Opdrætsnummer
og standard udarbejdes af dom-
merkommiteen og udsendes på et

senere tidspunkt.
Tysk forslag om farveopdeling i
opdrætterne 33 og 33a.
6 ja,7 nej,2 afh. Forslaget faldt.
Norges forslag om opdeling af
Burmesernes tortiegruppe i farver-
ae 27 e torite,27 gblicreme og27h
+ 27j choko- og lillatortie.
Det blev vedtaget at opdele tortie-
gruppen i 4 farver (og ikke som
foreslået i 3) med 12 ja,2 nej, I
alh.
Norsk forslag om ændring af re-
gistreret stamnavn, hvis der alle-
rede findes et ståmnavn, der lig-
ner.
Vedtaget med 12 ja og 3 nej at
rettelse af to lignende stamnavne
skal ske til fordel for det ældst
registrerede stamnavn.
Australiens forslag om anerken-
delse af KORAT uden certifikat-
status.

Anerkendtmed12 ja,2nej, I afh.
Den amerikanske standard (CFA)
anvendes med følgende pointska-
la:
Farve 20
Kropsform
Kropsform & hale 25
Hoved & ører 20
Øjenform & placering 15

Øjenfarve 5

Pelstextur l0
Condition 5

Vedtaget med 12 ja, 2 nej, I afh.

Australiens forslag om anerken-
delse af British Tipped.
Da kravet om et vist antal dyr

9
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udstillet på en udstilling ikke var
opfuldt, kunne man ikke tage stil-
ling til forslaget.

14. Sveriges forslag om deling af Bri-
tish Shorthair og Europe i to grutr
per.

Dette forslag medførte lange dis-
kussioner. På komitemødet oplys-
te generalseketæren, at det af
FIFe udsendte rundspørge (refe-
rendum) til medlemslande vedr.
ønskværdigheden af en opdeling
var blevet besvaret af 15 lande,
hvoraf 6 svarede ja og 7 nej. På
denne baggrund gik komitden i
gang med at diskutere emnet. Efter
lang tids diskussioner stemte 3 for,
3 imod og 2 afholdt sig fra at stem-
me, hvorfor GF skulle afgøre sa-
gen.

I GF blev det spurgt, hvem der
havde stemtja til det udsendte re-
ferendum. Svaret kom meget mod-
villigt (efter at spørgsmålet blev
gentaget flere gange med 11 timers
mellemrum) fra generalsekretæ-
ren, der nævnte Danmark, Fin-
land, Sverige, Belgien og Iølien.
Da der kun blev nævnt 6, ønskede
man at vide, hvem den 7 var.
Svaret vå: Norge. Det proteste-
rede Norge mod, da de slet ikke
har reageret på forespørgslen. På
grund af denne uoverensstemmel-
se ønskede man da oplyst hvem
der havde stemt nej til det udsend-
te referendum. Generalsekretæ-
ren ønskede ikke at oplyse dette,
idet nej-stemmerne var baseret på
penonlige samtaler med forskel-
lige dommere.
Det blev herefter forlangt ført til
protokol, at dommerkomit6en var
blev fejlinformeret og havde derfor
handlet på baggrund af et forkert
udgangspunkt.
Under diskussionen blev det fore-
slået, at Europ6en i tilfælde af en

adskillelse kunne kaldes CONTI-
NENTAL SHORTHAIR for at
undgå et eW. senere ønske om vidt-
gående opdelinger som f.eks.
Skandinavisk Europ6, Italiensk
Europ6, etc.
Adskillelse blev vedtaget med 10
ja,4 nej og I afh.
Standarden bearbejdes af komite-
en sarnmen med forslag om op-
drætsnumre og udsendes senere.
Udgangspunktet for standarden
bliver det af Sverige indsendte
forslag.

I 5. Sveriges forslag om kontrol afnav-
lebrok og attest på at avlsdyret
ikke har det, samt krav om attes-
tation på at avlshannen ikke er
crypto- eller monorchid, blev æn-
dret til en anbefaling.
Det blev pointeret, at de bør indgå
i opdrættemes etiske og moralske
regler.

16 Sveriges forslag om at påføre or-
der »Temperament« på dommer-
sedlen blev også taget som en an-
befaling. Samtidig udtrykte man
ønske om mere skriveplads under
»Pels«.

17. Registreringen i form af LO eller
RIEX s/<a/ anføres på stamtavlen.

17. Alle de udsendte standardforslag
returneres til komiteen til videre
bearbejdelse, idet det har vist sig,

at oversættelseme er så dårlige, at
FIFe ikke kan lægge navn til dem.
Der var også andre problemer som
skulle løses.

Hr Steinhauser, Østrig, og Mrs.
Oliver, Australien, skulle kontrol-
lere hhv. den tyske og den engel-
ske udgave. Den franske version
anses p.t. for at være konekt. Iflg.
Jimmieson burde de slet ikke have
været udsendt i den form de er i.

19. Komiæen anbefaler, at standar-
den vedr. torties forbliver uæn-
dret, dvs. farven skal være i plet-
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ter, mens blåcreme ønskes velmi-
xed. Pletter på en blåcreme er at
betragte som fejl. De afgøres dog i
sidste ende af dommeren. Hos Co-
lourpoint skal alt i tortiegruppen
være plettet.

20. Knæk på halen, skært bid, over-
eller underbid, tydelig farvefor-
skelle i øjet, øjenskader, skelen er
alle fejl, der medfører tilbagehol-
delse af certifikat.
Vedtaget enstemmigt.
Følgende fejl medfører diskvalifi-
kation: Alle genitale anomalier,
nanisme (dværgvækst), polydac-
tyli (flertåethed), amputerede klø-
er, doping, afvisning ved dyrlæge-
kontrol, mere end hre ugers dræg-
tighed, agressivitet.
Vedtaget enstemmigt.

21. Colourpoint, Tabby, har certifi-
katstatus.
ll ja, I nej, 3 afh.

22. Creme-point Siameser har certifi-
katstatus.
Vedtaget enstemmigt.

23. Det blev vedtaget med 14 ja og I
nej at dommereksamen + stage må
kun foretages af FlFe-dommere.
Rapportafgivelse fra dommeren er
obligatorisk.

24. Det blev meddelt at Wim Eng-
berts, Holland, er udtrådt af ko-
miteen.

der Molen vil i fremtiden udføre det
praktiske arbejde og det blev kraftigt
påpeget, at kataloger SKAL sendes til
generalsekretæren, der for eftertiden in-
tet har at gøre med FIFe's økonomi.
Samtlige afgifter til FIFe bliver uæn-
drede i perioden indtil 30/6/83. Der var
en del diskussion om katalogafgiften pr.

kat, men der var flertal for ingen æn-
dring i dette anliggende.
Generalsekretærens månedlige honorar
forbliver uændret.
Nye medlemmer:
San Marino blev i første omgang afvist
p.g.a manglende kvalifi ceret fl ertal (3 / 4
af de afgivne stemmer) da 10 stemte for
og 5 imod. Dette kunne de l0 »venlige«
ikke finde sig i, idet argumentationen fra
nejsiden var ganske uacceptabel og da
Svejts på det nærmeste indlod sig på

heksejagt efter San Marinos repræsen-
tant. Man foreslog derfor en ændring af
dagsordenen gående ud på en prøvetil-
knytning uden stemmeret i et år med
prøverettigheder. Dette medførte en
meget lang og bitterdiskussion, dog blev
forslaget vedtaget med I I ja, 4 nej og I
afh.

Lichtenstein blev optaget med I 2ja, 3

nej, uden diskussion.
En repræsentant fra BEC, Berling,

oplystem at de egentlig ikke ønskede
direkte medlemskab af FIFe, men en
anerkendelse som selvstændig klub i
Tyskland, med egen selvstændig økb-
nomi. Hr. Niehoff oplyste, at forhand-
linger er allerede påbegyndt. General-
forsamlingen anbefalede l. DEKZV og
BEC at søge at finde en ordning sva-
rende til Holland og Østrig.
Herefter overgik man til behandling af
de enkelte landes forslag, som endnu
ikke var behandlet i de resp. komiteer.

FIFe
I
2

trukket (Martin skema).
trukket (underskrivelse af en kon-
trakt for GCCF dommere).
Herunder oplyste Mrs. Oliver, at

11

XII-
xrII

XIV

xv

xvI

X Til vicesekretær valgtes Hr. Scholer
med 12 ja, I nej + I afh.
Til vicekasserer valgtes Hr. Van der
Molen med 13 ja,2 nej.

XI. Kassereren har ikke udarbejdet et bud-
getforslag for perioden 8l-82, rnen det
havde generdlsekretæren. Dette for-
slag kunne ikke accepteres af den øv-
rige bestyrelse, idet de intet vidste om
deL GF anbefalede, at dette forslag
bliver anvendt som arbejdsdokument.
Kassereren blev endnu engang klandret,
dog uden tilsyneladende effekt. Hr. Van



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

skildpadde, chokolade og lilla.
Til avlstjeneste:

Int. Ch. Mirak af Agersnap
(brunmasket)

Grig al Blovstrød (blåmaskel)
Norma Agersnap Larsen

Lupinvej6, 6681 Holsted St.
Trf. 05 - 39 35 15

Enkelte katte modt. i pension

HUNDE Århus Dyrepension
Pensionfor Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 2827 88
KATTE

B.uc3 af Jackmanis (blå Perser).

Felino af Bangalores
(creme perser)

Opdræt af perserkillinger efter

championforældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde

rød og sort.

Bestilling modtages.

Stamnavn

»BANGALORES«

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.
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hun har indledt forhandlinger med
GCCF's formand, Mrs. Pring,
vedr. en fælles anerkendelse afde
resp. federationers dommere. Re-
sultatet afventes.

3 Forslag om forhøjelse af dommer-
honorar til Sfrs- 200-

Ingen bestemmelse før næste år
blev vedtaget med 12 ja, I nej,2
afh.

4 Automatisk godkendelse af for-
tyndingsfarver. Se under VIII.

Holland
Forslag om at FIFe betaler ud-
gifter i forb. med komit6- og be-
s§relsesmedlems virksomhed ved
FIFe blev trukket.

Frankrig
I Forslag om ændring af Statutter-

nes art. 23.
I ja, I I nej, 3 afh. hvorfor for-
slaget faldt.

2 Forslag om ændring af Statutter-
nes art. 32 vedtaget enstemmigt
med en lille ændring.

Brazil
I Forslag om to udstillinger på sam-

me dag med to forskellige dom-
mere,

2 Uddannelse af nye dommere
Det blev pointeret at Brazil kend-
te kravene da de søgte optagelse i
FIFe, derfior så man ingen mulig-
hed for dispensation. Hr Steinhau-
ser oplyste, at han havde haft en

telefonsamtale med Mrs. Gasnier,
der ønskede at trække forslagene.
Denne besked kunne ikke accep-
teres, men man stemte om, at for-
slagene overføres til næste års GF
(l4ja, I nej).

Østrig
samtlige forslag behandlet under
VIII.

Svejts
I Forslag om at dommerkomiteens

vedtagelser skulle være en(legyl-

dige uden en ekstra vedtagelse i
GF.
Da komiteens medlemmer gav ud-
tryk for at de ikke ønskede magt,
men ønskede fortsat at være råd-
givende, trak Svejts sit forslag.

2-3 Somali og Tonkaneser behandlet
under VIII.

Tyskland
1 Colourpoint og2 Choko- og Lilla

perser, behandlet under VIII.
3 Forslagomensartedeafgifterialle

FlFe-lande blev trukket.
4 Forslag om at alle færdige FIFe-

dommere skal kun være dommer-

elev 8 gange, hvis en anden ek-

samen ønskes aflagt blev vedtaget

med 9 ja,5 nej, I afh.
Forslagets anden del om parallel-
bedømmelser blev trukket.

Norge
l-2 Burma-torties og fejlregistrering

behandlet under VIII.
Sverige
I om Europe samt 3 om div. attes-

ter og 4 om temperament behand-
let rrnder VIII.

2 Forslag om anerkendelse af cre-
metabby både hos perser og Euro-
pe blev trukket.
Iflg. vedtagelse tidligere på dagen
angående fortyndingsfarver er for-
slaget ubegrundet.

Australien
l-2 Oplysninger om FlFe-dommer

besøg i hhv. Australien og Europa
i hhv. juni-juli og oktober-novem-
ber 82.

3 Forslag om Korat og 4 om British
Tipped behandlet under VIII.

XVII Mrs. Oliver indbød FlFe til at afholde
GF-82 i Perth, Australien. Hun havde
forhørt om transportudgifter og en sel-

skabsrejse af 14 dages varighed kunne

,urangeres for ca. 2000 DM fra Frank-
furt. Dette diskuteredes frem og tilbage

og en vejledende afstemning viste, at 4
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ønskede Perth, 8 ønskede ikke Perth og
3 aftroldt sig fra at stemme.

Herefter foreslog l. DEKZV at af-
holde GF-82 i Wiesbaden. Dette ved-
toges enstemmigt.

XVIII Præsidenten ønskede under Eventuelt
at foreslå en vedtægtsændring, gående

ud på, at kun et medlem af en til FIFe-
knyttet federation er valgbar. Iflg. de nu-
værende vedtægter kunne man foreslå
f.eks. Kongen af Belgien som præsi-

dentemne,
Selv om ændringsforslaget ikke er en

af de alvorligste, protesterede Dan-
marks repræsentånt rentprincipielt mod
en vedtægtsændring under punktet E-
ventuelt med forespørgsel til den tilste-
deværende advokat Maystre, om dette
virkelig kunne lade sig gøre. Advokaten
svarede: Strengt taget, nej. Herefter
blev det foreslået at ændringsforslaget

behandles ved GF-82, da der alligevel
ikke er valg i den mellemliggende pe-

riode.
Præsidenten meddelæ at eksisteren-

de regler vil blive sammenfattet og et nyt
koncept vil blive præsenteret ved GF-
82.

Som alløser for Wim Engberts i dom-
merkomit6en udpegedes Mrs. Stephe
Bruin, Hollar{d.

Samtlige vedtalgelser, med undtagelse af ad-
skillelse Europe/British samt anerkendelse af
nye varieteter, hvor endnu ingen opdrætsnum-
mer er angivet, træder i kraft d. l. januar 1982.

Århus, den 16. november l98l
Susanna Bugge

PS.: Romertallene angiver dagsordenspunkter-
ne iflg. den udsendte dagsorden. Pkt. IX, God-
kendelse af komiteemes rapporter blev fore-
taget under afl-æggelsen under punkt VIIL
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Portrætter fra Kolding

Oscillum Pipaluk og Hanne Seeberg

Ch. Brutus og Rolf Zimmeck

Ch. Silver von Loisachtal og Bodil S.
Trangbæk.

Dovregubbens Huldra og Dortemarie
Keplers.

Mandy v. Leineweber og Elke Rentsch Lord v. Tayrisch og R. Berger
l5
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Cocorico's Little John og afdøde Jens
Juul Knudsen

Sh. ANdy v. Sopak og E. Jelinek.

Jule v. d. Saselback og Eva Gollub lnt. Ch. Kentia's Cream Ghita og Ri-
chardt Pedersen

l6
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Nyt fra Avlsrådet.

Desværre er der hverken ret mange eller ret
godt nyt at meddeie fra rådets virksomhed. På
forretningsudvalgsmødet d. 6. september var
der to registreringssager, der naturligt ville
falde inden for rådets arbejdsområde;
JYRAK's to repræsentanter foreslog dem der-
for henvist til behandling her først, men blev
nedstemt. Til FIFe's generalforsamling var der
et forslag fra Tyskland om helt at se bort fra Dr.
Martins registreringstabeller; dette forslag ville
det også have været naturligt atbehandle i rådet
først, men heller ikke dette synes nogen at have
været opmærksom på.

Efterhånden fandt JYRAK's medlemmmer
af rådet, at der burde ske noget, og foreslog
derfor d. 29. oktober, at vi samledes til et
konstituerende møde, hvor vi kunne lære hinan-
den at kende og vælge en formand, så rådet
havde et kontaktpunkt til omverdenen. Samti-
dig blev der foreslået en drøftelse af FIFe's
regel om at registrere efter genotype i stedet for
fænotype med henblik på at begrænse dens

skadevirkninger i stambogsføringen.
De to medlemmer fra DARAK var først

positive, men Racekattens Allan Kierulff satte
sig kraftigt imod under henvisning til, at han
havde for mange møder i forvejen og at rådet
efter hans mening skulle vente til forretnings-
udvalget gav det nogle opgaver. Herefter med-

delte Aase Nissen fra DARAK efter samråd
med sin bestyrelse, at klubbens medlemmer af
rådet nu heller ikke ville være med til et møde.

Rådets situation kan derlor beskrives ved
følgende bizarre logik:
l. Rådet kan ikke konsituere sig før det får en

en opgave.
2. Rådet kan ikke få en opgave, da det ikke er

er konstitueret så man ved hvem man skal
henvende sig til.
Den eneste Lzsning på denne hårdknude

synes atvære, omFELIS DANICA's formand
ville beslutte sig til at leve op til sine forplig-
telser som den hovedansvarlige for at Plenar-
forsamlingens beslutninger føres ud i livet.

Indtil da er de af klubbens medlemmer der
har.problemer af avls- eller stambogsmæssig
karakter, naturligvis velkomne til at henvende
sig til en al os.

Helle Møller Madsen
Erik Bugge

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.

1.7

Listen over vindere i Kolding håber vi
at bringe i Nr. 1-1982



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
SOIGNERINGSARTIKLERI

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørste r

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

Teralin - Linatone - Pelstilskud
Kattehuler - Kattesenge

Transportboxe Kradserræ til væg og på stander
Katteparfume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Medlem af Rosen

Konto
Kig ind hosKattemad på dåse og tørkost

Rosengårdscentret
522O Odense SØ
Tlf. (09) 15 97 s8
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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 strengt forpligtet til at lade stam-

tavle medfølge enhver killing, ungdyr eller vok-
sen kat, der afvedkommende afhændes, uanset
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 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 digtil klubbens nedenstående kon-
sulenter, der geme 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-
merelevansøgring 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 udfuldte 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
Adse Nissen
Tryggevældevej 145
2700 Brønshøj
Tlf. (01) 60 49 88

Lis Rhymer Friis
Bøgevej 7

5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 15 03

RACEKATTEN

Kjeld Smedes
Sorøvej 429
4700 Næstved
ra. (03 )73 73 s8

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

Stamnavne
Felis Danica har hævet afgiften for regi-
strering af stamnavn til kr. 200.

1q



M idtiysk Kattepension
ALLEGADE 41
87OO HORSENS
TLF.05 -613923

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

16
1OOx1O0x80
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:

r)
I

.l

Dicrfcrrrn
»mild« katteshampoo
Mild katteshampoo bevarer og beskytter pelsens naturlige
ledtindhold. Shampoo'en har et stort indhold al vaskeaktive
stoller.
Shampooen indeholder ingen parasitdræbende midler. Ph
neutralca. T. Flaske å 240 ml.

»milct« katteørelotion
Mitd katteørelotion er en Iotion 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.
FIaske å 30 ml med pipette ikarton.

Forhandlere: Dyrelorretninger . dyrlæ.
ger - Matas - apoteker m.ll.

I
+

20

Vacc. mod kattesyge kræves. Pelspleje til langhår,

1
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Klubmeddelelser

t

j
VIGTIGT
I anledning af gentagen annoncering i dag-
bladene vedr. opkøb afracekattekillinger i 04-
området skal vi gøre opmærksom på general-

forsamlingsvedtagelsen om, at JYRAKs med-
lemmer ikke må sælge killinger til dyrehand-
lere. Bestyrelsen

Som det fremgår af vedlagte, er giroindbeta-
lingskortet for kontingent i 1982 dobbelt. Ne-
derste halvdel, kvitteringen, er, som det fremgår
af teksten, et medlemskort. Kontingentets stør-
relse, kr. I 50,- for hovedmedlem og kr. 10,- for
hvert familiemedlem er også anført.

På øverste halvdel er der under rubrikken
» Elt. meddelelser vedr. betalingen« fire spørgs-

mål:
Hovedmedlem:

(her anføres fulde navn)

familiemedlem:
(anfør antal samt evt. fornavne)

Evt. stamnavn: -. -
(hovedmedlemmets stamnavn)

Evt. opdrætsnr
(opdrætsnumrene på den avl, derhører til stam-
navnet, f.eks. 12-a-BlW, l3x, 24a, 32BP el.
29tb.)

ALT skal udffldes med blokbogstaver, helst
på en skrivemaskine. De to første linier er

vigtige for vort medlemskartotek; de to sidste er
lige så vigtige for at få et overblik over stam-
navne og opdræt i klubben. På baggrund af
disse oplysninger håber vi på at kunne udar-
bejde en liste over opdrættere.

Kassereren

Annoncepriser 1982

l/l side
1/2-side
l/3-side
l/4-side

Opdrættere
lx 4x

300 I 100
r50 550
100 370
75 275

Firmaer
lx 4x
400 1500
200 750
140 500
100 375

Avls- og opdrætterannoncer bagest i bladet: kr.
50,- for maximum 6linierfor4 gange. Fordisse
små annoncer binder man sig for hele året og
der kan rtke foretages ændringer i teksten i
løbet af året.

Killinger netop nu kr. 30,- for maximum 6

linier. Denne annonce bringes kun en gang,

medmindre man selv gør opmærksom på, at
annoncen ønskes gentaget.

Samtlige annoncer betales efter regning, års-
annoncer betales dog forud. Bemærk: For avls-
.hannel gælder, at hankatten er autoriseret og at
der er stambogsført mindst et kuld efter ham.
Autorisation få ved henvendelse dl stambogs-
sekretæren.

Firmaer, der annoncerer i bladet, får kun
tilsendt det blad gratis, hvori første indrykning
forekommer.

Der gøres opmærksom på, at samtlige an-
noncepriser er excl. moms. Læg venligst mær-
ke ttl, at lrene Thisgaard overtager annonce-
administrationen fra og med 1. december l98l .

Man skal derfor henvende sig til hende på tlf. 05
93 34 35 i tilfælde af annoncefornyelse i 1 982,
evt. ændringer i eksisterende annoncer samt
nytegning.

2l

Indbetaltng af kontingent

1
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Musi cal for katteelskere
Den engelske musical-komponist Andrew Lloyd
Webber, som er bedst kendt for sine musicals
Jesus Christ Super Star og Evita, har nu lavet
en musical over T. S. Eliiot's digtsamling
»Gamle Possum's Bog om Praktiske Katte«
(på dansk ved Kai Friis Møller på Stubes For-
lag, 1958). Musicalens titel er C A T S, der er
ingen egentlig handling, men hvert digt udføres
som en sketch for sig. For at give en lille smags-
prøve afdigtsamlingen, bringer vi digtet:

At give Killinger Navn

Ar gi' killinger navn er et slæb, maa du vide -
Det er ikke gjort med at slaa krone og plat;

For husk - ia, nu tror du mig lidt til en si.de -
Der skal HEr F TRE NAvNE til selvsamme kat!

Først det navn, som er husstandens staaende hilsen,
Saasom Peter, Augustus, Alonzo og Pam

Eller Victor og Jonathan, Mons og Miss Nielsen -
Til daglig benævnelse udmaerket kram.

Flvis man synes, det pynter paa Pussy og Peter,
lfar man skæggere navne til hende og ham,

Saasom Plato, Admetus, Electra, Demeter -
Åltsammen til dagligt brug udmærket kram.

Men til fest kræves navne §om lyder af mere -
Noget helt for sig selv, som er ikke enhvers,

Thi hvordan skulde Mis ellers kunne stoltsere
Med struttende knurhaar og halen tilveirs?
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Af saadanne navne, en kat finder fine,
Skal feg nævne blot Munkustrapr Coricopat,

Jellylorum og Quo(o og Bombalurine,
Alle forbeholdt hvert sin særlige kat.

Tilbage er navnet, som undgaar os ganske -
Det navn, al vor gisnen forfejler komplet,

Som mennesker aldrig formaar at udgranske,
Men som KATTEN sELv r(ENDEn - der kan holde tæt!

Naar en kat ses hensunken i bundløs betragtelse,
Da har kun af denne forklaring du gavn:

Han i aanden henreven med maalløs højagtelse
Betragter, betragter, betragter sit navn:

Et som sagt uudsigeligt
Ord - hans usigeligt

Dybe og dunkle og høist-egne Navn.

KATTEPENSION
Ttf. 09 - 72 32 66

v/ Doris og Niels Gosvig
KLAREGADE 22

5620 GLAMSBJERG

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

DYRLÆGEGÅNOCru
Hobrovej 385
Råsted - ffXX) Randers
Telefon ffi - 

'14 fll 9!l
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»lN DIGO«
SIAMESERE, oRIENTALSK KoRTHÅR & FoREIGN WHITE

Man geårigt kvalitetsopdræt af klassiske Siamesere e4, Z4a, 24b, 24c1.
Første og ældste danske opdræt af Tabbymaskede Siamesere (32Sp,328p, 3ZCp,g2Lpl.
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 aI topkvalitet.
Ædle, racetypiske Siamhanner til avlstjeneste:
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, 26a5 lshøj Strand. Tlf. (02) 54 38 76

Mere festlige udstillinger?

Medlemmer, som har nye og gode ideer og som
vil påtage sig et ansvar for deres praktiske

Bennemførelse, bedes henvende sig til kasse-

STÅR OF NAVAJOS

persere.
Opdræt i farverne:

BLÅ, CREME Og BLACREME
Bl- og Tricolour.

KILLINGER TIL SALG.

Ruth og Erling Griinleld
Eskær 13, Trasbøl

6200 Åbenrå. Tll. (04) 68 56 93

Chatbleu Petit Garcon (blå)
til avlstjeneste
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Ny specialklub

På stiftende generalforsamling den 2l . novem-
ber l98l hvor 27 medlemmer fra de eksiste-
rende katteklubber var mødt op på KRYB I LY
KRO fik vi oprettet en perser specialklub i
Danmark. Klubbens navn blev PERSEREN.

Foreningens formålsparagraf og love som
der var lavet udkast til blev roligt og sagli$
gennemgået og enstemmigt vedtaget.

Foreningens formål er gennem medlemsmø-
der, specialudstillinger samt medlemsblad, at
fremme interessen og forbedre opdrættet af
persere i farverne l, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 6a, 6e,
6dSD, 6dSL, 6dSM, 6gBCS,8,8a,9, ll, 12,
l2a, l2b,13, l3x.

Henvendelse med ønske om optagelse til
klubbens kasserer Elisa Andersen, tlf. (05)
8405 31.

(Yi gør vore medlemmer opmærksom på, at
områderne Røgfarvet og Cameo (alle bogstaver
i opdræt 6) allerede dækkes af Dansk Silver
Katteklub red.)

OBS-OBS.OBS-OBS

Umiddelbart før redaktionens afslutning med-
deltp Racekatten, at de vil afholde en National
Udstilling d. 17. maj 1982 i Horsens.

Bestyrelsen er meget overrasket over at
Racekatten nu anden gang misligholder en
gammel gentleman-agreement mellem dem og
Jyrak, der går ud på ikke at alholde udstilling i
den anden parts område; men Racekattens
formand udtaler, at det er for at give RACE-
KÅTTENS medlemmer i Jylland Lejlighed til
at udstille deres katte.

DETTE BLAD ER TRYKT I

sKøDr "r"rr#f§?
TE L, E FON 92 4A 09

H JØRR IN G

Sådan er der så meget!!

Når en sød lille killing spinder, kalder man det
en MISLYD. Når en stor væmmelig hankat
sidder og synger en hel nat på etplankeværk, er
det en KATASTROFE!.

TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Århusl

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.

OBS-OBS-OBS-OBS
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Hvad skal der stå på stamtavlen
af Erik Bugge

lbøger om husdyrforædling antages det nor-
malt, at stambogsregistreringen sker efterrfz-
notype.Denne regel erogså hidtil blevetfulgt af
FIFe, men med Martin-forslagets vedtagelse er
man gået over til at registrere efter genotype td
fra en forestilling om, at det måtte være dyrets
arve-egenskaber der var det væsentlige. Dette
er baggrunden for, at en del oørættere erblevet
stillet over for krav om at deres dyr skulle
registreres som »noget andet end det de faktisk
er«. Som tiden ergået, hardetvist sig atvære en
dårlig id6, idet den dels giver en mængde
besvær og dels kan give anledning til en kæde-
effekt: et dyr falder ikke ud som genetisk ventet
og bliver omregistreret, dets alkom falder der-
fo(?) heller ikke rigtigt ud efter teorien, og skal
også omregistreres o.s.v.

I det følgende skal vises, at problemet opstår,
fordi der anvendes en alt for primitiv genetisk
teori: en nøjere analyse fører til, at der i det
mindste for farvemes vedkomrnende ikke er
forskel på fænotype og genotype, således at
Martins regel i virkeligheden er identisk med
den traditionelle.

Det relevante afsnit i Martin-forslaget er
kapitel II, titel I, artikel 2D, d,er i oversættelse
lyder

»Indskrivning i stambøger sker efter dyrets
GENOTYPE. En kat hvis fænotype (frem-
toning) fejlagtigt afviger fra geno-
typen (arvemassen) (f.eks. en blå-creme, på
hvilken man intet creme kan se), overføres
til genotypen efter genetisk konstatering af
arvemassen.

(Bemærk: Hvis en kat med fænotypen
»rød (4)« har agoutigenet, eller en kat
med fånotypen »rød tabby (9; l9)« ikke
har agoutigenet, da dette ikke »fejlag-
tigt«).

En kat må kun konkurrere og bedømmes
under den varietet, hvorunder den er ind-
skevet i stambøgerne. Dens varietet kan
dog med det nationale avlsråds billigelse
ombestemmes eengangaf 2 dommere, hvis
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denne varietet ikke svarer til dens genotype
(for så vidt denne er bestemt med sikker-
hed).«

Mine kommentarer hertil er:
A. Hele afsnittet er strengt taget noget vås:

At indskrive en kat under en given varietet
vil sige at sammenligne visse af dens egen-
skaber med en række standard-beskrivel-
ser, og finde den der passer bedst. Hertil
kræves, atde valgte egenskaberer afsamme
art som dem der beskrives i standarderne
(man kan f.eks. ikke wrdere højden af et
tordenskrald efter en skala bestående af:
Rundetårnet, Eiffeltårnet, Empire State
Building o.s.v.)
Vore stan-darder er beskrivelser af elemen-
ter taget fra kattens udseende (kropsbyg-
ning, pelsstruktur, farve etc.), altså egen-
skaber fra fænotypen, der er tilgængelige for
en umiddelbar betragtning. Arvemassen
derimod er egenskaber ved cellekernernes
indre struktur, der kun i yderst ringe omfang
er kendt, og i så fald indirekte ud fra kattens
egen og dens nære slægtninges fænotype.
Afsniuets sidste del, hvis konsekvens er at
en smuk blå kåt kan dømmes ned, fordi den
skal udstilles som blå-creme, savner enhver
rimelighed.

B. Man kunne prøve at anlægge en venlig for-
tolkning, således at man ved ordet »geno-
type« forstår »den fænotype katten ifølge
sin genotype burde have hafk<, så er i det
mindste sammenligningsgrundlaget i orden.
Hertil kræves imidlertid dels kendskab til
genotypen og del en regel for, hvordan man
oversætter fra genotype til fænotype. I
genetikken har man en sådan regel, der
lyder Fænotypen er det kombinerede resul-
tat af ar"veanlæg og miljøptivirkninger, og
man deler egenskaberne i de stærkt arve-
lige, hvor mi[iøet kun har ringe virkning, og
de svagt arvelige, hvor miljøet har stor
effekt. Kropsbygningen er en sådan svagere



arvelig egenskab, ogjegkan være helt enig i,
at man ikke skal registrere en britisk blue
med engelsk syge som foreign blue. Farver-
ne derimod er stærkt arvelige: De bneste
kendte miljøpåvirkninger er direkte svindel
(blegning og toning), og man kan derfor
konkludere at katten lige som månen »har
den farve den bør have!«
Men hvad skal man nu stille op med det
tilsyneladende selvmodsigende eksempel:
en blå-creme, på hvilken man intet creme
kan se? Hvis der hermed menes en blå kat,
hvis genotype vides at indeholde dd0o, kan
man for det første spørge om en sådan skab-
ning overhovedet findes i naturen, eller det
blot er et hypotetisk tankeeksempel. Hvis
den findes, må antagelsen om 0o s$des
kendskab til forældrene - f.eks. fader: blå
(ddo), moder: creme (dd00) - og der rejser
sig nu en række nye spørgsmål:
a. Hvordan kan man vide, atdisse virkelig

er forældrene, og hvad opnår man om-
vendt ved at registrere katten i strid med
både fænotype og genotype, hvis det
ikke er tilfældet?

b. Hvordan kan man vide, at moderen ikke
er en »blå-creme, på hvilken man intet
blåt kan se«, altså afgenotype dd0o,
hvorved jo hele argumentet falder til
jorden?

c. Hvis fænomenet skyldes et hidtil u-
kendt gen med den virkning, at det
undertrykker fremkomsten af creme, er
det da ikke en del af genotypen?

d. hvordan kan man vide, at den tilsyne-
ladende modstrid ligger mellem denne
kats genotype og fænotype? Der kunne
jo også være sket en fejl ved overførslen
af gener fra forældre til afkom, så geno-

typen slet ikke er hvad man tror at vide.
Den almindelige antalgelse vedrørende
forekomsten af skildpaddefarvede han-
katte er jo netop en sådan overførsels-
fejl.

Konklusionen af selv en sådan venlig for-
tolkning bliver derfor: Vi kan ikke vide med
sikkerhed, hvilken genotype katten har og
derfor hvilken fænotype den burde have,

men vort bedste gæt vil være den genotype
der svarer til den faktiske fænotype.

C. Denne nyere praksis indebærer et informa-
tionstab, idet man fiemer en faktisk oplys-
ning (fænotypeangivelsen) og erstatter den
med en oplysning, der beregnes ud fra de
oplysninger der i fonejen står på stamtav-
len. Dette er i realiteten kun en oplysning
om den genetiske viden hos den der fore-
tager beregningen. (Den af Dr. Martin
anførte bemærkning er jo netop af typen:
Jeg ved at tilstedeværelse eller ikke-tilste-
deværelse af agoutigenet skjules af rødt,
men det er detjo ikke sikkert at I alle ved).
Herved hindres den indsigtsfulde opdræt-
ter i selv at vurdere, hvilket afde førnævnte
punkter a) - d) han vil anse for mest
sandsynligt i det aktuelle tilfælde, og den
mindre indsigtsfulde vil ikke engang kunne
forstå de motiver, der fører til den »for-
kerte« registrering.

D. Ved dette informationstab mister stamtav-
leregistreringen yderligere enhver værdi
som kilde for den genetiske forskning.
Kilden til forskningsmæssige fremskridt lig-
ger nemlig i de tilfælde, der falder ander-
ledes ud end man ifølge de gængse teorier
skulle vente. Så nok er de omhandlede
tilfælde få, men de er på den anden side de
eneste i hele stambogsføringen der har
interesse for forskningen.

Konklusionen på en sådan nøjere analyse
bliver derfor, at hvis registrering efter genotype
overhovedet skal tillægges en fomuftig mening,
bliver den (i det mindste for farvernes ved-
kommende) identisk med registrering efter fak-
tisk fænotype. Det er uheldigt, at denne lapsus
fra Dr. Martins side har givet så megen besvær,
og man må håbe at det ikke varer alt for længe
inden den bliver rettet.

(I øvrigt fremgår det af referatet fra FIFe's
generalforsamling, at det kun er i Danmark man
tager Martin-reglerne alvorligt, hvilket egentlig
er en skam, da der findes meget godt i dem).

*
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Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den24.juni 1981

Fraværende Hans Jeppesen.

Mødet startede kl. 18.00 i Fredericiahallen,
der på trods af ferie, havde stillet lokaler til
rådighed. Susanna Bugge bød velkommen.

ad l. Godkendelse afreferat:
Referatet fra sidst blev godkendt.

ad2. l-øbende sager (ved formand og kas-

serer):
Regnskaberne er gennemgået af revi-
soren, der ikke havde bemærkninger at

wfe.
Der er sendt rykkere ud for et stortbeløb
(ca. 18.000,00 k.)
Forskellige regninger blev drøftet.
Berliner Edelkatzen Club anmoder om,

at de må leje bure til deres udstilling i
september 1981 .

Vi vil leje dem 250 stammer.
Det blev enstemmigt besluttet, at det

fulde kontingent vil blive opkrævet af
nye medlemmer indtil l oktober, hvor-
efter kun % kontingent opkræves for
resten af året.
Racebeskrivelse som klubben udsender

satnmen med killingelisten, skal æn-

dres. 
.

Forskellige opdrættere er blevet opfor-
dret til at lave en racebeskrivelse, af
den/de race(r) de selv opdrætter. Der
forventes svar i god tid før den l. august

1981.
Per Hilfl ing-Olesen gennemser racebe-

skrivelserne (redaktionelt), inden de

mangfoldiggøres.
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l.ovudkasteterblevettrykt. Detvil blive
udsendt til medlemmerne sammen med
Hvæssebrættet.

Killingeliste:
I forbindelse med en intem sag i besty-
relsen vedr. killingelisten fastslog for-
manden det utilladelige i, at breve be-

styrelsen imellem udstedes i kopiform
til killingelistens brugere m.m. inden
sagen-er afsluttet i bestyrelsen. Endvi-
dere påpegede formanden, at man ikke
sådan med øjeblikkelig virkning kan
fratræde en servicefunktion, idet med-
lemmernes interesse skal til enhver tid
tilgodeses, ikke mindst når disse ser-

vicefunktioner indebærer ekstra udgif-
ter for medlemmeme. Hele bestyrelsen
stod bag formanden. Sekretæren tog
henstillingen ad notam og det beslut-
tedes, at breve ikke fremover vil blive
udsendt til uvedkommende i behand-
lingsfasen.
Killingelisten vil fra nu af blive ført af
June Krogsøe.
Færdigbehandling af sag vedr. udstil-
lingspolitik:
Udkast til brev til medlemmet blev
gennemgået og godkendt.

Koldingudstillingen:
Pæn ny hal m. cafeteria på l. sal.
max. 350 katte.
Der blev diskuteret dommeremner til
Koldingudstillingen. S.B. kontakter.
Tilmeldingsfristen til Koldingudstillin-
gen blev fastsat til 1. september Kata-
loget skal være hos trykkeren inden d.
28. september.

ad3

ad4

ad5



ad 6.
Det undersøges om vi har plakater nok.
Eventuelt:
En henvendelse fra et medlem vedr.
tilbagebetaling af parringsgebyr, hvor
hunkatten ikke iik killinger og hankatten
i mellemtiden var afgået ved døden:
Bestyrelsen kan principielt ikke blande
sig i medlemmernes private melleman-
liggender, da vores love ikke giver mu-
lighed for det.

Referent Eskil

Referat fra bestyrelsesmødet
den 12. august l98l
7. Godkendelse a,f referat fra sidste B-møde.

Blev godkendt med enkelte ændringer.
2. Orientering fra formand og kasserer.

Der var ikke kommet svar lra den tyske
racekatteklub, endsige penge, på vores hen-
vendelse vedr. deres gæld til JYRAK. Vi vil
nu henvende os til FIFe og bede om, man
derfra vil sanktionere mod den tyske klub.
Fremover vil vi forlange direkte betaling til
JYRAK fra de tyske udstillere.
Man har fra FIFe godkendt udstillingsda-
toer: 9.-10. april 1982, 15.-16. oktober
1983 og 3.-4. marts 1984, hvor vi kan fejre
JYRAKs 50-års jubilæum.
Udstillings- og dommerlister var medbragt
ti kopiering. Kopier til bestyrelse og sup-
pleanter.
Yi henstiller til FD, at man i udstillings-
listen skriver hvilke klubber, der udstiller
hvor og hvomår, og at al henvendelse vedr.
udstillingerne sker direkte til klubbeme.
Ikke alle har endnu besvaret forespørgsel
vedr. racebeskivelsen.
Et medlem har beklaget sig over billed-
materialet i Hvæssebrættet. Vi opfordrer
atter alle til at sende billeder til bladet.

3. Koldingudstillingen.
Der var flere der ansøgte om at måtte gå

som dommerelev på Koldingudstillingen.
Da der var positiv bekræftelse fra dom-
memes side, om at tage dommerelever,
enedes vi om at tage så mange elever som
økonomisk muiigt.

Der blev udarbejdet en intern arbejdsfor-
deling til Koldingudstillingen.
Man vedtog: at ved præmieoverrækkelsen,
kunne der assisteres af en steward.

4. Forslag til FlFe-generalforsamlingen
Alle forslag går igennem Felis Danica.
Et forslag fra et medlem om at omgruppere
opdræt29 i et mere logisk forløb, støttes af
bestyrelsen.

5. Eventuelt.
Intet.

Referent Eskil

Referat fra bestyrelsesmødet
den 16. september 1981

ad 1. Godkendelse af referat fra sidste be-
styrelsesmøde.
Referat godkendt med en enkelt præ-

cisering:
Bestyrelsen ønsker at få referatet senest
14 dage efter B-mødet.

ad 2. Kassereren orienterer.
Kassereren ridsede den økonomiske si-
tuation op.
Udestående fordringer sendes til incas-
so pr. 1. november 1981.
Udgifter ved kopiering er efterhånden så

store, at vi vil undersøge, hvad en brugt
kopimaskine koster. M.Ø. befuldmæg-
tiges til at foretage det fornødne vedr.
køb.
Fremover bestilles kokarder og udstil-
lingsbånd uden årstalsbånd. Påtryk
trykkes separat og vil så blive påsat til
udstillingen (sted og årstal).
BIO & BIR er fortsat gratis.
Annoncedækningen er muligvis for o-
verlappende. Vi undersøger sagen og
tager problemet op til årsskiftet, hvor
aftalerne udløber.

ad 3 Formanden orienterer.
Brev til en opdrætter vedr. brug af
klubben bomærke blev gennemgået.
Kolding kommune bevilger et beløb til
indkøb af præmie (Kolding by's æres-
prærnie).

29



ad 4.

ad5

ad6

adl

ad8

3U

Vores bogtrykker udsætter 3 killinge-
pokaler.
Berlinudstillingen: Transport af bure og
forsikringer, OK.
Dommere til udstillingen i Kolding: Alt
er ok.
Halvdelen af vore reklameudgifter dæk-
kes af sponsor.
Udstillingen - Kolding.
Hallen er muligvis for lille til indcheck-
ningen. L.L. undersøger hvad et »for-
telt« til halporten vil koste. Teltet kunne
senere bruges til opholdsrum for ud-
stillere og publikum. Katalog og ud-
stillerliste er under udarbejdelse.
Udstillingen - Aarhus 8l
Der er blevet indbudt dommere. Nogle
har sagt fra, men S.B. og P. H-O. prøver
at skaffe andre.

FD ved Per H-O:
Man havde afvist et forslag fra et af
vores medlemmer, vedr. gr. 29 - æn-

dring, m. henvisningtil, atdetikkehavde
været drøftet på plenarforsamlingen.
Forslaget vil blive fremført på næste
plenarforsamling.
S.B. repræsenterer FD ved generalfor-
samlingen til Åse Nissen kommer til
stede.

Avslrådet er ikke trådt i funktion endnu.
Der er foretaget en forhøjelse af stam-
navnsgebyret til kr. 200,00 fra de hidti-
dige kr. 120,00. Forhøjelsen gælder for
JYRAKs medlemmer fra Hvæssebræt-
tets udkomst.
FD retter henvendelse til tyskerne vedr.
de 3 danske klubbers udestående for-
dringer.
Der forelå en forespørgsel fra FIFe til
de danske dommere, vedr. blåcrem og
skildpaddefarvede katte, samt om ønsk-
værdigheden af opdræt af en selvstæn-
dig Europe-gruppe (en slankere kat end
British Shorthair).
Brev fra Stisse tæiditz:
Seketæren besvarer.
Hobby-Fyn.
Vi deløger. Eskil anmoder Anne Lise

Kåe om assistance.
ad 9. P H-O.

Udveksling af blade, kokarderm.v. med
Norge. Ja.

ad 10. Else Ltiders kan ikke overkomme den
sjællandske killingeliste mere. Vi vil
forespørge Inge Bilsted om hun vil over-
tage killingelisten.
June kontakter I-B-

ad ll.Et medlem har haft problemer med

tilmeldingen til Næstvedudstillingen.
Sekretæren vil kontakte vedkommende.

ad 12. Forslag fra Mogens Østerby:
Gensidig samarbejde klubberne imel-
lem vedr. vores medlemmers restancer,

ved udstillinger. Denne restance skulle i
første omgang dækkes afklubben, hvor-
efter klubben skulle sanktionere overfor
det/de pågældende medlemmer.
Der blev udtrykt en del betænkelighed
fra nogle af b-medlemmerne på grund af
de principielle aspekter i sagen.

Vil vil dog geme lægge pres på vores
medlemmer, der måtte skylde penge til
Darak & Racekatten.

ad I 3. Annoncebetaling:
Avls- og opdrætterannoncerne skal be-
tales forud.
Evt.
Intet.

referent Eskil

Referat fra bestyrelsesmøde
den 28. oktober 1981

Godkendelse af referat fra sidste møde
(r 6.09.8 r ).
Vedr. punkt I 3, var der faldet tre ord ud.
Der skal stå:

Avls- og opdrætterannoncerne skal be-
tales forud.
Referatet blev godkendt.

Suspension af et medlem.
Da et medlem i gentagne tilfælde har
solgt racekatte uden stamtavler og vac-
cination, hvilket er i strid med vores
regler, er hun suspenderet indtil først-
kommende JYRAK generalforsamling,

)
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med henblik på eksklusion.
Medlemmet gøres opmærksom på at
suspensionen ophører, når hun enten
søger stamtavler eller evt. fritagelse for
stambogsføring af et fejlkuld.
Formanden orienterer medlemmet.

Konsulentbistand til medlemmer.

Enkelte medlemmers katte gav på ud-
stillingen i Kolding indtryk af, at med-
lemmet muligvis ikke har tilstrækkelig
viden/erfaring i at give pelspleje til
langhårskatte.
Vi vil tilbyde, at vores lokale konsulent
giver en demonstration (evt. kursus) i
pelspleje.

Formanden orienterer.
Brev fra en køber vedr. gensidig util-
fredshed i forbindelse med et kattekøb.
Det må overfor sælger indskærpes, at
killinger skal være vaccineret og at
vaccinationsattest skal følge killinger
ved salg.

Sekretæren orienterer både køber og
sælger.

Kattens værn, Kolding afd., rettede en

skriftlig tak for vores bistand i forbin-
delse med udstillingen i Kolding.
Der er stadigvæk problemer vedr. den
tyske racekatteklubs gæld til JYRAK.
Kassereren orienterer.
Bestyrelsen blev orienteret om Kolding-
udstillingens foreløbige regnskab, der
viser et rimeligt overskud.
Kassereren orienterede om, hvordan
han havde prøvet at opkræve udestå-
ende fordringer hos et medlem.
Der bliver trykt nye giro-kort til det nye
kontingentindbetaling af JYRAK for
året 1982.

Div. forslag vedr. FIFe-GF.
Alle forslagene blev minutiøst gennem-
gået ud fra de fransk/tysVengelsk-spro-
gede oplæg. Desværre viste det sig, at
der var meget store meningsforskelle,
mellem de enkelte sprog, omhandlende
de enkelte forslag.
Vi enedes om hvorledes vi skulle be-
myndige delegaten til at stemme.

Eventuelt.
Brev fra et medlem.
Kun en skriftlig accept fra udstillings-
sekretæren kan berettige dækning af
udgifter vedr. steward-erhvervet.
Brev fra et andet medlem.
l. M.Ø. fremskaffersvarfra en sagfører.
2. Klubben har ikke modtaget nogen
klage fra nogen katteejer overdet i punkt
2 omtalte hændelsesforløb, og derfor ser
vi os ikke i stand til at behandle sagen,

da vi heller ikke kender de nærmere
omstændigheder.
3. Klubben kan ikke drages til ansvar
for, hvad udstillerne kalder deres katte,
sålænge kattene er korrekt opførtikata-
loget og på dommerlisterne.
Til belysning for problemet fremsendes
en litteraturhenvisning.
K.E. Seeberg foreslår:
Stemmestedler til udstillingerne, udle-
veres kun ved indgangen og de sløjfes i
kataloget.
Det vil ske fremover.
En medlemsliste i Hvæssebrættet:
Det vil kræve et eksta nr. Vi vil un-
dersøge hvad det koster og lægge sagen

ud til generalforsamlingen.

Det skal også undersøges hos register-
tilsynet, om det er lovligt.
Mogens Østerby foreslog et udstillings-
udvalg til det praktiske arbejde. Vi enes
om at vi snarligen ville holde et B-møde,
hvor vi gør fejl og problemer op.
Næste B-møde holdes ll. november
1981 i Århus (kl. l5).

Sekretæren

B-mødereferat

Tidspunkt: ll.ll.l98l kl. 15.00
Sted: Mårslet.
Tilstede: Susanna Bugge, Per Hilfling-Olesen,
Lykke Lykkeland, Helle Møller-Madsen, Mo-
gens Østerby, Irene Thisgaard og Hans Jep
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pesen. Afbud fra June Krogsøe og Eskil Jør-
gensen.

Dagsorden:
l. Godkendelse af sidste B-mødere-

ferat.
2. Ustilling
3. Evt.

ad I Referatet blev godkendt med enkelte
rettelser.

ad 2 Det præciseres på spisesedlen med an-
givelse af dato, hvornår kattene i de

forskellige aldersgrupper kan deltage.
For at undgå katalogfejl vil vi overveje

selv at fremstille koncept for offset-
trykning.
Præmier til bestyrelsens dispensation

vil fremover være »øremærkede« i kata-

loget. Vi forsøger at få en fast person,

som er ansvarlig for præmier.

Større opmærksomhed vedrørende

avls- og opdrætsklassen blev indskær-
pet.

ad 3 Intet
Referent Mogens Østerby

Felis Danica
Referat ha forretningsudvalgsmødet den 6-9- I 98 I
afholdt hos Susanna Bugge (kl. 1 1.00)

Mødt var: Allan Kierulff, Rikke Esmann, RK,
Susanna Bugge, Per Hilfling - Olesen, JK,
Flemming Nielsen, Aase Nissen, DK, samt

Grethe Pedersen, stambogsfører.
Mødet blev afviklet efter udsendt dagsorden.

l. Kassereren orienterer:
Susanna oplyste at der var kr. 12.031,66 på

bankkontoen og kr. 15.777,79 på giro.

Regnskabet som hun havde overtaget var
ret så marigelfuldt og kun ført til 10. marts

I 98 l. Susanna prøver at rekonstruere regn-

skabet fra l. januar 1981 til næste ud-

valgsmøde. Endvidere opslystes at Felis
Danica har betalt al skyldig gæld til FIFe.
Darak var af FD blevet krævet kr. 69,96
som skulle dække kurstab for for sent

indbetalt udstillerafgift til FIFe. Det blev
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bestemt at FD dækker tabet, da Darak
havde indbetalt i rette tid. Af klubbernes
indbetaling til FD manglede Racekatten at
betale for juli måned.

2. F.I.F.e.'s generalforsamling.:
Fra FIFe's dommerkommision en fore-
spørgsel om vi ønskede en deling (to stan-

darder) på British Shorthair og Europæisk
korthår. Dette kunne udvalget og de fore-
spurgte dommere gå ind for, altså et klart ja
fra Danmark.
Det andet spørgsmål lød: Ønsker man blå-
creme og skildpadde ENTEN mixed eller
plettet. Hertil var forskellige meninger, nog-

le dommere ønskede den gamle standard

bibeholdt og andre ønskede dem plettet. En
klar tilkende§ivelse kan ikke gives, dette

meddeles FIFe. (Et brev fra Per Hilfling-
Olesen om hans syn på problemet blev
diskuteret).
Ang. FIFe's ordinære generalforsamling
oplyste Aase at hun ikke var fri til at tage til
kommisionernes forhandlinger som foregår
ugen igennem før generalforsamlingen, Al-
lan havde det samme problem, dog kunne

Susanna tage dertil i hele perioden.
Det blev besluttet at FD betaler for dele-
gaten hele perioden og for de 2 klubbers
repræsentanter for selve generalforsamlin-
geh.

3 Diverse registreringsproblemer, rejst af
stambogsføreren.
Parring imellem en l3a x l0 hvor af-
kommet var blevet lO chinchilla l0SS
Shaded Silver og 6d Shadet Kameo. Susan-

na og Per mente at afkommet skulle i RIEX
under deres respektive farvenumre. Resten

af udvalget mente afkommet skulle stam-

trogsføres som l3a katte med farvebeteg-
nelse, i lighed med Martin-skemaets an-

visninger.
Det andet problem hvor parringen imellem
en 2b x 2A havde givet 2a hvide med orange

øjne og 2b med oddeyded samt problemet

en 7 silvertabby.
Under administrative flarveændringer, blev
det bestemt at stambogsføreren stadig kun-



ne ændre farvebetegnelser, når ændringen
kom fra opdrætteren og inden katten var 6
mdr.

4. Igangsætning af FD's avlsråd.
Det på FD's generalforsamling vedtagne
Avlsråd, skulle bestå af 2 repræsentanter
fra hver klub. Fra JYRAK blev det Helle
Møller-Madsen og Erik Bugge, fra RACE-
KATTEN Inge Merete Wilstrup og Allan
Kierulff, fra DARAK Kirsten Holtermann
og Aase Nissen.

5. Forhøjelse af stamnavn gebyret:

Det blev bestemt at stamnavnet fra 15.
september skulle koster kr. 200,- (hvoraf
FIFe far 75,- stambogsfører 15,- porto 5,-)
Opkrævningen fra FD til klubberne vil
herefter være kr. 125,00.

6. Udgivningen af FD hæfte, indeholder de

nye udstillingslove, samt (når de kommer)
de nye standarder.
Allan foreslog at der blev lavet en samler-
mappe med FD trykt på, og indhenter
tilbud, derefter bliver det taget op igen.

7. Eventuelt:
DEKZV havde sendt en samlet afregning
som lød på at de tre klubber skulle dele kr.
217,- efier deres opgørelse.
Klubberne var enige om at sende checken
retur og sende en samlet regning og brev og
pointere overfor DEKZV at klubberne
havde hver deres økonomi og administra-
tion. Brevet skulle underskrives afformand
bg seketær.
Der var oprettet 2 specialklubber Dansk
Silver Katteklub og Dansk Colourpoint-
klub disse havde indsendt deres love, disse
skulle udvalgsmedlemmerne læse igennem
og inden 8 dage give besked hvis de ikke
kunne godtages. Derefter skulle Aase sende

et brev til klubberne og ønske dem vel-
kor,rmen.
Stamtavlerne sendes igen som almindelig
post fra stambogsfører Grethe Pedersen
kun hvis der er udenlandske transfer og
stamtavler sendes de anbefalede.
Der var kommet svar fra den engelske

stambogsfører ang. Birgit Rosquist stam-

tavle med anmærkninger om at der var
tilføjede titler på en del afkattene, ellers var
stamtavlen i orden. Allan oplyste at oven-
nævnte ejer ikke længere var medlem af
Racekatten.
En parring mellem en Birma og en tilløben-
de hankat blev fritaget for stambog, ejeren
Flemming Nielsen underskrev en erklæring
om rigtigheden.
FD har endnu ikke modtrget den lovede
redegørelse fra dyrlægen på det sidst af-
holdte møde hos Aase, Allan vil rykke.
Darak forespurgte Racekatten hvordan de
forholdt sig til en killinge udstilling i Kø-
benhavn i juli måned. RK vil forespørge sin
bestyrelse og give besked.

Referent Aase Nissen
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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 - 17 U 17

POINT OF DOVER
Opdræt af sorte persere, chinchilla.

silver shaded og colourpoint.
bestillinger på killinger modtages.
Kiss Mikkelsen, Doveroddevej 2

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

»Gimanmor((
Opdræt al rødtabby - røde - sorte - og

skildpaddefarvede persere.
Anne Mette Moring

Enghavevej 26, 8600 Silkeborg
Ttf. 06 - 82 14 20

Colourpoint
»ZAKKO« Colourpoint

Specialopdræt af: Lilla + chokolade samt blå +
brunmasket.

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg

Ttf. 04 _ 42 94 æ

British Blue Er SH
»AF GRACIA«

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

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

34

PERADENIYA

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

Ellen Lønbæk
Sydtoften 23, 82æ Viby J, tlf . 06 - 29 31 05

Burmeser

»Af PEGU YOMA«
Opdræt af brun burma.

Sterna Gilbe, Miltonsvej 21

8270 Højb1erg. 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 lejlighecisvis til salg.

Hanne Kæhlershøj
Melbyvej 86, 5486 Grindløse.

Trf.09-æ1270

»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
rlf. (09)821658 ell. (08)883188

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

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

»AFJAWHARA«
Lille siamopdræt i forskellige farver

Killinger lejlighedsvis til salg.

Anne Lise Kaae
lngrids Alle 13,5250 Odense SV.

Ttf. 09 - 125291

Cornish Rex

»RIBERIA«
Gerda & Jan Pedersen

Nederballevej 20, 5463 Harndrup
Ttf. 09 - 88 17 08

Forskellige racer
Stamnavn »AF FREDENSLUND«

Opdræt af brun- og tabbymasket siam,
orientalsk korthår og vildtfarvet aby.

Lis Rhymer Friis
Fredenslund, Bøgebjerg 7, æ71 Søndersø

Ttf. 09 - æ 15 03

»PEGASUS«
Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91

5690 Tommerup. Tlf. æ - 75 14 17

»»Salween Blue<<

Siamesere 24a, 24b, 24c.
Orientalsk Korthår: Havanna, Blå, Lavendel.

SUss€ Leidatz
Østbanetorv 1, 1.8000 Århus C

Tlf. 06 - 1273 N

"Af Ølsted«
Opdræt af chokoladeplettet Orientalsk

Korthår og Havana.

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

Til Avlstjeneste, fortsat

Perser
Hvid Perser 2a

Gh. Dennis La Douce
3xBio

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15

Tåstrup 841 0 Rønde
Trf. 06 - 367284
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Brunmasket colourpoint:
HANSI AF BLOVSTRøD

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde

Trf.06 - 36728r'.

BLÅMASKET COLOURPOINT

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

Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg
Ttf.04 - 4294ffi

Blåmasket Colourpoint
BULLER STEVNSBO

Otto OIsen
Fredensvej 1 6, 4654 Fakse Ladeplads

Trf. (o3) 71 66 69

Burma

Lilla burmeserhan

Int. 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.
Ttf.04-&æ23

Brun burmahan
Boonmee af Stougård
Lene Bang Sørensen

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

Brun Burmahan
INT. CH. MOSO aT PEGU YOMA

1x BIO 1x BOX

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21, 827 0 Højbjerg

Telf . 06 - 27 1002

Siameser og
Orientalsk korthår

Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam)

Uruguay Filur
tbegge leukæmitestet)
lnger Fl6e Crafack,

Søndergård, Ribevel 40, 674O Bramminge
Ttf. 05 - 17 36 69

Blåmasket siam-han:

SALWEEN BLUE HENRI

Fader: lmport fra Holland.
S0sse Leiditz

Østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Århus C

Tlf. 06 - 1273 N

Brunmasket Siam
CH. COCORICO's ROBIN

(leukærnitestet)
Kis Østerby

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

OKH - Lavendel
SALWEEN BLUE's MABCH, 11/z år

EXr-BrO
Christian Dorf

ÅOjerg 18, 6340 Kruså
Telf. 04 - 67 1275

Til avlstieneste

Colourpoint
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Brunmasket siamhan:
FLORENTIN Es FELIX (lFA-testet)

Gudrun M0ller
Klintebjergvej 4, 5450 Otterup,

Tlf.: 09 - 82 16 58
I skoleferien: Gl. Strandfogedgård,

Grønhøj,9480 tøkken
Tlf.: 08 - 88 31 88

Perser

BLA PERSERHAN
Cæsar af Helle

Emtekærgade 9, 5592 EibY

Telf. O9 - 78 13 65

Blå perserhan:

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

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

Tlf. 04 - 68 56 93

Creme perser:

Cigo af Bangalores, parringsgebyr 500 kr

lnge og Peter Nord

Silove! 7, 6093 Sjølund
Tlf. 05 - 57 47 55

Creme perserhan
Gh. Staud's Sugar BoY

2xBAClB
Else &Jtrgen Srrensen
Solsortevej 47, 8643 Ans

Ttf. 06 - 87 09 83

Sort Perserhan
Hostrup's Nebukaneser

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

Sort Perserhan:
Pelle af Dyssec, gen for lilla

Ghrista Madsen
H.P. Hansensvej 3, 640O Sønderborg

Tlf.: 04 - 427477

Creme perserhan
Golden Sandy of Great Yarmouth

lxCAC,lxBlO
Sundhedsattest kræves

Kis Gammelgård
Bovinsgade 4, 99OO Frederikshavn

Ttf. 08 - 42 0510

Hvid perserhan

Galapagos' Tut-ankh-amon
Dora Strellner

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

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

Ruby (sort) 1 xcac.

Vibeke og Børge Jensen
Sognevej 9, Kousted,8900 Randers

Ttf. 06 - 443553

Chinchilla han
Virak's Rusti Buss

Grethe og Kurt Hansen
Kongshøjvej 123,9210 Aalborg SØ

Ttf.08 - 31 51 96

Abyssinier

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

Karen og Hans Jeppesen
Abildvej 10, Skæring

8250 Egå -06-2237 24

Se også næste side
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Killinger netop nu

Rex killinger til salg efter
Ray af Tarup (rød) og
Peggy af Tarup (blå)

Gerda & Jan Pedersen
Nederballevej 20, 5463 HarndruP

Tlf.: 09 - 88 17 OB

Bestilling på Burmakillinger, der fødes
først ijanuar 1982, modtages.

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21, 827O Højbjerg

TlI.: 06 - 27 1002
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JAt\rsisE!\pl-14gMAt
HAMMEBBAKK€N 21 . 3460 AIRK€RøO -TLF,(02)811044

Ormemiddel?
VermoxVet.

-det bli'r ædt

ruu ocsÅ TTABTETFoRMTTL HUNDoG tGT.
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 og små hunde 1/z tabl.2 gange daglig i 5 dage
Større hunde 1 tabl. 2 gange daglig i 5 dage.

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

specta
Kort

lforretninq
Kæmpeudvalg!-a

e ringer
vi sender

eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KAITEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

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

9000 Aolborg
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