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Han siger jeg er loæsen. Det lcon hon selu uæne.

Han giner, når han hælder

uolgt sit miljø.
ldag skal den kræsne kat

ha' store, lækre fiskestykker i hakket
Ieoer ogindmad.

Ogs<i Whiskos. Han er bleuet ret
kræsen med huadhon køber

f.llers kommer han til at smide uQ.

lgenWhiskas.

huo'.
Han sidder deroure og smouser

i kronhjort

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

hon slipper let
omknng moden til mig.

Så er det skroldesponden
ogpenge ud of lommen.

Men det synes, som om
han hor lært deL

Whiskas med kødqlever / Whiskas med fisk/ Whiskas medvildt f Whiskas med fjerkræ

whiskas
Hvis du elskeren laæsen kat.

MasterFoods as Vesterbrogade 84 1620 København V
Bales

Den
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hvæssebrættet
17. årgang

Udkommer 4 gange årligt.

Årsabonnement kr. 50

REDAKTION:

Susanna Bugge
(ansvarshavende)
Kærlodden 7

8320 Mårslet
Trf. 06 - 27 28 19

lrene Thisgaard
(annoncer)
Thorvaldsensvej 97

7000 Fredericia
Trf. 05 - 93 34 35

June Krogsøe
Krengerupvej 91

5690 Tommerup
Ttf. 09 - 75 14 17

Anne Burmølle
Tamdrup Præstegård
8700 Horsens
Ttf: 05 - 67 32'ts

Tryk: Skødt Pedersens
Bogtryk & Offset, Hjørring

Forside:
Star of Navajos Boomerang (creme perser).
Ejer: Kirsten Poulsen.
Foto: Robin Price.
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Beretning 1981 ............
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Dead-line:
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Beretning 1981

JYDSK RACEKATTE KLUB

Sidste år kunne jeg begynde beretningen med at be-
tegne, I 980 som et ))nogenlunde godt år« . Af flere for-
skellige grunde, som jeg efterhånden vil komme frem
til, kan jeg betegne 1981 som et SÆRDELES godt år.

Vort medlemstal ved årets slutning var på 822, for-
delt på 566 hovedmedlemmer og 256 familiemed-
lemmer. Umiddelbart ser tallene ikke væsentlig for-
skellige ud fra dem nævnt ved sidste GF, men tager
man i betragtning at der i årets lpb er blevet slettet ca.
159 medlemmer pga. kontingentrestance og at 15 har
meldt sig ud, er den reelle fremgangpå36Vo i modsæt-
ning til 87o i 1980. Dette er den første grund til at be-
tegne l98l som et særdeles godt år.

En anden grund er Økonomien, som har taget en
positiv drejning; jeg vil ikke her komme ind på det
nærmere, men vil overlade kassereren at orientere om
dette emne. En ting vil jeg dog omtale, nemlig det
beløb, som den tyske klub skylder os (ca. 3.600 kr.).
Det er yderst vanskeligt at indkassere beløbet, idet
den tyske klub ikke umiddelbart er villig til at betale
gæld gående tilbage til 1979. Belgbet dækker udstil-
lingsgebyrer lor de tyske medlemmer, der er udeble-
vet fra udstillingerne. Man har rykket flere gange, de
fleste af rykkerne er blevet ubesvaret. Sidste år for-
søgte så FD på alle tre klubbers vegne at agere inkas-
sator med det resultat, at tyskerne lavede en opggrel-
se på tværs, og tilsendte FD en check på kr.216 til
deling mellem de tre klubber. Dette kunne man ikke
acceptere, returnerede checken, og fastholdt det op-
rindelige krav. Dette har så medfgrt, at den tyske
klub pure nægter at betale. Man er i FD så blevet
enige om at søge at fremskafle tilmeldingerne fra de
medlemmer, som udeblev, derved at dokumentere
kravets berettigelse. Sagen er endnu ikkp afsluttet,
men man arbejder med det i de tre klubber. Hvad
regnskabet ellers angår, vil jeg tillade mig at sige, at i
det fremlagte har vi et tydeligt bevis på, hvor stor en
betydning en aktiv og samvittighedsfuld kasserer har
for klubbens økonomi.

SUPPLEANTER:

Fl€mming Sneum
Sædding Strandv€i 8l
6700 Esbjorg
Tfi.Os - 15 2877

@tre Henriksen
Aggersundvei 20r
9220 Aalbotgøsl
Ttf.08 - 15 87 93

FORMAND:

Susanna Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
Ttf.06 - 27 28 l9

NÆSTFORMAND:

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

SEKRETÆR:

Anne Burmølle
Tamdrup Præst€gård
8700 Hors€ns
Trf. 05 - 67 32 15

KASSERER:

Mogens Østerby
Klingeskov 1 3
5450 Otterup
Trf. 09 - 82 t8 44
Postgirokonto 5 06 85 09

UDSTILLINGSSEKRETÆR

lndland:
lrene Thisgaard
Thorvaldsensvej 97
7000 Fredericia
Ttf. 05 - 93 34 35

Udland:
June Kro0sø6
Krengerupv6j 91

5690 Tommorup
Ttf. 09 - 75 14 17

STAMBORGSSEKRETÆR:

Helle Møller-Madsen
ølstodgårdvej 1g
5230 Od€ns€
Ttf. 09 - 15 87 80
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Begge vore udstillinger er forlpbet godt,
været godt beslgt hvorved et overskud
kunne noteres for begges vedkommende.
Der har INGEN henvendelse været om
sygdom i nogen bestand efter deltagelse,
så den, efter nogles mening, ret skrappe
dyrlægekontrol har herved vist sin beret-
tigelse. Vort udstillingsmateriel har gen-
nemgået en foryngelseskur i årets lpb;
desværre er en del bure ved at være ned-
slidte og en evt. generel hovedreparation
med f. eks. forkromning er på tale i år. Vi
har også afgivet ordre på ca. 50 nye bure,
som vil blive leveret inden Århus-udstillin-
gen.

Der er et par kredse i gang med mgde-
aktiviteter: 6n i Spnderjylland og 6n på
Fyn. Nordjylland har ikke vist interesse i
den retning, og ved et forslg i Århus kom
der kun 6n, men nogle ringede bagefter for
at beklage, at mØdet var lagt netop den
dag, og udtrykte tillredshed med den tele-
fon§ervice klubbens repræsentanter yder i
det daglige. I samme forbindelse kan jeg
nævne at vi via telefonen desværre alt for
ofte får besked om, at nogle medlemmer
afhænder katte der er uvaccinerede, mens
andre foretrækker i tilgift til prisen at
videregive ringorm og parasitter. Dette
burde ikke skel Desværre er der også alt for
få af disse telefonklagere, der kan overta-
les til også skriftligt at aflægge deres klage,
som jo er foreskrevet i »Retningslinier for
forsvarligt kattehold«.

Det er min opfattelse, at vores konsu-
lentvirksomhed er meget benyttet. Inge Bil-
sted har direkte udarbejdet en detaljeret
opglrelse over de sager, hun bliver konsul-
teret om, og det fremgår at udstillinger,
materialer vedr. indmelding samt råd i for-
bindelse med fødsel er de ting, der oftest
forekommer.

Killingeproduktionen ser ud til at være
nogenlunde stabil. Iflg. stamtavlestatistik-
ken fremgår, at der i 1981 er udstedt
1.253 stamtavler til JYRAK ,hvilket er 42Vo

af samtlige udstedte. Af stamnavne er der
registreret 77 til klubben.

Bladet er udkommet i de planlagte 4

numre på trods af at der kun er lderst få,
der bidrager med kattestof. Hvis nogen har
gode id6er hvad angår nye rubrikker, be-
stemte emneområder, eller hvad man ellers
kunne tænke sig, er de mere end velkomne
til at fremføre dem. Bladet bliver læst af
også andre end medlemmer, idet vi har et
abonnenttal på 96, hvori figurerer nogle
biblioteker.

I perioder er der afholdt 8 bestyrelses-
møder. Relerater al disse er blevet bragt i
bladet. - Som en yderst positiv ting vedr.
arbejdet i bestyrelsen kan nævnes, at der
i det forlgbne år ikke er foretaget 6n eneste
afstemning på trods af, at vi ikke i alle
sager startede ud med fuld enighed. Alle
har udvist en stor vilje til positiv samar-
bejde, og uenighederne er altid endt med
enighed efter nogle gode og saglige diskus-
sioner.

Udkast til nye vedtægter er blevet plan-
mæssigt udsendt til medlemmerne i juni 81.
Reaktionen på udkastet har så at sige været
minimal.

Den på sidste GF behandlede sag
om tvungen katteinfluenza-vaccination på
landsplan er der ikke meget at berette om.
Straks efter GF foranstaltede vi et rund-
spørge blandt ca. 75 dyrlæger om hvilken
alder efter deres mening er den bedste med
henblik på vaccination mod kattesyge. De
allerfleste var af den formening, at l2-ugers
alderen er at foretrække. Dette resultat blev
fremlagt FD med henblik på at afskaffe
den tvungne kattesygevaccination inden
killingen fylder l0 uger, dvs. afhændelses-
tidspunktet. FD foranstaltede så et møde
mellem dens forretningsudvalg og forman-
den for SDF. Dette møde førte til, at et
flertal af FU vedtog ikke at ændre krav om
kattesygevaccination i l0-ugers alderen,
men forsøge ved næste plenarforsamling at
hæve salgsalderen til 12 uger, hvorved man
giver opdrætteren mulighed for at lade kil-
ligerne vaccinere med combivaccinen i hhv.
9 og 12 ugers alderen, som menes at være
de optimale tidspunkter for dannelse af
antistof i forbindelse med denne form for
vaccination. I al almindelighed er det mit

5



gang om ugen, eller bare hver fiortende
dag. De mØder vi afholder, drejer sig oftest
om drøftelse af de daglige sager, forbere-
delse af kommende udstillinger og afvikling
af den gamle. Der er efterhånden så megen
administration ved udstillingerne med ud-
færdigelse af diverse papirer til den ene og
den anden, at en stor del af vores tid bruges
til papirarbejde i stedet for måske på andre
ting, som f. eks. en aktiv indsats for at få
katten lredet i den nye jagtlov, som just her
i januar blev fremsat i folketinget. Men da
vores formålsparagraf lyder:

»Klubbens formål er at arbejde lor
en stadig forbedring af og en større
interesse for racekatteavlen((

kan jeg roligt sige, at den i l98l er over-
holdt.

Til allersidst vil jeg sige tak til alle dem,
der hver på sin måde har været os til uvur-
derlig hjælp i alviklingen af udstillingerne.
Det ville tage alt lor lang tid at nævne dem
alle ved navn. Et par vil jeg dog nævne:
Robin Price, der flittigt og dygtigt har
varetaget klubbens kokarde-afdeling de
sidste 3-4 år, og Irene Kalser, der samvittig-
hedsfuldt har passet informationsafdelin-
gen på udstillingerne. 

^t.8.

Pegasus Geisha (Havana), Int. Ch. i Kiel,
1981. Ejer: Helle Møller-Madsen.

indtryk, at gennemførelse af en tvungen
katteinfluenzavaccination på landsplan vil
blive yderst vanskelig, for ikke at sige
umulig.

Indenfor FD har dens lovudvalg ikke af-
holdt noget mlde siden sidste plenarfor-
samling i maj på trods af, at vi allerede tid-
ligt på sommeren indsendte et forslag til
nye, mere medlemsvenlige vedtægter. Der
er nu indkaldt til møde d. 14. marts for at
forberede de manglende dele af udstillings-
reglerne samt evt. nye vedtægter til plenar-
forsamlingen d. 20. maj. Forretningsgan-
gen i FD er noget besynderlig: Man mgdes,
når der er sager til behandling, og det er
ikke så ofte, og når man så m@des går en
del al tiden med at skælde hinanden ud for
manglende samarbejdsvilje. Avlsudvalget,
som blev vedtaget til nedsættelse sidste maj,
er endnu ikke i funkt{on, da man ikke kan
blive enige om nØdvendigheden af at af-
holde et konstituerende mØde, som Jyrak i
hvert fald lægger stor vægt på.

Jeg har som dansk delegat deltaget i
FlFe-mØdet i Wien i november. Mange
mærkelige ting blev vedtaget, som det kun-
ne læses i sidste blad. Hvis nogen lnsker
detaljerede oplysninger, vil jeg gerne prgve
at besvare splrgsmål efter beretningen, el-
ler måske under eventuelt.

Alt i alt kan det siges, at de fleste af den
siddende bestyrelse har lagt et kæmpe-
arbejde i at få det hele til at glide så godt
som muligt for klubben. Her skal især Mo-
gens' indsats fremhæves. Det er lykkedes
ham i samarbejde med sin kone Kis at
bringe regnskabet på fode og derved hele
tiden at holde os andre orienteret om hvor
meget man egentlig kan tillade sig i for-
bindelse med budgettering af udstillinger-
ne. Som jeg nævnte i indtedningen, er vores
lkonomi her i 1982 sund, og jeg vil hermed
rette en speciel tak til Mogens og Kis
Qsterby for alle de mange timer, de har
måttet knokle i for at opnå det fine resultat.

Det er slet ikke så nemt at virke i en
bestyrelse, hvis medlemmer er så spredt
geografisk, som tilfældet er. Der er ingen
mulighed for bare at rende sammen en
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DØMTPÅ »MIS«TANKE?
Katten betragtes i mange jægerkredse som en fæl marodpr, der ude-

lukkende lever af harekillinger og kyllinger af agerhpns og fasaner.
I andre kredse betragtes den derimod som et charmerende og indsmig-
rende kæledyr, en forfulgt uskyldighed. I denne artikel fremlægges
resultater af nye underslgelser fra Sverige (O. Liberg, Lund) og Eng-
land (D. Macdonald og P. ApS, Oxford), som måske kan bidrage til
at aflive nogle af de mange fordomme, der i tidens løb q bygget op

omkring dette vort eneste rovdyr af kattefamilien.
Af: Tommy Asferg. Foto: Svend Møller, Bo Jarner m. fl.

Kattens historie som husdyr strækker sig

flere årtusinder tilbage i tiden, og dens sta-
tus har været gennem hele registret fra for-
herligelse til fornedrelse. Efter sin debut
som husdyr med speciale i fangst af mus og
rotter i Egyptens kornlagre, blev katten -
som en håndterlig udgave af sin mere kræ-
vende slægtning, l6ven - ophgjet til et hel-
ligt dyr i datidens templer. Ligesom Farao-
ner og andre fornemme blev døde katte
balsameret, svØbt i fint linned og lagt i
kostbare kister.

Men ak, efter en lang periode vendte
stemningen, og med kristendommens sti-
gende betydning i Europa blev katten, bl. a.

på grund af sin fremtrædende plads i den
gamle mytologi, stemplet som et ugudeligt
dyr. Denne udvikling flrte senere til ren
forfglgelse og kulminerede under hekse-
processerne, hvor kvinder og katte blev
brændt på bålet. Og det er såmænd kun
500 år siden !

Jagtjournal !
Til trods for sit århundredlange bofælles-
skab med mennesket har katten bevaret
størstedelen af sine oprindelige instinkter,
heriblandt det jagtinstinkt, der var den

egentlige baggrund for menneskets inter-
esse for katten som forbundsfælle mod mus
og rotter i fgdevarelagre. Det er det selv-

samme jagtinstinkt. der siden har givet an-

ledning til følelsesladede diskussioner for
og imod katten og dens væsen, for det er
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ubestrideligt, at katten går på jagt, men
hvad tager den, og hvilken betydning har
det?

Der er i tidens løb udført adskillige fgde-
undersggelser såvel for storbykatte som for
gård- og landsbykatte. De fleste, der har en
fritlevende kat, får - hvad enten de kan lide
det eller ej - et indtryk af menuen, for kat-
ten har for vane at bære en del af byttet
hjem til vildtparade på dprmåtten. Mere
videnskabeligt tilrettelagte underspgelser
har baseret sig på analyse af mave- og
tarmindhold samt ekskrementer.

Det umiddelbare indtryk fra disse under-
søgelser er, at katten er et eflektivt og alsi-
digt rovdyr, der tager det bytte, der byder
sig. Resultaterne bekræfter fgrst og frem-
mest kattens stat_us som den store muse-
jæger, men det er i pvrigt karakteristisk,
at mere end halvdelen af kattene kun hav-
de »leverpostejmad« i maven.

Antalsmæssigt udglr mus og rotter i reg-
len 85-90Vo af samtlige byttedyr, mens små-
fugle udggr 3-107o. Herudover tages en del
forskellige insekter og enkelte firben.

Som det gælder for en del andre rovdyr,
sker det, at katten fanger og dræber spids-
mus, men de ædes kun i sjældne tilfælde. Af
jagtbart vildt kan katten tage kaniner og
harekillinger samt fasan- og agerhgnsekyl-
linger, men at dømme elter den hyppighed,

Sociale forhold
Måske kan nye underslgelser over gård-
og landsbykattens liv og lærden være med
til at give større forståelse mellem katte-
hadere og katteelskere. Det gamle mund-
held, at katten er sin egen, er nemlig gen-
nem samstemmende og engelske under-
s@gelser blevet bekræftet i den forstand, at
selv om katten i et område er nok så stærkt
knyttet til gårde, huse og familier, så her-
sker der i kattesamlundet en orden, som
mennesket kun har ringe indflydelse på.

Den grundlæggende, sociale enhed i kat-

hvormed de forekommer i mave- og ekskre-
mentprøverne, så er det kun kaniner, der
kan anses for at være afnogen betydning.

Og hermed er man i samme dilemma
som ved andre fpdeunderslgelser: man ved,
hvilke byttedyr, der tages, men man ved
ikke, hvilke betydning predarionen har lor
byttedyrsbestandene. En ting er, at der er
et vist predationstryk på bestandene, men
hvor stort kan det være uden at påvirke
efterårsniveauet, og dermed komme på
tværs af jægerens interesser? Dette spørgs-
mål kan desværre ikke besvares ud lra de
foreliggende ffldeunders@gelser, men kat-
tens eventuelle skadelighed afhænger for-
modentlig først og lremmest af, hvor man-
ge katte der lærdes i området.
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tesamfundet er en eller to voksne - oftest
beslægtede - hunkatte og deres killinger.
Hunkattene er meget stedfaste, og de jager
som regel i umiddelbar nærhed al deres til-
holdssted, men hvis reviret f. eks. udglres
af et langt, levende hegn, kan hunkatten
under sit natlige fourageringstogt bevæge
sig mere end 500 m hjemmefra. Kun i me-
get sjældne tilfælde tager en hunkat fast
ophold borte fra menneskelig bolig, og da
kun isommerferien.

For de voksne, territoriehævdende han-
katte gælder det derimod - når man ser
bort fra stuekatte, naturligvis - at de i lange
perioder kun har meget ringe tilknytning
til mennesker. Kun om vinteren er der tale
om en egentlig afhængighed m.h.t. kosttil-
skud. Hankatten besøger regelmæssigt
grupperne alhunkatte i sit område, dels for
at passe de parringsvillige hunner op, dels
for at kontrollere om der skulle være trængt
en lremmed hankat ind i området eller om
en af de 2-3-årige hanner i gruppen skulle
være begyndt at hævde territorium. Sker
det, opstår der stridigheder med tilhøren-
de, natlige koncerter, og i reglen sættes ri-
valen på porten. En bortjaget hankat kan
derefter ptøve al tilkæmpe sig et territo-
rium et andet sted, eller han kan slå sig ned
uden for de etablerede hankattes områder.
Bliver han tvunget til det sidste, må han i
reglen afstå fraatføre slægten videre.

Udvandrerne
Omsætningen i en kattebestand er hurtig,
især er dødeligheden hgj blandt killingerne.
Hos de voksne omsættes hannerne langt
hurtigere end hunnerne. Det kan i denne
lorbindelse nævnes, at der i en stlrre
mængde katte, som var skudt eller dræbt i
trafikken, var 4 hanner for hver hun, hvil-
ket givetvis afspejler hankattenes mere om-
strejfende levevis. Også m.h.t. udvanding
er der lorskel på de to køn, idet en hankat
sjældent forbliver på sin fpdegård ud over
3-års alderen, hvor den territoriehævdende
adfærd er fuldt udviklet, mens langt de fle-
ste hunkatte forbliver'på deres fpdegård
hele livet- Blandt de udvandrede individer

er det - i lighed med mange andre dyrearter
- hannerne, der vandrer længst.

Ifglge den nye viden skulle altså mangen
en jægerberetning om »vilde, omstrejfende
katte« ikke dreje sig om egentlig vilde, uaf'
hængige katte, men om et naturligt led i
kattesamfundets sociale struktur, nemlig
de gamle hankatte. Ligeledes kan den nye
viden aflive myten om at en stor del af de
omstrejlende katte rekrutteres fra de des-
værre alt for velkendte »sommerhuskatte«,
der efterlades af uforstående familier med
tak for god underholdning i ferien. Der vil
i reglen være tale om yngre, uerfarne katte,
der først og fremmest vil sgge at finde et
andet »pensionat((, men hvis det ikke lyk-
kes, har de formentlig kun udsigt til en

ynkelig sultedød.
Endelig giver den nye viden anledning

til at se på begrebet »en omstrejfende kat«:
hvis jagtlovens grænse på 150 m er gæl-

dende kriterium, så må alle katte erklæres
lof strejfende, idet selv hunkattene, der har
de mindste aktivitetsområder, dagligt (eller
natligt) er på den farlige side afgrænsen.

Fredelig sameksistens
Problemerne med de strejfende katte er gi-
vetvis mindre i dag, end de var for en snes

år siden. Dengang var der katte på de fleste
gårde, lige fra et enkelt velfodret kæledyr
til kolonier på en snes eller flere gårdkatte,
der klarede sig igennem uden særlig op-
mærksomhed fra ejerens side. Efter de gen-
nemgribende ændringer og specialiseringer
inden for landbruget, findes der nu mange
kvæglpse brug, ja endog mange helt uden
husdyrhold, og kattene er antagelig reduce-
ret tilsvarende.

Katten er dog stadig vort mest talstærke,
fritlevende rovdyr, og der findes fortsat
mange eksempler på urimeligt store bestan-
de. Med den nye viden kan det slås fast, at
det især er under ukontrollerede forhold,
der produceres et overskud, som må ud-
vandre og klare sig »på den frie vildtbane«,
og det er netop i denne situation, at katten
kan blive generende forjægeren.

For såvel jægeren som katteejeren er fa-
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milieplanlægning derfor den eneste accep-
table lgsning, for katteejeren kan forhindre
kattene i at blive for mange, men de kan
ikke forhindre dem i atjage!

Fglges dette synspunkt, så må jægeren
til gengæld lære at respektere katten uden
for 150 m grænsen!

Sakset fra Dansk Jagt, februar I 982 .

:L::#t::t::il: :t::li::iå::ii::H::Hr3i: :H: :i

Miranda af Kyntyre, Aby, tilhørende Lise
Rasmussen (se læserne skriver).

It:ffiH:lt::t::Ii::ti;i!.::il;f; ::H::3i:s:l

LÆ,SERNE
SKRIVER
Må det være et »passivt medlem« tilladt
at komme med lidt kritik af bladet?

Der må være flere end undertegnede,
der har den opfattelse, at bladet også skulle
kunne indeholde nyttige oplysninger for
vore dyr, her tænker jeg på foder, vitami-
ner, pelspleje, utØj m. v. kort sagt alle de
småproblemer som egentlig ikke kræver
dyrlægebesgg, og som man egentlig heller
ikke vil plage andre med. I den forbindelse
synes jeg godt bladet kunne indeholde et
fast indlæg som f. eks. kunne være en slags
brevkasse, hvor medlemmerne kunne sp@r-

ffr:å::o* 
også kunne have lidt nytte af

Bladet udkommer trods alt kun 4 gange
om året, såjeg synes det er lidt flot at bruge
»hele« nr. 4 til generallorsamlingen i Wien,
den må kunne rekvireres hos redaktionen
af de specielt interesserede, hvorfor der
kunne komme en notits herom i bladet.

Ligeledes savner jeg nogle flere billeder
af alle vore dejlige misser. Det kan da vel
ikke passe, at katteejerne ikke fotograferer
deres dyr - og selv om vi andre har kastet
vor kærlighed på en bestemt race, er det
bestemt ikke ensbetydende med, at det kun
er den og den alene man vil se,jeg synes det
kunne være sjovt at se de andre racer foto-
graferet af deres ejere, man bliver efterhån-
den lidt træt af at se de samme billeder i
bgger og blade om katte.

Som en understregning af sidstnævnte
fremsender jeg et lille udpluk af vort »fami-
liealbum« til offentligggrelse, og idet jeg
håber mit indlæg giver stof til eftertanke,
lnsker jeg at 1982 må blive et godt katteår
for ejere, opdrættere ot,nlll,r. 

^or^urrrnDyrehavevej 22, Hv alløse
8370 Hadsten

Tak for de tilsendte billeder, der findes
spredt i bladet. For at imødekomme skri'
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verens ønsker, har vi tænkt os at oprette en
rubri\, SPØRG BARE! - under hvilken
alle spørgsmål vil blive forsøgt besvaret,
idet redaktionen har gode forbindelser til
både dyrlæger og erfarne kattefolk. Så fat
pennen og SPØRG BARE!!

.Redaktionen.

Fornylig modtog jeg et skønt brev fra en af
mine »kattemfidre<r. Jeg synes, at det er så

godt og sjovt sat sammen, at også andre
end jeg kan have forngjelse af at læse det.
Derfor medsender jeg det i sin fulde læng-

de. Det kan nævnes at Black Beauty, som
brevet er underskrevet af, er en afde 6 Ebo-
nier, som var afbildet i Hvæssebrættet, Nr.
2 - 1981.

Med venlig hilsen
Dorte Kaae

Kæreste mor »Mia«
Nu må du have en særlig hilsen fra din lille,
store ebony-pige her i Virum.

Siden min l-årige fgdselsdag d. 10/12,
er jeg begyndt at se verden omkring mig
med »mine voksne gjne«. I næsten en hel
måned måtte jeg gå og græde over savnet
af min plejemor, som var på hospitalet.
Hvis jeg ikke havde haft min sØde kvart-
kusine, Adagio, som jeg kunne græde sam-
men med, tror jeg ikke, jeg havde kunnet
holde det ud.

Endelig d.20l12 kom min plejemor hjem
igen. Adagio og jeg havde aftalt at give
hende alletiders skideballe, fordi hun havde
svigtet os i så lang tid, men da hun stod i
huset og vi så at hun havde savnet os
mindst ligeså meget, stak vi begge i et glæ-

desvræl og hoppede op på hendes skuldre
og slikkede hende i ansigtet, og de 3 fgrste
dage fik hun ikke lov til at være i fred for
os, selv når hun sad på wc lå en af os på
skpdet og den anden sad på skulderen. Hun
skulle ikke tro det blev nemt at stikke af
igen, og vi råbte ind i øret på hende, at hun
kunne lige prgve!

Så kom de dejlige og spændende jule-

dage. Plejemor hængte al muligt skgrt
stads op i sytråde under loftet, vi hjalp
hende med at sutte på sytråden, ellers
kunne den ikke komme ind i nålegjet, det
har vi nemlig set i børnetimen i TV, at de
g§r. Du kan tro vi nyder at se blrne- og
naturfilm i TV, helst når det er noget med
fugle, så prgver jeg at fange dem, men så
snurrer det i mine poter, når jeg rlrer ved
glasset, og jeg må slikke dem, - og det sma-
ger også af fugl, det gør mor!

Ja, så nåede vi her til nytår, så begyndte
plejemor at snakke om udstilling og jeg har
sagt at jeg ikke kan fordrage, når fremmede
mænd tager på mig.

Lige 6 dage fgr fandt jeg på, at jeg ville
prøve at være i løbetid, så kunne det jo
være at jeg slap for udstillingen.

Jeg råbte så hØjt det lod sig gøre ud af
brevkassen, at den gamle sorte vildmis
skulle komme og tage mig bort fra dette
sted, der holdt en dejlig elskovssyg lille
lækker sag spærret inde, men så sagde ham
kvajpanden, at han havde fået at vide, at
små piger med grlnne Øjne, kunne man
ikke stole på!

Nå, men så rullede jeg på gulvtæppet og
gjorde min smukke blanke pels grim og
snavset, og min plejemor skældte på mig

ll



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

skildpadde, chokolade og lilla.
Til avlstjeneste:

lnt. Ch. Mirak af AgersnaP
(brunmasket)

Grig af Blovstrød (blåmasket)

Norma Agersnap Larsen
Lupinvej6, 6681 Holsted St.

Tlf.05 - 39 35 15

Enkelte katte modt. i pension

HUSK AT MEDDELE ADRESSE-
ÆNDRING!

Bruci af Jackmanis (blå Pers(

Felino af Bangalores
(creme perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde

rød og sort.

Bestilling modtages.

»BANGALORE,S«
Slamnavn

INGRIO HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - ,14 38 83.
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og børstede og redte min pels flere gange
daglig, det var dejligt for det kildede så

skgnt, og så smed jeg mig ned igen bag-
efter. Når jeg tog mine store vræleture kom
Adagio og bed mig i nakken og slikkede
mig over det hele, og fortalte at den r>syg-

666« gik over af sig selv om nogle dage.
Det gjorde det også, en lgrdag aften var
jeg helt »normal« igen, og allerede sgndag
morgen blev jeg proppet i en transportkurv
og kgrt ud til Gladsaxe stadion, hvor
»Racekatten« havde udstilling, og i protest
mod denne behandling, lagde jeg mig op i
sandbakken og blev der hele dagen, og var
fuld af grus og sand da dommerne skulle se

mig.
Alligevel syntes de at jeg var så pæn, at

de ville give mig en fin bedømmelse, nemlig
CAC.

Min plejemor har fortalt mig at jeg har
fået små sflskende, altså halvsøskende, 5

stykker (alle havanaer). Det var flot, nu vil
jeg ønske at du opdrager dem til at blive
ligeså sgde og velopdragne, som jeg var, og
jeg lnsker dem, såvel som dig selv i frem-
tiden, gode bedømmelser og den lige vej
til stjernernes top.

De kærligste hilsener fra din stjernepige
Black Beauty Bellamis i Virum.

Nyt fra avlsrådet
Der er stadig hverken ret mbget eller ret
godt nyt at meddele lra rådets virksomhed.
På forretningsudvalgsmpdet d. 6. februar
blev det besluttet, at Aase Nissen, DARAK,
skulle indkalde til konstituerende telefon-
mØde(!), men vi har intet hørt.

Indtil det sker er de af klubbens medlem-
mer, der har problemer af avls- eller stam-
bogsmæssig karakter, naturligvis velkomne
til at henvende sig til en afos.

Helle Møller-Madsen. Erik Bugge.

*
Noget om vitaminer
Til de medlemmer, der måske har savnet
vitamin-mineralpulveret Catamin til deres
katte, efter at det udgik af handelen, kan
jeg oplyse, at man nu kan få det samme
produkt, blot under et andet navn, nemlig
»Becovett«. Det fås bl. a. i supermarkeder.

Fordelen ved at bruge vitaminer i pulver-
form er, synes jeg, at det er nemt at få kat-
tene til at tage det, blot man blander det i
noget vådt foder, [. eks. ymer, så æder de
det uden at blinke. Mine gør ihvertfald,
selv den mest kræsne.

Irene Thisgård.

Zinho og Mita
af Sriwijaya.
Ejer: Lise
Rasmussen.
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Hjælp, vores kat besØrger
i sengen!
Af dyrlæge, dr. Ferdinand Brunner, Wien

Mange katteelskere kender til, at det i om-
tale så renlige dyr, katten, ved udelukkende
stuehold desværre ikke altid lever op til
dette ry.

Ved stuerenlighed forstår man kattens
vane med kun at aflevere ekskrementer og
urin på et dertil indrettet sted - for det me-
ste i en plastickasse med kattestrØelse - og
derudover ikke at smudse boligen til. Efter
25 år i et dyrepsykologisk rådgivningscen-
ter og med erfaring fra en dyrlægekonsul-
tation med smådyr som speciale i storbyen
Wien, må jeg som før fastslå, at mange
indendørskattes dårlige vane med at snavse
tæppet, sengen eller forskellige andre ste-
der til med ekskrementer, ikke i alle tilfælde
kan »kureres«. Dog findes der uden tvivl
en hel række ret virksomme forholdsregler,
hvor det - alt efter årsagen til stueurenlig-
heden - faktisk vil være muligt at korrigere
en sådan uvane sikkert i en del af tilfæl-
dene.

I forbindelse med dette tema bliver der
altid spurgt, om afstraffelse vil have nogen
virkning, om der her drejer sig om tab af
instinkt, eller om sågar ejeren kan have
skylden, o.m.a.

Omkring 5Vo af alle indendlrskatte -
dette gælder såvel for racekatte som for
EuropæiSk Korthår (den såkaldte »almin-
delige huskat«) - anbringer ikke med sik-
kerhed deres efterladenskaber på et dertil
indrettet sted, men vedvarende (eller pe-
riodevist) på forskellige uønskede steder i
boligen, ja, endog på mlbler. Det er derfor
intet under, at emnet angående manglende
stuerenlighed eller den pludselige mangel
på sanrme til stadighed dukker op i de for-
skellige dyretidsskrifter.

t4

Der findes mennesker, der afstraffer kat-
ten på den mest fantasilØse måde - ligesom
de vil gpre med en hund - nemlig ved enten
at prygle den eller ved at dyppe dens næse

i pytten. En sådan foranstaltning har erfa-
ringsmæssigt ingen virkning - med meget
få undtagelser. Skal det endelig være, er det
bedst at forskrække katten gentagne gange
på åstedet, eller endnu bedre - kort før den
går i gang med den uØnskede handling; en-

ten ved at bruge en blomstersprgjte eller en

kraftig luftstråle. Efterfllgende afstraffel-
ser fgrer allerhøjest til, at katten, så snart
den har forøvet den afmennesket uØnskede

misgerning, »skyldbevidst« gemmer sig. I
mange tilfælde medfører frygten for straf
endog en forstærkning af den ulnskede
væremåde. d.v.s. en forværring af tilstan-
den.

For at forstå, hvorfor det forholder sig
således, må vi kort redegøre for kattens
specielle ejendommeligheder i adfærden.

Udendlrskatte begraver almindeligvis
deres efterladenskaber inden for deres ter-
ritorium. Imidlertid bliver urin og analkir-
telsekret sprøjtet på genstande i udkanten
af reviret, tilmed bliver fæces anbragt på
igjnefaldende steder. Dette sker isår, hvis
en kat p.g.a. fangstmuligheder gnsker at
afmærke en bestemt vej i sit jagtområde
som »optagett< for gjeblikket. Nærtboende
katte har nemlig for vane at have fælles
jagtrevir, men at benytte det på forskellige
tidspunkter. Og for ikke indbyrdes at for-
styrre hinanden, bliver efterladenskaberne
anbragt som skranker eller »rødt lysn, for
at afholde andre forbipasserende fra at be-
nytte den samme vej. Også i forbindelse
med sexualadfærden bliver fæces og urin
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afsat som markering og heller ikke i dette
tilfælde gravet ned. Sådanne medfødte in-
stinktive tendenser forekommer lejligheds-
vis også naturligt i en stuekats adfærd og
fremtræder ofte i ejerens gjne som et fuld-
stændig uforklarligt »tab af stuerenlighed«.
Men der findes andre årsager. Manglende
stuerenlighed kan eksempelvis ganske en-
kelt skyldes instinkttab: er katten ikke
renlig senest i 3-måneders alderen, bliver
den det sandsynligvis aldrig. Det kan også
dreje sig om en medfødt sindelagsdefekt, og

endog om ekstrem »intelligensmangel«r (ho-
vedsagelig forårsaget af umådeholden ind-
avl). Der er dog sjældent tale om, at katten
ikke kan blive stueren. Meget hyppigere er
de eksempler, hvor katte, som længe har
været stuere pludselig af uforklarlige årsa-
ger, glemmer de gode manerer. I bedste
fald drejer det sig om forbigående sexual-
drilt.

En kat i løbetid vil i lØbet af få dage pla-
cere sine efterladenskaber så mange for-
skellige steder i boligen som muligt. Såle-

des reagerer katte i løbetid, men også

ukastrerede hankatte, specielt når de i
deres omgivelser vejrer en mulig brud. Selv-
sagt vil de foretrukne steder da være i nær-
heden af vinduer oE døre.

Det enkleste bekæmpelsesmiddel mod
sådanne periodevise stueurenligheder er
stadigvæk den operative kastration. Depot-
hormon-indsprgjtninger og diverse tablet-
ter virker ikke altid pålideligt - er heller
ikke altid uden senere sundhedsskadelig
virkning og på langt sigt på ingen måde en
prisværdig fremgangsmåde.

Hvis vi ser bort fra de tilfælde, hvor stue-
urenlighed skyldes hgj alder og fglgevirk-
ninger af forskellige organiske sygdomme,
hvor ekskrementerne i det sidstnævnte til-
fælde - måske p.g.a. lammelse af lukke-
muskelen - ganske enkelt ikke kan holdes,
så drejer det sig i størsteparten af tilfældene
om en slags neurotisk adfærd, d.v.s. at år-
sagen til denne adfærd ligger i en sjælelig
forstyrrelse. Katten er af en eller anden
grund kommet i en sjælelig splittethed, eller
er blevet tvunget til at gennemleve længere
tid i en konfliktsituation (p.g.a. særlige
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ydre omstændigheder, som det til boligen
bundne dyrjo ikke helt kan unddrage sig).

På en måde fremtræder den »forstyr-
rede« adfærd altså som reaktion på tildra-
gelser i omgivelserne. Adfærdsforskeren
taler da om »reaktiv forstyrrelser<. Visse

omstændigheder forhindrer en friggrelse af
en drift, en trang kan ikke stilles, et lnske
ikke opfyldes eller en vanemæssig udfol-
delse ikke gennemfgres, eller en kat løler
sig p.g.a. hændelser i dens omverden for-
uroliget. Altsammen forstyrrer den sjæle-
lige ligevægt.

Som der findes mennesketyper, hvis sjæ-

lelige ligevægt nemmere forstyrres, og som
derfor oltere er tilbgjelige til fejlhandlinger,
således findes der også blandt katte mere
stabile eller labile karakterer.

Ofte er det endda nok med en enkelt
chokoplevelse for langvarigt at miste stue-
renligheden, ganske vist kun hos derfor
udtalt disponerede dyr. Interessant nok fin-
des der katte, som ved enhver forstyrrelse
af deres psykiske velbehndende reagerer
med urenlighed, mens andre snarere af-
reagerer ved »reaktiv depression« eller i ret-
ning af øget aggressivitet.

Fgr der gåes konkret ind på et typisk til-
fælde, lige en kort bemærkning: mange til-
fælde af urenlighed skyldes katteejerens
egen forslmmelighed. Mange katte benyt-
ter kun deres toiletbakke een gang; bliver
denne ikke rengjort med det samme og
kattestrpelsen fornyet, sætter katten sig
ikke anden gang i, men ved siden af bak-
ken. Lades katten altså alene i længere tid,
er det en god id6 at opstille flere bakker, så

der altid er en ren i reserve.
Mange gange er forholdene ganske kom-

plicerede, og man må udføre et sandt de-
tektivarbejde for at finde de forskellige år-
sager - set fra kattens synsvinkel. Sådan
husker jeg et tilfælde, hvor urenlighed
endog havde flere vekslende årsager, hvad
der først efterhånden blev klart:

En ældre perserkat og en noget yngre
kastreret kat af samme race levede i flere år
fredeligt med hinanden i en villa uden at
l6

give den mindste anledning til klage. Det
var'imidlertid slut med freden i samme øje-
blik som en ganske ung siameserkat, der
endnu ikke var stueren, kom til huset. Ikke
kun for kattene, men også for ejeren slut-
tede hermed det harmoniske samliv, for de
»hjemmevante« katte holdt sig til ordspro-
get om, at slet omgang fordærver gode sæ-

der, og de blev som siameseren urenlige.
Ejeren forslgte at holde dem adskilt for at
undgå den formodede efterligning af det
dårlige eksempel. Det hjalp overhovedet
ikke. Ved ngjere efterforskning viste der
sig en anden sammenhæng: ejeren foretrak
nemlig den lille nye kat i udtalt grad og tog
endog denne med i soveværelset. Den var
dog den yngste, og den, der havde behov
for beskyttelse (endvidere talte den grundet
sin »barnlighed« i ganske særlig grad til
ejerens iboende plejeinstinkt) !

At de to »gamle« katte ikke mere måtte
komme med i soveværelset resulterede i en
[rustration. Tidligere plejede den yngre per-
serkat at benytte det om dagen, mens den
ældre.brugte det om natten. Sætter man sig
nu i de ts »gamie« kattes sted, da er deres
reaktion med ikke at aflevere fæces og urin
i toiletbakken absolut forståelig: de opfat-
tede den »urene« adfærd hos den unge kat
som fgrst og fremmest markeringsadfærd.
Dette tvang dem til ligeledes at markere
deres værelse som deres besiddelse; som
»optaget«. Den ældste »gamlen kat fglte sig
tilsidesat såvel i henseende til sit territorial-
krav som til sit krav på kærlighed: altså
))frustreret«, som psykoanalytikerne ville
sige. Det burde uden specielt kattekund-
skab, altså blot med almindelig sund men-
neskeforstand, være indlysende, at det ville
forbitre dens tilværelse, at dens elskede
menneskelige ven pludselig beskæftigede
sig med et »tilløbent(r fremmed ungdyr
midt i dens territorium - for det er boligen
jo egentlig. Da dertil kom, at den ældste
»gamle« kat ved siden af denne mangel på
kærlighed og ejerens tydelige favorisering
af den »nye<t, ydermere blev forment ad-
gang til sit sædvanlige opholdsrum og for-



vist til andre, var det for den topmålet af
»sjælelig grusomhed« !

Mindre klar er årsagen til det andet dyrs
pludselige urenlighed. Men det måtte også
hos den - noget sky - kastrerede perserkat
især have været de påtvungne forandringer
i dens livsvaner, der foruroligede den. Som
bekendt øger angsten - ikke kun hos katte
- tilbgjeligheden til hyppig og derfor ufrivil-
lig aflevering af efterladenskaber, den
ttggr« stt at sige »i bukserne«. Dens pvrige
adfærd gjorde en sådan tydning nærlig-
gende.

Det vil sikkert være ulige mere inter-
essant for den læser, der måske har lignen-
de problemer med eet af sine egne dyr, at
høre, hvorledes hele miseren blev afsluttet:
man foretog en omgruppering, d.v.s. en
delvis genoptagelse af det gammelkendte
livsmflnster. Den gamle perserkat måtte
igen komme ind i ejerens soveværelse - og
d6t helt alene. Den i mellerntiden opvok-
sede ligeledes kastrerede »nye« benyttede

nu sammen med perserkatten de gvrige væ-
relser. Fra dette pjeblik var alle dyr stue-
rene uden at der er kommet tilbagefald.

I et andet tilfælde reagerede en kat med
urenlighed, da en hund pludselig blev op-
taget i hjemmet. Et flere uger langt ophold
i et dyreinternat ffite til, at katten efter sin
hjemkomst gav afkald på sit tidligere »ene-

herskerkrav« og »uden rivninger« delte sit
territorium med hunden.

Også urenlighed lorårsaget af familie-
forggelse kan i visse tilfælde afhjælpes med
en tidsbegrænset fiernelse og senere til-
bagevenden til det vante territorium.

Tilfælde, hvor katten bliver urenlig som
reaktion på tabet af et elsket menneske eller
dyr, er naturligvis sværere at kurere, da
konfliktsituationen ikke uden videre kan
bringes ud af verden og den gamle tilstand
genoprettes. Specielle beroligende midler
især med stoffer, der også dæmper det vege-
tative nervesystem (: de dele af nerve-
systemet, der ikke står under viljens ind-
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flydelse) har da ofte vist sig virkningsfulde.
Ikke ethvert beroligende middel er dog vel-
egnet, og hvad angår doseringen, er der
ofte betragtelige individuelle variationer.

Optræder urenlighed fordi ejeren er bort-
rejst og dermed forsvundet for katten,
kommer renligheden af sig selv ved hjem-
komsten, selv om katten mange gange be-
handler sin »utro« ven som en fremmed i et
par dage.

En alenebleven kats usikkerhed p.g.a.
ukendte lyde fra nabolejligheden, f. eks.
forårsaget af håndværkere, kan ligeledes
føre til en forbigående urenlighed.

(Fra Felis Austrta
oversat aJ Anne Burmølle.1

Var der nogen, som sagde noget om
» yuffey «l

'\

KATTEARTIKLER
SOIGNERINGSARTIKLERI

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørste r

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

Teralin - Linatone - Pelstiiskud
Kattehuler - Kattesenge

Transportboxe Kradsetræ til væg og på stander
Katteparf ume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Medlem af Rosen

Konto
Kig ind hosKattemad på dåse og tørkost

Rosengårdsce nt ret
522O Odense SØ

Tlf. (09) 15 97 58
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Det må da være en

MISforståelse, at jeg,
der er højgravid,
selv må sørge for
føden!
( Indsendt af Bodil
Krag Møller,
Havndal.)

TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Århus)

Telefon 06 - 24 15 1 l

Aben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Hunde, katte og andre kæledyr modtages

i pension.

SOMMERPENSION
specielt for katte, med udendørs

løbegård forefindes.

modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅROCru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - '14 30 99

t9

KATTE, HUNDE
og FUG LE



VermdftVet
Befrier hund og kat for indvoldsorm.

. r J\===l\

VERMOX vet. er et bredspektret ormemiddel, der befrier hund og kat for alle alm.
forekommende indvoldsorm.

VERMOX vet. tabl. er nem at give dyrene. '

VERMOX vet. tabl. er let at dosere.
VERMOX vet. tabl. er uden egen lugt og smag.
VERMOX vet. tabl. i praktisk blisterpakning med 10 tabletter.

Den bredspektrede effekt er betinget af behandling i

5 dage - på første behandlingsdag udryddes kun spolorm,
alle andre indvoldsorm og evt. vandrende larvestadier elimi-
neres i løbet af de næste 4 dage.

Dosering:
Hvalpe og killinger: 1/4 tabl. 2 x dgl. i 5 dage
Katte og små hunde: 1/2 tabl. 2 x dgl. i 5 dage
større hunde: 1 tabl.2xdgl. i 5dace.

Handelsform:
Blisterpakning med 10 tabl. å 100 mg.
Apotekerpris kr. 24,10 (incl. moms)

VERMOX vet. tabl.
kan købes receptfri.

å HAMMERAAKKEN 21 ' 3460 AIRKEFøO TLF (02)81]044
JAI\ISSEI\FI{AHTVIA:

o

STAR OF NAVAJOS

persere.
Opdræt i farverne:

BLÅ, CREME Og BLÅCREME
Bl- og Tricolour.

Ruth og Erling Grtinleld
Eskær 13, TråsbØl

6200 Abenrå. Tlf. 04 - 68 56 93

Chatbleu Petit Garcon (blå)
til avlstjeneste
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Hvor bliver damerne i rødt af!
S. Letgh, MEd.

I

I
I

i

I

Sorte aftegninger på sort baggrund er »usyn-
lige«, så den »Sorte« kat fremtræder sort, selv
om den stadig har aftegninger (som kan ses

meget svagt på killinger).
Farvestoffet i kattens pels er kendt som

eumelanin, der i den Sorte kat er meget mørk
brun. Endnu en mutation indtral der vendte
eumelaninen til phaeomelanin, der har en smu-
le anderledes kemisk sammensætning. Dette
giver et optisk indtryk afsnarere rødt end sort.
Genet, der styrer de grundlæggende sorte og
røde fawer, er udelukkende knyttet til X kro-
mosomet. Hannen har 6t X kromosom og et Y
kromosom - er derfor XY. Hunnen har to X
kromosomer - er derfor XX. Da X kromosomet
kun bærer en farve, kan hannen være Rød eller
Sort, men hunnen kan have to >> Soile« X'er - så
er hun Sort, eller to »Røde« X'er og så er hun
rød, eller en Rød X og en Sort X, i hvilket
tilfælde hun er enten Tortie eller Blåcreme.
Derfor er en Tortie og en Blåcreme altid af
hunkøn (den Tortie han er udelukket, da det i så
tilfælde drejer sig om en genetisk afuigelse), og
dette er delvis nøglen til den manglende Røde
»Dame«.

Der er, for det første, meget få opdrætslinier
af Self Red katte. Dette kan skyldes troen på at
krydsninger Rødt til Rødt i flere generationer

ansporer udvikling af den uønskede tabbyaf-
tegning, hvorfor et stort flertal af Røde stammer
fra krydsning mellem to farver. For at frem-
bringe en rød han, for det andet, må moderen
have rødt som en del af hendes genetiske

opbygning, dvs. hun skal være enten en Rød,
Creme, Tortie, Blåcreme eller en Rød- eller
Creme-Came, eller en af disse farver i Colour-
point serien. (Det vil ikke være at betragte som
allerbedste opdrætspolitik at opdrætte Røde,
der er bærere af Colourpoint).

For at frembringe en Rød hun, skal begge
forældre bidrage med den røde faktor, hunnen
må have en afde ovennævnte farver, og hannen

2t

Man siger altid, at der er mangel på Røde
damer, minsandten om man ikke ofte omtaler
dem som forholdsvis sjældne - et levn fra gamle

dage, da de virkelig var sjældne. I dag ses Red
Self af begge køn imidlertid jævnligt på udstil-
linger i al dens pragt.

Eksperter er uenige om hvad der udgør en

Red Self. Nogle autoriteter mener at det i
virkeligheden er den plettede (eller marmore-
rede) røde tabby, på hvilken udvælgelse har
medført at mønsteret er blevet udspredt og
diffust, derved at give udtryk afrødt over hele
kroppen. Andre er af den formening, at Red Self
er en Rød Tabby af Abyssinier-slagsen, hvor
tabbymønstret er minimalt, og hvor det kun
findes i ansigt, hale og ben. Teoriens rigtighed
kan kun bevises ved prøveparringer og omhyg-
gelig iagttagelse af nye killinger. Det kan være
at begge meninger er i det væsentlige rigtige,
idet katte, som forekommer meget ens, kan
være resultater med forskellig genetisk bag-
grund.

Her i landet findes Red Self kun i langhårs-
version. Hårlængden hjælper til at udviske
enhver tabbyaftegning, men det er en skam at
korthårs Red Self, som er anerkendt og som
findes i USA, ikke ses på vore udstillinger. Man
siger, at det er umuligt at Serne tabbyafteg-
ningen, men hvad dette angår, synes amerika-
nerne at have haft mere held end vi.

Da der allerede findes Sorte Tortie og Creme
korthår, er de fun'damentale genetiske kompo-
nenter tilstede. Dette giver imidlertid indtil nu
ingen forklaring på, hvorfor der er så få Røde
damer. Føist og fremmest er det nødvendigt at
se på den genetiske opbygring afden Røde kat.

Den oprindelige kat formodes at have været
en Tabby med næsten sorte aftegninger på en
lysere baggrund (kaldt agouti). En mutation
indtraf, der vente Tabbyen til en Sort kat ved
modifikation af baggrunden (og også i en mind-
re grad aftegning), således at begge synes sort,



må være enten en Rød eller Creme, en Rød-
eller Creme-Came, eller en Rød eller Creme
Colourpoint.

Figuren giver de mulige kombinationer til at
frembringe en Rød hun. Inkluderer man Smo-
kes, Blåsmokes, Shaded Silver og Chinchilla,
vil disse blive dækket af Sort og Blå. Bicolours
samt Tortie/hvide er undladt.

Det ses at
l. Til at frembinge en rødhan findes 12 kom-

binationer (han først): Rød/rød; Rød/cre-
me; Rød/tortie; RødÆC; Creme/rød; Cre-

meltortie; Sort/rød; Sort/creme; Sort/tor-
tie; Sort/BC; Blå/rød; Blå/tortie.

2. til at frembringe enrødhunfindes 6 kombi-
nationer: Rød/rød: Rød/creme; Rød/tor-
tie; Rød/BC; Creme/rød, Creme/tortie. De
manglende Røde hunner (for man skulle tro,
at hunner og hanner burde være lig i antal)
findes i Tortier og Blåcreme fra

3. Sort/rød; SorVCreme; Sort/tortie; SortÆC;
Blå/rød, Blå/tortie.

Så der produceres egentlig lige mange Røde

Ivl

0

R

FAR

I figurbn er det antaget at alle katte e r heterozygote for fu1 d- og
Tortier bærer fortyndings-
f fortyndi ngsfaktoren, vi I
d, Sort og Torti e.

fortyndet fa rve, dvs
faktoren. Hvis nogen
a'l I e dens af kom være
*B/C = Blåcreme.

Røde, Sorte og
er i kke-bærer a

dfarvet, dvs. Rø

at
kat
ful

RøD CREME SORT BLÅ

R

ø
D

RøD HAN
RøD HUN
CREME HAN
CREME HUN

RøD HAN
TORTIE HUN
CREME HAN
B/c HUN

c
R

E

H
E

S

0
R

T

SORT HAN
TORT
BLÅ
B/C

IE HUN
HAN
HUN

+-

I

SORT HAN
SORT
BLÅ
BLÅ

HUN
HAN
HUN

B
L
Å

T
0
R

T
IE

RøD HAN
RøD HUN.
CREME HAN
CREME HUN
TORTI E HUN
e/c Frur,r

SORT HAN
BLÅ HAN

/tt

RøD HAN
CREME HAN
TORTI E HUN
s/c Hut't
SORT HAN
BLÅ HAN
SORT HUN
BLÅ HUN

0

*B
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hanner og hunner, med den undtagelse, at
halvdelen af de Røde hunner bliver Tortier
(eller B1åcreme).

Tortiefarven, som ikke er begrænset til katte,
er yders interessant. Standarden ønsker rød,
sort og creme pletter; denne formulering har
medført nogen forvirring, for hvordan kan en

kat være både rød - som er en solid farve, og
creme, som er en farvefortynding? Hvis Tortien
imidlertid er grundigt undersøgt, vil den under-
liggende tabbyaftegning sædvanligvis kunne
ses; den mørkere stribning af det særlige tab-
bymønster er rød ogden lysere baggrund træder
frem som creme, skønt den i virkeligheden er en
blegere rød.

Opdrætterens stilling kompliceres idet Stan-
darden for Tortier forlanger farve pletter, og
Standarden for den fortyndede ækvivalent,
Blåcreme, forlanger en blanding afde to farver.

Indbefatningen af det dominante gen for
hvidplettethed giver en betydelig virkning på
farvepletternes grad og intensitet. Det medfører
den virkning, at farvepletterne bliver større,
bedre afgrænsede og klarere. Det hjælper dog
ikke ved opdræt af den fortyndede Tortie/
hvide!

(Fra CATS, oversat af Susanna Bugge)

Zinho, Mita, Rasputin og Miranda: alle Abyer. (lndsendt af Lise Rasmus.sen. )
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OPDRÆTSNUMRE

0pdr. nr. Race Farve

Pers er
sort+
chokol ade
lilla
hvid
hvid
hvid,

m/blå øjnet
m/orange øjne*

. odd-eyed*

si I ver tabby
b1å-silver tabby
chokol ade-si I ver tabby
1 i11a-silver tabby

I
lb
lc
2

2a
2b

3

4

5

6

6a
6b
6c
6d SL
6d sD
6d Sm

6dd SL
6dd SD
6dd Sm

6e
6g
6h
6j
6e SL
6e SD

69 SL
69 SD
6H SL
6h SD

6j sL
6j sD

7

7b
7c

8
8a
8b
Bc

9
9f

l0
l0a
t0b
l0c
1 OSS

I 0SSa
I OSSb

I 0SSc

brun tabbf
blå tabby*
chokol ade tabby
1i11a tabby

rød tabb)/t
creme tabby

bl å+

tød*

creme+

smo ke*

bl åsmoke
chokol adesmoke
lillasmoke
rød shell cameo*
rød shaded cameo*
rødsmo ke
creme shell cameort
creme shaded cameort
c remesmo ke
tort i esmo ke*
bl åtorti esnoke
chokol adetort i esmoke
I iIIatortiesmoke
shel l-tortiesnnke
s haded- tort i esmo ke
shel 'l -bl åtorti esmoke
shaded-bl åtorti esmoke
s hel I - c ho kol adetorti esmo ke
s haded-
shel I -l'i I I atorti esmoke
s ha ded-

chinch'illax
b1 å-chi nchi I 1 a
chokolade-chinchilla
lilla-chinchilla
silver shaded*
blå-silver shaded
chokol ade-si I ver shaded
I il la-silver shaded

24

l3c SP Birma

0pdr. nr. Race Farve

Pers er
I I torti e*
I I b chokol adetorti e
llc 'l illatortie
12 tortie m/hvidt*
l2b blåtortie m/hvidt*
12 ch chokoiadetortje m/hvidt
129" ljllatortie m/hvidt
12a sort-hvid*
l2a bl blå-hvidt
l2a ch choko'lade-hvid

4 'l illa-hvid
r rød-hvid
cr creme-hvid+

b l åc remd

SP

BP

CHP

LP
RP

CrP
STP

BTP

CHTP

LTP
Tb SP
Tb BP

Tb CHP
Tb LP

BP

CHP

LP

12a
12a
tza

l3
t3b
l3b
t3b
l3b
'I 3b
l3b
l3b
t3b
l3b
l3b
t3b
t3b
l3b
l3b

l3x
l3a

l3c
l3c
l3c

l3d

seal*
bl å*
cho ko I ade*
lillal
rqd
cremet
sealtortie*
b1 åtort i d

* chokol adetorti e
lillatorties
seal -tabb1*
b'lå-tabbf
c ho ko - ta bby*
1 i'l 1a- tabby+

ikke anerkendte farver
Main Coon
Rag D011, etc

sea1-point*
b1å-point*
c ho l(o I ade- po i nt
1i'li a-poi nt

l3 NF Norsk skov:
kat aguti og non-aguti*
Somali vildtfarvet

k " sorrel
bt ,, btå
fa " rå1am-beige (fawn)

British hvid m/blå øjne *
" hvjd m/ orange øjne*
" hvid, odd-ey6d * 

-

l3 s0
t3 s0
l3 S0
l3 S0

l4
l4a
I4b
1E

15b
I5c

Tyrki sk
kat rødbrun*

sort *
choko'lade
lilla



Opdr. nr, Race Farve nr

t6E

l7E

17E d

IBE btch

I 9E btch'l9E f btch

Farve

t6
17
17d

18 btch
l8a btch
l8b btch
l8c btch

British

I9E ti
t9E f I

tig

blå*
creme*
rød

søI vtabby*
bl å-søl vtabby
chokol ade-søl vtabby
1iI1a-sølvtabby
sølv, makreltabby+
blåsølv, måkreltabby
chokosølv, makrel tabby
I i I Iasølv, makreltabby

rødtabby+
rød, makreltabby*
cremeta bby
creme, makrel tabby

bruntabby*
bl åtabby
c hokol adeta bby
Iillatabby
brun, makrel tabby+
b1å, makreltabby
chokol ade, ma krel tabby
i illa, makreltabby

torti e*
chokol ade-tort i e
lilla-tortie
tortie m/hvidt*
blåtortie m/hvidt
chokotortie m/hvidt
Iillatortie m/hvidt
bl åcreme*

spotted, sort*
spotted, blå*
spotted, chokolade*
spotted, lilla*
spotted, rød*
spotted, creme*

sort- hv i d*
blå-hvid*
chekol ade- hvi d*
lilla-hvid*
rød-hvid*
creme-hv i d*

smo ke*
bl åsmoke*
chokol adesmo ke
lillasmoke
hvid m/blå øjne
hvid m/orange øjne
hvid, odd-eyed

sort
chokol ade
Iil la

Europ6

blå

creme

rød

søl vtabby
blå-sølvtabby
chokol ade-søl vtabby
1i11a-sølvtabby
s ø1 v, ma krel ta bby
chokosø1 v, makrel tabby
I il lasølv, makreltabby

rødtabby
cremetabby
rød, makreltabby
creme, makreltabby

bruntabby
bl å ta bby
c ho kol adetabby
Iillatabby
brun, makreltabby
blå, makrerltabby
chokol ade, makrel tabby
1i11a, makreltabby'

torti e
chokol ade-torti e
lilla-tort'ie
tortie m/hvidt
blåtortje nilhvjdt
chokotortie m/hvidt
lillatortie m/hvidt
b l åcreme

spotted, sort
spotted, blå
spotted, chokolade
spotted, lilla
spotted, rød
spotted, creme

sort- hv i d
bl å-hvid
chokol ade- hv i d
lilla-hvid
rød-hvid
creme-hvid

smoke
b l åsmo ke
chokol adesmo ke
IiIlasmoke

BE a btc
BE b btc
8E c btc
8E tig
BE b tig
8E c tig

s
'ig

ig
i9

8ti
Bat
8bt
8ct

l9 btch
19 tig
I 9f btch
1 9f tig
20 btch
20a btch
20b btch
20c btch
20 tig
20a t ig
20b tig
20c tig
21
2tb
21c

22 b1

20E btch
20E a
20E b
20E c
20E t'i
20E a
20E b
20E c

21E
21E b
21E c

22E
22E b1
22E ch
22E e.

30E a

30E b
30E c
30E d
30E f
3lE
3l.E bl
3lE ch
3lE {.

3lE r
3lE cr
36E
36E a
36E b
36E c

l6a

l6F

LJ

23a
23 bl
23 fa

btch
btch
btch
st
t
t

ig
ig
ig

aL t

22

28

30
30a
30b
30c
30d
30f
a1

3l
,l

3t
3t
3l

36
36a
36b
36c

t4E
14E

ch
9.

b1

ch
9.

r
cr

rop6Eu

a

Russisk biå*

Chartreux . blå+

Abyssi ni er vi l dtfarvet*
" sorrel*
' b]å
" rålam-beige (fawn)

t4E b

l5E
l5E b
l5E c

25



0pdr.nr. Race nve Farve

25
25a

27
27a
27b
27c
27d
27e
27f
27g
27h
27i

33

33a

34

26

24
24a
24b
24c

32a
32c

Manx alle farver*
" stumPies

Burmeser brun*
bl å*
chokol ade*
lilla*
rød*
seal -tortiet
creme*
bl åcreme-torti e*
choko-tortie*
lilla-tortie*

Cornish Rex alle farver*
Devon Rex alle farver*

Korat blå
Andre korthårsvari eteter
Siameser seal-point*

" blå-Point*
" chokolade-Point*
" Iilla-point*

R Tb btch (OKH
Cr Tb btch
S Tb tig
B Tb tig
CH Tb tig
L Tb tig
R Tb tig
Cr Tb tis
STbsp
BTbsp
CH Tt sp
LTbsp
RTbsp
Cr Tb sp

S-Sv Tb btch "
B-Sv Tb btch "

CH-Sv Tb btch "

) rødtabby (blotched)
cremetabby (blotched)
brun, makreltabby
blå, makreltabby
chokolade, makrel tabby
lilla, makreltabby
rød, makreltabby
creme, makreltabby
brun, spotted
blå, spotted
chokolade, spotted
lilla, spotted
rød, spotted
creme, spotted

sø l vtabby
b1 å-sø1 vtabby
choko-søl vtabby
1iIIa-søIvtabby
sø1v, makreitabby
blåsølv, makreltabby
chokosølv, makrel tabby
I iliasølv, makrel tabby

søl v, spotted
blåsølv, spotted
chokosø1v, spotted
ljllasølv, spotted

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

29
29
29

32b SP

32b BP

32b CHP

32b LP

32 SP

32 BP

32 CHP

32 LP
32 STP
32 BTP

32 ChTP
32 LTP

29c
29s
29d
29e
29g
29h
2si
29f

35

29S

29 L-Sv Tb btch

29 S-Sv Tb tig
29 B-Sv Tb tig
29 CH-Sv Tb tig
29 L-Sv Tb tig
29 S-Sv Tb sp
29 B-Sv Tb sp
29 CH-SV Tb sp
29 L-Sv Tb sp

rød- po i ntt
creme-point+
seal-tortje-point*
b1 å- torti e- po i nt*
c hoko- tort i e- po i nt*
1 i1 1a-tortie-point*
seal tabby-poi nt*
bl åtabby-poi nt+
chokol adetabby-poi nt*
I illatabby-point*
seal -torti etabby-poi nt*
b l å- torti eta bby- po i nt*
c hoko-torti eta bby- po i nt*
I i I I a-torti tabby-poi n1*

kastaniebrun*

b lå*
I avendel *
sort*
rød
seal -tortie
blå-tortie
choko-torti e
lilla-tortie
creme

hvid (Foreign l,lhite)*

nunrnerering af smokegruppen indenfor
0rientalsk Korthår fø1ger senere.

0pdræt mærket med * har certifikat-
sta tus .

29 Havana

29a 0riental sk
korthår

b

298
29 CH
29L

Tb btclr " blåtabby (blotched)
I Tb btch " chokoladetabby (blotched)
Tb btch " lillatabby (blotched)
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Btwelles Le 3I ddcenbre I98I
Brilssel den 3t. Dezenbe" I98L
BruageLs the Stst Decenbe" I98f

FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (F.l.Fe.)

AGENDA DES EXPASI?ION - - SHOWS DIARY

r982

AVRIL - APRIL

MAI - MAY

MENTON

F1RSSA (ndtionaLe)
SAN MARINO
GENTS
AARHUS
AAATEN
LINK6PIIIG
SAYDEfJORD
ANVERS

II .

4
4

I2

F

SM

I
DK
D

N

I
D
I

F
,5

E
DK

I
D

I7-18

I5-16
I6

22-23

JUIN -JUNI - JUNE

5- 6
1Z - tt

JUILLET - JULI

14-15

AOUT - AUGUS?

VENISE
FRANKFURT
RENNES
LA CI|AUX DE FONDS
THONON LES BAINS
UPPSALA
BARCELONE
KOLDING ( nationale)
TRONDHEIM
WNNHEIM

STAVANCER
LE PAY EN VELAY ( natioruLe)

8- I

VICHY

PAS encote
noch nicht

fiæåe
festgeLegt

N
F

F

D

it
s

SF

N
F

22
2928

not appointed Aet

UIESBADEN
IIOSS ( kitten and neuter
HELSINGBORC

PORI
NAEEELS
2STRAVA ( nationale)
0sL0
CHZELLES SAR LYON

SEP?EMBRE - SEP?EMBER

24-25

27



OCTOBRE - OC?OBER

pas encore fiæåe
noch nicht festgelegt
not dppointed Aet
HANNUT
STOCKHOLM
LLORE! DEL MAR

HAMAR

TARIN
IIA}ø,1

OREBRO

P0RV00
SILKEBORG
LUZERN
MILAN
pas encore fitåe
noch nicht festgelegt
not appotnted yet
pas eneore fi*de
noch nicht festgeleg,b
not appotnted yet
LILLESTROM
,IIEN
KARLSTAD
NEUEAUSEN
AMS?ERDAM
BERGEN
HUSXVARNA

IB-Ig
DK
B

,9

E
N
I
D

s

DK
CH
I

D

F
N
A

CH

NL
N
.9

1A - 1/

9-r0

IA_II
I3-14

NOVEMBRE - NOVEI"IBER

ASSEMBLEE GENERALE DE LA F,I,FE - GENERALVERSAI'IMLUNG DER F.I.FE

GEMERAL MEETING F,I.FE

5 - 6 - ?/II/82 -'IIESBADEN

6 . 7 BORDEAUX

HELSINI<I
HAVIR)V (nationaLe)
pas encone fitåe
noch nicht fesl;gelegt
not appointed Aet

KJTEBORG

F
st'
cssR

LYON
STAVANGER
BREMgN
LUGANO

DK

F
tu

D
CH

I
E
IV

F
D

N-L

DECEMBRE _ DEZEMBER - DECEMBER

ROME

PARIS
MOSS

S?OCI<HOLM

!OULOUSE
A;SSELDORF
s' HERT)CENBOSCH
aaLulto

28
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r983
JANVIER - JANUAR - JANUARY

15 - 16 BRUXELLES
BRNO

22 - 23 COPENHAGUE
29 - 30 N'LRNBERG

FEVRIER - FEBRUAR - EEBRUARY

B
CSSR

DK

D

MARS-MdRZ-MARCH

5- 6
12-13

19-20

9-ro

elermont ferrand
GENEVE
pas eneore fisåe
noch nicht festgelegt
not appointed get

COPENHAGUE

AACHEN
PRAGUE

WINTER?HUR

pas encore fiæåe
noch nicht festgeLegt
not appointed get
BERLTN
ANVERS

5- 6
ZO - Z/

F
LN

s

DK

D

L i)J'T
CH

16-17
23-24

7- I
27-28

DK
D

B

F
D

F
DK

THONON LES BAINS
OBERHAUSEN

JUIN-JUNI-JUNE
II - I2 LE puy EN VELAY ( nationale)

JUILLET-JULT-JULY
F

I4
24

SEPTEMBRE - SEP?EMBER

3- 4
I7-18
24-25

OCTOBRE - OCTOBER

(kitten shou)
VICHY
JYLLINGE

WIESBADEN
HANNUT
pas encote fi.æåe
noch nicht festgelegt
not appointed yet

HAMBURG

KARLSTAD
pao encore fiæåe
noch nicht festgeLegrt
not appointed yet

D

B

8- I
I5-16

nv

D

D

DK

29

AVRIL - APRIL

/

MAI - MAY



NOWMBRE - NOWMBER

ASSEMBLEE GENERALE F,I.Fe - GENERALVERSAI"fr,|LIJNG F.I.Fe
GENERAL MEETING F,I,FE

4-5-6/rr/83

5-.6 G6?EBORG
NEACHATEL
pas encore ftæåe
aoch nicht festgelegt
not appointed Aet

CH

DK
D
F

D
NL

19 - 20 M|,|NCHEN

LYON
DECEMBRE - DEZEMBER - DECEMBER

IO-II
I?-18

FRAWFURT
s 'ITERT1GENBOSCE

r9 84

JANVIER -,IANUAR - JANUARY

I5 - 16 BRUXELLES
29 - 30 R)TTERDAM ( Jubtleum)

PEVRIER - trEBRUAR - FEBRUARY

COPENHACUE
BERNE

3- 4 AARilUS( jubiLem)
LAUSANTIE

Stamnavn

AF WAISING WAIIT
Creme perser avlshan
Ch. Staud's Sugar Boy

2 x CACIB

Else og Jørn Sørensen
Solsortevej 47, 8643 Ans

Ttf. 06 - 87 09 83

4- 5
I8-19

B

NL

DK

DK
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Klubmeddelelser

Udenlandske
udstillinger
Der er kommet en nyordning vedr. tilmel-
ding til udenlandske udstillinger: Tilmel-
dingen skal for eftertiden gå gennem
Felis Danica. Dette betyder, at udstillerne
i god tid skal sende tilmelding til klubbens
egen udstillingssekretær (i dette tilfælde
June Krogspe), der videresender tilmel-
dingen til FD, der så atter formidler den
videre til den arrangerende klub. Betalin-
gen skal sendes til egen klub, der vil blive
krævet af FD. I øjeblikket er man i lærd
med at finde ud af de forskellige landes
gebyrer. Disse vil på et senere tidspunkt
blive meddelt klubbernes kasserere, der vil
kunne informere medlemmerne. Husk at
angive på giroindbetalingskortet hvad be-
talingen dækker. Det er tilstrækkeligt blot
f. eks. at skrive: »3 katte - Ktiln 1982.«

*
Mødevirksomhed
Der blev afholdt bestyrelsesmlde straks
efter generalforsamlingen i Aalborg d. 20.
februar. Bestyrelsens konstituering frem-
går på side 4. Man beskæftigede sig med
I ) fordeling af det daglige arbejde,
2) om enkelte medlemmers salg af killin-

ger uden stamtavle,
3) fastlæggelse af næste b-mØde til d. 24.

marts.

Ikke længere ukendt!
Den i nr.4 afbildede ukendte skønhed blev
genkendt af sin mor, Karen Poulsen, der
kunne fortælle, at skønhedens navn er Cos-
mos Dixie Dot, der havde katalog nr. 183

iKolding.

HUSK AT..

- stamtavlen skal medfplge
ved salg
Vi vil henlede opmærksomheden på Felis
Danica's stambogsregler, paragraf l, stk. c:
»Ethvert medlem af en af Felis Danica's til-
sluttede klubber er strengt forpligtet til at
lade stamtavle medfglge enhver killing, ung-
dyr eller voksen kat, der af vedkommende
alhændes, uanset om det drejer sig om salg
eller gave«.

- stamnavn og autorisation
Registrering af stamnavn og autorisåtion af
hankatte sker gehnem stambogssekretæren.

Alle hankatte, som annonceres her i bla-
det, er autoriserede. For at få en hankat
autoriseret kræves fglgende:
1. en attest på at testiklerne er normalt ud-

viklede og placerede, og
2. at katten allerede er far til et kuld.

3l



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

- konsulenter vil gerne bruges
Skulle du have splrgsmål at stille vedr. fod-
ring, kattefpdsler, pelspleje eller lignende,
kan du henvende dig til klubbens nedenstå-
ende .konsulenter, der gerne hjælper alle
med råd og vejledning. Har du sygdoms-
problemer, henvend dig da til den nærme-
ste smådyrs-dyrlæge.

Blanketter til udenlandske udstillinger
[ås hos egen sekretær.

Aflevering af den udfyldte anmeldelse
skal altid ske til egen klubsekretær - aldrig
til den arrangerende klub.

Annoncepriser 1982

l/l side
I 12 side
1/3 side
I l4 side

Opdrættere
lx 4x
300 1 100

150 550
100 370
75 275

Firmaer
lx
400
2W
140
100

4x
1 500
750
s00
37s

KONSULENTER

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

Norma A. Larsen
Lupinvej 6

6681 Holsted St.
Tlf. 05 - 39 35 15

Killingelisten
Fra og med l. maj d. å. forhgjes prisen for
optagelse på killingelisten til kr. 70,-, da

klubben averterer i dagblade to gange pr.
måned i modsætning til 6n gang indtil de-

cember sidste år. Beløbet (70 kr.) dækker to
måneders optagelse på listen og vil blive
opkrævet sammen med stamtavlegebyret.
Beløbet dækker også samtlige killinger i
kuldet. Ønsker man optagelse på listen ud
over de to første måneder, bedes med-
delelse givet herom, og kr. 35,- pr. md. be-
talt forud.

Jean Price
KobbelhBjvej l9
9260 Gistrup
Tlf. 08 - 3t 43 93

- HUSK også
at tilmelding til udstillinger, hvadenten det
drejer sig om katte, dommerassistenter eller
dommerelevanslgning SKAL gå gennem
EGEN klub.

Tilmeldingsblanketter til udstillinger kan
rekvireres hbs den arrangerende klubs sek-
retær.

Inge Bilsted
Hpjdevej 36
2670 Greve Strand
Tlf.02- 90 l2 83

Lis Rhymer Friis
BggevejT
5471 Søndersø
TIf. 09 - 89 15 03

DARAK
Aase Nissen
Tryggevældevej 145

2700Brønshøj
Trf. (01) 60 49 88

32

RACEKATTEN
Kjeld Smedes
Sorgvej 429
4700 Næstved
Tlf. (03) 73 73 58
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Opdrættere

Perser

»GREAT YARITIOUTH's"

Perseropdræt i farverne:
blå, creme og blåcreme.

Bedste han 1 981 .

Edel Ringsted

Nyropsvei 69, 9240 Nibe. Tlf. 08 - 35 25 99

»OF NESS«
Opdræt af persere icreme, blå og blåcreme,

Sonja Stoltenborg
Jacob Adelborgs Al16 50, 8240 Risskov

Ttf. 06 - 17 84 17

§4

»POINT OF DOVER"
Specialopdræt af sorte persere +

andre farver, samt brunm. colourpoint.
Bestillinger på killinger modtages.
Kiss Mikkelsen, Doveroddevej 2

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

Colourpoint

»ZAKKO« Colourpoinl
specialopdræt af : Lilla, chokolade-,

Blå- og Brunmasket.
lnge:Lise Andreasen

Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg
Ttt.04 - 42 94 56

British Shorthair

»AF GRACIA«
Opdræt af British Shorthair. Sunde, kærlige

og frit opvoksede killinger lejlighedsvis til salg.
Susanne og Walter Lorentzen, Bellisvej 16

9440 Aabybro.
Tlf . 08 - 24 24 76, efter kl. 18,30

Abyssinier

»AF FREDENSLUND«
Opdræt af Abyssiniere

(amerikansk, svensk, dansk afstamning)
og siam + orientalsk korthår.
Lis Rhymer Friis, Fredenslund

Bøgebjerg ?,5471 Søndersø. Tlf.09 - 89 15 03

»HAJEKA«

Opdræt af vildtfarvet Abyssinier farve 23
Karen og Hans Jeppesen

Ttf. 06 - 22 37 24
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»PERADENIYA«

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.
Ellen Lønbæk

Sydtoften 23,8260 VibyJ. Tlf.06 - 29 31 05

"SlGlRlYA«
Opdræt af vildtfarvede og øde abyssiniere,

Jørgen K. Andersen
Fagerhjem, Allestrup, 891 1 Allingåbro

Ttf.06-48 1884

Burmeser

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Uranosvej 1 1, 9210 Aalborg SØ
Ttf. 08 - 14 03 39

»AE DYREBORG«
Specialopdræt af brune burmesere.

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

Ttf. 09 - 61 89 81

*6

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere samt

Hellig Birma. Killinger lejlighedsvis til salg
Hanne Kæhlershøj

Melbyvej 86, 5486 crindløse.
Ttf.09 - 86 12 70

»NØRR«

Opdræt af burmesere ifarverne: brun, lilla,
rød og tortie.

Karin og Erik Nielsen
Sonatevej 3, 8700 Horsens

Trf. 05 - 62 87 65

*
»AF PEGU YOMA«

Opdræt af brune burmesere
Sterna Gilbe

M iltonsvej 21, 827 O Højbj6rg
Ttf. 06 - 27 10 02

ræ

»AF SIKIBOON«
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg.

Lene Bang Sørensen
Lillevej 5, Balslev,5592 Ejby

Tlf.09 - 42 17 58

Siameser og
Orientalsk korthår

»AF BAJANG«
Opdræt af siamesere, brun-og chokoladem.

OKH: Havana, Blå, Ebony, Lavenoel
Lene og Aase Christiansen
Slåenvel 1,7080 Børkop

Tlf. 05 - 95 73 06 el. 05 - 92 12 17

34



»FLORENTINE«

Brunmaskede siamesere.
Helga og Gudrun Mtiller

Klintebjergvej 5, 5450 Otterup
Tlf. 09- 82 16 58e|. 08-88 31 88

»AF JAWHARA«
Lille siameseropdræt i forskellige farver,

Killinger lejlighedsvis til salg.
Anne Lise Kaae

lngrids Alle 13, 5250 Odense SV
Ttf. 09 - 12 52 91

»PEGASUS«
Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.
June Krogsøe, Krengerupvej g1

5690 Tommerup. Tlf. 09 -75 14 17

»SALWEEN BLUE«
Siamesere 24a, 24b, 24c.

OKH: Havana, Blå, Lavendel, Ebony
SUsse Leiditz

Østbanetorv 11, 8000 Århus C.
Ttf. 06 - 12 73 40

»TUNG-Sl"
Opdræt af Foreign White.

Killinger til salg.
lnge-Lis Christiansen

Jægerbuen 20, 2635 lshøj
Ttf. 02 - 73 84 93

»AF ØLSTED«
Opdræt af chokoladeplettet Orientalsk

Korthår og Havana.
Helle Møller-Madsen, ølstedgårdvej 1 9

5230 Odense M. Tlf.09 - 15 87 80

Cornish Rex

»BODWIN«

Amerikansk og engelsk afstamning
i mange farver.
Susanna Bugge

Kærlodden 7, 8320 Mårslet
Ttf.06-2728 19

Killinger netop nu

BLÅMASKEOE SIAM-KTLLINGER
Bestillinger modtages på killinger, der fødes

primo marts 1982 (moder champion).
Henv. Alice Brunkær

Øksneb;ergvej 31, 5230 Odense M.
Trf.09-1138 12

BRUNE BURMAKILLINGER
t.7 -1-82.

Sælges sidst i marts måned.
Sterna Gilbe

M iltonsvej 21, 827 0 Højbjerg
Ttf. 06 - 27 10 02
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Til avlstieneste

Perser

Hvid Perser 2a

CH. DENNIS LA DOUCE
3xBlO

Lis Christensen
Ebeltoftvej 15, Yåstrup, 8410 Rønde

Trf. 06 - 36 72 84

Blå perser

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

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

Ttf. 04 - 68 56 93

Sort perser

HOSTRUP'S NEBUKANESER
Annelise Hansen, Assensvej 14, Bred
5492 Vissenbjerg. Tlf. 09 - 47 14 09

Sort-hvid og sort perser

CH. ZARCO'S ILJA og
MAYMANN VON STRELLNER'S RUBY

Vibeke og Børge Jensen
Sognevej 9, Kousted,8900 Randers

Ttf. 06 - 44 35 53

Colourpoint

Brunmasket

HANSI AF BLOVSTRøD
Lis Christensen

Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde
Ttf. 06 - 36 72 84

Chokolademasket

cH. ZAKKO'S CHOKO EKKO (BtO/BOX)
BALLYDANE'S ORAKIE

Blåm. Gen for lilla + choko.
lnge-Lise Andreasen, Arnkilsmaj 1,

6400 Sønderborg - Tlf. 04 - 42 94 56

Abyssinier

INT. CH. AKSUM AF GLÆDE
3xBlO,3xBlR
Lis Rhymer Friis

Fredenslund
Bøgebjerg 7, 547 1 Søndersø

Ttf.09 - 89 15 03

*
Burmeser

Lilla Burmeser
InT. Ch. LILAC CICERO AF KAJOBTOK

lngelisa Børresen
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Aalborg SV

Ttf. 08 - 18 02 62

Brun Burmeser
INT. CH. MOSO AF PEGU YOMA

lxBlO, lxBOX
Sterna Gilbe

M iltonsvej 21, 827 0 Høibjer g

Ttf.06 - 27 10 02
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Siameser og
Orientalsk korthår

Brunmasket Siameser (lFA-testet)

lNT. CH. COCORICO'S ROBIN
1 x BOX, 2x BlO, 2x BlR, 1 xnom. BIS

Kis Østerby
Klingeskov 13, Klintebjerg

5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 18 44

Brunmasket Siameser

FLORENTIN'S FELIX (lFA-testet)

Gudrun Mtiller, Klintebjergvej 5

5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 16 58

I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhø|

9480 Løkken. Tlf. 08 - 88 31 88

Lillamasket Siameser (24c)

CH. JERR!K THAI-VALLY
lnge-Lis Christiansen

Jægerbuen 20, 2635 lshøj
Tti. 02 - 73 84 93

Blåmasket Siameser

SALWEEN BLUE HENRI
Fader: lmport fra Holland.

SUsse Leiditz
Østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Arhus C

Trf.06 - 1273 40

OKH - Lavendel

SALWEEN BLUE'S MARCH
EX1-CAC-BIO

Christian Dorf
Åbjerg 18,6340 Kruså

TtL 04 - 67 12 75

..9..:g.r:9..:9..:9:.r:g.r:g.r:g;..:g.rp;.r:g.r:gogoi
r rldol6]tl?rldrlCr rlcr3r r3rr!!.rr5!r r3r rldr rFlo!

Billedmaterialet anvendt
i rubrikkerne

"Avlog Opdræt"
er "sakset<, fra udenlandske
katteblade.

'o:91..:91..:9;. r:9;.r&;.r:9..:g.tå.r:g.tg..:9..:9..:9;.1
rlCrrldrlCo3.r rSrrl?rr3.rrlCrrl1rrS?uldo!?r§ri

9
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Klistremærker - Klistremærker

Som en forårshilsen til medlemmerne og
abonnenterne vedlægger vi klubbens

nye kllstremærke

som vi håber vil pynte på mange bilruder!
Mærkerne vil også være til salg på vore

udstillinger.

!., t
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PERLER fra MORTEN

"PERLER fra MORTEN" - et varemærke for kvalitet

Cassius koncentreret KATTESAN D

GfSeiUS kattesand opsuger forurening direkte og hurtigt. Forure-
ningen danner en klump, som er nem at fjerne, og De skal derefter kun
udfylde hullet i sandet igen. Forbruget bliver derfor minimalt.

GaSefuf kattesand er fuldt opløseligt i vand og således let at
komme af med.

Cassitls kattesand er et rent naturprodukt - garanteret frl for
asbest.

Leveres i 3, 6, 12 eller 25 kg.

GaSeiUS kattesand f orhand les gen nem lø rende specialfo rretn i nger
Ring eller skriv efter nærmeste forhandler.

"PERLER fra MORTEN" er ikke kun hundeartikler, men et varemærke
for kvalitet for såvel hunde- som katteartikter.

A S CABL FF MOFTENSEN. BULOWSVEJ 5C 1B7O KOBENHAVN V . ILF IOl) 24 67 01



Nordiyllands store
I

specta
Kort

ringer . .

vi sender
eller bringer

lforretnino
Kæmpeudvalg!-

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

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

9000 Aotborg


