
!N30

=Po§l
øzJooo
G
ToE
.,
Lo
E
§§
U,

Eg
Eo

=

{J
AJ+r
+J
B?
-

§

a.)
ul
ut
B
I
(-

-



l:^/

Han siger jeg er loæsen. Det lcon han selu uæte.

Han griner; når hon hælder
de store, sat'tige kød

og leuerstykker i krat'tskg
opimin skdl ogsiger:

KræsnemøjkaL
Nri. Mon hor jo ikke selu

ualgt sit miljø.
ldog skal den kræsne kot

ha' store, lækre t'iskestykker i hokket
leuer ogindmad.

Ogsd Whiskos. Han er bleuet ret
kræsen med, huad hon køber

(Ellers kommer hon til ot smide uctl.

lgenWhiskos.
Den kræsne kot hor noget ot uælge imellem.

hua
Han sidder deroure og smouser

i kronhjorL

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

han slipper let
omkrtngmadentil mig.

Så er det skraldesponden
ogpengeud of lommen.

Men det synes, som om
han har lært deL

Whiskas med kødogløter f Whiskas med fisk/ Whiskas medvlldt f Whiskas med fjerkræ

whiskas
Hvis du elskeren hræsen kat.

,!) u,

MasterFoods as Vølerbragade &l 1620 Kobenhavn V Bates

Han
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Århusudstillingen

JYDSK RACEKATTE KLUB

En lille hilsen fra os der var på Århusudstillingen til
dem, som jo desværre'var udelukkede fra at komme
p.g.a. mund- og klovesygen.

Da vi jo manglede vores faste fynske stab af er-
farne hjælpere, var det med bange anelser, vi så hen
til udstillingen. Vi havdejo bare en lille fast kerne af
erfarne kattefolk til at klare det hele, og så var der
altså os nye, som ikke vidste ret meget om alt det, der
skal til for at få en udstilling »op at stå«.

Men det gik alligevel, der var en fin stemning på
denne katteudstilling, kattene var som sædvanlig
dejlige, og alle kattefolkene var meget hjælpsomme.

På trods af det smukke vejr, kom der mange besl-
gende til udstillingen, og dette var med til at udstillin-
gen gav et fint Økonomisk overskud. Klubben havde
fået lavet klistermærker og muleposer med vort klub-
symbol, og disse blev solgt fra informationen. På
parkeringspladsen kunne man se, at medlemmerne
flittigt havde gjort brug af klistermærkerne, som var
sendt ud sammen med sidste nummer af Hvæsse-
brættet.

Jeg glæder mig allerede nu til næste udstilling i
Agorahallen i Åbenrå den 2. og 3. oktober, hvor vi
igen bliver flere til at hjælpe til, og derved forhåbent-
lig får mere tid til at beundre alle misserne.

Med venlig hilsen
Hanne SoJie.

OBS! -OBS! -OBS!
Udstillingen d. 2.-3. oktober d. å. vil blive afholdt i
AGORA-HALLEN i Åbenrå, idet vi har fået tilla-
delse fra Veterinærdirektoratet til at afholde en ud-
stilling i rabiesbekæmpelsesområdet. Tilladelsen er
dog betinget af, at alle katte q vaccineret mod rabies
tidligst I år og senest 4 uger før udstillingen.

FORMAND:

Susanna Bugge
Kærlodd€n 7
8320 Mårslet
Tlf.06 - 27 28 19

NÆSTFORMAND:

Por Hllfling-Ol6s€n
Havbovei I
2660 Brøndby Strand
Ttf. 02 - 73 68 08

SEKRETÆR:

Anne Burmølle
Tamdrup Præstogård
8700 Horsons
Tff.05 - 67 32 15

KASSERER:

Mogens Østerby
Klingækov 13
5450 Otterup
Trf. 09'- 82 18 44
Postglrokonto 5 06 85 09

UDSTILLINGSSEKRETÆR

lndland:
lren€ Thisgaard
Thorvaldsonsvej 97
7firo Froderlcia
Ttr.05 - 93 34 35

Udland:
June Krogsøe
Xrongorupvoi 91

5690 Tommerup
Ttf.09-75 14 t7

STAMBORGSSEKRETÆR:

H.llo Mrllor-Me63an
øllt6t gårdrvol 19

52:rcOdonlc
Tr. o9 - 15 87 80
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SUPPLEANTER:

Flemmlng Sneum
Sæddlng Strandvol 81

6700 Elbl€rg
Tr.05 - 15 28 77

Olo Henrik3on
Agg6Bundvoj 20r
9220 Aalbptgøsl
Trr. 08 - 15 87 93



Roo
Hvor ville jeg gnske at jeg havde bedt om
deres navn og adresse, for han er sådan en
dejlig kat nu, selvom han på ingen måde
er fysisk perfekt. Jeg er sikker på at det ville
glæde dem at vide, at den lille usle killing,
de samlede op på en tæt befærdet vej i det
nordlige Cornwall, er veltilpas og har det
godt.

Der kom et opkald til min biltelefon fra
en lokal krovært om en forulykket kat. Jeg
afbrØd min rutinerute og kgrte straks til
stedet, hvor jeg fandt en lille gruppe men-
nesker samlet i vejkanten. Midt i samlingen
lå udstrakt en lille sort/hvid tingest, der
knap nok trak vejret. To venlige mennesker
på vej til deres feriested fandt ham liggende
på den hvide stribe på landevejen, med
bilerne susende forbi i begge retninger.
Disse to så og havde menneskekærlighed
nok til at standse op og underslge. Han var

Af A.W. Polden, MRCY§

i chok, havde bækkenbrud og hans hgjre
forben var knust. Men han var meget ung
og da jeg kender til kattenes fantastiske
evne til at overleve, besluttede jeg at han
skulle gives chancen.

Mens jeg tog mig af ham fremtryllede
kroværten en nok så værdifuld papkasse vel
foret med ayispapir og et lille stykke uld-
stof.

»De vil ikke aflive ham, vel?« blev jeg
spurgt. »Kun som en sidste udvej<« sv6lsde
jeg for at give udtryk for min tyrkertro på
kattes evne til at komme sig selv efter at
have udholdt ugelange smerter med stoisk
ro.

Det uundgåelige spørgsmål om hvad jeg
skulle glre, hvis alt gik godt, krydsede
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mine tanker, men blev straks skudt til side.
Bevarelse af liv er mit »job« og bestemt
også en tilbpjelighed.

Han var meget ung. Bækkenbruddet var
jeg sikker på ville hele efter omhyggelig
pleje. Det var benet, der bekymrede mig;
det uforudsigelige jeg ville blive stillet over-
for hvis det lille væsen besluttede sig til at
overleve.

»Hvad har du d6r?« spurgte min kone,
da jeg kom traskende med pakken ind i
kpkkenet. »Oh, en lille missekat!« udbrØd
hun glad, dog med en stemme fuld af med-
ynk. Min kone er en fanatisk katteelsker,
og gennem årene har hun lært mig, en ud-
præget hunde-mand, at holde afog respek-
tere arten.

Den lille krøblede fyr blev selvf6lgelig
i begyndelsen kaldt Kitty, sommetider
Kitty-Poo. Den sidste del af navnet fik han
selvfglgelig på et senere tidspunkt, fordi
ikke alle de fysiske funktioner kunne ord-
nes så godt, som vi kunne ønske os det, da
han flyttede ind hos os.

Vi puttede ham nu over i cn kattebox
med varmelampe, hvor Kitty sov udmattet
og bed6vet i 24 timer. Hans vejrtrækning
bedredes langsomt, et Øre eller et knurhår
bivægede sig svagt, han føltes varm. Han
kæmpede for livet.

Meget lille og moget skrøbelig var han.
Det storo, åbne område i vores køkken
skræmte ham, især når jeg kom traskende
iført mine arbejdssko. Han prpvede altid
at gemme sig under kgleskabet, bordet eller
på et andet godt skjulested i hans nærhed.
Dette var selvfglgelig ikke.godt. L6sningen
blev et »hjem«t i hjemmet. Han fik en løbe-
gård i Kitty-stØrrelse med et lille hus, hvor-
til han hurtigt kunne trække sig tilbage, når
»herrens« tunge skridt nærmede sig. Han
har altid været og er stadig bange for oven-
fra kommende lyde. Opstillingen fungerede
udmærket, og sådan levede vi sammen i
tre uger.

Hans bækken voksede sammen bemær-
kelsesværdig hurtigt, og en slingrcnde gang
afløste den pinefulde slæben-sig-rundt på
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gulvet. Snart havde Kitty-Poo hele køk-
kenet som sit område, med lgbegården som
natkvarter. Han blev merg og mere modig,
men hans forben var stadig i uorden.

Happiness blev hans gode ven. De 1å

sammen og hunden slikkede ham så blidt
som muligt. Han blev altid glad ved synet,
når den store, sorte ven kom ind i køkke-
net.

Rent bortset ka de allerførste dage, hvor
»Poo« blev tilfgjet navnet, var han over-
ordentlig renlig. Han syntes at kende grus-
bakken og var utvivlsomt også et godt
eksemplar på kattes naturlige forvænthed.
Langsomt indførte vi ham i den store ver-
den.

Hans hgjre forben var knust ved det ne-
derste led, men dette havde ingen indfly-
delse på hans hurtighed eller bevægelse. Jeg
tror faktisk, at han fandt den krumme
pote nyttig under jagt. Den omringede byt-
tet mens han ekspederede det. I lgb syntes
han at have glemt benet i det hele taget,
og brugte kun de tre sunde ben.

Jeg havde håbet at en skinfortykkelse
ville udvikle sig på det beskadigede led,
så han fortsat kunne bruge benet uden at
beskadige det. Men han havde ikke tænkt
sig at skåne dette nyttige lem, og til sidst
måtte vi beskytte det med bandage. For-
skellige slags bind blev anvendt, men det
var hip som hap i forhold til den lille kats
beslutsomhed om at gå. I nogle uger var
bandagering af foden en daglig rutine, 6n
eller to gange, alt efter hvor våd »støvlen«

var blevet siden sidst. Han dukkede ofte op
»»nøgen« og den febrilsk gennemtyggede
bandage lå gang på gang efterladt et eller
andet sted i haven. Men det satte ingen
stopper for hans jagt og vi blev dagligt be-
gavet med markmus, kaninunger endog
ofte større kaniner. På grund af hans han-
dicap dræbte han altid sit bytte med det
samme, hvilket jeg egentlig satte pris på.

Hverken Kitty-Poo eller Poo syntes at
være et passende navn til en Nimrod af
hans slags, så vi satte hjernerne i blød for
at finde et nyt navn til ham. Det var vigtigt



at bevare lyden af det navn, han var blevet
så fortrolig med.

En dag, da jeg så ham sidde med forpar-
tiet hævet over det hgje græs spændt afven-
tende en markmus næste træk, slog det mig,
hvor han egentlig lignede en baby kænguru;
hans måde at sidde på, og den måde hvorpå
han holdt sit dårlige ben. Da hk han nav-
net, som han vedkender sig i dag: Roo.

Efter mange dages 
.og nætters spekule-

ren indså vi, at hans skadede ben aldrig no-
gensinde vil blive ham til fordel. Han ville
have det bedre uden det. På »dagentt spurg-
te min kone om vi ikke nok ville lade ham
beholde så meget af benet som muligt. Min
kompagnon og jeg gik ind på det, på trods
af, at vi helst ville operere noget hljere
oppe på benet. Men jeg forstod udmærket
min kones følelser overfor vores nu så

dyrebare Roo. Vi Iik dog ret, men det siger
rrran ikke, især ikke til sin egen kone!

Stakkels Roo hadede atkØre i bil til vo-
res klinik. Nu var han jo inden i 6n af disse

stljende, stinkende tingester, der havde
kørt ham ned og mast ham - og en Citroen
Dyane er mere stljende end nogen anden
bil!

Han blev opereret samme morgen. Spyt-
tende og fnysende over måden vi behand-
lede ham på kom han hjem samme aften;
selve indgrebet bekymrede ham ikke det
mindste.

Der var en elegant stump tilbage, og på

trods af vore bestræbelser, begyndte Roo
snart at bruge den, tilsyneladende lettet
ovar at være befriet for den ubrugelige,
knuste pote. På sine snørklede veje brugte
han, hvad var tibage afbenet, som en spad-
serestok. Hans nærværelse kunne man ikke
være i tvivl om efter den hamrende lyd hans
nyligt fundne hjælpemiddel gav ham. Han
lignede og lød som en gigtplaget gammel

mand.
Desværre kunne stingene ikke holde til al

den hamren ned ijorden, og bandageringen
blev genoptaget. Vi var alle meget skuf-
fede. Sådan gik det i mange måneder; vi
udskød beslutningen, som dog var uund-

BIODYNAMIK
- ogsåfor katte?
Loppesæsonen nærmer sig med store skridt,
hvis ikke den allerede er kommet til nogle.
Hvad gflr man for at komme af med de

væmmelige bæster? Ja, der er jo loppehals-
bånd, loppepudder, loppespray i mange
forskellige udgaver, som mange nok er
mere eller mindre ked af at anvende direkte
på katten. Jeg har i et amerikansk blad
læst, at man også her kan holde sig til
naturprodukter, idet et koncentreret afkog
af rosmarin skulle have den samme effekt.
Kattens pels gnides ind i den siede rosma-
rinsuppe, og man vil da selv opleve lop-
pernes exodus. Efter et par minutter eller
så, skal pelsen så renses godt igennem med
rent vand. I bladet stod der intet om, hvad
man skulle ggre med de områder, hvor kat-
ten for det meste opholder sig. Man kan
eventuelt sprede tlrret rosmarin? - hvem
v6d. Jeg vil nok prgve d6t med »suppen«.

men for en sikkerheds skyld foretrækker
jeg de gamle, afpr/vede midler til at strg r

kurve, tæpper osv., når nu min nabos store
lådne hund sædvanen tro indlogerer sig på
vores terrasse her i sommertiden. Jeg kan
selvfglgelig også håbe på, at dens ejer har
foretaget af-lopningen på en anden DY-
NAMISK vis!

,sa
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gåelig. Endnu en gang skulle han opleve
den modbydelige biltur.

Denne gang blev amputationen fore-
taget højt oppe på benet. Nu kunne han
ikke nå jorden med stumpen - men han
forsØgte heller aldrig. Han tilvænnede sig

med bemærkelsesværdig fart, manglen af
benet generede ham kun lidt.

Han bliver stadig stiv af skræk ved alle
slags ovenfra kommende lyde, især billyde;
men han er en lykkelig lille kat, som er fri
som vinden, og kommer man ned til hans
niveau, er han hengivenheden selv.

(Fra »The Bulletin of the Advisory
Bureau« - oversat af Susanna Bugge ).
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Århusudstillingen i
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billeder
I og 2. Morgentravlhed i dyrlægekontrollen.
3. Anne-Mette Moring travl med at soig-

nere Gimanmor Guidon.
4. Hvem er så bedst?
5. Mme. Sabine Paquin er altid grundig!
6. En af vinderne, Hector Fallohide, be-

undres af skovrider Kjeld Ladefoged,
Irene Thisgård og ejeren, Kirsten Jen-
sen.

7. En, der s.ov fra det hele.
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l. Cæsar Avignon, rødtabby perser.

2. Kizzy Point of Dover i fars sikre favn.

3. En glad flrstegangsudstiller, hvis kat
havde stor succes, L Gorst-Rasmussen.
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4

L Bermanns Linnia, der sammen med sin
ejer Marika Grote, desværre måtte for-
lade udstillingen i utide p.g.a. byld på
Linnias bagben.

2. Brown Ratsu af Pegu Yoma i favnen på
sin nye ejer.

3. Helle I. Andersen med Petit Fleur's
Charmeur.

4. Virak's Black Hassan kan godt være sin
prolil bekendt! Ejer: Linda & Søren
Jelle.

5. MIS Åihus, Chris af Albæk, der tog alle
med storm, sammen med sin ejer, Lissi
A. Johansen.

10
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Perserportrætter fra Århus-udstillingen

Kizzy Point of Dover
Ejer: Maja SkjPdt Pedersen

En ikke navngivet
Bicolour-skønhed.

Petit Fleur Charmeur
Ejer: Helle I. Andersen
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4. Dunvald's Blue Norita med sin ejer og
opdrætter Yvonne Larsen,

5. Lykke Lykkeland med den elegante Le-
toreal's White Barbeth.

6. Den Norske Skovkat, Torvmyra's Grand
Soltario, højt til vejrs. Ejer: Dorte-
Marie Kaplers.

Foto: Hanne Hvid og Arn Gyldenholm.

I

3

I . Annette S6rensen med Gustav af Bajang.
2. Lone Bank-Mikkelsen har et godt greb

om Bank-O-Kims Artemis.
3. Bedste Huskat, Pjevs, får sin præmie

overrakt af skovrider Kjeld Ladefoged.
Ejer: E. Ipsen.
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Bertha og Benknuseren

Klokken er enogtyve, og luften er varm og
tung. I det fierne rumler tordenen. Det har
tordnet meget i dette forår, så hundene gi-
der ikke at gå, fgr det er tættere på. Dyrene
ligger rundt omkring og sover. Retrieveren
Susy ligger i entreen; der er kokostæppe på,
og det holder så dejligt på hundehårene -
så ved jeg da, hvor jeg har de fleste af
dem. Sætteren Mortensen ligger i bryg-
gerset på et tæppe, der har samme farve,
som han selv. Jeg snubler ofte over ham,
når jeg i tusmørket kommer forbi. Ældste-
katten Kiki ligger på vaskemaskinen, hæ-
vet over.de andre og med fint udsyn til sine

killinger, som ligger i en klump på gulvet.
Yngstekatten Bertha sidder ude i haven og
slikker sig. Hun har haft en begivenhedsrig
dag - hun er blevet parret for flrste gang.

Jeg var knap nok klar over, at hun var i
løbetid. Hun er altid meget kælen, og jeg
havde ikke bemærket noget forandret i hen-
des væsen. Men jeg burde have vidst det.
For nogle nætter siden kom Bertha sæd-

vanligt ind ad kvistvinduet, og efter at have
nusset lidt rundt i sengen, faldt hun til ro i
fodenden. Halvt i søvne hørte jeg en dyb
brummen - jeg gættede på, at Bertha
spandt med hovedet nede i dynen. Så hgrte
jeg en sagte hvisken fra husets han-menne-
ske: ,Hankatten ligger på bordet.« Og det
gjorde han. Ganske stille med forpoterne
under hagen lå han på natbordet og betrag-
tede Bertha, imens han brummede velbeha-
geligt. Vi jog ham ud. Han satte sig på
terrassen og græd hele natten, og jeg havde
onde drlmme om store kattedyr overalt i
soveværelset.

Alligevel gik det ikke op for mig, at
Bertha var i løbetid. Først i dag, da jeg

Af Bente Thirslund

hørte hende kalde med den karakteristiske
dybe stemme, forstod jeg det.

Og hankatten kom - han havdejo ventet
i mange dage og nætter, og manglede bare
den endelige invitation. Mens han nærmede
sig haven, ggede begge hunde. Susy med
grldet stemme - hun gger kun ved sær-

lige hgjtidelige lejligheder. Men da hankat-
ten først stod i haven, havde hundene ikke
mere at skulle have sagt.

Hankatten bare sad, mens Bertha rul-
lede sig på jorden foran hans fgdder. Jeg
kan ikke lide ham. Han er stor og lurvet.
han har sikkert lopper, og hans øter hat ar
efter mange slagsmåI. Og Bertha, den
smukkeste kat i omegnen, rullede sig i stl-
vet for hans skyld. Nå, jeg ggr selvfglgelig
ligesom hundene - blander mig udenom.

Det siges, at katte undfanger med smer-
te og fgder med glæde. Jeg skal ikke kunne
sige om det passer, men jeg forstår godt
hvordan rygtet er opstået. Jeg har nem-
lig overværet begge dele. Under fgdslen
spinder moderkatten næsten hele tiden.
Eneste undtagelse er, når den fgrste killing
kommer ud, da skriger hun. Under parrin-
gen hyler hun, som et væsen i yderste nld.

Hen under aften var Bertha begyndt at
halte. Jeg er sikker på, at hankatten bru-
ger ufine greb, f. eks. tager fprergreb; jeg
kalder ham »Benknuseren<<. Jeg kan huske,
at Kiki. Berthas morr engang kom haltende
hjem, men denne gang troede vi, at hun var
blevet ramt af en bil. Den eneste, som
»Benknuseren« har lidt respekt for, er
igvrigt Kiki. Når hun er aggressiv, og med
tyk hale går hen imod ham, trækker han
sig tilbage.

Om 63 dage skal vi så have barselstue.

l3



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

skildpadde, chokolade og lilla.
Til avlstjeneste:

lnt, Ch, Mirak af Agersnap
(brunmasket)

Grig al Blovstrød (blåmasket)
Norma Agersnap Larsen

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

Enkelte katte modt. i pension

HUSK AT MEDDELE ADRESSE.
ÆNDRING!

B.uc3 af Jackmanis (blå Pers(

Felino af Bangalores
(creme perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre i tarverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde

rød og sort.

Bestilling modtagos.
INGRID HENRIKSEN

Telf. 08 - 44 38 83.

Musvitvei 1 9990 Skagen

Stamnavn

»BANGALORES«
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Hvad er en Europ€l

Dette spørgsmål er der mange, der stiller; ikke
mindst de, der hidtil har opdrættet en race

med betegnelsen »Europ6«. Som bekendt
blev Europd og British Shorthair anbragt i
hver sin gruppe ved generalforsamlingen i
FIFe i november 1981, efter et oprindeligt
forslag fra det svenske landsforbund SVE-
RAK, hvis mål var at få anerkendt en va-
rietet under betegnelsen Skandinavisk Eu-
rop6. Denne varietet skulle være en ren-
avlet (: målbevidst opdrættet) »almindelig
huskat<«, som i det væsentligste er lettere i
kropsbygning med et mindre men længere

hoved end British Shorthair. Svenskerne
har ud over forslaget også udarbejdet en

standard (: beskrivelse ai hvordan kat-
tens ydre skal se ud), som FIFe's dommer-
kommission var i besiddelse af. Så vidt så

godt.
Under generalforsamlingen blev forsla-

get diskuteret sØnder og sammen og Euro-
.pas »kloge hoveder« indenfor katteverde-
nen besluttede som nævnt overfor. Man be-

sluttede også, at dommerkommissionen
udarbejder en endelig standard for denne
varietet.

I februar i år modtog klubberne en liste
fra FIFe hvorpå er anfgrt alle godkendte
racer, varieteter og farver, samt bemærk-
ning om certifikatstatus. På denne liste
(se Hvæssebrættet, Nr. l-1982) ses tydeligt,
at den gamle varietet Europ6 er UDEN
certifikatstatus, idet den i FIFe betragtes
som noget nyt. Rent logisk er det den kor-
rekte fremgangsmåde, idet man jo ikke kan
udmærke en varietet med titler, når variete-
ten ingen standard har; de kloge hoveder
har nemlig ikke overvejet vanskelighederne
forbundne til »skilsmissen« mellem Europ6
og British Shorthair.

I Die Edelkatze først i 1982 kan man læse

en opfordring fra det tyske avlsråd til alle
Europ6-opdrættere i Tyskland om at få

Af Susanna Bugge

deres stamtavler ændret til British Short-
hair. Sådan blev d6t problem lgst i Tysk-
land - alle tidligere Europder bliver over
en kam omregistreret til noget, hvis stan-
dard de antagelig slet ikke svarer till - og

derved har disse katte heller ikke en jordisk
chance for at opnå en titel, med mindre den
enkelte dommer ser stort på forskellen.

Forud for Århus-udstillingen henvendte
jeg mig til FIFe's præsident, Mr. Barrie
Jimmieson, for at få instruks om frem-
gangsmåden med placering af vore regi-
strerede Europ6er. Beskeden var kort: be-

tragt dem alle som British, uanset hvad der
står på stamtavlen (altså den tyske frem-
gangsmåde). Han lovede også, at iløbet af
de næste par måneder vil man udarbejde en

overgangsregel, idet man blev klar over
problemet med de Europder, som allerede
er i besiddelse af et par CAC'er hhv.
CAP'er, eller højere.

Hvad glr Europ6-opdrætteren nu? Er
han, uden egentlig at ville det, overgået til
at opdrætte en anden varierer? - eller er
hans hgjtpræmierede Europ6er pludselig
blevet degraderet? Hvad med det videre
opdræt? - skal det stå stille indtil man får
besked om hvordan Europ6en herefter skal
se ud?

Det bedste ville nok være om man kon-
sekvent fulgte det svenske udkast til stan-
darden. I Sverige har man i mange år haft
disse »Skandinaviske Europ6er« i stort
antal, og mon ikke de få danske opdræt-
tere af denne varietet kan leve med ikke at
opnå titler på katten (som jo faktisk er lige-
glad selv!) i en overgangsperiode, når blot
der er lys forude for, hvad enkelte kalder
den »renavlede huskat«?

Egentlig er det ganske besynderligt, at
da man sidst i'7O'erne adskilte Chartreux
og British Blue, beholdt de hver for sig deres
certifikatstatus, på trods af at Chartreux'en
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Sådan må en Europå IKKE se ud! - det
SKAL en British til gengæld. Vinderen af
»Champion of Champions<<-klassen i V[/es-

sex, England, Ch. Emercel Hesperus.

P-pillen og dens virkninger
År og dag er der blevet sagt mangt og meget om P-pillen til regulering af løbetid
hos katte. Nogle påstår, at P-pillen er medvirkende til at katten får små kuld;
andre påstår det modsatte. Det siges, at fødslen forløber langsommere, hvis kat-
ten har været på P-piller i længere tid;ja, der er mange lgse påstande.

For at belyse problemet, har vi tænkt os at lave en undersggelse. Vi har beslut-
tet at indsamle materiale i perioden l. juli 1982-30. juni 1983. Det indkomne ma-
teriale (håber vi!) vil give os et billede, som vil blive forsøgt fortolket statistisk i
samarbejde med dyrlæge Jan Ngrregaard Andersen. Beder Dyreklinik. Vi har fået
oplyst, at der endnu ikke er indsamlet oplysninger om dette emne her i landet.

Vi håber, at du vil hjælpe os med underslgelsen ved at udfylde og indsende et
splrgeskema som vedlagte hver gang din(e) ka(te) har fået et kuld i den oven-
nævnte periode. Yderligere skemaer kan fås hos SB. JYRAKs medlemmer kan
fremsende skemaet samtidig med stamtavleanslgningen, mens andre klubbers
medlemmer kan rekvirere og returnere'skemaer til Susanna Bugge.

Af hensyn til sammenligningen er det vigtigt, at alle spørgsmål bliver besvaret
(således l-l I også for de katte, der aldrig har fået P-piller).

Det er vort håb' at alle de' der rår *"'i;:;lrf:l:;::',r 
Here Mører-Madsen.

l6

kun fandtes i Frankrig i begrænset antal.
Det blev samtidig forbudt at kalde »en blå
kat« for Chartreux med mindre dens aner
var registreret som sådan i Frankrig. Akja,
fornylig blev jeg ringet op af en dame, der
havde kgbt en »Chartreux« afen kendt op-
drætter. Damen ville vide hvorfor der ingen
Chartreux'er var på Århus-udstillingen.
Da hun yderligere fortalte, at hendes
»Chartreux« har lyse pletter hist op her i
pelsen, foreslog jeg at hun kiggede i stam-
tavlen, for der måtte jo stå Opdræt 28
(Europ6 - blåcreme, efter gamle regler).
Ved nærmere eftersyn viste det sig, at den
plettede »Chartreux« var registreret som
Opdræt 16, British Blue! Forhåbentlig vil
vore Europ6-opdrættere være mere ærlige
med registrering. V6d man ikke, hvordan
en Europ6 skal se ud efter l. januar 1982,
så v6d man i hvert fald hvordan en British
ser ud; derved bliver problemet faktisk til
et skinprobleml



SPØRG BARE
- har modtaget nogle splrgsmåI, som blev
forelagt dyrlæge Jan Nlrregaard Ander-
sen, Beder Dyreklinik, Tværskiftet 6, Be-
der, til besvarelse.

A. Om lremærkning
l. Hvad koster det? 2. Hvordan aflæses
kodenummer i kattens øre? 3. Skal man
være medlem af Kattens Værn for at blive
det? 4. Er der nogle medlemmer, der har
fået deres katte tilbage fordi de vat øre-
mærkede?

Spprgsmål 1 og 2 besvares på de næste
sider. Materialet bringes med velvillig til-
ladelse fra Kattens Værn.

3. Man behøver ikke at være medlem af
Kattens Værn.

4. Der kendes ikke til tilfælde, hvor et
medlem af Jydsk Racekatte Klub har fået
sin kat tilbage p.E.a. øtemærkning. Der
kendes til mange tilfælde, hvor en evt. på-
kørt kat, indbragt til en dyrlæge, kunne
forenes med sin familie. Der kendes også
til et tilfælde, hvor en kat, solgt til forslg,
blev returneret fra forspgsinstituttet i Kø-
benhavn til dens familie i Odense, idet
forsggsinstitutter ikke anvender øremær-
kede katte.

Man kan alt i alt anbefale, at fritlgbende
katte Øremærkes.

Nogle facts om øremærkning: Siden sy-
stemet blev indført i 1976 er i alt 20.359
katte bleyet flremærket. I l98l blev 6.167
katte lremærket, hvilket er en stigning på
42Vo i forhold, til året før.

B. Om ormekur:
Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at
give den drægtige kat ormemiddel?

Man skal regelmæssigt af-orme katte.
Ved man, at katten skal parres, er det bedst

af af-orme den lige inden parringen. Har
man ikke nået det, er 5. drægtighedsuge

den mindst farlige periode, hvis katten ge-

neres af indvoldsorme. I denne forbindelse

tænkes der kun på almindelig spoleorm.
Har katten andre indvoldsorm, bgr dyr-
lægen kontaktes først og fremmest for at
afggre hvilken slags, det drejer sig om, og
dernæst for at foretage en under drægtig-
hed passende behandling.

C. Om Yaccination:
Er det almindeligt, at killinger bliver syge i
fra 3 dage til 14 dage efter kombineret
kattesyge- og katteinfl uenzavaccination?

Nej, det er ikke almindeligt. Det kan dog
forekomme på grund af vaccinereaktion,
som normalt indtræffer 4-5 dage efter en
vaccination. I disse tilfælde varer det sjæl-
dent længere end l-2 dage, hvor katten har
spisevægring og evt. dia116.

D. Om aflivning:
Hvordan afliver man livsuduelige killinger?

Iflg. Dyreværnsloven skal et dyr aflives
hurtigt og smertefrit. Dette skal man altid
huske! Det bedste er, om man får killingen
aflivet af en dyrlæge. Har man ikke mulig-
hed for det, kan man, med Dyreværnslo-
ven i tankerne, aflive killingen ved at
komme noget kloroform på en tot vat og
anbringe vattet sammen med killingen i en
plastpose, der lukkes forsvarligt. Denne
form for aflivning bør kun ske, hvis man
ikke kan komme til en dyrlæge. Dertil skal
også siges, at de færreste mennesker har
kloroform stående, og det er heller ikke til-
rådeligt at have det! - Er killingen virkelig
livsuduelig, vil den antagelig d6 selv inden-
for de fgrste 24 timer.

I samme forbindelse skal man minde om
aftalen med Kattens Værn, hvorefter killin-
ger af vildkatte aflives gratis af enhver dyr-
læge inden killingerne er 8 dage gamle. Så

finder man et kuld i sin have, udhus, eller
andre steder, bgr man ikke begynde at
'aflive dem selv, men bringe dem til den
nærmeste dyrlæge.

l7
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sådan
serdetudøretatovering

Hvis din kat løber for langt væk fra sit
vante territorium, kan det være
umuligt for den at finde tilbage igen.
Den blivpr fundet af mennesker,
der ikke ved hvad de skal stille op
med den. Resultatet bliver sand-
synligvis, at katten bliver indleveret
til den lokale politistation og
senere aflivet hos en dyrlæge.
Hvis den ulykkeligvis findes død, har
du mulighed for at få det at vide.

derfor skal du lade
din kat ørttatovere.
'detgivertryghed for
din kat -og fordig

Eksempel:
En kat med øretatoveringsnummer 274215
betyder, at den er øretatoveret i 02-området i

Arcl 1977 hos dyrlæge med bogstav A
og kat nummer 215.

systemet er opbygget således

Den øretatoverende dyrlæges telefonområdenummer

Kodobogstav tor hver dyrlæge i området

Det sidste tal i årstallet

s
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I fremtræder.

Hele proceduren foregår naturligvis
under narkose hos dyrlægen!!!

I
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t
I
I
! I øvdgfi kan dinkat blive
! sygebrslkret,
! når den er øretatoveret
! efter Kattens Væm's

i landsdæld«endesystem.

!.rOf------(-- l)--
l9

----(-----r-

------.rrr--ll-I|-(,r-I!
a a

kat
a

a Dyreværnsloreningen
KattensVærn

ODin dyrlæge

Samtlige politi- og Falck.stationer,
dyrevæ rnsf o ren i n ger, dy rlæger /
dyrehospitaler samt komm unale
tekniske forvaltninger er informeret
om Kattens Værn's øretatoverings-
system.

o

I lt

detså
Efter forhandling mellem Kattens
Værn og Specialpraktiserende
Dyrlægers Forening er honoraret lor
tatovering incl. bedøvelse kr. 100;-
plus moms.
Såfremt tatoveringen foretages i for-
bindelse med anden behandling,
hvor katten er bedøvet, er honoraret
kr. 40.- plus moms.

Priserne er vedtaget 1982.

"t
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skal du kontakte Kattens Værn og
din dyrlaege.
Dernæst skal du kontakte de lokale
politi- og Falck-stationer og
opgive kattens signalement, øre-
tatoveringsnummer samt dit
telefonnummer.
Husk også at annoncere i lokal-
aviserne m.fl. Derved forøger du
chancein for at blive genforenet med
din kat!

angiver klart og tydeligt, at der
eksisterer et ejerlorhold. derved und-
går du, at din kat bliver aflivet af
kattefængeren ved en fejltagelse.
Eller din kat bliver anvendt til
såkaldte videnskabel ige eksperi men-
ter!

Kort sagt: Du slkrer dln kat!

et @! kattehalsbånd med navneplade.

ffetatovering

01-88 1200
står altid til din disposition med råd
og vejledning vedrørende spørgsmål
orn katte.

KATTENSVIT,RN
DRONNING OLGAS VEJ 4 2OOO KØBENHAVN F

TELEFON 01 -881200
G|RO 1029800
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KATTEARTIKLER
SO!GNERINGSARTIKLER!

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvin e bø rste r

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

Teralin - Linatone - Peistilskud
Kattehuler - Kattesenge

Transportboxe Kradserræ til væg og på stander
Katteparf ume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Medlem af Rosen

Konto
Kig ind hosKattemad på dåse og tørkost

R ose n g å rd sce nt ret
5220 Odense SØ
Ttf. (09) 15 97 58

TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Århus)

Telefon.06 - 24 15 11

Åben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Hunde, kafte og andre kæledyr modtages
i pension.

SOMMERPENSION
specieit for katte, med udendørs

løbegård forefindes.

KATTE, HUNDE
og FUG LE
modtages i pension.
Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅNOEru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - tf4 30 99
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VermdxVet.
Befrier hund og kat for indvoldsorm.

JANI::FNI

VERMOX vet. er et bredspektret ormemiddel, der befrier hund og kat for alle alm.
f orekommende 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 bliste4iakning 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.

DoserinB:
Hvalpeog killinger: 1/4tabl. 2xdgl i 5
Katte og små hunde: 1/2 tabl. 2xdgl. i 5
Større hunder 1 tabl.2xdsl. i5
Handelsform:
Blisterpakning med.10 tabl å 100 mg.
Apotekerpris kr. 24,10 [incl moms)

vERMOX vet. tabl.
kan købes receptfri.

b HAMMERBAXKEN 21, 3460 BIRKERøD TLF.(02)811044

dage
dage
dage

o

\reqnqlr!tl'
Beiriw hund or k*{

iot indcrlld«Jsr.

TITELINDEHAVERE
SE HER!

Til vort decembernummer af bladet vil vi gerne ind-
kalde billeder af katte, der i løbet af 1982 har opnået tit-
ler. FØlgende skal opgives: kattens navn, fødselsdato,
race, køn, hvor certifikat er opnået samt ejerens navn.

Ønsker man billederne retur, skal frankeret svarkuvert
vedlægges.

Materialet sendes til Susanna Bugge (ikke klubmed-
lemmer er også velkomne).
22
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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

SPøRGSMAL TIL RUBRIKKEN

SPøRG BARE
bedes indsendt i god tid ti! Susanna Bugge hvis de
ønskes besvaret i Hvæssebrættets septembernum-
mer. - SPøRG BARE - vi skaffer svar.

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

Killinger
lejlighedsvis til salg.

2 x Bio,
yvOnne & Erik Larsen 2 x nom. Bis.

Kornolparken 146 . 9310 Vodskov. Ttf. 08 - 28 63 41

l xBio
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»Blafferen«
Nu har jeg endelig fået mig taget sammen
til at sende jer et brev om min tilværelse hos
mine mennesker. Efter at have læst om alle
de andres sjove oplevelser vil ogsåjeg være
med. Jeg er selv en tigerstribet hankat
(kastreret) med en meget tyk ulden pels

som Lars, min sovekammerat, er helt vild
med. Det lyder så sødt, når jeg lægger mig
oven i hovedet på ham om natten, han
brummer så jeg næsten ikke kan gå fra ham
igen.

Jeg kan vel lige så godt begynde at for-
tælle fra hvor jeg kom til familien hvor jeg
nu bor. De fØrste par måneder af mit liv vil
jeg helst glemme, for de var ikke særlig
sjove. Det startede altså en morgen da jeg
blev læsset af på en rasteplads nær Vejen.
Jeg havde vel ligget der en times tid, da to
lastbiler kom ind på rastepladsen. Jeg skreg
alt hvad mine små lunger kunne holde, og
den ene chauffør hprte mig da også, han
kom hen til mig og jeg sprang op i hæn-
derne på ham og gned mig op ad ham så

han ikke skulle slippe igen. Det gjorde han
nu heller ikke, jeg blev i stedet taget med op
i lastvognen hvorpå vi kørte derud'a. Jeg
undrede mig lidt over at manden sad og
gramsede på mig, men jeg fandt et svar der-
på da vi kom hjem. Straks kom der en hy-
sterisk dame flyvende og smed mig ind på
badeværelset. Der blev jeg igen overgram-
set, og pludselig gik det op for mig at det
var mine lopper de var ude efter. Jeg må til-
stå at de gik grundigt til værks. Fgrst fik jeg
et halsbånd på, som fik lopperne til at falde
af som dgde fluer. Bagefter blev jeg vasket
med noget sæbevand og rullet ind i et hånd-
klæde. Så havde jeg det som en nyvasket
baby. Helt skgntl

Da jeg kom ud fra badeværelset, blevjeg
modtaget af to meget fine katte. Det var en
Siameser og en Ebony. De hedder Susy og
Fie, og er for resten meget flinke, nu da de
har lært mig at kende. De første par dage
var Susy noget betænkelig ved mig og den
hvæsede mig lige ind i hovedet, men som

goo

9s

originale korthår

katteplatter
Kunstneren J. Jønsson har tegnet denne
smukke platteserie med kendte racekatte.
Motiverne er fantastisk ægte og med en
detailrigdom, som alle kattevenner vil
glæde sig over. Platterne er fremstillet i
den fine blå underglasur som er kendeteg-
net for den bedste kvalitet. Leveres med
fuld postgaranti og returret. Diameter
19,5 cm. Pris pr. stk. kr. 128,- plus porto.
Alle 4 platter kr. 478,- plus porto. Porto
ved forudbetaling kr. 10,- og ved efter-
krav kr. 17,-

Europæisk

Kunsthåndværk
Jægergangen 104 . 2EE0 Bagsværd
Telf . 02-44 15 14 - Giro I26 79 95

Evr- telf

Gade

Postnr By

Perser kat Burma kafSiamesisk kat

Navn
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den 7-ugers kngs jeg var, kikkede jeg bare
op i munden for at se om den havde noget i
halsen - det larmede jo forfærdeligt. Efter
et par dage gik det straks bedre, for da fik
den moderfglelser for mig. Den lagde sig
ned på siden for at give mig en tår, men der
kom nu ikke noget mælk.

Der er sket meget siden, men det vil jeg
gemme til en anden gang. Lige nu har jeg
nok at glre med at lege med Susys 7 uger
gamle killinger. Jeg er selv snart 9 måneder
og kastreret, for mine mennesker ville ikke
have at jeg strinter over hele huset. Jeg er
også meget sgdere siden, det siger mor i
hvert fald, så det skal jo nok passe. De kil-
linger er nu nogle værre spilopmagere,
næsten værre end jeg var i deres alder. Det
er enormt sjovt, når jeg kan komme til at
holde en på panden med en pote, for de bli-
ver så eventyrlig gale i hovedet og skriger
helt vildt.

Det, at jeg er ene huskat mellem en
masse racekatte, røter mig faktisk en fier,
for de er nemlig ikke spor storsnudede
overfor mig; nej, vi er et stort varmt fælles-
skab i lutter idyl.

Dikteret af Fridjolf til
Lars Thisgård

Nyt fra Avlsrådet
Der synes nu at være et vist håb om at rådet
kommer i gang. Som det vil huskes, var det
meget vanskeligt for Allan Kjerulff at få
tid til at deltage, og et forslag om at de
gvrige kunne mØdes uden ham vakte stor
opsigt og forargelse. Imidlertid synes der at
have været tilsvarende problemer i lovud-
valget, hvor DARAK's medlemmer en
overgang havde vanskeligt ved at finde tid
til arbejdet.

Allan Kjerulff fremhævede derfor på ple-
narforsamlingen, at man i sådanne tilfælde
kunne være nødt til at gå videre uden dem
der ikke havde tid, hvis arbejdet skulle gen-
nemfgres, et synspunkt der vandt alminde-
lig tilslutning.

Det må forventes, at hvad der gælder
lovudvalget også gælder avlsrådet, således
at de der gnsker at fremme arbejdet i dette
råd står frit til at gøre det.

Indtil det sker er de af klubbens med-
lemmer, der har problemer af avls- eller
stambogsmæssig karakter, naturligvis vel-
komne til at henvende sig til en af os.
Helle Møller-Madsen. Erik Bugge.

1\

w

Jytte Mortensen med den meget lovende
Saloka's Lille Morten, 13 b-BP.
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Plenarforsamling
i Landsforeningen FELIS DANICA blev
afholdt i Korsør d. 20. maj. Medlemstal-
lene i de tre klubber i l98l er: Racekatten
1128, JYRAK 822 og DARAK 478. Hele
forretningsudvalget. var på valg, idet halv-
delen afgik utidigt. Fglgende valgtes til
forretningsudvalg: Aase Nissen, DARAK,
formand - Per Hilfling-Olesen, JYRAK,
næstformand - Per Borch, Racekatten,
sekretær - Kjeld Schmedes, Racekatten,
vicesekretær - Susanna Bugge, JYRAK,
kasserer og Ole Bank-Mikkelsen, DARAK,
forretningsudvalgsmedlem.

Kontingent til FD for 1982 er uændret
kr. 5,- pr. medlem. Birgit Nehammer,
Racekatten, valgtes som delegat til FIFe-
GF med Susanna Bugge som bisidder.
Gurli Rugaard, DARAK, og Allan Kier-
ulff, Racekatten, valgtes som revisorer.

Under indkomne forslag behandledes:

I ) Dansk Manx Klubs ansøgning om
optagelse.

Anslgningen blev afslået med Racekattens
og DARAKs stemmer. RK's begrundelse
var, at iflg. FD's vedtægter skulle en klub
have 50 hovedmedlemmer, hvilket Dansk
Manx Klub ikke kunne præsentere, idet
deres medlemstal på ansøgningstidspunk-
tet var 55, hvori er inkluderet 26 familie-
medlemmer. For JYRAK synes dette argu-
ment noget sØgt, idet antallet af repræ-
sentanter til FD afggres på grundlag af en
samlet medlemsskare indeholdende også
familiemedlemmer. Formanden for Dansk
Manx Klub meddelte herpå, at klubben vil
søge kontakt med den europæiske dissi-
dentorganisation med henblik på oprettelse
af en dissidentklub i Danmark. Denne
klub vil da ikke blot holde sig qil Manx'er,
men optage alle andre interesserede.

2)lYRAKs forslag om udarbejdelse af en

mere hensigtsmæssig nummerering af de

forckellige opdret.
Forslaget overgives til Avlsrådet, der op-
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fordres til i samarbejde med Sverige og evt.
Norge, at fremkomme med et oplæg,

3)JYRAKs forclag om at den amerikanske
standard for Manx-katte indføres i FIFe
i stedet for den engelske.

Forslaget fremsendes til førstkommende
FIFe generalforsamling i den ordlyd, det
er fremsendt til FD.
4 ) JYRAKs forslag om nye vedtægter

for FD.
Klubberne skal meddele FD senest d. 20.
juni 1982 navne på to repræsentanter fra
hver. De seks personer skal så inden 1. fe-

bruar 1983 bearbejde forslaget, så nye ved-

tægter kan fremlægger til godkendelse ved
plenarforsamlingen 1983. Der sgges advo-
katbistand til den endelige udformning.
5) DARAKs forslag om afskaffelse af eller

fælles regler fot BIR titlen.
Forretningsudvalget udarbejder fælles reg-
ler for tildeling af BIR.

6) DARAKs forslag om at kattene bedøm-
mes under ensartede belysningsforhold.

Forslaget blev taget til efterretning, Alle
var enige om, at »ensartede belysningsfor-
hold« ikke kan lade sig ggre. Lyset afhæn-
ger af om solen skinner, om der ligger sne
udenfor, om det regner, om hallen er omgi-
vet af træer, etc. etc. Selv kunstigt lys er
forskellig under de forskellige forhold.
7 ) DARAKs forslag om at » Det forbydes et-

hvert medlem af en af Felis Danica's til-
sluttede klubber at aJhænde katte til
forsøg«.

Dette forslag kunne man ikke gå med til,
idet man ingen sanktionsmulighed har i
forbindelse med overtrædelse af et evt. for-
bud. Man enedes om at henstille til med-
lemmerne ikke at afhænde katte til forsflg.
Desuden agter man i samarbejde med Kat-
tens Værn at arbejde for en begrænsning af
anvendelse af katte til forsØg. Man op-
fordrer også medlemmerne til at Øremærke



deres katte, idet lremærkede katte ikke an-
vendes til forsØg.

8 ) DARAKs forslag om at alle klubberfår et

fælles blad, udgivet af FD.
Forslaget vil blive tag€t op til overvejelse.
Interessen syntes ikke at vær€ stor, man
henviste til at de eksisterende blade tegner
klubbernes ansigt udadtil, og anførte mu-
ligheden af udgivelse af en årbog i stedet
for.

9)DARAKs forslag om at udstillerne på
spisesedlen bltver gjort bekendt med hvil-
ken dommer der skal dømme hvilke far-
ver.

Iflg. FIFe's regler skal klubben oplyse hvil-
ken gruppe (dvs. LH, KH, OKH) domme-
ren dpmmer. I praksis kan man ikke på spi-
sesedlen anføre de Ønskede oplysninger,
idet man ikke på det tidspunkt kender an-
tallet af katte, der vil blive tilmsldt i de en-
kelte farver. Forslaget blev derfor afvist.

l0) DARAKs forslag om at registerings-
nummer i 4. generation påføres samtlige
stamtavler.

Forslaget faldt, I de aktuelle stamtavler er
der simpelthen ikke plads. Påfgring vil også
give stambogsføreren ekstra arbejde, der
igen vil resultere i ggede lgnudgifter. De,
der Ønsker oplysning om registreringsnum-
mer vedr. katte i den yderste højre kolonne,
kan altid få det ved henvendelse til de resp.
stambogssekretærer.

11) DARAKs foislag om »en serregel for
eldre katle, der anbringes hos venlige
mennesker, om at stamtavlen ikke behø-
ves udleveret men at den stadig beror hos
opdretteren. Det'gelder katte, som gives

bort og hvor opdretteren ikke ønsker,
der skøl avles på«.

Forslaget blev afvist. Det er en ufravigelig
regel, at stamtavlen skal medfglge katten
uanset om katten sælges eller foræres. Op-
drætteren har altid mulighed for at lade en
»ældre« kat sterilisere/kastrere inden den
anbringes hos venlige mennesker.

SB

Klubmeddelelser

BestyrelsesmØde
blev afholdt d. 6. maj, hvor man beskæfti
gede sig med pkonomien af Århus-udstil-
lingen; det blev til et pænt overskud. Man
gennemgik materialet vedr. plenarforsam-
ling i FD, og problemerne vedr. haller til
vore kommende udstillinger blev drgftet.
Det blev besluttet at udarbejde en fglge-
skrivelse til killingelisten, hvori man kort
fortæller om de enkelte racer. Teksten er
baseret på bidrag modtaget fra forskellige
medlemmer. - En protestskrivelse vedr. en
udstiller i Århus besvares af formanden.

HUSK AT

- stamtavlen skal medfllge
ved salg
Vi vil henlede opmærksomheden på Felis
Danica's stambogsregler, paragral 1, 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
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 bla-
det, er autoriserede. For at få en hankat
autoriseret kræves fglgende:
l. en attest på at testiklerne er normalt ud-

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

27



Blanketter til udenlandske udstillinger
fås 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
l/3 side
| /4 side

Opdrættere
lx 4x
300 ll00
150 550
100 370
75 275

Firmaer
lx
400
200
140
100

4x
1500
750
500
375

KONSULENTER:

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

6400 Sgnderborg 6681 Holsted St.
Tlr. 04 - 42 94 s6 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.
Belpbet 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. rnd. be-
talt forud.

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

Lis Rhymer Friis
Bggevej 7
547 | Søndersø
Tlf. 09 - 89 ls 03

Jean Price
Kobbelhgjvej l9
9260 Gistrup
TlL08-3r4393

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

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

DARAK RACEKATTEN
Hanne Kaarsberg Kjeld Schmedes

Albjergparken 55, I mf Sorlvej 429

2660 Brgndby Strand 4700Næstved
Tlf.: (02) 73 76 38 Tlf. (03) 73 73 s8
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- 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.

§r'r *_N
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Opdrættere

Perser

"GREAT YARMOUTH's«

Perseropdræt i farverne:
blå, creme og blåcreme.

Bedste han 1981.

Edel Ringsted
Nyropsvej 69, 9240 Nibe. Tlf. 08 - 35 25 99

»OF NESS«
Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme.

Sonja Stoltenborg
Jacob Adelborgs Al16 50, 8240 Risskov

Ttf. 06 - 17 84 17

»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« Colourpoint
Specialopdræt af : Lilla, Chokolade-,

Blå- og Brunmasket.
lnge-Lise Andreasen

Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderborg
fff. 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 7, 5471 Søndersø. Tlf. 09 - 89 15 03

?t§

»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 abyssinieie.
Ellen Lønbæk

Sydtoften 23, 8260 Vlby J. TIf. 06 - 29 91 Os

*
»SIGIRIYA«

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.
Jørgen.K. Andersen

Fagerhjem, Allestrup, 891 1 Allingåbro
Ttf. 06 - 48 18 84

at

Burmeser

"AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forsk6llige farver
Anna lbsen

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

»AF DYREBORG«
Specialopdræt af brune burmesere.

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

Ttf. 09 - 61 89 81

?t§

»AF KÆHLERSHøJd
Opdræt af blå og brune burmesere samt

Hellig Birma. Killinger leJlighedsvis til salg
Hanne Kæhlershøj

Melbyvej 86, 5486 crindløse.
Ttf. 09 - 86 12 70
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»NØRR«

Opdræt aI burm€sore ifarverne: brun, lilla,
rød og tortie.

Karin og Erik Nielsen
Sonatev€j 3, 8700 Horsens

Ttf. 05 - 62 87 65

*
»AF PEGU YOMA«

Opdræt af brune burmesere
Sterna Gilbe

Miltonsvej 21, 8270 Højbjerg
Ttf. 06 - 27 10 02

{6

»AF SIKIBOON«
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg.

Lene Bang Sørensen
Lillevej 5, Balslev,5592 Ejby

Tlf. 09 - 42 17 58

§a

Siameser og
Orientalsk korthår

»AF BAJANG«
Opdræt af siamesere, brun- og chokolad€m.

OKH: Havana, Blå, Ebony, Lavendel
Lene og Aase Christiansen
Slåenvej 1,7080 Børkop

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



»FLORENT!1{E«

Brun maskede siamesere.
Helga og Gudrun MUller

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

{s

»AFJAWHARA«
Lille siameseropdræt i forskellige farver

Killinger lejlighedsvis til salg.
Anne Lise Kaae

lngrids Alle 13, 5250 Odense SV
Ttf. 09 - 12 5291

{e

»PEGASUS«

Opdræt a, Orientalsk Korthår, Havana
og Lavendel.

June Krogsøe, KrengerupveJ 91

5690 Tommerup. Tlf.09 -75 1411

?æ

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

OKH: Havana, Blå, Lavendel, Ebony.
Siisse Leiditz

Østbanetorv 1'1, 8000 Århus C.
Ttf. 06 - 12 73 40

{$

»TUNG-§l«
Opdræt al Foreign White.

Killinger tll salg.
lnge-Lis Ctnistiansen

Jægerbuen 20, 2635 lshøJ

Trt.02 - 73 84 93

{s

"AF ØLSTED"
Opdræt af chokoladeplettet Orientalsk

Korthår og Havana.

Helle Møller-Madsen, ølstedgårdvej 19

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 - 27 28 19

Blå perrerkllling, han
Anita Kristiansen

Thorsgade 22, 8550 Ryomgård
Ttf.06 - 39 49 91

Al Pggu Yoma, Burmeseropdrat
B6stilling modtages på killlnger

der rødes Juni 1982.

Sterna Gilbe
M iltonsvej 21, 827 0 HøibJerg

Ttf. 06 - 27 10 02

Killinger netop nu

§å

{6

31



Til avlstjeneste

Perser

Hvid Perser 2a

CH, DENNIS tA DOUCE
3xBlO

Lis Christensen

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

I
Blå perser

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling Grtlnfeld
Eskær 13, Tråsbdl, 6200 Åbenrå

Trf.04 - 68 56 93

Sort perser

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

Sort-hvid og sort perser

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

Vibeke Jensen
Sognevej g, Kousted, 8900 Randers
Tlf. 06 - 44 35 53 el. 06 - 41 29 31

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, 5471 Søndersø

Tlf. 09 - 89 15 03

I
Burmeser

Lilla Burmeser
Int. Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK

lngelisa Børresen
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Aalborg SV

Tlf, 08 - 18 02 62

Brun Burmeser
INT. CH. ITIOSO AF PEGU YOMA

lxBlO, lxBOX
Sterna Gilbe

Miltonsvej 21, 8270 Højbjery
Tlf..06 - 27 10 02
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Siameser og
Orientalsk korthår

Brunmasket Siameser (lFA-testet)
tNT. CH. COCORTCO'S ROBIN

1 x BOX, 2x BlO, 2x BlR, 1 x nom. BIS
Kis Østerby

Klingeskov 1 3, Klinteblerg
5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 18 44

Brunmasket Siameser
FLORENTIN'S FELIX (lFA-testet)
Gudrun MUller, Klintebjergvej 5

5450 Otterup. Tlf.09 - 82 16 58
I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøj

9480 Løkken. Tlf.08 - 88 31 88

Blåmasket Siameser

SALWEEN BLUE HENRI
Fader: lmport fra Holland.

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

Ttf.06 - 1273 40

*

OKH - Lavendel
SALWEEN BLUE'S MARCH

EX1-CAC-BtO
Christian Dorf

Ablerg 18,6340 Kruså
T[. 04 - 67 12 75

::F.::H;H::H::H:I€;H::F;H::H::F.:H:"H:}

Billedmaterialet anvendt
irubrikkerne

"Avlog Opdræt"
er »sakset., fra udenlandske
katteblade.
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Lillamasket Siameser (24c)

CH. JERRIK THAI.VALLY
lnge-Lis Christiansen

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



Hale på afveje
I efteråret 1980 udstilledejeg et kuld hvide
manxkillinger i Berlin. Det var flrste gang,
at et kuld af denne race var udstillet i Tysk-
land. I naboburåt var der udstillet et kuld
af blå »russere« .

Jeg gik en kort tur rundt i den store hal,
og da jeg nærmede mig killingerne igen, så
jeg, at folk begyndte at stimle sammen
foran de to kuldbure, imens de så op-
skræmte ud. Jeg ilede til og så, at der inde

ooo

hos de blå katte lå en hvid hale, og i mit bur
demonstrerede en killing sin haleløshed
med al gnskelig tydelighed. Til stor for-
argelse for de omkringstående eksplode-
rede jeg af grin, men de åndede lettet op,
da jeg fortalte, at killingen var fgdt uden
hale, og at den hvide hale var de blå killin-
gers medbragte legetøj og sikkert stam-
mede fra en mink!

Else.

-Lr//<z

(Sakset fra Dansk Manx Klubs
medlems blad » K N U RH Å RET « ).
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PERLER fra MORTEN

Gassius koncentreret KATTESAN D

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

Gasf:ruS kattesand er fuldt opløseligt i vand og såtedes let at
komme af med.

GgSeiUS kattesand er et rent naturprodukt - garanteret lrl for
asbest,

Leveres i 3, 6, 12 eller 25 kg.

GaSeiUS kattesand forhandles gennem førende specialforretninger.
Ring eller skriv efter nærmeste forhandler.

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

A,S CABL FR N,,IORTENSEN, BUTOWSVEJ 5C. ,1870 KOBENHAVN V, TLF. (01)246701

"PERLER fra MORTEN" - et varemærke for kvalitet



Nordiyllands store
!specla

Kort

nnger. .

vi sender
elter bringer

lforretninq
Kæmpeudvalg!-

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

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

9000 Aotborg
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