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Hsn §ger jegerlsæsen.Detlcnnhan selu uæne.

I Han gnner når han hælder
de store, saftige kød-

og leuerstykker i kraf*ky
op i min skål, og siger:

Kræsne møjkaL
Nrl Mon hor jo ikke selu

ualgt sit miljø.
ldag skal den kræsne kat

ho' store, lækre liskestykker i hakket
leoer ogindmod.

Ogsri Whiskas. Han er bleuet ret
kræsen med huod hon køber

(Ellers kommer han til at smide ud.

Igen lrlr]iskos.
Den kræsne kot har noget ot uælge imellem.

huo'.
Han sidder deroure og smouser

i kronhjorl

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

hon slipper let
omkring moden til mig.

Så er det skroldespanden
ogpenge ud of lommen.

Men det synes, som om
hon hor lært deL

Whiskas med kød oglever / Whiskas med fisk/ Whiskas med vildt/ Whiskas med fjerkrae

whiskas
Hvis du elskeren kræsen kat.

MasløFoodsas Vøtatrogade84 lb20KobenhamV
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NEKROLOG

Helga Mtiller
In Mernoriam

Den glade og smilende Helga Mtil-
ler skal vi ikke mere se, når vi sam-
les om vore katte.

Det er svært at forstå. Hun var jo
netop indbegrebet af optimisme og
livsbekræftelse.

Helga Miiller, du vil blive husket
for det store arbejde, du udførte for
den brunmaskede siameser. Du var
dog ikke den, der bare opdrættede
og udstillede; du gik meget aktivt
og positivt ind i kattesportens
gvrige arrangementer. Vi så dig
såvel på generalforsamlingen, i stu-
diekredsen, til seminariet som på
plenarforsamlingen.

Vi er mange, som vil savne dig.

Æret være dit minde.

Kis og Mogens Østerby.



Kære læser!

Nedenstående artikel bringes med for-
fatteren, Barrie C. Jimmieson's specielle
tilladelse til Hvæssebrattet. Barrie Jtm-
mieson er formand for I . Deutsche Edel-
katzen Ziichter Verband og president

for Fddåration Internationale Fdline
(FIFe).

knoglebygning og med de forskellige racers
varierende karakter og så beslutte, hvilken
race vi synes at være egnede til, nemlig til
den, der kommer vor personlige karakter
nærmest.

I denne forbindelse vil jeg gerne påpege,
at det efter min mening er mere opl6ftende
at beskæftige sig med kattens karakteregen-
skaber, end med mange menneskers, fordi
katten principielt kun reagerer aggressivt
for at overleve, og når man lærer cn kat
nærmere at kende, ved man, at den aldrig
er falsk eller foretager sig noget unødven-
digt.

Nå, opdræt er nu heller ikke så enkelt
som mange tror. Det er ikke gjort med at
bringe to katte sammen for derefter at af-
vente killinger, men derimod skal man ude-
lukkende avle planmæssigt, idet man af-
vejer de genetiske forudsætninger, for så

målbevidst at få foretaget en parring og
derudaf opnå det Ønskede resultat..Mange
nye opdrættere gøt den fejl, at de tror, når
de bringer to hgjtpræmierede dyr sammen,
kan forvente første kvalitet i afkommet.
Dette er ikke desto mindre den fgrste grove
fejl. Man skal i forvejen studere stamtav-
lerne og de dertil hørende avlslinier grun.
digt og derefter i sin beregning tage højde
for sin egen kats fejl. F. eks. i det tilfælde,
hvor ens kat har for store Ører, da kun at
udslge en hankat med små ører. Eller når
ens egen kat har en for spinkel knoglebyg-
ning, da at udvælge en hankat med udpræ-
get kraftig bygning. Ikke alle avlslinier pas-
ser til hinanden, og det er faktisk en be-
sværlig opgave at udvælge de overensstem-
mende linier til fastholdelse af et opdræts-
måI.

Når man ser på de forlgbne år splrger
man sig selv, hvad der dog er sket med vore
kattes så elskede farver. Over hele verden
ser man nye skgnne racer og farver, og
desværre glemmer man i derlne forbindelse
at tænke på farvernes skønhed som sådan.
Farverne bliver efter min mening stadig
ringere. Vi må få en ende på den udvikling
og i overensstemmelse hermed opdrætte
katte med den korrekte standard. Endnu

\

Lad os her beskæftige os med kattefor-
ståelse og katteopdræt,

De fleste af os er sikkert begyndt deres
»katteliv« på samme måde, nemlig med en
sØd lille kælekat, som på en eller anden
måde har forstået at besnære os, ja, lige-
frem har fået os til at overgive os. Den infi-
cerede os med »katte-bacillen«, mod hvil-
ken vi indtil dette øjeblik havde troet os

resistente.
Andre af os har måske haft den store

lykke at være opvokset med dyr, og synes,
set ud fra dette synspunkt, allerede at råde
over en basisviden, uden at de i deres tidlige
barndom har været sig den bevidst. For
mange mennesker er en sådan oplevelse
ganske vist ukendt, især for dem af os, der
er vokset op i byerne, og som derfor fgrst
må lære at forstå kattens væsen og adfærd,
for at kunne respektere den i overensstem-
melse hermed. Mange glemmer tillige at
tænke på, at katten er en stolt og aristokra-
tisk skabning med egen vilje og mange in-
stinkter, som ikke tillader den at indordne
sig i en flok og som ikke lader sig sammen-
ligne med hundens. Aldrig kan man for-
sømme en kat, uden at blive behandlet til-
svarende af den. Hvis et tillidsforhold mel-
lem kat og menneske en gang er blevet Øde-
lagt, vil det ikke mere være muligt for
denne person at genoprette det. Derfor
nogle ting, der må vække principiel "op-
mærksomhed, før vi giver os i kast med
katteopdræt.

Yi bør beskæftige os med kattens struk-
tur og anatomi, med dens oprindelse, med
genetik, med dens psykologi, med dens



venner. Her burde vi benytte lejligheden til
at demonstrere, at vi faktisk interesserer os

for k4ttens trivsel og selvfplgelig forbander
sådanne parringer.

Kattene kan ikke fortælle os, om de bli-
ver f,delagt af vore manipulationer. Derfor
skylder vi dem en fair behandling og må i
forvejen gøre os alvorlige tanker om vore
avlsplaner og ikke kun stræbe efter at efter-
komme en ny mode- eller salgsbplge. Kat-
ten er af kød og blod, og vi har ingen ret til
at pådrage dem abnormiteter, som de ikke
ville være i stand til at overleve uden vores
hjælp.

Det er forbavsende i forbindelse med
kuldanmeldelser at se, hvad der foretages
af uigennemtænkte parringer. Parringer,
der er fuldstændig unødvendige og overfi.ø-
dige. Ofte spøtger jeg mig selv, hvad disse
mennesker forventer af deres katte. Går det
virkelig kun ud på at sælge en killing, der er
resultatet af en idiotisk parring? Hvis det er
formålet, skulle man holde fingrene fra kat-
teopdræt. Man kan ikke parre alle mulige
racer med hinanden. Det er en enkel regel,
som allle burde efterleve. Vi må lor fremti-
den sikre; at disse fejlparringer på forhånd
hindres. Samt at man kun tillader sådanne
avlsprogrammer, der på forhånd sikrer, at
afkommet bliver i overensstemmelse med
standarden. Jeg vil appellere til alle avlere,
unge og gamle: Tænk Dem om fg en par-
ring og splrg Dem selv, hvad det er, De vil
have frem. Hvis det kun drejer sig om at
producere kattekillinger, så har De valgt
den forkerte hobby. Vi har ikke plads til
den slags eller til folk, der kun udnytter
deres dyr kommercielt. Vi må beskytte vore
dyrs liv, før det er for sent.

Vor genetik-service står gratis til rådig-
hed for vore medlemmer.* Brug den! Spgrg
ubekymret, hvid De ikke ved, hvad De kan
parre med hinanden - vi hjælper gerne, det

* Tilsvarende mulighed for råd og vejled-
ning gives i Danmark af AvlsrAdet. tred.)

vigtigere: dommerne må se at blive kon-
stante, og hvis der kun er en eller to katte i
en klasse, må de bevise deres standard ved
ikke at give opdrætteren et forkert indtryk
ved at bedømme katten mildere end den
normalt ville blive, hvis der var flere katte i
klassen. De gode skal adskilles fra de dår-
lige, og der er ingen mening i at blive ved
med at præmiere alt for mange middel-
mådige dyr med ekstreme fejl, sådan som vi
til dels har oplevet det på udstillinger. Det
er en af grundene til, at vi ubetinget skal
begynde seminarer for dommerne, og jeg
håber, at vi i den nærmeste fremtid vil være
i stand til det, eftersom ngdvendigheden af
sådanne seminarer er tydelig. De skulle
også stå til rådighed for den ansvarsfulde
opdrætter, før denne begiver sig ud i et
avlsprogram. Dette er selvfglgelig ingen
undskyldning for i sit opdræt at ignorere
kattenes sundhed og velbefindende i gvrigt.

Perserne skal selvfplgelig have korte næ-

ser, men disse skal derfor ikke være så kor-
te, at næseran$en går hgjere op end til det
nederste ffelåg.

Hvis biddet indskrænker sig til 2 mm's
underbid, er dette kun et enkelt udgangs-
punkt og burde derfor bedømmes mildt af
dommerne. En kats fejl burde ikke kun be-
dømmes efter hovedtype, bid eller evt.
knækket hale, men katten skal betragtes i
sin helhed, og når vi i dag går så vidt, at vi
kuperer haler og Ører, så burde dette være
grund til øjeblikkelig diskvalifikation.

En kat skal være i proportion og udtryk-
ke den Ønskede standard. Det kan ikke
accepteres, som f. eks. hos siamesere og
orientalere, at have en ovenud langstrakt
hovedform, der ikke levner plads nok til, at
hjernen kan udvikle sig normalt. Der må
også være så meget plads til tænderne, at de
kan placeres rigtigt. Også knoglebygningen
må være stærk og kraftig, så stærk, at kat-
tens normale udvikling er sikret.

Når vi for tiden hgrer, at to letalgener
gennemtvinges, f. eks. en Manx-kat mqd en
Scottish Fold, så spørger jeg virkelig mig
selv, om vi stadig kan betegne os som dyre-
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er jo foreningens formål; kun sådan sikrer
vi, at vores avlsstandard forbliver hgj, og at
vores kontrol kan være præcis. Herigennem
beviser vi endvidere, at vi respekterer og
elsker vore katte.

Avlshannens liv er sikkert ikke så ideelt,
som mange af os kunne lnske sig, men det
er vel enhver avlskatteejers problem. En
avlshan behøver forholdsvis megen plads,
ikke kun i udstrækning, men også i hgjde.
Den skal have plads til at klatre og at kun-
ne udfolde sig frit. Selvfplgelig vil den strin-
te, for det er nu engang avlshannens nor-
male adfærd, ligesom den karakteristiske
lugt er ganske normalt. Derfor skal De
altså på forhånd være klar over, at De må
byde Deres avlshan optimale muligheder,
hvis De tænker på at anskaffe en.

Det vil næppe være muligt at holde en
avlsdygtig hankat i en bylejlighed p.gr.a.
alle fglgegenerne. Alt dette må De altså
tage i betragtning og samtidig tænke på, at
hannen ikke til enhver tid kan bedække
enhver hunkat, De måtte have i Deres be-
siddelse. Tag endvidere i betragtning, at vi
som en tommelfingerregel kan gå ud fra, at
tre kuld på to år er passende for en hunkat.
Hvis De kan opfylde disse betingelser, kan
De uden videre holde en avlshan.

Tænk på, at ikke ethvert ungdyr er egnet
til videre avl. Hvis De er heldig, vil De i et
kuld på 4-6 killinger have 1 måske 2 excel-
Iente, der virkelig imgdekommer det bedste
inden for standarden. Tænk også på, at en
killing, der bliver solgt som kæledyr sikkert
vil få et bedre liv, hvis den er kastreret. Det
erjo også i Deres egen interesse at beskytte
Deres katte og at opbygge Dem et godt
navn som opdrætter og udstiller. Spgrg,fgr
De sælger en killing, om køberen er klar
over de problemer, det giver at have kat, og
hvis De erfarer, at der er tvivl om det, så
s6rg hellere for, at disse mennesker ikke får

* Dette gælder også for JYRAKs medlem-
mer. - Dog må en killing afhændes, når
den er l0 uger.(red.)

kat. Sælg ikke for enhver pris! Tænk hellere
på, at deres killing i så fald kan få en kum-
merlig tilværelse. Hvis en køber skulle
prøve at tinge om prisen, vil han måske hel-
ler ikke være parat til udgifter i forbindelse
med foder, dyrlæge osv. Alle killinger i
Deres opdræt skal registreres hos klub-
ben. Ingen killing må sælges uden stam-
tavle, uden vaccination eller under 12 uger.*

Som allerede understreget: Alle i Deres
opdræt fpdte killinger skal registreres hos
klubben, også afkom efter racekrydsninger.

Eksperimentalopdræt er afgiort ikke
egnet for novicer, med hvilket jeg mener
nybegyndere, der ikke har sat sig særdeles
grundigt ind i tingene. Ethvert eksperimen-
talopdræt kræver megen plads, mange pen-
ge og stor viden om genetik og katteracer.
Og betænk så endelig ved ethvert.eksperi-
mentalopdræt, hvem de sælger killinger til,
for enhver af disse kan i forkerte hænder
bringe genetiske problemer med sig, som i

7
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sidste instans fuldstændig kan gdelægge en
linie.

Hermed vil jeg naturligvis ikke diktere
nogen noget, men man må jo have realitets-
sans, være ærlig over for sig selv og kunne
påtage sig ansvaret for en sådan praksis.

Lad os i fællesskab udvikle vores hobby
og lad os forsøge at give vores viden videre
til andre opdrættere, der endnu ikke er så

erflarne. Hvis vi er rede til at tage hensyn til
naturen, kan vi uden tvivl lære meget. Hav
sans for naturens skønhed. Lad os bestræbe
os på i videst mulig omfang at have for-
ståelse for hinanden. Jeg har engang hgrt,
.at når man begynder at fortælle om forti-
den, er det, fordi man er ved at blive gam-
mel. Jeg kan kun sige, at jeg glæder mig
over, at jeg har haft de samme drømme hele
livet igennem, ligesom evnen til at glædes
over tingene er forblevet den samme; gan-
ske specielt, nårjeg betragter en kat og ser,
hvor megen hengivenhed, kærlighed og for-
ståelse en mo0erkat Øser ud over sine killin-
ger. Hvis vi vil, kan vi måske lære allermest
af det.

Venligst Deres

Lav selv en billig
transportkasse!
Fplgende materialer skal anvendes:

I plasticdunk, stlrrelsen afhængig af,
hvor stor man Bnsker transportkassen,
dog må den ikke være med runde hjpr-
ner, da kassen i så fald kan tippe
rundt.

Trælister.
Skruer.
Beslag, hængsler.
Skydelåse.
I rest minknet.
I stk. håndtag (dgrgreb, skabsgreb).

Den pverste del af plasticdunken skæres
af, ramme og låge skæres til af trælisterne,
og rammen skrues fast i dunken. Lågen
fastgpres til rammen med hængselbeslag
og forsynes med skydelåse.

Håndtaget (skabsgrebet) skrues fast og
forstærkes underneden med et stykke træ-
liste.

Da kassen om vinteren er iskold og om
sommeren steghed, har jeg købt en rest
termostof og deraf syet et betræk, der lige
er til at tage af og vaske. Denne kasse er
den fprste, vi har lavet, og alt efter fantasi
og dygtighed kan den ggres endnu bedre.

God forngjelse!
Aase Christiansen.

(Se næste side øverst.)

Den fra sidste nummer unavngivne Bicolour
skønhed er nu identiJicetet. Det er Raggedy
Ann van llontolla, der blev Int. Ch. på 6 ud-
stillinger, forteller ejeren, Pia Topholm
Flørnæs (Foto: A. Gyldenholm.)

t*
^r.JO

.--(l4r-

(Oversat og bearbejdet af Anne Burmglle.)
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Der er mange måder at transporterc en kat
på. - Nedenstående vil vi dog ikke anbe'

fale(!) selv om Djengis af Ølsted (eier Ellis
Pedersen) går sterkt indfor dei.

9
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SPØRG BARE
v/ dyrlæge Jan Nørregaard Andersen, Beder.

Kan man selv fjerne tandsten på
sine katte?
Ja, hvis man kan komme oVerens med
kattene. Det kan være spørgsmål om tem-
perament. Problemet er ikke hjgrnetæn-
derne, som mange katte ikke har noget
imod at få renset, men kindtænderne, hvor
belægningen kan være værst. Disse tænder
er svære at komme til og er derfor temmelig
vanskelige at få renset ordentligt, hvis man
ud over kattens lvrige tænder også skal
tage hensyn til dens kløerl
I så fald: hvordan?
Har man mod på det og katten finder sig i
det, skal man anvende et passende instru-
ment, en tandskraber. Jeg vil dog anbe-
fale at give katten noget beroligende for at
den ikke skal tage psykisk skade af behand-
lingen.

Hvis tænderne renses afdyrlægen, foregår
det så i narkose?
Ja. Både for kattens og dyrlægens skyld
foretrækkes det næsten uden undtagelse at
bedøve katten.

Kan man vide om ens katte kan tåle
narkose?
Nej. Enhver narkose er forbundet med
risiko, omend denne risiko med moderne
bedøvelsesmidler er meget lille. Til tand-
rensning anvendes en kortvarig og meget
let narkose, som kan betegnes som næsten
farefri, hvis katten ellers er rask.

Bliver en kat afvist på udstillingen, hvis der
findes tandsten?
Nej. Dyrlægen kigger i kattens mund efter
symptomer på forskellige sygdomme. Op-
dager han, at katten har tandsten, bemær-
ker han det gerne til ejeren, som måske
ikke er opmærksom på problemet.

I lvrigt kan det anbefales, at kattene
ligesom vi selv får foretaget et regelmæs-
sigt tandeftersyn, bl. a. med henblik på

l0

tandsten. Dette kan kombineres med dyr-
lægebesøg f. eks. for vaccination.

(Den danske Dyrlægeforening har udar-
bejdet en pjece vedr. Narkose og en anden
vedr. Tandsygdomme. Disse pjecer går
under fællesbetegnelsen >rDyrlægen Infor-
merer((, og kan fås gratis hos dyrlægen, red.)

Vi har modtaget splrgsmål vedr.

Import og eksport af katte
til/fra Norden og Tyskland, f. eks.

Import af katte til Danmark: Katte, der
importeres skal være forsynet med en vacci-
nation mod rabies, der ikke må være ældre
end I år og nyere end 4 uger. Desuden skal
katten have en sundhedsattest, der ikke er
ældre end 8 dage. Ud over stamtavle skal
katten også have et Transfer-bevis udstedt
af oprindelseslandets landsforbund. Ved
import fra England er rabiesvaccination
ikke påkrævet.

Eksport af katte: Her er reglerne forskel-
lige lor de forskellige lande. Det er klogest
at spørge det lands ambassade, hvortil kat-
ten eksporteres.

Kan man udstille en killing på 3 mdr.
i Tyskland?
Ja, men den skal værefyldt 3 måneder,

Kan man sælge den fra udstillingen?
Ja, hvis man på tilmeldingsblanketten har
anfgrt, at katten er til salg. Der beregnes en
afgift til klubben.

Er annohcepriserne med eller uden moms?
Undskyld forglemmelsen. priserne er an-
ført uden moms.

Er der nogle medlemmer, der samler på mo-
tivfrimærker af katte?
Ija, er der?



Specielt til dem, der

PRODUCERER KILLINGER
I den senere tid er der oftere og oftere sket
henvendelser til klubben vedrprende en-
kelte medlemmers salg af alt for unge kil-
linger. Til disse medlemmer (samt de nye,
som evt. ikke er klar over det), viljeg minde
om Landsforeningen FELIS DANICA's
regel om, at

killinger skal være 10 uger gamle i af-
hændelsesøjeblikket - og skal være vac-
cineret mod kattesyge.

Denne regel blev ikke vedtaget for at
genere opdrætteren/producenten. Bag-
grunden er, at man anså det væsentlig, at
katten allerede hos opdrætteren/producen-
ten forsynes med en vaccination, således at
den er beskyttet mod smittefare i forbin-
delse med miljøskift, Med de vacciner, der
anvendes i dag, kan killingerne vaccineres
fra 9-ugers alderen, således at undskyldnin-
ger gående ud på at »katten er for lille« kan
ikke accepteresl At katten rent'katte-
socialt' kun har godt af at være sammen
med sine sØskende helt op til l0-ugers alde-
ren, skal tages som et ekstra plus, som for
mig at se er mindst lige så vigtigt for en kats
psykiske udvikling som en vaccination er
for dens fysiske sundhed.

Derfor, lad killingerne vaccinere med
den kombinerede kattesyge-katteinfluenza

vaccine, når killingerne er 9 uger gamle.
Lad dem komme til deres nye hjem, når de
er fyldt l0 uger, og sørg for, at den nye ejer
får killingen gen-vaccineret, når den er
fyldt 12 uger. Den sidste vaccination er
ngdvendig og giver en evt. uerfaren katte-
ejer samtidig en god mulighed for at eta-
blere kontakt med dyrlægen på et tids-
punkt, hvor katten ikke er syg, så man kan
få mulighed for at sludre lidt om kattens
almene sundhedstilstand, og hvad man
ellers er i tvivl om i forbindelse med katte-
hold.

At jeg selv ikke kunne drØmme om at
'slippe' mine killinger før de er 12 uger
gamle, er en helt anden historie. I, der sæl-
ger dem i 8-ugers alderen, I sku' bare vide,
hvad I går glip af! TV-programmerne er
tynd suppe ved siden af underholdningen
fra »Mis-Cat & Co.« I

P.S.: Betegnelsen »epdlplter/producent«
skal jeg vende tilbage til ved en senere lej-
lighed.

Apropos, motiv(fri)mærker: Vedstående
lille mærke kan købes i ark af 100 stk. til
kr. 10. Indtægterne går til velglrenhed for
dyr. Mærkerne kan fås hos: Arbejdsgrup-
pen »Dyrenes Stemme<r, Åboulevarden 21,
1960 KØbenhavn V. Telefon (01) 37 l0 00
onsdag/torsdag/fredag I 2- I 8.
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Hvor klog er min kat?
Her kan De selv teste katten:

Anser De Deres kat for et »lyst hovede«
eller for en dumrian? Spprger De ofte Dem
selv, om dens tricks, listigheder og tosse-
streger kan være tegn på forstand? Dgm-
mer De ikke for hastigt eller temmelig fg-
lelsesbetonetl

Vor test efter husdyrpsykologiens sene-
ste opdagelser giver Dem mulighed for at
tyde kattens reaktioner videnskabeligt. For
spprgsmålene I til 5 angiver De fglgende
værdi i cirklen: aldrig : 1 point; sjældent
: 2 point; sædvanligvis : 3 point; meget
ofte: 4 point; altid: 5 point.

Derimod skal De i spprgsmålene 6 til 8

hver gang trække 1 point fra, hvis svaret er
»ja<t. Resultatet får De, hvis De blader om.
Skulle dette ikke være alt for fremragende,
så tænk på, at også en mindre klog kat
kan være den sande lykke.

I

Gør katten Dem forståelig, at den
vil have noget andet mad end det,
den dagtigt får? Viser den tegn på

mishag, når maden ikke smager den?

12

Er Deres kat i stand til at henlede
et menneskes opmærksomhed på
sig, når det passer den? Ved at stryge

Dem om benene, kradse eller mjavc?

3

Genkender katten lyde, der går for-
ud for fodringen? F. eks. køleskabs-
dørens smæk eller indpakningspapi-

2

VI/!

CAl

rets knitren?
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Har katten et vågent gje for bevæ-
gelser? Betragter den gennem vin-
duet andre dyr? Iagttager den selv

den mindste bevægelse?

6

Afspejles kattens humgr i halens be-
vægelser? Er denne f. eks.: busket,
gemt, snoet omkring beuene, stift

opretstående, afslappet?

Springer katten jævnligt op på toi-
letkummen, når låget ikke er på?
Og falder den så i med det samme?

7

w
Lgber katten mod vægge og døle?
Lægger den sig eventuelt i en vin-
dueskarm og falder ned i søvne? I

dette tilfælde: desværre minus 1 point. For det noteres endnu et minuspoint.
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»AF AGERSNAP.,
Opdræt af Colourpoint iflg.
maskefarver: brun, blå, rød,

skildpadde, chokolade og lilla.
Til avlstjeneste:

lnt, Ch, Mirak al Agersnap
(brunmasket)

Grig af Blovstrød (blåmasket)

Norma Agersnap Larsen
Lupinvej6, 6681 Holsted St.

Ttf. 05 - 39 35 15

Enkelte katte modt. i pension

HUSK AT MEDDELE ADRESSE.
ÆNDRING!

Biuc3 af Jackmanis (blå Pers(

Felino af Bangalores
(creme perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde

tød og sort.

Bestilling modtages.

»BANGALORES«
Stamnavn

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.
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Sidder eller træder katten lejligheds-
vis i sin madskål? Forveksles denne
endda med kattetoilettet? Så må De

trække endnu I point fra.

SF

?l§

Her kan De læse, hvor snu Deres kæle-

dægge er:
Lgsning på teksten fra foregående side: Jo
flere point, desto klogere kat.

20til25 point: genial
Al respekt, deres kat er usædvanlig bega-

vet og intelligent, Den er lærenem og kan
endog selv »tænke«. Dyr med dette pointtal
mestrer livet på en kreativ, original måde.
De kan gpre sig forståelige over for deres

ejere og udvikle et nært forhold til dem.

15 til 19 point : begavet
Ingen tvivl, deres kæledægge har tilstræk-
kelig »sun6 katteforstand(( og er i stand til
at klare selv vanskelige situationer. Med et

selskabeligt væsen forstår katte i denne
gruppe desuden at erobre ejernes hjerter,
så disse ofte slet ikke opdager, hvem der
egentlig er herre i huset.

l0 til 14 point: normal
Katte i denne gruppe står ligeledes på den
bedste fod med menneskene, fordi de er så

ukomplicerede og temmelig nemme at
gennemskue, Deres åndsevner rækker til
det daglige liv, selv om de ikke altid fanger
den mus, cie har kik på.

5 til 9 point: noget umoden
Disse dagdrgmmere behøver ofte en smule
tid til at udvikle deres evner og talenter.
Hyppigt forbedrer et nemt og venligt dyrs
udfoldelser sig også, når de bliver ældre og
mere erfarne.

2 til 4 point: Yanskelig
Disse katte behøver særlig meget hjælp for
at kunne overkomme det daglige liv uden
problemer. Men ofte lider de også af man-
gel på opmærksomhed og har brug for kær-
tegn. I dette tillælde kan ejerne ggre en del
for at forbedre dette »problemdyrs« natur-
lige færdigheder,

Mere omkring Deres kæledægges inde-
liv erfarer De i lommebogen: »Der IQ-Test
fiir Katzen« af E. M. Bard (Heyne).

(Fra den tyske Familie Journal,
oversat af Anne Burmølle )

8

Skødt Pedersens Eftf.

Iens l. Bjergen Pedersen

Bogtryk/Offset

Bispensgade 32 - 9800 Hj6rring
Telefon 08 - 92 48 09

l5



Man siger så meget! - Man siger, aI persere ikke er »yflsnigTsflyr«. Påstanden må herved
a,fvises. Ellinor Duus Ebbesens crcme perser, Reza of Ness, vil til enhver tidforetække det
gamle træ fremfor vindueskarmen.
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Y edrfrrende killingelisten

Foranlediget af nogle mundtlige klager
over den nye pris på optagelse på killinge-
listen har undertegnede, som kasserer, la-
vet en analyse over omkostningerne i for-
bindelse hermed.
1. Analysen omfatter perioden fra ll7-

1981 til 30/6-t982.
2. I alt har 130 opdrættere bedt om at

komme på iisten. Heraf har 49 været på
mere en ån gang og 28 mere end to
gange. (Klubben har godt og vel 800
medlemmer.)

3. Annoncering: ll7-3lll2-81
Jylland 6.796,12
Fyn 918,02
Sjælland 1.296,40
I ll-3016-82 lalt i perioden
3.042,76 9.838,88
1.861,69 2.779,71
4.475,60 5.772,00

Total: 18.390,59
4. Indkomnegebyrer:

tl7-3tlt2-8t 2.640,00
t lt-30106-82 950,00

Underskud: r4.g00,59. 
Total: 3'590'00

5. Med den nye pris ville indkomne geby-
rer i samme periode have været:
7.700,00.

Mine kommentarer er følgende:
1. Det er stadig billig reklame for opdræt-

teren, sammenlignet med egen avis-
annoncering.

2. Vi undgår at nogle opdrættere, for at
spare penge, kun sætter 6n han og 6n
hun på hele året rundt.

3. Vi opnår en bedre sammenhæng mel-
lem udgifter og indtægter, selvom
JYRAK naturligvis alligevel skulle have
annonceret.

Til sidst kan jeg nævne, at der ikke er
konstateret nogen nedgang i antallet af an-
modninger om optagelser på killingelisten.

En anden ting er, at der i analysen over-
hovedet ikke er taget hensyn til fremstil-
lingsprisen, ej heller til udsendelsen af li-
sterne (kr. 2,7 0 I stk.).

PS: Racekattens pris pr. md. kr. 70,00.
DARAKs pris pr. md. kr. 50,00.

Mogens Østerby,
kasserer.

Et kuld {'tornish ll,e:::.
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Kattegenetik - det er da nemt!
Åf D. Leigh, Med Ll B.

Den sædvanlige tilnærmelse til emnet
»kattegenetikrr har en tendens til at støde
om ikke teknisk »mindede«, så i hvert fald
de mere kunstnerisk anlagte personer fra
sig. Jeg har forslgt at gøre denne oversigt
så ligetil som muligt ved at undgå den tek-
niske jargon til fordel for letfattelighed.
Netop af denne grund er detaljer om und-
tagelser fra reglen ikke medtaget, da jeg
fgler, at det er bedre først at opnå en almin-
delig oversigt for derefter at udfylde de
mindre vigtige detaljer senere.

For begyndere er der tydeligvis to typer
af katte: dem med langt hår, ofte kendt
som Persere, og dem med kort hår. De
korthårede findes igen i to typer: British,
med rundt ansigt og runde pjne og tæt
krop, og de »fremmedallsde« (incl. Siame-
sere), med glatte, slanke kroppe, trekants-
ansigter og store øren. Betegnelserne'Bri-
tish', 'Perser' og 'fremmedartet' har intet
med kattens oprindelse at gøte, men viser
hvilken type deres fysik har.

Vor genetik siger kun lidt om kattens
ydre betingeiser (bortset fra Mani), men
drejer det sig om et begrænset område af
særpræg eller karakteristiske træk. Disse
er hovedsagelig pelsfarve og pelslængde,
samt ljenfarve.

Disse særpræg kontrolleres af GENER.

fader L.Q,

Gener optræder parvis og skrives i bog-
stavsform, f. eks. 88, Bb eller bb. Det
DOMINANTE (herskende) gen gives med
store bogstaver og det RECESSIVE (vi-
gende) gen med små bogstaver. Hver kat
har sine gener ordnet i par. Et gen fra disse
par kommer fra faderen og det andet fra
moderen.

6t dominant gen i et par vil sikre, at det
dominante særlige kendetegn kommer til
syne - men således vil det også være med to
dominante gener i et par! For at det reces-
sive særpræg kommer til syne, skal begge
gener i et par være recessive. For eksempel:

88 - dominante særlige kendetegn kom-
mer til syne.

.Bå - dominante særlige kendetegn kom-
mer til syne,

åå - recessive særlige kendetegn kommer
til syne.

Et eksempel: langhårethed er recessiv og
korthårethed er dominant. Langhårethed
angives ved / og korthårethed ved I (hvil-
ket kan synes noget løjerligt!). Så hvis en
langhåret kat ll er parret med en korthåret
kat LL, vil alle killinger blive korthårede
Ll, idet det dominante gen fastslår hårty-
pen. Som yderligere forklaring: hvis to af
disse killinger med tiden parres indbyrdes,
vil resultatet blive

= korthår
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der giver tre korthårede i forhold til åt
langhåret (i gennemsnit).

Man skal altid huske, at disse forudsigel-
ser kun er nogeniunde korrekte i det lange
iøb. Selv om der kun vil være korthårede
eller langhårede i kuldet, er antallet af
hver i gudernes hænder, med mindre der
fødes et meget stort antal killinger.

Indtil nu er det rimeligt, men langt hår
har man opdrættet i mange år for at betone
lang, gracigs pels. Selv om det aktuelle
lange hår forårsages af // generne, har
(pga. den forholdsvis kraftige avl og ud-
væigelse) andre, mindre særpræg (kaldt
polygener) hobet sig op til at forstærke og
forlge det Ønskede langhår-særpræg. (Po-
lygenerne bruges til at beskrive disse min-
dre faktorer, som vi ellers ikke er i stand til
at beskrive!) Nogle af disse polygener vil
blive overført til det korthårede afkom
efter denne parring, således at killingerne
vil have tilbøjelighed til at have noget læn-
gere og mere plysset pels end de sædvan-

lige korthårede.
Vi kender ikke nok til kattens genetik til

at kunne forudsige alle dens karakteri-
stika, men en del er kendt hvad angår
farvearvelighed.

Lad os starte med en sort kat: vi sprin-
ger over vanskeligheder såsom langhåret
eiler korthåret. Farven i en sort kat kom-
mer fra to særlige genpar. Det ene par be-

virker, at farven bliver snarere sort, som er
dominant, end chokolade. som er recessiv.

8: sort, å: chokolade, således at BB og
Bb giver sort, og bb giver chokolade. Det
andet genpar bevirker snarere en »tæt« end
en ))fortyndet« farvning, Det lyder indvik-
let, men er det faktisk ikke.

I for tæt farvning er dominerende, såie-
des at den sorte kat er ts-D. Tegnet - er ind-
fgrt fordi det er ligegyldigt hvad rJet erstat-
ier, det vii ikke påvirke det dominante sær-
præ9.

Hvis der i stedet for D for tæt farvning
findes alternativet for fortyn<iet farvning
rid (recessiv), så vil den eliers sorte kat være
blå. Da Bb og BB: sort og åå: chokolade,
bliver det fuldt ud

BBDd og BbDd og BBDD og BbDD :
sort

BBdd og Bbdd: blå, samt
bb D D og bb Dd : chokolacie.
Den sidste farve i gruppen er iiila, der er

bbdd og er fuidt recessiv. Så hvis lilla parres
til lilla, skal alle killinger blive lilla (med
forbehold lor en eventuel indblanding fra
naboiagets Casanova!ll). ikke alle synes
nemlig at være klar over, at en hunkat i
løbetid kan være parret af mere end ån han
og at hun kan producere killinger efter
begge hanner.

Når en sort kat er BbDd, kan den siges at
være »bærer« af chokolade (b) oe blå (d),
og således også lilla, da den har både å
og d.

En blå kat Bbdd bærer både chokolade
(b) oglilla (b og d) - hos en blå Perser er det
dog usandsynligt, rned mindre det er frem-
bragt med vilje. Når en chokolade kat er
bbDd, er også den bærer af lilla (d ).

(Fra CATS, ovewat af
Susanna Bugge.tr

»... herligt med disse konserves, man har
altid noget i huset til uventede gæster.«
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Perserens daglige pleje

- Når man køber en perserkiiling, synes
man, at den er så lille, at den ikke behøver
at friseres endnu. Dette er dog ikke helt rig-
tigt. En perserkat skal plejes fra den er helt
1i11e. Desto tidligere m o gøt killingen be-
kendt med kam, børste, vatpinde, negletang
etc., desto lettere bliver det at frisere den
voksne kat.

En killing vil helst lege med kammen. Lad
den gøre det, og frisdr den så lidt ad gangen.
Lad den daglige pleje blive til noget lyst-
betonet, så bliver den ti1 en nem voksen kat,
der altid er velfriseret.

Hvis man køber en ældre killing eller en
voksen kat - der måske ikke helt er forttolig
med »toiletbordet« - skal man regne med,
at det vil tage tid at gøre den ti1 en velplejet
kat, navnlig hvis pelsen er vanskelig - dvs.
filtrer. Så løsner man eventuelie »dulier«
med fingrene og reder den bagefter ud, men
lrænsomt. Hvis »dullerne<( er meget filtrede og
ikke til at klare med fingrene, bliver man
nødt tii at gribe ti1 saksen.

Men gør man pelsplejen til en daglig fore-
teelse, bliver det ikke vanskeligt at gøre mis
i stand. Nu v6d man, at kattens krop har
sine ømme punkter. Hvorfor har jeg dog ikke
sat mig ind i - kun konstatcrer og rager mine
forholdsregler. - F. eks. er >>bukserneo er af
dern. Når man nærmer sig en af disse ømme
zoner, vil det lette arbejdet, hvis man e!
øjeblik går tilbage bagved ørene e1ler uoder
hagen - altså til de mere il,stbetonede zoner,
Det kan krær,e stor tålmodighed ai rede
,>bukserne<r på en vanskelig kat. Men det er
artejciet værd, når man ser det færdige re-

sultat.
Når rnan friserer en kat, lolter wan bårene

netl kammen og går systematisk tii uærks
i el roligi .tempo. Jeg kan ikke lade r,ære

med at gvse på kattens vegne, når jeg på

udsriiiinger ser folk gøre dqres katte i stand,
som vai der heste, de striglede.

Den kam. n:an bruger, skal være en ståi'

kam, heist med 2 {orskeliige btedder mellem
tænderne og specielt beregnet til iangLårs-

2A

Yera Lang

katte. Ved ryg, {ianker, hals og bryst møder
man sjældent nogen modstand. Vanskeiighe-
derne begynder med mave og bagparti. Man
kan have katten stående på et bord med for.
kroppen godt forankret under vensre arm
og med halen ind mod 6n selv, og så kan
man rede hale og bagparti med højre hånd.
Også maven kan klares på denne måde. Man
kan også lægge katten på ryggen i sit skød
- evt. mens man holder fast i nakkeskindet
med venstre hånd - alt imens man fortæller,
hvor dygtig den er, og så rede den vanske-
lige del med højre hånd Og tag så en lille
tur op under hagen ind imellem. En perser-
kat skal som før nævnt gøres i stand i et
langsomt tempo. Gør det f. eks., mens der
er et godt program i radioen, så er man
fætdig, inden man v6d af det.

For at lette arbejdet og gøre det mere
behageiigt for katten kan man bruge tør-
shampoo eller talkum til de lyse katte. Man
kan også bruge det til de mørke, men der
skal børstes meget bagefter. I det hele taget
bruge§ tørshampoo og talkum kun, hvis man
ikke gør sin kat jævnligt i stand - dvs. hver
e11er hveranden dag.

Vil man gerne have, at 6ns kat skal præ-
sentere sig godt til daglig, skal man også se

orerne efter, om de er rene, eli.ers bruger man
en vatpind, men kun det ydre øre. Det er
strengt Iorbudt at gå i dybden. I':lvis den
har hårduske, der kamuflerer ørets tunde
Iorm, tager man ørespidlen mellem venstre
hånds tommel- og pegefinger og fjerner med
et snuptag de overfiødige hår med højre
hånd. Hvis 6ns kat ikke færdes i laturen,
får den 1ar-rge kløer og kan hænge i overalt.
Klip der{or en gang imellern den ),dersle
spids af med en negletang.

Hvis man gør sig den lille ulejlighed,
det er, at lrisere katten daglig, undgår mar:
hårtotter og 1øse hår i sruernc, og man har
er dejiigr vciplejrL d1,r tor 'in.' ojnc -- cn
fornøjet, veltilfreds mis omkring sig. - Og
sidst, men ikke mindst en gori samvittig'
hei
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KATTEARTIKLER
SOIGNERINGSARTIKLER!

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørster

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

Teralin - Linatone - Peistilskud

Kattehuler - Kattesenge
Transportboxe Kradserræ til væg og På stander

Katteparfume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Medlem af Rosen

Konto
Kig ind hosKattemad på dåse og tørkost

R osengårdsce ntret
5220 Odense SØ

Ttf. (09) 15 97 58

TILST DYREPENSION
Agerøvej 2l (ved Bilka, Århus)

Telefon A6 - 24 15'11

Åben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Hunde, katte og andre kæledyr modtages

i pension.

SOMMERPENSION
specaelt for katte, med udendørs

løbegård forefindes.

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

DYRLÆGEGÅNOCru
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - tl4 30 99
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VermdftVet.
Befrier hund og kat for indvoldsorm.

._lAt-!q==F\J

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 blisterpakning med.l0 tabletter.

Den bredspektrede effekt er betinget al 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
Katte og små hunde: 1/2 tabl
Større hunde: 1 tabl

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

VERMOX vet. tabl.
kan købes receptfri.

å HAMMERBAKKEN 21 3460 BIRKERøD TLF {02)81]044
JAI\ESEI\FI.IAFIfVIA 

=

dage
dage
dage.
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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

SPøRGSI\4ÅL TIL RUBRIKKEN

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

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

Killinger
lejlighedsvis til salg.

Yvonne & Erik Lareen
2 x Bio,

2 x nom. Bis.

lxBio

Kornelparken 146 . 93'10 Vodskov. Tlf. 08 - 28 63 41

::



LÆ,SERNE SKRIVER:

U dstillingsoplevelser
Jeg er en l6 mdr. gammel British-Blue han-
kat, som gerne vil fortælle jer lidt om, hvor
grufuld en udstilling kan være.

Dagen er slndag den 16. maj 1982, hvor
»Racekatten« afholder udstilling i Horsens.
Allerede kl. 5 bliver jeg purret ud af »sen-
gen« for at blive giort klar og for at komme
i god tid til udstillingen. Nå, men det er slet
ikke det værste. Det går nu mcget godt, og
jeg kommer da også igennem dyrlægekon-
trollen, uden at det bliver nldvendigt at
hidse mig alt for meget op (ieg skal nemlig
sige jer, jeg har en lille smule temperament
overfor fremmede). Jeg bliver da også put-
tet ind i buret i min kurv, og her begynder
alle besværligheder faktisk.

Jeg ligger nemlig trods mine godt 7 kg i
en lille tØjkvv, som er foret med stof, og
alle mennesker har så travlt med at kalde
på Hanne (som er min ejer) for at fortælle
hende, at det er synd at putte en stor kat
ned i sådan en lille kurv. Men jeg elsker
faktisk den kurv og sover også i den hver
eneste nat derhjemme.

Nå, men fot at Eøre publikum tilfreds
lagde jeg mig så ved siden af kurven, men
ak, det varede kun et gjeblik, inden der
igen er 6n, der kalder på Hanne, som må
komme styrtende, fordi hun tror, der er
sker mig noget, og tænk, så vil de blot for-
tælle hende, at hendes katvarveltet. Ja,jeg
ved ikke, hvad I vil[e sige til, hvis I lige
havde lagt jer godt tilrette i en sofa, og der
så er ån, der siger, at man er væltet, ja, jeg
blev i hvert fald sur

Som om alt dette ikke var nok, er jeg,
som jeg før har fortalt en stor hankat, og
bedst som jeg ligger der og fremviser mine
muskler, er der 6n der højt og klart forkyn-
der: nHa, den må da vist være med killin-
ger«. Hvis ikke det er groft, ja så ved jeg
ikke, hvad det er.

Nå, heldigvis havde dommerne og dom-
merassistenterne en anden mening om mig,
jeg fik da min championtitel med mig
hjem. Godt nok sagde en af assistenterne,

i

9s

Kunstneren J. Jønsson har tegnet denne
smukke plattescrie med kendte racekatte.
Motiverne er fantastisk ægte og med cn
detailrigdom, som alle kattevenner vil
glæde sig over. Platterne er fremstillet i
den fine blå underglasur som er kendeteg-
net for den bedste kvalitet, Lcveres mcd
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. 14,- og ved efter-
krav kr.23,-

Europæisk
korthår

Originale
katteplatter

Kunsthåndværk
Jægergangen 104 . 28E0 Bagsværd
Telt.02-44 15 14 - Giro 8 26 79 95

Evt. lelf

Gade

Postnr Bv

Perser kat Burma kalSiamesisk kat

Navn
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SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

TIL AVLSTJENESTE
INT. CH.

cocoRtco's RoBtN
Kis/Mogens Østerby

Klingeskov 13. Klintebierg
DK' 5450 Otterup/O9.8218 44

der kom og hentede mig: »Jamen, jøsses da
bamsebjgrn«, men det har jeg tilgivet, for
jeg vil dog hellere kaldes en bamsebjørn,
end at folk siger, jeg er med killinger.

Nu har jeg ikke tid mere, jeg skal ind på

sofaen og slappe af igen, men I hører nok
fra mig igen, når jeg får et par ledige
stunder.

Mangekærligekattehilsener. 
Theo.

Århus- 1 9 82-udstillingen s

vindende katte

7r 'i Ø M, ,{, 16 , flyli fr frl fu fr *,r- 16

362. Best in show.
Pi-Den Bernadette (opdr. 24).

Ejer: Birgitte Johansen.

23. Bedste langhår voksen:
Letoreal's White Barbeth (opdr. 2a).

Ejer: G. & L. Lykkeland.

78. Bedste langhår modsat køn:
Ch. Blue-Boy v. d. Windrose (opdr.6a).
Ejer: Sonja Gladen.

90. Bedste langhår kastrat:
Cæsar Avignon (opdr. 9).
Ejer: Alice Andersen.

203. Bedste langhår ungdyr:
Saloka's Lille Morten (opdr. l3b BP).
Ejer: Jytte & Tom Mortensen.

149. Bedste langhår killing:
Gloria v. Kaiser-Fr.-Ufer (opdr. l2a).
Ejer Christa Engel.
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235. Bedste langhår veteran:
Pr. & Int. Ch. Gigi af Kivio (opdr. 2a).
Ejer: Lene Kattenhgj Lassen.

244.. Bedste semilanghår voksen:
Torvmyra's Grand Soltario
(opdr, l3 NF).
Ejer: Dortemarie Kaplers.

266. Bedste korthår voksen:
Int. Ch. Syriam's Jimmbo (opdr. 17).

Ejer: Elisabeth Kristoffersen.

294. Bedste korthår modsat kpn:
Titine v. Tilsit (opdr.23a).
Ejer: Hans Witthohn.

262. Bedste korthår kastrat:
Cocco von Sopka (opdr. l6a).
Ejer: Renate Gustafson.

254. Bedste korthår ungdyr:
Dunvald's Blue Norita (opdr. 18).

Ejer: Yvonne A. Larsen.

321. Bedste korthår killing:
Gerido's Daniella (opdr. 27c)
Ejer: Annie & Ole Orthmann,

362. Bedste O. K. H. voksen:
Pi-Den Bernadette (opdr. 24).
Ejer: Birgitte Johansen.

395. Bedste O. K. H. modsat kØn:
Hector Fallohide (opdr. 29 TB).
Ejer: Kirsten Jensen.

265. Bedste O. K. H. kastrat:
Klingeskov's Lambda (opdr. 24).
Ejer: I. Gorst-Rasmussen.

388. Bedste O. K. H. ungdyr:
Gustav af Bajang (opdr.29a).
Ejer: Annette SPrensen.

347. Bedste huskat:
Pjevs.
Ejer: E. Ipsen.

148. Mis Århus:
Chris af Albæk (opdr. l2a).
Ejer: Lissi A. Johansen.

232. Yinder af opdræt langhår:
Stamnavn Oscillum.
Ejer: G. & L. Lykkeland.

229. Yinder af avl langhår:
Oscillum Sander.
Ejer: G. & L. Lykkeland,

424. Yinder af opdræt korthår:
Stamnavn Bank-O-Kim.
Ejer: Lone & Ole K. Bank-Mikkelsen

423. Vinder afavl korthår;
Int. Ch. Bank-O-Kim Artemis.
Ejer: Lone & Ole K. Bank-Mikkelsen

Det kinesiske under overskriften er Mao's ordsprog: Hvad gør det, om katten er sort eller
hvid, når bare denfanger mus?

Billeder - billeder

I Hvæssebrættet, nr. 4 - 1982, der udkom-
mer i december, har vi tænkt os at præsen-
tere de katte, der i årets lgb har opnået tit-
lerne Champion, Premier, International
Champion, International Premier samt
Grand Internationai Champion hhv,
Grand International Premier.

Send billederne til redaktionen med op-
givelse af

26

l) kattens navn, kgn, alder og race
2) ejerens navn
3) opgiv sted og dato for erhvervelse af de

3 certifikater, der berettiger kattens titel.
Billederne vil kun blive returneret, hvis

der medfglger en adresseret og frankeret
returkuvert.



Klubmeddelelser

Til alle JYRAK-medlemmer
i Nordjylland
Et lille hjertesuk fra bestyrelsen!

Bestyrelsen har fra flere sider fået fore-
splrgsler angående afholdelse af en udstil-
ling i Aalborg-området. At det trækker ud
med planlægningen af en sådan, er dog ikke
bestyrelsens fejl alene, men skyldes i hpj
grad, at der endnu ikke er nogen aktiv
gruppe i området. Det er nldvendigt for at

kunne afholde en udstilling, at der i udstil-
lingsområdet på forhånd findes aktive
medlemmer, som vil tage sig af det rent
praktiske, såsom buropstilling, -nedtag-

ning, plakatophængning, o. lign.
Uden et sådant initiativ vil det ikke være

praktisk muligt at gennemfgre en udstil-
ling. Derfor: hvis I vil have en udstilling,
må I vise et initiativ først.

Med venlig hilsen
JYRAKS bestyrelse.

Mødevirksomhed
Der har været aiholdt mØder i bestyrelsen
og i Felis Danicas forretningsudvalg, i
Avlsrådet samt i Lovudvalget.

Bestyrelsen har taget en tiltrængt pause

i sommerens lgb, men har dog beskæftiget
sig med tilrettelægning af efterårsudstillin-
gen. Man .har også diskuteret sager for-
bundet med FIFe's kommende generalfor-
samling. Forretningsudvalget har vedta-
get retningslinier for 6nsartede præmierin-
ger ved samtlige danske udstillinger. Dette
medfører bl. a., at der vil blive udtaget

BlO-kastrat i hvert opdræt, hvis der er

rnindst 3 eksemplarer til stede.

Avlsudvalget vil udarbejde forslag til
FIFe om omgruppering og nynummerering
af opdrættene.

Lovudvalget beskæftiger sig med udkast
til nye vedtægter for FD samt færdiggprel-
ser af oversættelsen af FIFe's udstillings-
regler.

HUSK 4T......

- stamtavlen skal medfØlge
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 al stamnavn og autcrisation 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.
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- Obs. - Obs. - Obs.
Ejere al 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.

Adresseændringer
Gennem tiderne har man i disse spalter læst
om, at adresseændring skal meldes til klub-
ben. Ikke desto mindre er det kun ca. l\Vo
af alle dem, der skiftes adresse, der melder
det. På grund af de høje portoudgifter ser
vi os nldsaget til at ændre praksis fra den
nugældende (hvor alle fra postvæsenet re-
turnerede forsendelser med angivelse af
medlemmets nye adresse bliver puttet i nye
kuverter og afsendt endnu ångang) til kun
at ændre adressen i kartoteket. Dette vil
medfpre, at medlemmet går glip af den
aktuelle forsendelse. Derfor, vil man være
sikker på at modtage ALLE forsendelser
fra klubben, SKAL adresseændring med-
deles SKRIFTLIGT til Susanna Bugge.

Støt klubben
- bliv familiemedlem!
Sidder du nu og læser i fars/mors/konens/
mandens klubblad? Hvorfor ikke selv blive
medlem? Enhver af hovedmedlemmets fa-
milie, boende på samme adresse som ho-
vedmedlemmet, kan blive familiemedlem
for blot 10 kr. pr. person årligt. Familie-
medlemskab giver gratis adgang til klub-
bens udstillinger. Ved sidste optælling hav-
de vi 270 familiemedlemmer. Inden årets
udgang vil vi gerne forhgje dette tal væsent-
ligt. Der udsættes derfor en præmie til hver
halvtredsindstyvende nye familiemedlem.
Præmien udsendes automatisk fra kassere-
ren.

Restance
Klubbens betalingsbetingelser er netto
kontant 30 dage.

Restancer af enhver art vil fremover, når
det er npdvendigt at rykke, blive pålignet
såvel udgifter til porto som 17o pr. måned
af det skyldige beløb. Minimum pålignes
der lo'oo kr' 

Kassereren.

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

Lis Rhymer Friis
BggevejT
5471 Søndersø
Tlf.09 - 89 ls 03

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

- 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-
tetæt.

DARAK RACEKATTEN
Hanne Kaarsberg Kjeld Schmedes

Albjergparken 55, I mf Sorgvei429
2660 Brgndby Strand 4700 Næstved

Tlf.: (02) 73 76 38 Tlf. (03) 73 73 58
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KONSULENTER:

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

6400 SPnderborg 6681 Holsted St.
Tlf. 04 - 42 94 56 Tlf. 05 - 39 35 15



Opdrættere
Perser

»GREAT YARMOUTH's"
Perseropdræt i tarverne:
blå, creme og blåcreme.

Bedste han 1 981 .

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

Tlr.06 - 17 84 1t el.17 96 76

*
»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
*

»ROSENHØJ«
Lille perseropdræt i forskellige farver.

Killinger lejlighedsvis til satg.
Tove Pedersen

Egevænget 34, 831 0 Tranbjerg J. v/ Århus
Ttf. 06 - 29 32 17

Golourpoint
"ZAKKO« Colourpoinl

Specialopdræt af: Lilla, Chokolade-,
Blå- og Brunmasket.
lnge-Lise Andreasen

Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 S6nderborg
Ttf. 04 _ 42 94 56

British Shorthair

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

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

9440 Aabybro.
Tlf . 08 - 24 24 76, efter kl. 1 8,30

§a

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

r»HAJEKA«

Opdræt af vildtfarvet Abyssinier Iarve 23
Karen og Hans Jeppesen

Tlf. 06 - 22 37 24

r1
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r»PERADENIYA«

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.
Etten Lønbæk

Sydtoften 23,8260 Viby J. Tlf. 06 - 29 31 05

I
,SlGlBlYAr

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.
Jørgen K. Anders€n

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

Burmeser

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

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

»AF DYREBORG«
Specialopdræt af brune burmesere.

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

Ttf. 09 - 61 89 81

AF

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere samt

Hellig Birma. Killinger l6jlighedsvis til salg.
H'anne KæhlershØj

Melbyvej 86, 5486 Grindløse.
Ttf.09 - 86 1270

»NØRR«

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

Karin og Erik Nielsen
Sonatevej 3, 8700 Horsens

Ttf. 05 - 62 87 65

{s

»AF PEGU YOMA«
Opdræt af brune burmesere

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21, 827 0 Højbjerg

Ttf. 06 - 27 10 02

qt

»AF SIKIBOON«
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg.

Lene Bang Sørensen
Lillevej 5, Balslev,5592 Ejby

Ttf. 09 - 42 17 58

g

Siameser og

Orientalsk korthår

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

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

Tlt. 05 - 95 73 06 el.05 - 92 12 17
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"FLOBENTINE«
Brun maskede siamesere.
Helga og Gudrun MUller

Klintebjergvej 5, 5450 OtteruP
Tlf. 09 - 82 16 58 el.08 - 88 31 88

:l§

»AF JAWHARA«

Lille siameseropdræt i forskellige farver
Killinger lejlighedsvis til salg.

Anne Lise Kaae

lngrids Alle 13, 5250 Odense SV

Trf. 09 - 12 52 91

»PEGASUS«

Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana
og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91

5690 Tommerup. Tlf. 09 - 75 14 17

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

OKH: Havana, Blå, Lavendel, Ebony
SUsse Leiditz

Østbanetorv 'l r, 8O0O Arhus C.

Trf. 06 - 12 73 40

»TUNG-Sl«

Opdræt af Foreign White.

Killinger til salg.

I nge-Lis.Christiansen
Jægerbuen 20, 2635 lshøi

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
Trf.06-2728 19

Til avlstjeneste

Perser

Hvid Perser 2a

CH. DENNIS LA OOUCE
3xBlO

Lis Christensen

Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 841 0 Rønde

Tlf.06-367284

4r

Blå perser

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling Grrinfeld
Eskær 1 3, Tråsbø|, 6200 Åbenrå

Trf. 04 - 68 56 93
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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 9, Kousted,8900 Randors
Tlf. 06 - 44 35 53 el. 06 - 41 29 31

Sort perserhan
BORUPS RICKY KASSANDER d. II

Jørgen Ernst & Lisbet Larsen
Nørregade 38, 5592 Ejby

*
Lilla perser 1c

ROCCI AF DYSSEC
3 x Ex. 1, på 3 udst.

Curt Lykk6
Blåvandradio

Tlf. 05 - 27 91 'l 1, lok. 39

{(
Blå perser

OSCILLUM's NOBEL
1 xBedste ungdyr i Kiel 1 981

'lxBlO,'lxCAC
Tove Pedersen, Egevænget 34

8310 Tranbjerg J. v/Århus, tlf.06 - 29 32 17

Colourpoint

,Brunmasket
HANS! AF BLOVSTRøD

Lis Christensen
Ebeltottvej 1 5, Tåstrup, 841 0 Rønde

Trf.06 - 36 72 84

g

Chokolademasket

cH. zAKKO'S CHOKO EKKO (BlO/BOX)
BALLYDANE'S ORAKIE

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

6400 Sønderborg - Tlf. 04 - 4294 56

a§

Abyssinier

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

Fredenslund
Bøgebjerg 7 ,5471 Søndercø

Ttf. 09 - 89 15 03

Burmeser

Lilla Burmeser
lnt. Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK

lngelisa Børresen
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Aalborg SV

Ttf. 08 - 18 02 62

Brun Burmeser
INT. CH. MOSO AF PEGU YOMA

'lxBlO, IxBOX
Sterna Gilbe

Miltonsvej 21, 827 0 Høibjerg
Ttf. 06 - 27 10 02
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Siameser og
Orientalsk korthår

OKH - Lavendel

SALWEEN BLUE'S MARCH
EX1-CAC-BtO

Christian Dorf
Abjerg 18,6340 Kruså

Ttf. 04 - 67 127s

.r:90:9:.):g.r:9..:9..:g.r:9..:go:9.|3?;..:9..:!;x150:
m?o5lolCrlcrrl€r rldr rldo3rr3rrF.rr3i rF.rr3rrl

B il led materialet anvendt
i rubrikkerne
,Avlog Opdræt*
er "sakset(, fra udenlandske
katteblade.

r.:?;. J.'..L'..L'. r:.'..:g.t!;..:8.1:8..:å.r&;rrl5..:g.q
rr!f,rfCrrlcr r3rr3rrlCrr3rrl1rr§rr!5ir!?rrl?.rr!a'rrl

Brunmasket Siameser (lFA-testet)

tNT. CH. COCORICO'S ROBIN
1 x BOX, 2x BlO, 2x BlR, 1 x nom. BIS

Kis Østerby
Klingeskov I3, Klintebjerg

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

Li llamasket Siameser (24c)

CH. JERRIK THAI-VALLY
lnge-Lis Christiansen

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

Blåmasket Siameser

SALWEEN BLUE HENBI
Fader: lmport fra Holland.

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

Ttf. 06 - 12 73 40

Chokdladeplett€t Ori€ntalsk Korthår
DAVID AF øLSTED
Helle Møller-Madsen

Ølstedgårdevej 19, Odense M.
Ttf. 09 - 15 87 80

ns
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«uBr rteu/«
»»Jeg har selv nedlagt dem.«

lt,

)

Ær
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PERLER fra MORTEN

"PERLER fra MORTEN" - et varemærke for kvalitet

Cassius koncentreret KATTESAN D

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

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

Ce3fru§ kattesand er et rent naturprodukt - garanteret frl for
asbesf.

Leveres i 3, 6, 12 eller 25 kg.

CaSeiUC kattesand forhandles gennem lørende specialforretninger.
Ring eller skriv efter nærmeste forhandler.

"PERLER fra MORTEN" er ikke kun hundeartikler, men et varemærke
for kvalitet for såvel hunde- som katteartikler.
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* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESøRGES
Galle's mlss hund Møllegade 8 . . 12 15 59

9000 Aotborg
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