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Han siger jeg er lsæen. D et lcon han selu t)æte.

Hon griner, når hon hælder
de store, sat'tige kød-

og leuerstykker i krat'tsky
op i min skål. og siger:

Kræsne møjkaL
N<i. Man hor jo ikke selu

ualgt sit miljø.
ldag skal den kræsne kot

ha' store, lækre fiskestykker i hokket
leuer ogindmad.

Ogsri Whiskos. Hon er bleuet ret
kræsen med huad han køber

f.llers kommer han til ot smide udt.

lgenWhiskos.
Den kræsne kat har noget at uælge imellem.

Vildts
huo'.

Han sidder deroure og smouser
i kronhjorL

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

hon slipper let
omkringmoden til mig.

Så er det skroldesponden
ogpengeud af lommen.

Men det synes, som oin
han har lært deL

Whiskas med kød oglever f Whiskas med fisk/ Whiskas med vildt/ Whiskas med fjerkræ

whiskas
Hvis du elskeren kræsen kat.

l:^l

MasterFoodsas Vesterbrogade84 1620KøbenhavnV Bates

{

Hon ot
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FeLV

Katteleukæmi er en kompleks virussyg-
dom, hvortil der knytter sig mange ubesva-
rede spØrgsmå1.

Man må huske på, FeLV ikke er syg-

domsfremkaldende, med mindre der helt
eller delvis overvinder organismens mod-
standskraft.

FeLV blev opdaget i 1964, som direkte
årsag til visse cancersygdomme hos katte -
og ikke mindst - som indirekte årsag til
mange andre kroniske kattesygdomme.

Hvor almindelig er FeLV?
I enhver kattepopulation (katterier und-

taget), vil infektionsprocenten svinge mel-
lem 0,1 og 6Vo - afhængigt af antal katte og
kontakten mellem disse. Generelt er FeLV
således ikke noget stort problem. FeLV er
heller ikke noget problem i langvarigt sun-
de katterier. Det store problem opstår i
katterier, hvor man har været så uheldig at

Af dyrlæge Knud Steensborg

få en inficeret kat ind i flokken. For at
FeLV skal kunne udvikle sig til et problem,
kræves der en langvarig kontakt med smit-
tekilden in casu en smittebærende kat.

FeLV er et såkaldt oncornavirus. Virus
er meget ustabilt, det vil i gunstigste fald
kunne overleve 2-3 dage, oftest kun nogle
få timer uden for katten.

Smitteveje:
Oftest smittes kattene gennem spyt, og i

mindre grad gennem blod (lopper) og urin,
Smitte er også mulig gennem fosterhinder
og modermælk.

Hvordan en kontakt med FelV-virus
udvikler sig, afhænger af, hvor lang tid og
hvor intens kontakten med smitten er, og
kattens modstandskraft i almindelighed.
Det må nævnes, at yngre katte er mere
modtagelige end ældre.

Lad os antage, at smitten er i et katteri:

RESI]LTAIER AF KONTAKT MED SIiITTE:

Inficeres ikke - udvikler ikke imnitet.
Kan smittes senere. Det drejer sig ofte om katte, der
holdes el. holder sig isolerede.

9nittes - nen udvikler hurtigt imunjtet.
oftest ses ingen el. kun svåge synptorer

§nittes. syge efter en inkubationstid på
4-30 uqer - oftest ikke ovet l2 uger.
Synptorerne på alfien virusinfektion vil
vare 2-16 uger, Er snittebærere.

Katte, der er udpræget modtagelige for
smitte - ca. 28Vo - vil efter en inkubations-

nogle få
(3-5X) l,lildere klinisle

symptomer

__> De b] iver raske
imune
ikke-smi

,t
øbet af r

eller år

ttebarere

II
Tilsyneladende raske - ren
smittebærere

Alvorlige s)mp-
torer med døden
til følge. FeLlF
positive: 83% Yil
dø indenfor 3l år

tid på 4-12 uger (enkelte op til 30 uger) ud-
vikle symptomer på almindelig virusinfek-
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tion, d.v.s. nedsat spiselyst, nedstemte i
almindelighed, feber, blodforandringer og
evt. hævede lymfekirtler. Nogle få af disse
katte vil blive raske igen, men som hoved-
regel vil de dø i løbet af uger eller år. I
denne periode vil de fungere som smitte-
bærere.

83Va af inficerede katte vil dø i løbet af
3 t/z år af sygdomme, der kan deles i 3 grup-
per.

1. Decideredekræftsygdomme.
»Celler vokser vildt« med knudedannel-
ser og/eller blodforandringer til følge.
Da processerne kan være lokaliseret
overalt i organismen, er symptomerne
meget forskelligartede.

2. Degenerative tilstande - »vævsgdelæg-

gende tilstande«.
Ofte drejer det sig om sygdomme i knog-
lemarv, fosterhinder og nyrer, med-
lørende kattesygelignende tilstande,
anæmier (blodmangel), aborter og fo-
sterdød, samt nyrersygdomme.

3. Immundefekter:
Infektion med FeLV vil påvirke kattens
evne til at danne immunstoffer, d.v.s.
evnen til at bekæmpe infektionssygdom-
me. Dette kan f øre til en række kroniske
infektionstilstande, som ikke lader sig
behandle, f. eks. FIP, bylder, mund- og
tandkødsbetændelse, betændelse i øre,
tarmbetændelse, betændelse i luftveje,
cocciliose og ledbetændelse.

Amerikanske undersggelser tyder på, at
40-60Vo af katte med kroniske infektioner
af en eller anden art, er FelV-positive. De
fleste FeLV-positive kan.placeres i gruppe 2

og - især 3. Faktisk er det sjældent at vi ser

deciderede FeLV-svulster.
Hvornår bør en kat testes for FeLV?

1. Hvor sygdomme eller avlsproblemer
kan mistænkes for at være FeLV-
forårsaget.

2. Hvis katte kan mistænkes for at have
haft kontakt med en FelV-positiv kat.

3. Enhver kat, der tages ind i et FeLV-
negativt katteri.
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4. Enhver kat, der anvendes i avlen - i
hvert fald alle hankatte.

5. Som led i et »FelV-test and removal-
program«.

Hvordan tester man?
Man arbejder i dag med 2 tests i praksis.

ELISA testen, og immunofluorescent-test
(IFA). ELISA-testen kan udfØres på et-
hvert nogenlunde vedudrustet laborato-
rium, selv om det kræver tid og stor nflj-
agtighed. Det er imidlertid en grov scree-
ningstest, idet kun 6870 afELISA-test posi-
tive katte bærer FeLV virus. Fra IFA-test-
positive katte, kan man derimod isolere vi-
rus fra 98,57o. Ingen katte bØr altså aflives
p.gr.a. en positiv ELISA-test, det bgr være
IFA-testen, der er afglrende. Tidligere blev
danske katte unders@gt i Holland, nu kan
de bl. a. underspges i Århus.

En positiv FeLV-kat:
Siger kun, at katten bærer FelV-virus.

Ikke om den er syg, vil blive syg, eller hvor
længe katten vil leve. Ligeledes siger pr6ven
heller ikke noget om katten har, kan eller
ikke kan udvikle immunitet moci FeLV.

En negativ kat:
Betyder at katten ikke har virus i sit

blod. Den fortæller ikke noget om, at kat-
ten kan være i et så tidligt stadie, at virus
ikke kan spores i blod. Derfor bør testen
gentages efter 3-6 mdr., hvis man vil være
sikker. En negativ kat siger ikke noget om
kattens immunstatus.

Endvidere må man vide, at 10-307o af
katte med iymfosarkom (svulster) er test-
negative.

Kan FeLV kontrolleres?
Kan kontrolleres med en ))test and

removal program«. Det amerikanske (efter
IFA test).
1. Fjern alle FelV-inficerede syge dyr.
2. Er kun den syge kat til stede, vent lLr

dage fgr en ny bringes ind.
3. Er der flere - testes alle.
4. Alle sunde FeLV positive dyr fiernes.
5. Grundig renggring.
6. Alle sunde FelV-negative dyr sættes i

karantæne.



7. Sunde negative katte retestes efter 3

mdr. Er de stadig negative, d.v.s. efter 2

prlver med 3 mdr. mellemrum, erklæres
katteriet frit for FeLV.

8. Alle nye katte testes.

I Flolland lykkedes det i årene fra
1974-77 at få nedbragt antallet afinficerede
katterier fra L1,5Vo til 2,lVo. Programmet
var:
1. Årlig test af alle avlshankatte.
2. Test af alle katte, der havde været i kon-

takt med FelV-positive dyr de sidste 2

år.
3. Test af alle importerede katte.
4. Aflivning alalle FelV-positive dyr.

Hvad bør man foretage sig med en

FeLV-positiv kat?
En vanskelig beslutning for både ejer og

dyrlæge, såfremt katten er en sund smitte-
bærer - anderledes nemt er det såfremt kat-
ten er syg.

Efter min mening, bør en FelV-positiv
kat altid aflives - dels fordi den udgpr en
potentiel smittefare for andre katte - og
fordi National Cancer Institute i U.S.A.
har placeret virus i »moderat risikogrup-
pen« for mennesker. FeLV er endnt aldrig
påvist som årsag til leukæmi hos menne-
sker, ej heller optræder leukæmi hyppigere
hos katteejere end hos andre - men eksperi-
mentelt kan FeLV leve og gro i menneske-
væv. Hundehvalpe kan lorlvrigt også smit-
tes eksperimentelt,

Der eksisterer altså et usikkerhedsmo-
ment - derfor bør menneskers kontakt med
FeLV-katte begrænses til det minimale.

Behandling: Bør ikke behandles jvf.
ovennævnte.

Forebyggelse: Antagelig kan vaccine for-
ventes på markedet om få år.

Resum6:
Diagnose kan kun stilles ud fra en IFA-

test, eller evt. en histologi (vævsunderspgel-
se) på svulster. FelV-svulster er relativt
sjældne - oftest vil man se alle mulige andre
symptomer. Sådan en »simpel ting« 5sm
anæmi (blodmangel) er ofte tegn på FeLV-
infektion.

Intet katteri kan erklære sig FeLV-frit,
før alle katte er prøvet, og fundet fri 2
gange med 3 mdr. mellemrum ved en
IFA-test.

Er der fundet positive katte i et katteri,
må det sættes i karantæne i mindst 3 mdr.
indtil alle tilbageblevne katte er fundet fri
med 2 gange 3 mdr. mellemrum. Da mange
katte dels ikke inficeres, og dels kommer
sig, bgr kun FelV-positive katte aflives.
FelV-infektion behØver altså ikke betyde
katastrofe for katteriet.

Har man kun en enkelt positiv kat, kan
man tage en ny ind l0 dage efter at den før-
ste er aflivet.

Vil man med nogenlunde sikkerhed hol-
de sit katteri FelV-frit, må man undgå
langtidskontakter med fremmede katte,
som f. eks. at tage hunkatte til parring, og
eller udlåne hankatte til do.

Nyklbte katte bør testes 2 gange med 3
mdr, mellemrum.

Udstillinger spiller ingen væsentlig rolle
m.h.t. smittefare.

Hvor almindelig FeLV er i Danmark, må
bero på et skøn, idet der ikke har været
loretaget kontrollerede underspgelser.

Personligt er det min mening, at FeLV-
svulster er relativt sjældne (af døde katte
mindre end lvo), men omvendt er det min
overbevisning, at vi i smådyrspraksis meget
ofte står overfor »uforklarlige« symptomer,
de kan både minde om infektioner og for-
giltninger - f. eks. synes jeg, at vi i lgbet af
de sidste par år har set et væsentligt stigen-
de antal tilfælde af anæmi (blodmangel) og
icterus (gulsot). Det er katte, som trafitio-
nelt (mange gange af gkonomiske årsager)
ikke er blevet FelV-testet i væsentlig ud-
strækning. Ud fra store udenlandske un-
derslgelser må det antages, at et stort antal
ville vise sig at være FeLV-positive.

Måske var det en id6 at få iværksat en
FelV-undersØgelse herhjemme, baseret på
det hollandske mønster?

7
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FeLV
Dr. Hardy besvarer nogle af de oftest stillede spørgsmål

l. Hvor udbredt er FeLV?
FeLV er ikke almindelig i den alminde-
lige kattebestand. I husstande med
mange katte, hvor en leukæmisk eller
FelV-angrebet kat har boet, er gen-
nemsnitlig 33Vo af de sunde katte imid-
lertid smittede. Kun lVa af de omstrej-
fende katte er smittet med FeLV.

2. Optræder FeLV altid i katte med lymfo-
sarkomer?
Omtrent 70Vo af de leukæmiske katte
producerer smitsom virus. I de gvrige
30Vo af leukæmiske katte bliver FeLV
ikke produceret (dvs. disse kattes pr@-

ver bliver FelV-negative), selv om det
nu er kendt, at FeLV er årsagen til syg-
dommen. I disse katte har FeLV på et
tidligere tidspunkt gdelagt de gener, der
førte til udviklingen af lymfosarkomer,
selv om viruset senere er blevet udstødt.

3. Hvordan overfpres FeLV?
FeLV overfgres ved smitte kæledyr
imellem. Den primære smittevej er via
spyt, der indeholder flere virus, volu-
men for volumen, end blodet. FeLV er
også tilstede i urinen. Derfor, spiseskåle
og toiletbakker er de mest sandsynlige
kilder til smitte. (Se også svar 12.)

4. Hvad sker der når en kat udsættes for
FeLV?
Katte udsat for FeLV enten vedholden-
de smittet (28Vo) eller bliver immune og
udvikler modstof til virus og afviser in-
fektion (42Va), eller forbliver uinficeret
og modtagelig for senere infektion
(30Vo). Meget afhænger af hvor meget
katten har været udsat for, samt den in-
dividuelle kats immunegenskaber.
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af W. D. Hardy, Jr., V.M.D.
Che[ for Laboratoriet for Veterinær Onko-
logi, Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center.

5. Hvad gPr FeLV så betydningsfuld?
Hvilke sygdomme er knyttet til eller op-
stået af det?
FeLV er den stprste enedræber af katte
bortset fra ulykker. Virusset forårsager
flere ikke-cancerflse sygdomme i tilgift
til leukæmi. Som eksempel kan nævnes:
ikke-regenerativ anæmi, en panleuko-
peni-lignende syndrom, den hensyg-
nende killingesyndrom, sent forelalden-
de aborter og resorption, såvel som fle-
re sekundære smitsomme sygdomme
forårsaget af undertrykkelse af kattens
lorsvarsmekanisme kan føres som re-

sultat af FeLV.
6. Hvad er prognosen for en vedvarende

FeLV-viræmisk kat?
Sunde katte med en vedvarende FeLV
smitte har 83Vo chance for at dØ af en af
FeLV forårsagede sygdomme indenfor
3 Vz it. Kun 3 til 5Va vedvarende FeLV-
smittede katte udstØder virus og bliver
immune.

7. Hvilke katte vil mest sandsynligt få ved-
varende FeLV infektioner?
Katte, der har boet i nogen tid i den

samme husstand eller katteri med en in-
ficeret kat, er dem, der mest sandsynligt
bliver smittet som resultat af vedvaren-
de at være udsat for smitte.

8. Er nogle katte mere modtagelige end
andre overfor FeLV?
Ingen katterace er mere modtagelig end
andre. 1\{odtageligheden er primært en

funktion, omend syge katte (der i for-
vejen har en lavere modstandsdygtig-
hed) og nyfgdte killinger er især sår-

bare.



9, Hvordan finder man frem til de vedva-
rcnde inficerede katte? Hvilke signaler
skal man være på vagt for?
Viræmiske katte kan kun identificeres
ved et rigtigt udfgrt jmmuno$uorescen-
ce antistof (IFA) eller en ELISA blod-
prpve for FeLV. Disse prgver kan kun
foretages af dyrlæger.
Katte, der har en af de til FeLV knyt-
tede sygdomme i tilgift til viruset, udvi-
ser ofte ikke-specifikke tegn som blod-
mangel, dårlig pelskondition, tab af
appetit, diarr6 eller åndedrætsbesvær.
Hvis nogen kat har disse symptomer,
bør en dyrlæge straks konsulteres.
Mange sunde FeLV-inficerede katte
viser imidlertid overhovedet ingen tegn
på sygdom.

10. Fdr hvilke årsager skal katie testes for
FeLV?
En kat bØr testes for FeLV:
l) hvis den er mistænkt for at have væ-

ret udsat for smitte fra en FelV-infi-
ceret kat,

2) hvis dyrlægen mistænker katten for
at have en afFeLV sygdommene,

3) hvis katten overfgres til ophold i et
(FeLV-fri) katteri i parringsgjemed,
eller

4) som led i en FeLV test-og-fiern pro-
gram.

Alle FelV-inficerede katte skal holdes
væk (isoleres) fra alle andre katte for at
undgå spredning af virus. (Se også svar
11.)

I l. Kan FelV-smitten kontrolleres?
FeLV-smitte kan kontrolleres ved »test-

og-fiern« programmet. Ifglge dette pro-
'gram fiernes alle leukæmiske eller
FelV-inficerede katte fra katteriet; toi-
letbakker og spiseskåle renses og desin-
hceres og alle tilbageblevne katte testes
for virus. Husstanden er holdt i karan-
tæne for 3 måneder, hvorcfter kattene
testes igen for at sikre, at ingcn kat har
udviklet virus i inkubationsperioden.
Hvis alle katte er negative ved begge
prøvet, er katteriet FeLV-fri.

12. Er der en minimumsalder for FeLV
testning?
Mistænkes killingen for at have været
udsat for FeLV, kan den testes fra den
er ån dag gammel. Man burde egentlig
have testet hunkatten inden parringen,
hvis hun er fra et hjem udsat for FeLV.
Er hunkatten inficeret med FeLV, vil
virus overfgres til killingerne i livmode-
ren, og også via modermælken kort
efter fødslen.

13. Hvad bør man gpre med vedvarende
FeLV-inficerede katte?
Vedvarende FelV-inficerede katte har
en dårlig prognose og er til fare for
ikke-inficerede katte. Af den grund an-
befaler jeg, at alle IFA testede positive
katte bliver aflivet. Som en anden udvej
kan disse katte holdes isoleret fra andre
katte. Jeg må advare mod aflivning af
positive katte testet med ELISA, med
mindre prøven bekræftes af en IFA test,
fordi mange (30 til 5070) ELISA-posi-
tive katte er IKKE smittet med FeLV.

14. Er FelV-positive katte til fare for men-
nesker?
FeLV kan gro i menneskeceller i labora-
toriet. Sundhedsrisikoen ved FeLV er
imidlertid endnu ukendt. Men på grund
afusikkerheden bundet til dette spørgs-
mål anbefaler jeg et minimum af men-
neskekontakt til disse katte. Jeg ville
ikke bo sammen med en FelV-inficeret
kat.

15. Kan man vurdere immuniteten til
FeLV?
Det er muligt eksperimentelt at bestem-
me om en kat er immun overfor FeLV.
Den slags test er imidlertid ikke rutine-
mæssig, og vil antagelig ikke være af
stgrre værdi for katteejeren. Den vigtig-
ste prøve for katteejeren er en FeLV-
test til bestemmelse af katteriets aktuel-
le FeLV status.

16. Hvordan opretholder man en FeLV-fri
besætning?
Alle katte, der bringes ind i besætnin-
gen, eller som vender hjem efter par-

9



ring, bør testes for FeLV inden de luk-
kes sammen med husstandens øvrige
katte. Derved undgår man smitte af
katte i husstanden.

17. Hvor lang tid skal der gå fgr en ny kat
kan indløres i hjemmet, hvorfra posi-
tiv(e) kat(te) er fernet?
For at have absolut sikkerhed skal
FeLV test-og-flern programmet fglges
strengt. I hjem, hvor kun 6n af kattene
tindes positiv og fglgelig bliver fjernet,
er en periode af €n uge tilstrækkelig fgr
en ny kat indføres.

(Denne artikel fra Vol. 10, No. 3 af CAT
WORLD International Magazine, P. O.
Box 35635, Phoentx AZ 85069, er oversat a,f
Susanna Bugge og bragt med tilladelse afud-
giveren og forfatteren. )

ORDLISTE:
FeLV : Feline Leukemia Virus, der forår-
sager det sygdomskompleks vi under et kal-
der »leukæmi«.
Onkologi : læren om svulster.
Anæmi: blodmangel.
Panleukopeni : kattesyge.
Lymfosarkomer : kræftsvulster.

Og da skal I blive fra den,
den vil ikke kaldes spd.
Eders stPj ggr ondt i katten,
den vil heller ligge d6d.

Samt en forklaring på grunden til det lille
»Knæk«, som (iflg. bogen) mange af Siame-
serne har på halen:

»... det knæk ... kan de takke en af de
utallige siamesiske guder for. Påkommen-
de hgjtstående personlighed var blevet me-
get gammel og meget, meget glemsom - og
en dag, da der var noget, han absolut måtte
huske, tog han og knyttede en knude på sin
uadskillelige kat. Og efter denne hændelse
fik alt afkommet efter vedkommende kat
et »knæk« på halespidsen«.

Så v6d man det!
Det er vel nok en skam at folk giver sig

af med at bearbejde emner, de ikke har for-
stand på. Myggen kalder konsekvent en
Perser for sn »persianerkat(( og en Manx
for r>mankatten«. Og, som det fremgår af
citatet ovenfor, må der også findes »adskil-
lelige« katte iflg. den gode Myggen!

Bogen er illustreret af Viggo Thomsen,
der på mange af tegningerne synes at have
fået fat i kattens »sjæl<r; Siameserens skelen
har han også med.

l. DEKZV e.V., den tyske klub, er ud-
giver af bogen KATZENRASSEN
WELTSTANDARD, el stfirre værk på 144
sider, der indeholder samtlige FlFe-stan-
darder samt de fleste CFA-standarder for
de i Furopa endnu ikke anerkendte katte-
racer. Bogen, der er illustreret med pragt-
fulde farvebilleder, indledes med artikler
af Barrie C. Jimmieson og Annelise Hack-
mann med lgst og fast om opdræt, udstil-
ling og pleje.

Vil man udvide sin kattehorisont, er
dette værk en absolut ngdvendighed, vel at
mærke hvis man kan tysk.

Bogen kan kgbes hos Susanna Bugge til
en pris afkr. 140 incl. forsendelse.

Bgger om katte
»Den officielle, autoriserede bog oim

»KATTEVID« af Laruy Wilde med dansk
bearbejdelse ved Arne Myggen
( Forlaget Chr. Erichsen).

Hvad er kattevid? Iflg. ovennævnte lille bog
er det en samling historier og anekdoter
fortalt på en mere eller mindre morsom
måde. Samlingen omfatter også et lille digt
af Sofus Bauditz:

Ja, en kat kan føle lede,
så den sover dag og nat.
Man kan være langt, langt nede,
stundom, selv om man er kat.

Gør den spring, som den ej måtte?
Men lorleden 1å den stiv,
næsten som en druknet rotte
drømte seiv den mangled'liv.
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1982's TITELTAGERE

Kattens navn:
Køn:
Alder:
Race:
Ejeren navn:

Certifikater:

Joachim afBækgården.
Han.
Født t5.06.79.
Perser - Colourpoint, creme.
Karen-Marie Petersen,
»Bakkehuset«, Sønderballe-
vej 24, Genner Stfrand,
6200 Åbenrå.
CAP, Premier Århus, den
t7-18.04.82.
(Den sorte er min halvbror,
Archibald af Clipper.)

Kattens navn:
Kgn:
Alder:
Race:

Ejerens navn:

Certifikater:

Fleur af Bækgården.
Hun.
Født d. 19.04.80.
Perser - Colourpoint, seal-
tortie.
Vivian Elling Fogtmann,
Tranevænger 19,

6830 Nr. Nebel.
CACIB i Bruxelles, januar
1982; blev derved Inter-
national Champion.

Kattens navn: O'Russet's Georgine.
Køn: Hun.
Alder: Født24.03.81.
Race: OKH-ebony.
Ejerens navn: Yvonne Andresen,

Jernaldervej 215,
8210 Århus V.

Certifikater: CAC i Hillerød, september
1982; blev derved Champion.
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Kattens navn:
Køn:
Alder:
Race:
Ejerens navn:

Certifikater:

Klingeskov's Lambda.
Han.
Født 04.06.81 .

Siameser, sealpoint.
I. Andersen & J. Gorst-
Rasmussen, Christiansg. 26,
8000 Århus C.
CAP, Århus l7-18.04.82.
CAP, Horsens 16.05.82.

CAP, Helsingør 25.07.82;
dermed Premier.

CAPIB, Åbenrå 2-3.10.82.
CAPIB, Hørsholm l3.l 1.82.

CAPIB, Bremen 27 -28.1 1.82
Dermed Intern. Premier.

Kattens navn
Køn:
Alder:
Race:
Ejerens navn:

Certifikater:

Theo Walisala.
Han.
Født 26.01.81.
British shorthair.
Hanne Faaborg og
Jan Hedegaard,
Københovedvej 51 A,
6600 Vejen.
CAC Gladsaxe, den 24.01.82
CAC Århus, den 17.-18.4.82
CAC Horsens, den 16.05.82
Dermed blev han Champion,

&&&s&&efr øee&e&&&&6e&&&&&&&&d
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Kattens navn:
KØn'.
Alder:
Race:
Ejer:

Certilikater:

Oscillum's Butterfly.
Hun.
Født02.05.79.
Perser, sort/hvid.
Helle Adamsen,
Filslvej 7, 8240 Risskov.
CACIB, Odense 12.04.8L
CACIB, Kiel 6-7.06.81.
CACIB, Århus I 7- 19.04.82
Dermed Intern. Champion,

Kattens navn:
Køn:
Alder:
Race:
Ejerens navn:

Klingeskov's My.
Hun.
Født27.U.8t,
Siameser, sealpoint.
I. Anderseir & J. Gorst-
Rasmussen,
CAC, Åbenrå 2-3.10.82.
CAC, Hørsholm_I3. I 1.82.
CAC, Bremen 27 -28.1 1.82,
Blev derved Champion.

Certifikater:

&&&&&e&&&&&ø&&&&&&&eee&&&&&6
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)»AF AGERSNAP"
Opdræt af Colourpoint iflg.
maskefarver: brun, blå, rød,

skildpadde, chokolade og lilla.
Til avlstjeneste:

lnt. Ch. Mirak af Agersnap
(brunmasket)

Grig af Blovstrød (blåmasket)

Norma Agersnap Larsen
Lupinvej6, 6681 Holsted St.

Trf.05-393515
Enkelte katte modt. i pension

Husk, stamtavlen skal medfølge ved salg. Spørgsmål
om avl, registrering etc. rettes til stambogssekretæren
(se side 4). Andre spørgsmål til konsulenten (se side 2g).

Slamnavn

»BANGALORES«

B''ucl a{ Jackmanis (blå Pers(

Felino af Bangalores
(creme perser)

Opdræt af perserkillinger e{ter

championforældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde

rød og sort.

Bestilling modtages.
INGRID HENRIKSEN

Musvitvei 1 9990 Skagen

Telf. 08, - 44 38 83.
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At dømme i ÅUenrå
Jeg var meget glad for indbydelsen til at
dømme ved JYRAK's internationale ud-
stiliing i Åbenrå den 2. og 3. oktober. Det
var jo ikke den første dommeropgave i
Danmark; jeg havde været dommer hos
DARAK i november 1981, hvor jeg dømte
Siamesere og nogle Orientalere på udstillin-
gen i Holbæk, som jeg syntes vældig godt
om, så jeg på det nærmeste så frem til igen
at træffe danske katte.

Togrejsen fra Amsterdam til Røde Kro
gik glat. Jeg holder meget af at rejse med
tog lor sommetider møder man interes-
sante mennesker; hvis ikke og man ikke rig-
tig har noget at tage sig til, som f. eks. at
læse eller andet, kan man bare slappe af og
drlmme tiden bort. På denne rejse mgdte
jeg en yderst interessant gammel hollandsk
dame, der underholdt os med detaljer fra
hendes ægteskaber, hendes to ægtemænd

og alle de ting hun havde oplevet i denne
verden. Hun var som skåret ud af en

Agatha Christie novelle men blev dog no-
get forbavset over, at der findes endnu
mere sære mennesker, der tager den lange
vej fra Amsterdam til Danmark bare for at
bedømme katte.

I Røde Kro blev fru Reini van Haeringen
og jeg mPdt af Susanna Bugge og Anne
Burmølle, som bragte os til hotellet i Åben-
rå, hvor vi mødte de andre dommere, fru
Okkens, herr Kittel og herr Gulsett. Næste
morgen kørte herr Kittel os alle til hallen,
som jeg blev meget begejstret for, idet den

havde en slags spændende ovenbelysning,
der gav publikum og udstillere mulighed
for at vurdere farven af de udstillede katte.
Findes der mon på dansk, som på hol-
landsk, ordsproget »I mørket er alle katte
grå«? Lad meningen af dette ordsprog stå

for hvad den er; den moderne måde at for-
tolke den på for en katteelsker må være, at i
udstillingslokaler, hvor lyset ikke er i
orden, ser alle katte ens ud.

De så aldeles ikke ens ud for mig, idet

mange kvalitetskatte var mødt op. To for-
trinlige assistenter, som v6d noget om at
behandle og præsentere en kat til dens for-
del, var fru Hannelore Asmus og frk. Karin
Friis. Jeg nød meget at arbejde sammen
med dem. Den nye belysning over dommer-
bordet var meget god så snart man fandt
lrem til at se på katten fra den rette vinkel.

Det er umuligt at nævne alle katte; jeg
håber ingen bliver stødt over, at jeg kun
omtaler de katte, som var slående smukke.
Som f. eks. sealpoint kastrat Pr. Klinge-
skov's Lambda, der er meget stilfuld og rar
og som har en masse godt siameser i sig.
Også hans kuldsØster Kiingeskov's My
med den samme finhed og elegance, som
blev bedste sealpoint Siameser. Hvor ville
jeg gerne have haft denne dame med hjem.
En anden smuk kat, dog noget mindre hel-
dig, er O'Russet's Georgine, en sort Orien-
taler (ebony). Virkelig en kat med klasse,

dog gik den glip af et CACIB idet fljenfar-
ven er domineret af gult i stedet for gtgnL
Jeg gik endda udenfor med hende for helt
at være sikker. Men hvad lyset i hallen
skjulte, kom frem i lyset udenfor: der var en
svag antydning af grlnt i gjet, men allige-
vel, i sin helhed var ljenfarven gylden. Jeg
håber det ændrer sig. Hun havdejo et kuld
på det tidspunkt og der er en mulighed for
at Øjenfarven ændres til hvad den var før
amningen blev påbegyndt.

Der var også en meget kgn rØd Orienta-
ler, dog desværre med pletter og striber i
pelsen, hvorfor han kun opnåede Meget
God; han ville ellers have været Excellent.

Jeg var meget betaget af kvaliteten af de
udstillede Foreign White; O'Russet's
Snowberry er yderst stilfuld og har en
superb pjenfarve. Hunkatten Ch. Dandy
Cat's Snowcrystal er en alfeagtig lady, også
med henrirvende ljenfarve. Kastraten
Tung-Si Hvide Betelgueze vat iflg. den run-
de mavse meget velfodret (dog hellere
det end radmager), men hans gnistrende

l5



hvide pels i fineste orden, hans pragtfulde
gjenfarve og skønne type gjorde et CAP
velfortjent.

Der var nogle meget lovende killinger: en

havana hun Pegasus Tiffany og en blå
Orientaler Jutlandias Anacoana som ud-
over at være meget typede også havde lo-
vende ljenfarve. Næsten alle katte opfgrte
sig ordentligt, nogle prlvede på at lave
numre, men kom ingen vegne med de to
øvede assistenter.

Efter Best-in-Show udtagelsen, hvor vo-
res Foreign White han blev udstillingens
bedste kat, var det en forngjelse at gå rundt
i hallen og snakke med udstillerne for at
frnde ud af hvad der lå bag de mest slående
katte. Nogle bad om fortolkning af mine
kragetæer, da de synes vanskelig at læse.

Skriv til mig, hvis der er flere, der ikke kan
klare min håndskrift; opgiv kattens kata-
lognummer og send brevet til nedenstående
adresse.

Frk. Lene Christiansen var elev hos mig.
Hun forener kendskab til og kærlighed for
katte. Hun v6d allerede en masse om dem
og har et godt gje til dem. Jeg er overbevist
om at hun en dag bliver til en meget pligt-
oplyldende og hengiven dommer.

Middagen om lgrdagen var fornpjelig
med pragtfuld mad, masser af latter og glad
snak. Der er dog en ulempe ved disse vid-
underlige middage: man bliver flere pund
tungere! Dommerne fik et lille tin snapse-
bæger og en flaske Gammel Dansk som
gave. Da »gammelr« på hollandsk betyder
»forfalden«, turde jeg ikke prgve det før
min mand tog en slurk derhjemme (han ser
stadig mærkelig ud!).

Mandag morgen havde jeg et sidste mø-
de med en katte-»fan«. En dame standsede
mig i et supermarked i Åbenrå, hvor jeg
shoppede lidt før hjemrejsen. Hun var be-
gejstret over at hendes kat fik Excellent 4 i
åben klasse for sealpoint Siamhunner; da
der var 9 i denne klasse, var det jo noget af
en præstation.

Jeg vil gerne takke alle JYRAK-folk for
at ville have mig som dommer; især en tak
til Per Hilfling Olesen og Susanna Bugge
samt de gvrige i bestyrelsen, der gf orde min
week-end i Åbenrå så hyggelig. Jeg håber at
mPdejer en anden gang!

Stephe Bruin
Gliphoeve 942

NL - 1103 BB Amsterdam-Zuidoost.

Udstillingsresultater, Åbenrå 1982:
Bedste LH voksen, nr.
48. Prim-Pet Whataguy, f. 1.2. 1981.

Opdr.: E. Prather. Ejer: Ellen Holm.
Bedste LH voksen, modsat køn, nr.
81. Baja v. d. Dau, f.26.5.1981.
Ejer: F. Driisedau.
Bedste LH hastrat, nr.
37. Blue Knight Tabaqui, f .15.6.1979.
Opdr. A. Wolf Mølmen. Ejer: G. Mihri.
Bedste LH ungdyr, nr.
152. Maydau-Shan's Janilee, f . 13.2. 1982

Opdr. og ejer: L. Bjerrum.
Bedste LH killing, nr.
169. Alica v. d. Brandheide, f .23.6. 1982.
Ejer: W. & D. Wiese.
Bedste LH veteran nr.
216. leff af Alsia, f. 1976.
Ejer: Arne Nissen.

t6

Vinder LH avl, nr.
2 1 I . Leando von Tonio, f. 20.12. 1979.
Ejer: M. & A. Avantario.
Vinder LH opdret, nr.
213. Stamnavn Tabaqui.
Ejer: Anne Wolf Mglmen.
Bedste SemiLH voksen, nr.
226. Barbarina's Schneewittchen, f . 29.9.

1981. Ejer: I. Knobloch.
Bedste Semi-LH ungdyr, nr.
222. Aryavartha's Mara, f . 21.1. 1982.
Opdr.: E. Catshoek. Ejer: H.S. & F,

Sneum.
Bedste KH voksen, nr.
289. Int. Ch. Cindy af Shwe-Dagon, f. 8.6.
1976. Opdr.: G. & R. Pedersen. Ejer: M.
Genefke.



Bedste KH voksen, modsat køn. nr.
258. Ddppings Androkles, f. 18.6. 1981.

Opdr. og ejer: G. Ddpping.

Bedste KH kastrat, nr.
290. Riberia's Lords Wimsy, f. 6.6. 1980.

Opdr.: G. Sggaard. Ejer: Jan Pedersen.

Bedste KH ungdyr, nr.
272. Lrttle Muppet's Beauregard, f . 26.1.

1982. Ejer: E. Qakan.
Bedste KH killing, nr.
280. Ngrr's Brown Leopold, f. 18.4. 1982.

Opdr.: K. Nielsen. Ejer: Inger Sgnderborg.

Bedste KH vetaran, nr.
364.lnt. Pr. Dion af Shwe-Dagon, l. 1976.

Ejer: Chr. Appel.

Vinder KH avl, nr.
361. Int. Ch. Cocorico's Robin, f. 15.2.

1979 . Ejer: Kis Psterby.
Bedste Siam/OKH voksen, nr.
359. O'Russet's Snowberry, f. 15.9.1981.
Opdr.: B. Johansen. Ejer: Allan Lanng.
BEST IN SHOW.

Bedste Siam/OKH. modsat køn, nr.
309. Klingeskov's My, f . 27 .ll. 1981.
Opdr.: K. Qsterby. Ejer: J. Gorst-Rasmus-
sen.

Bedste Siam/OKH kastat, nr.
302. Pr. Klingeskov's Lambda, f.4.6. 1981.

Opdr.: K. psterby. Ejer: J. Gorst-Rasmus-
sen.

Bedste Siam/OKH ungdyr, nr.
335. Pegasus Tiffany, f .6.3.1982.
Opdr.: J. Krogsøe. Ejer: Margit Sørensen.

Bedste Siam/OKH Killing, nr.
338. Jutlandias Anacoana, t. 28.6. 1982.
Opdr. og ejer: Yvonne Andersen.

MIS ÅBENRÅ
169. Aiica v. d. Brandheide, f . 23.6. 1982.
Ejer: W. & D. Wiese.

*

HUSK! - Kontingent forfalder til betaling pr. 1. januar
1983. - Kr. 150 for hovedmedlem og kr. l0 pr. familie-
medlem, der har bofællesskab med hovedmedlemmet.

Stephe Bruin, Lene Christiansen og Hannelore Asmus kaster kritiske blikke på O'Russet's
Snowberry, der siden blev udstillingens bedste kat. 
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2. del af, KATTEGENETIK - DER ER DA NEMT!

KØnog farve

Generne omtalt i en tidligere artikel (Hvæs-

sebrættet, nr. 3 - 1982) findes på kromoso-
merne, der på deres side danner en del af
hver celle i katten. Kromosomerne inde-
holder i virkeligheden en genetisk kopi, der
angiver alle detaljer vedrprende katten.
Hver kat har 19 kromosompar; 6t eneste af
dem bestemmer kattens køn. Dette par an'
gives som enten XX eller XY.

Hvis der er to X-kromosomer er katten
afhunkøn, mens hvis der er et Xog et Y, så

er katten alhankøn. Hvad dette angår, har
hannen altså lidt mindre end hunnen(!),
idet I'-kromosomet er lidt mindre end X-
kromosomet.

Hunnen producerer æ9, som hver inde-
holder kun 6t kromosom, et X-kromosom.
Hannen producerer sæd, som hver inde-
holder enten et X-eller et Y-kromosom.

Ægget kan befrugtes af kun 6n sædcelle,

så om killingen bliver en han eller en hun
afhænger af hvilken af de to X- eller Y'
kromosomer når ægget flrst.

Pudsigt nok, genet for den sorte farve
( B ) viser sig på X-kromosomet. En sort hun
kunne derfor have to sorte gener (BB), et

på hvert X-kromosom, mens en tilsvarende
sort han kun kan have 6t (B), idet han har
kun 6t X-kromosom. Dette er meget vig-

tigt når man har med røde katte at gøre!

En mutation indtraf på et eller andet

tidspunkt i den {erne fortid og en rØd kat
fødtes med O (for Orange) i stedet for B
(for Black : sort). Man valgte at anvende

O, idet de tidligere »røde« var faktisk
orangefarvede.

Idet en sort hun er BXBX
og en sort han er B X. Y,

er enrØdhun OXOX
er enrØdhw OXOX
og en rgd han er OX.Y.
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Så langt, så godt - men det er ikke det
hele!

Parres en sort hun med en rød han, vil
der produceres:

hvilket vil sige tortie hunner og sorte han-

ner.
Skildpaddefarvede (: tortie) hunner er

en blanding af rødt og sort, dvs. BX:OX:'
i den genetiske terminologi. Parres en sort
han med en rpd hun, vil der komme tortie
hunner ogrØde hanner.

De sjældne tortie hanner er som regel

genetiske fejlprodukter, der normalt er

XXY, hvilklet forklarer deres tortiemØn-
ster.

Selv om standarden forlanger sort, rØd

og creme aftegninger på en tortie, er cre-

men de lysere dele af de røde aftegninger,
sædvanligvis knyttet til tabbymønstret'

Da »fortyndingen« af sort er blå, er »for-

tyndingen« af rpd creme. Deraf fglget, at
»fortyndingen« af tortie er blåcreme. Rent

avlsmæssigt er situationen vanskelig, idet

tortier skal have larverne i pletter mens

blåcreme forlanges vel mixed i farven !

Det dominante gen for hvidplettethed,
S, dukker nu op i arenaen. (Dette er ikke at

forveksle med W, der frembringer den helt

hvide kat.)
Er det dominante §-gen tilstede, vil en

del af katten være hvid. Således vil en sort
kat med,S-genet blive til sort-hvid bicolour;
tilsvarende er der

rød-hvid bicolour
blå-hvid bicolour
chokolade-hvid bicolour
lilla-hvid bicolour og

creme-hvid bicolour.



Alle disses bicolour-stade skyldes S'et,
og de kan være enten hanner eller hunner;
derfor (ganske enkelt): en sort-hvid bi-
colour han er BX-Y.S-. Således er der tor-
tie-hvid hunner, og fortyndede tortie-hvid
(eller blåcreme-hvid) hunner, med de til-
knyttede chokoladetortie-hvid og lilla-
tortie-hvid hunner.

En virkning af §-genet er at forårsage
at pletterne på en tortie bliver fremhævet,
således at de fremtræder meget tydelige. Det
dominante §-gen for hvidplettethed bgr
ikke forveksles med det dominante Z, der
frembringer den helt hvide kat.

Har en kat 6t eller to W-gener, vil den
fremtræde som hvid. Wet llerner ikke far-
ven fra kattens genetiske make-up, det for-
hindrer blot den »ægte« farve i at komme
til syne. Så en kat BbDD vil være sort, men

lægges der et W til - BbDDI{w, så vil den
være hvid. (Det lille w antyder manglen af
et dominant l{-gen.)

En eller flere af en hvid kats killinger vil
blive farvede; farverne afhænger af for-
ældrenes skjulte farver.

Hvide killinger har sommetider en lille
plet eller medaljon på toppen af hovedet.
Denne plet vil angive kattens grundfarve -
men kan medfgre problemer, hvis grund-
farven er skildpaddefarvet! Til den hvide
kat er knyttet blå gjne og, til en vis grad,
døvhed. Ikke desto kan den hvide kat have
orange frjne, et orange og et blåt øje; og
selvom det ikke altid er tilfældet, vil døvhed
sædvanligvis optræde på den side med det
blå øje.

(Fra CATS,
oversat af Susanna Bugge. )

?

l

Behandling af bidsår hos mennesker
I Ugeskrift for Læger 1982, 144,2354, og
Dansk Veterinær Tidsskrift 1982, 2l , 1016,
kan man i en artikel af lektor, dyrlæge Jens
Arnbjerg læse om skadestuernes princi-
pielle holdning til behandling afbidsår for-
årsaget af hunde og katte. Af artiklen frem-
går, at der i efterbehandlingen anvendes
antibiotikum; som regel er penicillin det
første middel der anvendes. Dette vil oftest
have udmærket effekt overfor Staphylo-
coccus aureau, som er den vigtigste kom-
plikationsskabende bakterie ved menneske-
bid. Denne bakterie kan også isoleres fra
hunde- og kattebidsår, men den vigtigste
årsag til komplikationer ved hunde- og
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'l§;''

t9

kattebid er imidlertid Pasteurella multocida
bakterien, der kan isoleres fra mundhule og

tænder hos 55Vo af hunde og 80Vo af katte
afhængig af alder, størrelse og tandstens-
mængde, og som stort set er resistent over-
for penicillin. Forfatteren påpeger, at iflg.
de undersggelser, der findes, bør anti-
biotika som kloramfenikol, tetracyklin og

aminoglykosider anvendes, og at behand-
ling bgr indledes så hurtigt som muligt.
Han konkluderer, at det er nok en over-
vejelse værd om man ikke skulle indføre
tetracyklin som fgrste antibiotikum ved
behandling af hunde- og kattebidlæsioner
hos mennesket. Sg



LÆSERNE SKRIVER
En ægte fiernsynet kat!
Forleden fredag mens jeg sad og så !ern-
syn, kom min kone, Bodil, ind i stuen og
spurgte mig om jeg havde lagt Frederikke
samt 6n af hendes killinger ind i soveværel-
set i dobbeltsengen og tændt for {ernsynet,
hvor der var Ggg og Gokke. (Frederikke er
en skpn colourpoiritmor, der p. t. har tre
dejlige killinger.) Jeg forsikrede hende om,
at det ikke var mig. (Det ville jo være ener-
gifråds, eftersom jeg jo selv sad og morede
mig over de to komikere - og for ikke at
modsige mig selv hvad angår fråds, må jeg
hellere fortæIle, at apparatet i soveværelset
er vundet.)

Henrik, vor søn på 15, nægtede også
pure at have kendskab til dette. Sagen var
klar: Frederikke havde selv slæbt »Alexan-
der« ind i sengen og tændt for apparatet
derinde. Til Frederikkes yderligere ros
skal siges, at fiernbetjeningstingesten er
ikke en af den slags, hvor umiddelbar be-
rlring er tilstrækkelig for at påvirke appa-
ratet. Næh, man er nødt til at holde poten
på knappen i mindst et par sekunder, fgr

der viser sig noget spændende på skærmen,
men dette var altså ikke noget problem for
Frederikke.

Hun havde virkelig taget stilling til pro-
blemet omkring børns maniske trang til at
kigge fiernsyn - og hun havde handlet!

Frederikke blev noget sur i masken (som

normalt er smuk brun), da hun og Alex-
ander blev båret tilbage i kassen til de to
andre bgrn, som til gengæld var godt for-
nærmede over moderens forskelsbehand-
ling af »ungerne«.

Morale: Den der si'r at katten den er
dum
er ej populær i mine rum!

NB: Frederikkes mand, og far til de tre
små, vor egen blåmaskede hankat, Mathis
af Palet, er i sagens natur endnu mere intel-
ligent. Det kan jeg en ))fabel(( om en anden
gang I

Med venlig hilsen
Ove Klindt,

ilåå',å?åtil,ii:

Mere om
Åbenrå-udstillingen
Det var dejligt igen at være med på vor
egen udstilling. Nogle husker måske, at vi
fynboer måtte blive væk fra Århus-udstil-
lingen p. gr. a. mund- og klovesygen.

Selvom der er meget arbejde forbundet
med en udstilling, synes jeg altid det er en
forngjelse at være med til at arrangere. Det
skyldes vel nok, at bestyrelsen efterhånden
er godt sammenarbejdet, samt det at alle
faste støtter uden lor bestyrelsen troligt
møder op hver gang. Det må dog ikke
glemmes, at der stadig mlder nye hjælpere
op, og at vi måske netop denne gang fik
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megen hjælp fra de lokale JYRAK-med-
lemmer i området. Det er da også mit ind-
tryk, at udstillingen som helhed gik godt.
Mange gav udtryk for, at det var en dejlig
hal, hvor bl. a. udluftningen lungerede per-
fekt. Personligt synes jeg det var morsomt,
at vi havde så mange tyske udstillere, men
det skyldes jo naturligvis udstillingens
placering.

Uden uheld gik det dog ikke. En teknisk
fejl forårsagede, at vort billedmateriale blev
meget dårligt, så derfor efterlyser vi billeder
fra udstillere, der selv har fotograferet.
Disse vil så blive bragt i næste nummer af
Hvæssebrættet.

Mogens Østerby.



KATTEARTIKLER
SOIGNERINGSARTIKLER!

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørster

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

Teralin - Linatone - Pelstilskud

Kattehuler - Kattesenge
Transportboxe Kradserræ til væg og på stander

Katteparfume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Medlem af Rosen

Kattemad på dåse og tørkost

Konto
Kig ind hos

Rose ngårdsce ntret
5220 Odense SØ

TtL (09) 15 97 58

TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Århus)

Telefon 06 - 24 15 1 1

Åben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Hunde, katte og andre kæledyr modtages
i pension.

SOMMERPENSION
specielt for katte, med udendørs
' løbegård forefindes.

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

DYRLÆGEGÅROENI
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 - tl4 æ 99
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VermoxVet.
.-JAJ-\I-::r''J

Befrier hund og kat for indvoldsorm.
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 10 tabletter

Den bredspektrede effekt er betinget af behandling i

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

Dosering:
dgl. i 5 dage2X

2x
2\

Hvalpe og killineer 1i4 tabl
Katte og små hunde: 1/2 tabl
Større hunde: 1 tabl

Handelsform:

l. i 5 dase
I i 5 dage.

del
del

Bl sterpakning med 10 tabl å 100 mg.
Apotekerpns kr 2.1,10 (incl. moms)

VtRMOX.vet. tabl.
kan købås receptfri

å JAI\ISiSEI\FHAFIfVIA 3
HAMMERBAKKEN 21 3460 BIBKEROD TLF (02)8]1044

Klilrgeshoub
SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

T!L AVLSTJENESTE
INT CH.

cocoRtco's RoBtN
Kis/Mogens Østerby

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

SPøRGSIVIÅI T!L RUBRI KKEN

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

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

Killinger
lejlighedsvis til salg

Yvonne & Erik Larsen
2 x Bio,

2 x nom. Bis.

lxBio

Kornelparken 146 . 9310 Vodskov. Tlf. 08 - 28 63 41
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Tanker omkring en katteudstilling
Lørdag den 2. og slndag den 3. oktober
1982 afholdtes som bekendt den internatio-
nale racekatteudstilling i Agora'en i Åben-
rå, Spnderjylland. Jeg var en af de tre kon-
trollerende dyrlæger ved udstillingen og gik
og gforde mig visse tanker ved hele dette
opbud af lorskellig- »artede« katte.

Lad os starte udefra, - jeg var nær kom-
met lor sent lørdag morgen, idet jeg sam-
men med min hjælper forgæves ledte efter
indgangen til Agoraen - måske synes det
lidt »stupidt«, men adskillige andre havde
samme problem, Til gengæld må det så

siges, at da man endelig var kommet inden-
for, så priste man arranggrerne i hgje
toner. Hallen har et tiltalende udseende og
indretningen af bure, salgsstandere o.s.v.
var harmonisk og rationel.

Kl. syv startede vi indsyn al de mange
katte, ca. 355, og vi skulle være færdige kl.
10, så der var tryk på.

Til daglig i min konsultation kan jeg
undersøge en kat hver halve time - her
skullejeg/vi underspge ca,120 på tre timer.

Alligevel er jeg fast overbevist om, at
indsynet både var retfærdigt og fuldt for-
svarligt.

Rutinemæssigt undersøgtes kattene for
parasitter i pelsen og ørerne, samt om de
bar tegn på smitsomme sygdomme. Her må
jeg udtale min største ros til katteejerne,
idet standarden hos de indsynede katte var
forbavsende hlj. - Det var ganske få, vi ud-
viste bl. a. en lungebetændelse, en forkølel-
se og nogle med lopper. Det skal måske lige
nævnes, at katteejerne burde tage rent tøj
på samme morgen, de tager på katteudstil-
ling, idet man jo risikerer, at de selv slæber
kattelopper med på udstillingen, selv om de
tidligt samme morgen har vasket katten i et
loppebad!

Indretningen af dyrlægebordene var ikke
helt perfekt - idet stlrsteparten af kattene
saqrt ejere måtte stå meget længe udenfor
hallen i kulden (det var koldt den morgen),
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før de kunne komme ind for at få katten
synet. Hvilken belastning er det ikke for
svage katte og killinger at komme fra en
dejlig varm bil og så ud i kulden foran hal-
len og stå og vente der i f. eks. I lz time!

Arranggrerne kunne måske næste gang
flytte indsynsbordene længere ind i forhal-
len, således at alle katte + ejere kunne kom-
me indenfor i varmen og vente.

Med hensyn til kontrollen var der en tysk
dame, der spurgte mig, hvorfor vi altid er
så skrappe ved indsynet. Ja - svaret er vel
nok lidt banalt, men såre enkelt:

Jo skrappere vi er - jo mere beskytter vi
de raske katte, idet vi jo dermed formind-
sker smitterisikoen, og det kan vel kun
være i alles interesse.

Efter dyrlæge-kontrollen gik selve udstil-
lingen og bedpmmelserne i gang. Dette
punkt vil jeg ikke blande mig i, idet der på
dette område findes langt stlrre eksperter,
som er egnede til en sådan vurdering afud-
stillingens forl6b.

Jeg gik nogle runder lgrdag og sgndag og
fandt generelt set alt i sin skpnneste orden.
Der blev udvekslet mange fornufts- og
ufornufts-ord mellem ejere og tilskuere,
som der nu engang EØr, hvor mennesker
med samme interesseområde mpdes.

Alligevel studsede jeg lidt over visse kat-
tebure, som nærmest var »hermetisk« til-
lukkede med plastik. Den stakkels kat i så-
danne bure lå hele tiden ved en sprække i
plastikken for at få lidt frisk luft - eller skal
vi kalde det »træk«, hvilket jo absolut er
den bedste medicin for at hente sig en for-
kplelse. I kombination med, at hallen var
en smule for varm, så tror jeg, at er sådant
»plastik«-bur ville være et glimrende driv-
hus for tomater.

Der skal nok være mange katte som et
par dage efter udstillingenen er blevet for-
kølede!

Hygiejnen på udstillingen var hgj, dog
kan det lige nævnes, at kattemad - især råt,

i



Skødt Pedersens Eftf.
lens J. Bjergen Pedersen

BOGTRYK/OFFSET
Bispensgade 32 - 9800 }{j4rring

Tlf. 08 - 92 48 09

SPØRG BARE
Jeg læser med interesse »Hvæssebrættet«

når det kommer, og jeg ellers kan få lov til
det af min hustru. Der er bare en ting, jeg
gerne vil have belyst i Spgrg Bare, det er
som fplger:
l) Hvorfor vaccinere en killing, der fra

fødselen er automatisk vaccineret med
moderdyrets vaccine, som iflg. dyrlæger
er virksom til l2-ugers alderen?

2) Hvorfor laver kyndige kattefolk en lov,
at killinger må sælges som l0 ugers m/
vaccination, når denne vaccination reelt
intet er værd, men skal gentages ved
l2-ugers alderen?

3) Kan disse kyndige kattefolk ikke lave
denne lov om, så den siger: »Intet salg
fgr killingen er 12 uger og selvfglgelig
med vaccination, somjo så virker i ca. 2
år«?

Hvis det har nogen betydning kan 3) be-
nyttes som et forslag til GF. For mig at se

er det, som loven er nu, at smide pengene

præmie, de havde lnsket sig, vil jeg sige
hjertelig tillykke, for I har ligesom de præ-
mierede ejere bevist, at I har viljestyrken og
evnen at passe og pleje et så vanskeligt kæ-
ledyr som en kat nu en gang er, på bedste
måde.

>rJeg er sgu' min egen.«
H. P. Ruwald - »Bille«.

ud af vinduet, og killingerne undgår et stik.

Med venlig hilsen
Lissie og Carl C. Henriksen

(Stamnavn Chuki)
Østerbrogade l6

7100 Vejle

SYAR: Desvcrre opgiver skriveren ikke,
hvilken vaccine, der er tale om. Spørgs-
målene I og 2 er allerede blevet besvaret i
Hvessebrættet, 3-82, side I 1 .

Til spørgsmål 3 er dåt at sige, at selufølge-
lig kan det laves om; men de mennesker, der
( som jeg selv ) ikke vil sælge killingerne før de
er I 2 uger gamle, kan jo bare vente med vac-
cinationen. INGEN tvinger nogen til at sælge

i 10-ugers alderen.
Vedrgrende vaccination, generelt, er der

temmelig stor uenighed blandt dyrlægerne.
Det er en skam, for deres uenighed forvirrer
»» llynjs yns « sl t fo r me ge t.

Susanna Bugge.
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hakket kattemad - absolut ikke bør stå
længere i buret end 2-3 timer, idet dette er
et glimrende medium for ondartede bakte-
rier, hvilket kan resultere i de værste
diarr6er.

Mange katte så dog ud til virkelig at være
selskabsdyr og at nyde udstillingen til det
yderste. Til de ejere, som ikke helt fik den



Udstillinger

Januar 1983

9 Bovenkapsel (nl)
l5-16 Bruxelles

Brno
22-23 Kgbenhavn (ub.)

Bari
29-30 Ikke fastl,

Rennes

Februar
5-6 København

Tampere
l2-13 Clermont Ferrand

Verona
20 Boskoop (nl)
l9-20 Aix-en-Provence
26-27 Geneve

Augsburg
Ikke fastl.

Marts
5-6

12-13
t9-20

NL
B
CSSR
RK
I
D
F

DK
SF
F
I
NL
F
CH
D
S

I
F
NL
SF
A
N
CSSR
CH
N
NL
F

F
SF
N
N
D

F
N

F
DR

N
D
N

SF
N
NL
D
B
N
NL
RK

N
D
s
A
N
JK
SF
N

Maj
7-8 Thonon-les-Bains
14-15 Riihimåki

Lillestrøm
28-29 Trondheim

Ikke fastl.

Juni
l1-12 LePuy en Velay
25-26 Kristiansand

Juli
14-15 Vichy
14 Jyllinge (kit)

Augwt
6-7 Opplandskatta
20-21 Wiesbaden
27-28 Moss

September
4 Ikke fastl.
3-4 Skien
l0-11 Amsterdam

Ikke fastl.
l7-18 Hannut

Bergen
24-25 s'Hertogenbosch
25 Hillerød

Oktober
l-2 T6nsberg
8-9 Ikke fastl.
l5-16 Karlstad

Wien
Stavanger
Ikke fastl.
Ikke fastl.

29-30 Oslo

CH
SF

Fortsættes side 29

26-27

April
2-3
9- 10

l6-17
30- 1
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Genova
Haurbourdin
Nijmegen
Helsinki
Linz
Hamar
Prag
Winterthur
Drammen
Dronten
Monte Carlo

Rouen
Graz
Oslo
Turku
Fredericia
Andennes
Ancona
Ikke lastl.
Basel

F
A
N
SF
JK
B
I
D
CH

November
5-6 Neuchatel
l2-13 Helsinki



Klubmeddelelser

OBS - OBS
På vore udstillinger vil der for fremtiden
blive krævet dokumentation for tidligere
opnåede certifikater, CAC, CAP, CACIP
og CAPIB, for påfgring af titlerne Cham-
pion, Premier, Int. Champion og Int. Pre-
mier, samt BIO og Bedste titler for påfg-
ring af Gr. Int. Champion og Gr. Int. Pre-
mier.

Husk derfor at medbringe disse doku-
mentationer til udstillingen.

?F

Der er udarbejdet nye tilmeldingsformu-
larer til udstillinger i Danmark. Disse for-
mularer er åns lor alle danske klubber og
skal anvendes ved tilmelding til samtlige
danske udstillinger. Smid alle gamle formu-
larer ud, så bliver tre udstillingssekretærer
glade!

- 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-
r€tær.

DARAK RACEKATTEN
Hanne Kaarsberg Kjeld Schmedes

Albjergparken 55, I mf Sor4vej429
2660 Brøndby Strand 4700 Næstved
Tlf.: (02) 73 76 38 Tlf. (03) 73't3 s8

FIFe-GF
Referat af FIFe-generalforsamlingen i
Wiesbaden, d. 5.-6. november d. å. kan rek-
vireres af interesserede. Referatet kan be-
stilles skriftligt hos sekretæren. Pris kr. 10
til dækning af trykning og porto skal være
vedlagt bestillingen.

Mødevirksomhed
Bestyrelsen har på sit sidste møde vedta-
get at indffie ny praksis vedr. påfgrelse af
titlerne CHAMPION, INTERNATIO-
NAL CHAMPION, o. l. på certifikaterne.
Dette kan kun ske, hvis gyldig dokumen-
tation (dv.s. certifikat over tidligere erhver-
vede CAC o.l.) kan forevises.

Bestyrelsen har bl. a. beskæftiget sig med
planlægning af seminar og dommerassi-
stentkursus (se andetsteds), behandling af
klagesag, behandling af lorslag til FIFe-
generalforsamling, samt løbende FD sager.

Interesserede kan få tilsendt referat af
forskellige FD-møder mod indsendelse af
en adresseret og frankeret (2,70) retur-
kuvert til sekretæren.

Kattegrus
Medlemmerne i Århus-området har mulig-
hed for at købe kattegrus til indkgbspris
mod kontant betaling ved afhentning. Af-
tal tid med formanden om evt. afhentning
på adressen, Kærlodden 7. Telefontid: Kl.
l8-19.
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Gebyrer
Gældende for:
Stamtavler 0-3 mdr.
Stamtavler 3-6 mdr.
Stamtavlekopi* .....,......,...
Transfer
Stamnavn
Autorisering af Hankat**....
Killingeliste**
Alle priser er inklusive moms

Seminar
JYRAK planlægger afholdelse af et semi-
nar i week-enden 19.-20. februar 1983 på
Sydjydsk Ungdomsskole i Holsted. Vi har
tænkt os t løbet af lgrdagen at få belyst
emnet FeLV, kattens leukæmivirus, af en
specialist fra Landbohgjskolen. Et evt. fo-
redrag vil blive efterfulgt af spørgsmål og
diskussion. Da vi endnu mangler at udfylde
nogle timer, opfordres interesserede til at
komme med forslag, Der glres opmærk-
som på, at ikke alle forslag vil kunne efter-
kommes af hensyn til indpasning i det
lvrige program.

Deltagerantallet er begrænset til 60, så

en tidlig tilmelding anbefales, hvis man

ønsker at deltage. Indkvartering på dob-
beltværelser, sengelinned medbringes. Op-
holdet påbegyndes lprdag kl. l3 og afslut-
tes søndag ca. kl. 15. Overnatning + fuld
pension med morgenmad, for- og efter-
middagskaffe, frokost og middag belgber
sig til kr. 200pr. person.

Tilmelding til klubbens sekretær. Beta-
ling til kasserer senest 8 dagefgr seminaret.
Endeligt program udsendes i begyndelsen
af februar.

Kursus
JYRAK planlægger alholdelse af kursus
for dommerassistenter lgrdag d.26. marts
1983. For at kunne finde passende lokali-
teter, ville det være rart at vide, hvor stor
interessen er for deltagelse. Uforbindende
tilmelding kan derfor foretages inden 15,
januar 1983 til sekretæren. Program udsen-
des sidst i februar, hvorefter en ny tilmel-
ding vil være bindende.

kr. 45,00
kr. 90,00
kr. 115,00
kr. 20,00
kr. 200,00
kr. 65,00
kr. 70,00

*Stamtavlekopi hvis originalstamtavle
er bortkommet. Kopien beror hos
stambogsfØreren i 3 måneder efter an-
modning.

** En hankat kan autoriseres som »AVLS-
HAN<< efter indsendelse af en krypt-
orchid-attest samt bevis på, at der
foreligger et kuld efter ham. Autorisa-
tion udstedes af stambogssekretæren.

*** Optagelse på killingeliste dækker 2 må-
neder. pnskes der fortsat optagelse,
bedes meddelelse givet til sekretæren,
og kr. 35 pr. md. betalt forud.

Annoncer

l/l sidq
I 12 side
1/3 side
I 14 side

Opdrættere
lx 4x
300 l 100

150 550
100 370
75 275

Firmaer
lx 4x
400 1500

200 7s0
140 500
100 375

Opdrætter- og avl-annoncer kr. 50 for
et år. I disse annoncer kan kun foretages en

evt. adresse- og telefonændring, og de må
ikke fylde mere end 6 linier.

Killinger netop nu: kr. 30 pr. optagelse.
Annoncepriserne er exklusive moms.

Standarder
Et antal sæt standarder på tysk ellcr fransk
er til salg hos sekretæren. Et eksemplar vil
blive tilsendt efter skriftlig anmodning.
Pris kr. 30 skal være vedlagt bestillingen.
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Pointskala
der anvendes ved beregning af vindere af
avls- og opdrætsklasserne:
Bedste voksne / modsat kgn I
ungdyr/killinC ............... 100
Bedstekastrat............... 98
BIR ........... 97
CACIB/InI. Champion 96
BIO/CAPIB/Int. Premier 95
cAC .......... 94
cAP .......... 93
EX-l ........,. 90
EX-2-4 .................... 88
MG-l ......... 80
MG-2-4 ................... 76
God ........... 58
Temmeliggod(TG).......... 46

Der kræves minimum 88 points i gen-
nemsnit for at vinde disse klasser.

Konsulenter
Skulle du have spprgsmål at stille vedr. fod-
ring, kattefgdsler, 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.

KONSULENTER:

Inge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj I

6400 Spnderborg
Ttf. 04 - 42 94 s6

Norma A. Larsen
Lupinvej 6

6681 Holsted St.
Tlf.05 - 39 35 15

Inge Bilsted
Hpjdevej 36

2670 Greve Strand
Tlf.02 - 90 12 83

Lis Rhymer Friis
Bggevej 7
5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 l5 03

Fortsat fra side 26

Haugesund
Ikke fastl.

19-20 M0nchen
Lyon

26-27 Hamar

December
l0-l I Ikke fastl

Moss

Ovenstående er i overensstemmelse med
FIFe-liste af 1982-09-30.

Killinger netop nu:

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

Brune og røde
BURMESERKILL!NGEB

tødt 151 10 1982.
Ann Jæger

Roald Amundsensvej 1 1, 6700 Esbjerg
Ttf.05 - 15 36 43

N
D
D
F
N

D
N

Næste liste bringes i bladets juninummer
i 1983. Sekretæren kan altid konsulteres
vedrlrende mulige ændringer modtaget fra
FIFe.
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OUIiITESSENZA MANX RUMPIES
tødt 27 I 10 eller

lnt. Ch. Burlesque Quintessenza og
Gr. lnt. Ch. lnk Spot Quintessenza.
Else LUders, Grønlands Parkvel 82

2720Vanløse. Tlf. 01 - 71 71 81



Opclrættere
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

Tlf. 06 - 17 84 1Z et. 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
åF

»ROSENHØJ«
Lille perseropdræt i forskellige farver.

Killinger lejlighedsvis tit salg.
Tove Pedersen

Egevænget 34, 8310 Tranbjerg J. v/ Århus
Ttf.06 - 29 32 17

Colourpoint
»ZAKKO« Colourpoint

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

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

30

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 1 5 03

rla

»HAJEKA«

Opdræt af vildtfarvet Abyssinier farve 23
Karen og Hans Jeppesen

Ttf. 06 - 22 37 24



»PERADENIYA«

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.
Ellen Lønbæk

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

»SlGlRlYAr<

Opdræt af vildtfarvede ogøde abyssiniere.
Jørgen K. Andersen

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

I

Burmeser

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

Uranosve.j 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

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere samt

Hellig Birma. Killinger lejlighedsvis til salg
Hanne Kæhlershøj

Melbyvej 86, 5486 Grindløse.
Tlf.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

4r

»AF PEGU YOMA«
Opdræt af brune burmesere

Sterna Gilbe
Mi ltonsvej 21, 827 O Højbjerc

Trf. 06 - 27 10 02

»AF SiKIBOON«
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg.

Lene Bang Sørensen
Lillevej 5, Balslev,5592 Eiby

Ttf. 09 - 42 17 58

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

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

»FLORENTINE«

Brun maskede siamesere.
Helga og Gudrun MUller

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

3l



»AF JAWHARA«
Lille siameseropdræt i forskellige farver

Killinger lejlighedsvis tit 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 g1

5690 Tommerup. Tlf. 09 -75 14 17

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

OKH: Havana, Blå, Lavendel, Ebony
Srisse Leiditz

Østbanetorv 11, 8OO0 Århus C.
Ttf. 06 - 12 73 40

»TUNG-Sl«

Opdræt af Foreign White.
Killinger til salg.

lnge-Lis Christiansen
Jægerbuen 20, 2635 lshøj

Ttt.02 - 73 84 93

»AF ØLSTEDN
Opdræt af chokoladeplettet Orientalsk

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

5230 Odense M. Tlf. 09 - 1 5 87 80

{$

Manx
»OUINTESSENZA«

Manxopdræt i 8 generationer efter
Grand lnt.Ch. og lnt.Ch's.
Killinger i mange farver.

Else Lr"iders, Grønlands Parkvej 82
2720Vanløse. Tlf. 01 - 7171 81

Cornish Rex

»BODWIN«
Amerikansk og engelsk afstamning

i mange farver.
Susanna Bugge

Kærlodden 7, 8320 Mårslet
Trf.06 - 27 28 19

Til avlstjeneste
Perser

Hvid Perser 2a

CH. DENNIS LA DOUCE
3xBlO

Lis Christensen

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

Blå perser

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

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

Trf. 04 - 68 56 93

*
Blå Perserhan

PERSY VIRKETYST
Charles Nielsen

Emtekærgade 9, 5592 Ejby
TIf. 09 - 78 13 65
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Sort perser

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

Sort-hvid og sort perser

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

Vibeke Jensen
Sognevej 9, Kousted,8900 Randers

Tlf. 06 - 44 35 53 el. 06 - 41 29 31

Sort perserhan
BORUPS RICKY KASSANDER d.II

Jørgen Ernst & Lisb6t Larsen
Nørregade 38, 5592 EJby

Ttr. 09 - 46 18 31

*
Lilla perser 1c

ROCCI AF DYSSEC
3 x Ex. 1, på3 udst.

Curt Lykke
Blåvandradio

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

{e

Sort Perserhan
PELLE AF DYSSEC, gen for lilla

Christa Madsen
H. P. Hansensvej 3, 6400 Sønderborg

Trf.04-427477

Colourpoint

Brunmasket

HANSI AF BLOVSTRøD
Lis Christensen

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

?tf

Chokolademasket

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

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

6400Sønderborg -Tlf. 04 - 429456

Abyssinier

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

Fredenslund
Bøgebjerg 7, 547 1 Søndercø

Trf. 09 - 89 15 03

Burmeser

Lilla Burmeser
Int. Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK

lngelisa Børresen
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Aalborg SV

Trf. 08 - 18 02 62

r{9

Brun Burmeser
INT, CH. ITIOSO AF PEGU YOMA

lxBlO, lxBOX
Sterna Gilbe

Miltonsvej 21, 8270 Høibjerc
Ttf. 06 - 27 10 02
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Siameser og
Orientalsk korthår

Brun masket Siameser (lFA-testet)
tNT. CH. COCORTCO'S ROBTN

1 x BOX,2 x BlO, 2 x BtR, 't x nom. BIS
Kis Østerby

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

Brunmasket Siameser

FLORENTIN'S FELIX (lFA-testet)
Gudrun Mijller, Klintebjergvej 5

5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 16 58
I skoleferien: Gl. Strandfogedgåtd, 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 HENRI
Fader: lmport fra Holland.

SUsse Leiditz
Østbanetorv 1, 1. sa|,8000ÅrhusC

Ttf. 06 - 12 73 40

Chokoladeplettet Ori6ntalsk Korthår
DAVID AF øLSTED
Helle Møller-Mådsen

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

OKH - Lavendel
SALWEEN BLUE'S MARCH

EX1-CAC-BtO
Christian Dorf

Åbjerg 18,6340 Kruså
Tlf. 04 - 67 12 7s

Dlå.):9.):g.r:9..:g.r:9..:g.r:goll:.llE .:!t[.E:..&;..:
r rlArr!5!o3.'rr!?rrldrr!?lr3rr3rr3-rrSrr3r r3r r3rr!

Bil led materialet anvendt
i rubrikkerne

"Avlog Opdræt"
er »sakset(, fra udenlandske
katteblade.
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PERLER fra MORTEN

"PERLER fra MORTEN" - et varemærke for kvalitet

Gassius koncentreret KATTE SAN D

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

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

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

Leveres i 3, 6, 12 eller 25 kg,

GaSfiUf 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 FB MORIENSEN BULOWSVEJ 5C 1870 KOBENHAVN V TLF. (OI) 246701
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* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

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

9000 Aolborg


