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Opdrætter f
killingeproducent?
I et tidligere nummer af HVÆSSEBRÆTTET har
jeg været så letsindig at love at komme ind på begre-

ber som opdrætter og killingeproducent. Selv om
disse begreber i manges gjne dækker det samme, vil
jeg her forsgge at vise, at de faktisk er udtrvk for to
forskellige ting. Jeg skal undlade at tage stilling til
hvilken af de to begreber der er det rigtigste, for
begge har deres berettigelse.

En opdrætter er i mine gjne en person. der gennem
mange år frembringer afkom efter katte han selv har

frembragt efter en kritisk og selektiv ar1 enten på en

linie eller mellem to slægter, for derr.ed at stabilisere
udseende og ikke mindst temperament. Det vil sige,

at stamtavlen i flere generationer skal kunne udvise
det samme stamnavn.

En killingeproducent er så til gengæld en person,

der ved indkøb al 2 gode (?) katte af lorskelligt k6n,
år efter år frembringer killinger efter de samme dyr
indtil enten 6t af dem dør eller bliver for gammel til
den slags sjov, hvorefter der atter anskalles et n1't

dyr for at fortsætte produktionen.
Kun den, der har beskæltiget sig med opdræt i

mange år ved, hvor vanskeligt det egentlig er. Det
kræver, for det fgrste, god plads (3-4 generationer
under samme tag), for det andet, tålmodighed, og for
det tredie, penge. Det er nu sådan, at de fleste racer
er nemme at omsætte, så de killinger man ikke ønsker
at beholde for at avle videre på, let kan sælges. \Ien
det er også sådan, at det er morderlig svært i killin-
gens 10.-12. uge at se, om netop dette eksemplar er
just svaret på d6t, man ønskede. For at ride dette,
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må man have et godt kendskab til slægtens
udviklingsfaser helt fra fpdselen og dag for
dag opefter. Har man ikke dette kendskab,
skal man npdvendigvis beholde 2-3 ungdyr
indtil man finder ud af hvilket man vil
bruge. De 2,man ikke kan anvende i avlen,
kan så på dette tidspunkt sælges. Men er
det egentlig let at sælge en kat på 6-8 måne-
der? - min erfaring siger nej. Så her er vi
faktisk inde på plads og penge, da også
disse »unyttige« ungdyr skal have ordentlig
foder og samtlige vaccinationer skal også
være i orden.

Når man så hen ad åre når frem til 4.
generation, så er der faktisk ikke brug for
flrste og anden, men er man sentimental,
så beholder man dem hos sig alligevel, for
man kan da ikke sende sine venner væk,

endsige aflive dem, bare lordi man nu er
kommet et par skridt videre med opdrættet.

Får man så ydermere den tossede id6 at
prgve på at frembringe en ny farve, så skal
man have endnu stprre plads og endnu
større tålmodighed. Og som årene går, gges

ens bestand, for kattene er velpassede, vel-
plejede og holder i mange år. Så hver gang
man egentlig efter planen burde frembringe
en ny generation, så tæller man på knap-
perne, for har man egentlig råd?

Alt det ovenstående er killingeproducen-
ten lykkeligt fri for. Han har jo kun 2,

måske 3 hunkatte at bekymre sig om, og er
han en af de avancerede, har han sin egen
hankat. Han laver et kuld, når det passer
ham, og det vildeste i hans »avlsprogram«
er at finde en ny hankat den lille hunmis
skal på beslg hos næste gang naturen tager
overhånd. Han blander flere og flere stam-
mer sammen, og ingen v6d med sikkerhed
hvad eksperimenterne bringer med sig,
man kan nemlig ikke stabilisere hverken
udseendc eller temperament, når man gang
på gang forsøger sig med nye krydsninger.
Producentens avlsdyr er yderst sjældent
(aldrig?) at se på en udstilling, så han end
ikke aner om avlsmaterialet overhovedet
svarer til gældende standard. Ikke desto
mindre garanterer han den nye kgber, at

den lille yndige killing er egnet til både avl
og opdræt. Den nye ejer drager så forvent-
ningsfuldt afsted til kattens første udstil-
ling, og får en kæmpe dukkert når det af
bedømmelsen fremgår, at katten måske
med god vilje kan bedømmes til at være
»Meget God«. Hvor har jeg måttet trøste
mange fgrstegangsudstillere, der lørst på

det tidspunkt bad om råd.
Det er efter min mening forkert at for-

lange, at alle der vil frembringe et kuld stal
have et stamnavn. Stamnavn burde egentlig
kun erhverves i tilfælde af, at man seriøst
går ind i avlsarbejdet, med alle dens ulem-
per. Man kunne for eksempel kpbe sig et
stamnavn, når man begynder at avle på 2.

generation. Dette ville medføre, at stam-
navnet kunne tages for at være en garanti
for, at der ligger en tanke bag d6t man ggr.
I dag er det sådan at alle, der krydser 2 til-
fældige katte, endda aftilfældige racer,skal
have et stamnavn. Der er mulighed for fri:
tagelse i tilfælde af »fejlkrydsning« s11..

hvis kuldet er det eneste man ønsker inden
en evt. sterilisation af hunkatten. Hvad er
så det stamnavn værd? I mine Øjne intet.
Det er blot med til at forlede uerfarne
købere (det er alle begyndere!) til at tro, at
den yndige mis de køber med den fine
stamtavle er garanteret godt; og hvor tager
de ofte fejl! Er det virkelig nldvendigt at så

mange mennesker betaler så meget i lære-
penge? Tænk, hvis klubben i sin annonce-
ring i bladene kunne skrive: »Vil De have
avls- og udstillingsdyr, køb det med stam-
navn; vil De have dejlige kæledyr, kØb de
andre.« Først da ville klubben kunne borge
for kvalitetet, hvilket den desværre ikke
kan i dag.

-ar'-
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ÅgExnÅ - endnu engang!
Susanne Nielsen og Kjeld T. Mathiasen har været så venlige at udlåne nogle af
deres snap-shots fra udstillingen i Åbenrå.

Maydan-Shan's Janilee,
Bedste Ungdyr 6-10 måne-
der ved plasentati)nen i
Åbenrå. Ejer; Laila Bjer-
rum. Klubbens optinistiske

JbtograJ, Kis Østerbl', i ku-
lissen, ser glad ud; har
endnu ikke opdaget at der
er n.)get i vejen med kame-
rael !

Pelle af Agersnap under-
l;astes turderende blikke
aJ Heinz Kittel. Han(altså
Pellei, fk sit CAP. Ejer:
Susanne Nielsen.
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Hvis bare den hate wr noset tænset';'i1,!:Y,i{ 
Xf,i:rtå'7,Ti:,;;dersøst 

af Heinz Kittet mens

Goldit aj Agersnap, der Jik Exl, sj'nss at have misl.el dommeren Fru Okken.:' inleresse. Det er gorlt al
stewarden Alice Andersen hører tLl beundrerne. Ejer: Nonna.4. i,ar:;eti

1

:iir+i'l

iq



Fra f/rstegangsdeltagere ved
Jyrak's generalforsamling
Som lgrstegangsdeltagere ved Jyrak's gene-
rallorsamling ankom vi med forventninger
om at deltagerantallet for en sådan general-
forsamling ville være ca. 100-150 pers. Men
ak, vi blev sgrgeligt skuffede, der ankom
kun ca. 40, hvilket vi synes må være en stor
skuflelse ikke mindst for bestyrelsen, der
året rundt arbejder for os, og at medlem-
merne så ikke engang er i stand til at bruge
bare en lørdag på at vise interesse for for-
eningsaktiviteterne. (Det kan ikke passe, at
ca. 850 pers. er forhindret.)

Vi havde, uden dog at vide det, en for-
nemmelse af, at de der kom, var en fast lille
skare. som næsten var den samme hvert år.
Dette til eltertanke lor alle de, der ikke
modte op.

Derudover lorløb eftermiddagen fint,
dog med det in mente, at vi jo alle er voksne
mennesker og ikke bør lade temperamentet
lobe al med os, som det skere midt på efter-

middagen. Roen blev dog genoprettet, tak-
ket være Susanna Bugge.

Yi fgler ikke, at vi ved at deitage en så-
dan lgrdag eftermiddag, kan være med til
at lave revolution i klubben, hvilket vi hel-
ler ikke 6nsker, men vi synes, vi har fået et
bedre indblik i, hvad klubben egentlig fore-
tager sig af aktiviteter ud over udstillinger,
som de fleste af os jo kender så godt.

Denne orientering synes vi var meget
værd, ikke mindst når man tænker på, hvor
mange penge vi har givet ganske få menne-
sker rådighed over.

Til slut vil vi sige tak for en hyggelig
eftermiddag, samt ønske til lykke med gen-
valget og velkommen til den nye suppleant.

Vi håber, I alle har tid og kræfter til at
klare et par år endnu i samme ånd som hid-
til, da vi fgler, at I har gjort et godt stykke
arbejde. Tak lor det.

Førs t egangsdeltagerne H + J.

(Navnene er opgivet til redaktionen.)

furtel's Bonnie, l3b-
SP vid nok hvordan
,rsn poserer for folo-
grufen. Ejer: Karl-
Heinz Bartels.
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VAPONA STRIPS

Nedenstående er sakset fra Morgenavisen
Jyllands-Postens dyrebrevkasse ved Helle
Bjgrn. Det er ganske besynderligt, at man
i andre lande som f. eks. Tyskland og Sve-
rige, hvor Vapona må anvendes i beboelse,
ser helt anderledes på problemet. Det
er også besynderligt, at den danske indpak-
ning er forsynet med et sort kryds på
orange bund med teksten »Sundhedsfar-
ligt«, akkurat det samme er anbragt på
Pelikan korrekturlak, der anvendes jævn-
ligt på kontorer. Denne lille flaske er dog
ikke forbudt i beboelsel

Man kan så spprge, hvilken baggrund en
cand. scient. pol. (der er kandidat i polilisk
videnskab) har for at kunne udtale sig så
kategorisk og træffe beslutninger om an-
vendelse af et middel som Vapona Strip,
der er så nyttigt for alle os katte/hunde-
ejere, hvis dyr færdes i naturen.

Der kommer formentlig forbud mod Va-
pona Strips. Det mener fuldmægtig. cand.
scient. pol. Mads Juel Steffensen, miljø-
styrelsen. Han siger til Jyllands-Postens
dyrebrevkasse:

- Folk misbruger Vapona Strips, der kan
købes af alle på Shell stationer. Vi forstår
godt, at folk fristes. Men de overholder
ikke den trykte advarsel.

Det er et problem, for på langt sigt kan
giftstoffer skade fostre eller give kræft
eller hjerneskader. Nogle forspg med Va-
pona Strips i udlandet ser ikke særligt til-
fredsstillende ud med hensyn til langtids-
virkninger.

Derfor må Vapona Strips ikke hænge i
kontorer, beboelsesrum eller i rum, hvor
der opbevares, fremstilles eller forhandles
fødevarer.

- Må Vapona Strips hænge i stuen eller i
sommerhuset, mens man er bortrejst?

FOR ELLER IMOD?

- Nej, for ingen ved, hvor længe giftvirk-
ningen hænger i luften. Vi kan ikke give
regler for udluftning. Vi ved jo ikke, hvor
stor stuen er. Men vi ved, at kanariefugle,
bgrn og svagelige personer tåler mindre gift
i luften end raske voksne. Og det skal vi
tage hensyn til.

- Må Vapona Strips hænge i stalde med
malkekøer?

- Ja, hvis der ikke er mælkespande i stal-
den.

- Må Vapona Strips hænge i kenneler?

- Ja, men kun i rum, hvor hundene ikke
får mad. Vapona Strips må heller ikke
hænge på foderstoflagre.

- Må Vapona Strips hænges op i haven
for at jage myg væk?

- Ja, men ikke lige over bordet og kaffe-
kopperne.

- Hvor langt væk skal pladerne da
hænge?

- Ja, det er lige det. Hvor meget blæser
det og fra hvilket hjørne, Det er jo helt
umuligt at rådgive om, siger den efterhån-
den lidt plagede medarbejder i miljgstyrel-
sen. Han oplyser fredsommeligt, at han
ikke selv har hund og aldrig er blevet bidt
af en loppe. Alligevel er han og miljøstyrel-
sen opmærksomme på loppeplagen i de
mange hunde- og kattehjem. Store kemi-
kaliefabrikker forsker da også ihærdigt i
disse ting (der kan jo tjenes penge på det),
og der kommer en lind strØm til danske
myndigheder.

De undersgger tilbudene grundigt. For
nok skal midler være effektive, men sikker-
hed prioriteres hpjt. Der må ikke være risi-
ko for dyr og mennesker, hvis f. eks. loppe-
midler bruges forkert i for store doser.

Både tobenede og firbenede væsener må
altså væbne sig med tålmod, indtil den
ideelle kombination af effektivitet og sik-
kerhed dukker op på miljlstyrelsens skrive-
borde.
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Orientalsk Korth år, rfrd
Krithe Scheid.

Hidtil har de rØde OKH-katte haft udpræ-
get tabbyaftegning. Imidlertid har man nu
gennem flere års arbejde opnået at op-
drætte nogle enkelte rØde Orientalere uden
striber. Dog har de fleste af disse næsten
stribelpse katte en krave og svage striber
på poterne. Da enhver kat nedarvet bærer
et gen for tabby-aftegning, har man gen-
nem en Abyssinier indkrydset genet for
Abyssinier-tabby, der i sammenligning med
de andre tabby-gener (makrel-, klassisk- og
spotted-tabby) fremviser den mindste af-
tegning. Selv om Abyssinier-genet domi-
nerer over de andre tabby-gener, lorekom-
mer svagt-stribede dyr kun, når Abyssinier-
tabbygenet optræder homozygot (ensdob-
belt).

Gennem krydsning af Havanakatten,
Adamo van Sherazad, med en skildpadde
Siameserhunkat opstod den første røde
OKH-kat uden striber. Adamo er bærer af
Abl,ssinier-tabbygenet.

Opdrættet af ensfarvet rBde OKH-katte
bliver besværliggort, fordi genet for rødt
sidder på et k@nskromosom. Det betyder,
at man, når man krydser ensfarvede Orien-
talere med f. eks. Ebony, udover rlde og
sorte, også får skildpaddeaftegnede dyr
(d.v.s. eksemplarer med sorte og røde
pletter).

De ensfarvede rØde Orientalere er endnu
ikke ret udbredte. Imidlertid er kendere,
der een gang har set denne smukke kat på
en udstilling, blevet fascineret al dens yp-
perlige type og den regelmæssige farve.
Enkelte katte med denne specielle farve er
allerede blevet Best in Show på udstillin-
ger. Da der desværre endnu ikke er så

mange af disse katte, har de hidtil ikke
kunnet opnå CAC-status. (Fra 1. l. 1983

har de lået CAc-status /red. /.
Det i tabellen afbildede krydsningsskema

skal vise, hvilke kombinationsmuligheder
der er med det rØde gen.
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Rød Orientaler med kuld. Her anes svage strib.er på moderen.r bagben.
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Px Fr

hun han hun han

xx
sort

x x*Y
$d

xx*
skildpadde

XY
sort

x*x*
rød

x XY
sbrt

x*x
skildpadde

x*Y
rød

x{x*
rød

x*Y x*x*
rød

x x*Y
rødrød

xx* x x*Y
skildpadde rød

1a*/X*X*
skildp./rgd

xY/x*Y
sofif rød

xx* x XY
sort

xxlx*x
sofif rød

xYlx*Y
sortf rgdskildpadde

Forklaring:
X : X-kromosom med gen for sort.
X* : X-kromosom med gen for rødt.
Y : det kønsbestemmende mandlige Y-kromosom.
X : Ved at inaktivere en celles Y-kromosom under fosterudviklingen opstår både rgde

og sorte pletter. det kaldes skildpaddefarve.

ORIENTALSK KORTHÅR-STANDARD
Type ogJbrm:
Den ideale kat er slank, elegant, langstrakt
og smidig, dog også muskulgs.

Hoved:
Mellemstort, velproportioneret i forhold til
kroppen, kileformet. Kilen begynder ved
næsen og breder sig gradvist til begge sider
i lige linier til ørerne. Begge linier er
ubrudte (altså intet »whisker break«).

Qrerne er store, tilspidsede, brede ved
roden og forlænger kilens sider. Profilen er
svagt konveks. Næsen lang og lige og for-
længer pandens linie uden »stop«.

Snuden er fin.
Hage og kæber af mellemstgrrelse - ha-

gens stop i vertikal linie med næsespidsen.

@jnene er mellemstore, ikke for dybtlig-
gende, ikke fremstående og er mandelfor-
mede, let skråstillede, så de er i harmoni
med hovedets kileform.

t2

Krop:
Mellemstørreise - lang, slank - noget
muskulgs, dog elegant. Skuldrene ikke
kraftigere end hofterne. Hals lang og slank.
Ben lange og slanke, proportionale til
kroppen. Små og ovale poter. Meget lang
hale - tynd ved roden - endende i en spids.

Farve:
Regelmæssig, svag skyggevirkning på sider-
ne er tilladt. God kontrast mellem farveteg-
ning og kroppen.

Aftegninger:
Maske - ører - ben og poter - hale. Afteg-
ningernes farve skal være så ensartet som
mulig. Masken er forbundet med ørerne
ved farvespor, og den dækker hele ansigtet,
også knurhårspuderne. Masken må ikke
brede sig uden for kraniet.

Pels:
Meget kort, fin, skinnende, glat liggende.



Øine:
Ren, klar flarve, lysende, dyb blå (med und-
tagelse af OKH-self).

Bemærkninger:
For alle Siam-farver gælder: Svage schatte-
ringer på kroppen, i en farve i overensstem-
melse med altegningsfarverne er tilladt.

Det er tilladt ældre katte at have en mør-
kere kropsfarve.

Diskvalifikation i tilfælde af hvide pletter
og hvide poter, tendens til skelen, anden
gjenfarve end blå.

Fejl:
Pletter på bug og sider, striber og hvide
stikkelhår i aftegningsfarven (»brindle«).

Pointskala: 100 point.
Hoved, firer, fine:
Krop ( ben, poter, hale):
Pels:

Farve:

Qjne:
Kondition:

ORIENTALSK KORTHÅR _ SELF
Krop og farve:
Fuldstændig ensartet larve over hele krop-
pen og ensartet gennemfarvet til hårroden.
Knurhår og øjenbryn i samme grundfarve
som kroppen.

Øjne:
Klart lysencie gtønne, med undtagelse af
nr. 35 - som hos Siam.

Bemærkninger:
Mere gul end grpn pigmentering i gjenfar-
ven udelukker CAC, nr. 35 undtaget. Ingen
markeringer eller striber, med undtagelse
af tabby. Diskvalifikation ved hvide plet-
ter.

NR.29 d

ORIENTALSK KORTHÅR RØD
Pelsfarve:
Varm rØd.

Næs.espejl og t rædepuder:
Rosa.

Bemærkninger:
I tilfælde af hvidt i halespidsen, intet CAC.
Pigmentpletter på næsespejl eller sorte
knurhår er fejl. Svag schattering på pande
eller ben er tilladt.

Ordforklaring:
Homoxygot: om ensdobbelt anlægspræget
organisme der er konstant med hensyn til
en egenskab (»1sn linien). (red.)

Konveks: hvælvet, udadbuet. (red.)
( Fra » Die Edelkatze«, oversat og
bearbe-idet af Anne Burmølle. )

25 points
25 points
10 points
10 points
l5 points
5 points

HUSK AT ME,DDELE, ADRESSEÆNDRING

Stamnavn

OF BLUE WATER
lejlighedsvis opdræt af lilla, lilla/tortie
blåcreme og creme persere.

Tilavlstjeneste
Rocci of Dyssec (lilta porser)

4 x EX 
.1 på 4 udstillinger. Curt Lykke

Blåvandradio, 6857 Blåvand
Tlf . 05 - 27 g ! 11 lok. 39.
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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
Lupinvej 6,6681 Holsted St.

Trf. 05 - 39 35 15

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 27).

Stamnavn

,,BANGALORES"
BRUCE AF JACKMANIS (blå Perser)
OSCILLUM's ROSSINI (rød Perser)

Opdræt af perserkillinger i farverne
blå, creme, blåcreme, hvid, skildpadde,

rød, sort, bicolour og tricolour.

Bestilling modtages.
INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 . 9990Skagen
Telf. 08 - 44 38 83

14
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»KATFABET«
Katteejere er kendt for at tilskrive deres kæledyr hgjere magter. Men har De lØr set
katte, der smiler og boltrer sig så muntert som i Jill Tanenbaums kattekreation? Hen-
des »Katfabet« er inspireret af, og er noget af et minde til hendes to højtelskede Siame-
sere, Franny og Zooey. Da Zooey døde af naturlige årsager, lulgte Franny snart efter
af hjertesorg. Det er en rprende historie og et charmerende alfabet. Fra nu af kan man
roligt stole på alt, hvad katteejere fortæller!

0.-
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e I t lr åir4
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(Fra Upper & lawer case, International Journal ofTypographics, Sept.82.)
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Studiekreds i Nordjylland
Efter et par sabbatår, hvad mødevirksom-
hed angår, er der atter gang i studiekredsen
iNordjylland.

I efteråret 82 blev det tii 2 mØder.I okto-
ber mødtes en lille forsamling på 14. Vi
diskuterede bl. a. hvad vi gerne ville høre
om på de lglgende møder, og der fremkom
mange gode forslag, som vi vil prlve at få
realiseret i løbet af det kommende års tid
eller to. Forslag er naturligvis stadig meget
velkommen.

I november kom Siisse Leiditz og fortalte
på levende og interessant vis om katte-
fødsler. Derudover blev det også til et lille
kapitel om p-piller, samt soignering af
siameseren op til en udstilling. Alt i alt var
det en meget interessant eftermiddag, hvor
vi let kunne have brugt et par timer ekstra.

Den 15. januar var det perserens tur til
at blive pudret, børstet og friseret. Til dette
formål havde Gitte Bundgård medbragt et

pragteksemplar al racen, og han fandt sig ro-
ligt i at blive 'mis-handlet' dels af Gitte Bund-

gård, dels af Edel Ringsted. Det var aldrig
gået godt med en nysgerrig siameser!

Der var et fremmpde på ikke mindre end
30 personer denne dag, så der var ikke en

krumme tilbage af Nicos hjemmebagte
kage. Det var dejligt at se, at så mange
interesserede medlemmer var m6dt op, der-
iblandt mange nye, og på spflrgsmålet, om
der var nogen der var villige til at hjælpe
ved en eventuel udstilling i Nordjylland,
blev der prompte rakt de første 15-20 hæn-

der i vejret plus tilsagn om assistance fra
ægtefæller, så sig ikke, at vi ikke er aktive
her i Aalborg-området!

Resten af forårets program er fplgende:
19.03. 1983: Genetik - stambogs§ekretær

Helle Møller-Madsen.
16.04.1983: Kattesygdomme - dyrlæge

Viggo Mortensen.
Begge m@der holdes kl. 14 i Lokalhisto-

risk Arkiv, Peder Baskesgade 5, Aalborg.
Alle er velkomne.

Dorte Kaae.

BILLEDER
til »galleriet« over 19S3-vindere af de flor-

skellige titler Ønsker vi at samle i 6t num-
mer af Hvæssebrættet, nemlig nr. 4, der

udkommer i december. Alle er velkomne
til at sende billeder med angivelse af kat-
tens navn, race, titel. alder og ejerens navn.

Frankeret svarkuvert skal vedlægges.

Lisbeth Larsen har noget forsinket sendt os billede

af sin Bruntabby Perser, Alko aJ Klit, der blev

Champion og BIO i 1982.

l6
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og kattens
Kattebakker, madskåle og fuglebure renses og

desinficeres med 1/a dl Klorin opløst i 1 ltr. vand
Skyl grundigt efter.

Læs iøvrigt brugsanvisningen bag på flasken.

Renser, bleger, desinf icerer

ffiiWruffitll
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Fodring
Fodrer jeg min kat med hvad den har brug
for? Dette spprgsmål har mange spurgt sig

selv itidernes løb. Efter nærmere over-
vejelse kommer de fleste til det svar, at det
glr de nok. Der er dog altid et lille splrgs-
målstegn, som bliver hængende i luften.

Nu har dyrlæge Kurt Jensen, Afdeling
for fodringslære, Den kgl. Veterinær- og

LandbohBjskole, udarbejdet en lille Fod'
ringsvejledning for katte, som kan fås hos
praktiserende dyrlæger, der især beskæfti-
ger sig med mindre husdyr. Da desværre

ikke alle dyrlæger er i besiddelse af disse

informationssedler, skal vi her kort gengive

en oversigt, der viser det omtrentlige dag-
lige foderbehov.

ELLER
Dåsefoder og

Legems- Tgr- alm. hjemme-
vægt foder tilberedt

Aider foder i gr

Af 
. fodervejledningen fremgår desuden,

at mindst halvdelen af et alsidigt sammen-
sat kattefoder skal beståt af kød, fisk og
lignende dyriske produkter, desuden at til
killinger og diegivende katte skal de dyriske
lødeemner udglre omkring 2 /3 af den sam-
lede foderration.

Har din dyrlæge ikke fodringsvejlednin-
gen, og kan heller ikke påtage sig at skaffe
den, kan den fås ved henvendelse til Den
Danske Dyrlægeforening, Alhambravej 15,

1826 KØbenhavn V. Bed da om at få til-
sendt DYRL,IEGEN INFORMERER, Nr.
9.

,sB.

Swinging Melctdl"s Filou, ejer: L. Freund, kunne

ikke charnere sig til mere end Mg.

ikg igr
5 uger
10 uger
20 uger
30 uger
Voksen

han
kastrat

Voksen
hun
steriliseret

Diegivende

4,5
so

3,0

3,s
2,5

160

190

415

0,5

1,0

2,0
1,0

30
45

60

70

85

140

175

200

240
260

80
90

55

60
140

,?i,'JJ,:åJkflfl 
å'"Y-rå33?'if 

i§;''
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CHATUL SABRA
- en køt med en eacntyrlig bistorie, født i Israel af akendte forøldre -

shriær sine mernoirer

Udenfor står himmel og jord i 6t. Sneen

hvirvler op omkring vinduerne. Jeg stirrer
fascineret på fnuggene, der lægger sig på

vinduesruden, små krystaller, et helt eventyr.
Indenfor er trygr og varmt, den eneste lyd
er fyrets snurren og lWhiskys snorken. Efter
en lille tid bliver jeg trær af at interessere

mig for snefnug - jeg gaber kedsommeligt,
men husker stadig at krølle tungen elegant,
selv om der intet publikum er. Jeg er blevet
bedt om at skrive mine memoirer, måske

skulle jeg benytte de stille eftermiddagsti-
mer. . .

Min første erindring - j^, jrC var vel 6

uger gammel. Tryghed hos min mor, sol og

varme i et dejligt land fuld af idealisme for
mennesker, men det var ligesom vildkatte
ikke passede ind i der mønster. Også erin-
dring om sult, evig søgen i skraldebøtter -
og så denne forfærdelige dag, hvor man blev
jag,er af en hund. Panikslagen flugt ud i ho.
vedgaden, op i et palmetræ og timelang
angstfuld venten - venten på hvad? Sulten
meldte sig og længslen efter min mor, og
stille begyndte jeg at græde. Ingen af de

travle mennesker tog notits. Pludselig så jeg

gennem de tætte palmegrene et menneske,

en turist, som mor plejede at kalde dem.

Min gråd steg til kæmpejamren - og turisten
standsede, kiggede sig søgende omkring og

så et par store angstfulde øjne midt i pal-
men. Lidr parlamenteren med drenge på cy-
kel, lidt håndøre, og pludselig befandr jeg

mig for første gang i menneskehænder. De
var store og trygge, disse hænder, og mær-
kelig nok var jeg ikke spor bange. Vi talte
lidt sammen, tur.isten og jeg, og så befandt
jeg mig i en håndtaske på vej til en lejlig-
hed. Et par timer under en seng ligesom for
at sunde mig, så fandt .jeg ud af, at dette
var mit liv. Der kom'mange mennesker i
denne lejlighed. De talte højt, lo højt, gesti-

kulerede vildt. Liv og glade dage. Dette
er min mentalitet. Jeg var midtpunkt i det
hele. Man lo ad mine klovnerier, og aldrig
havde man set en mere bedårende kat. dg
dette på trods af, at det vrimlede med dem

på gaden - men der skulle en rurist til at
åbne deres øjne.

En dag gik turen i en kurv til en dyr-
læge- Attester blev skrevet, jeg blev befølt
på her og der, meget mod min vilje, men

blev fundet i god stand. Senere atter en

nervøs dag, tilproppet i en kurv blev jeg

vejet sonr overvægt og kom i, hvad jeg vil
kalde e,. kæmpe metalfugl (det var nu en
jet), og s:r fløj min nye mor og jeg til Dan-
mark. Jcg husker endnu, hvor ondt det
gjorde i mine ører at flyve, og skreg alt,
hvad mine lunger kunne bære hele turen til
mit nye land. Stor modragelse i lufthavnen
af en ny dyrlæge, der mumlede noget om,
at aldrig havde han ser en mere ynkelig
kattekilling, hvilket min mor høfligt over-
hørte. Karantænetid og helbredelse af en

meget dårlig mave, og så endelig en dag fri
i mit nye fædreland og mit nye hjem.

Mit første møde med 'iflhisky - en kæm-
pestor sort Amager-Vikinge-Barakkat med et
jættestort hvidt vikingeskæg. Han hvislede
en uartighed mellem hjørnetænderne, som

min mor naivt tog for en velkomsthilsen,
hvorefter hun overlod os til os selv. Jeg slog

halen omkring mig i en meger yndefuld
positur, kiggede skråt op på denne kæmpe

gennem halvt nedslåede øjenlåg - og så var
dette bytte nedlagt! Nu begyndte min egent-
lige træning som kat med den trofaste Whis-
ky som min guide. Jeg lærte at fange fugle
og ikke at vise dem til mor. Jeg fangede
mus, som jeg ikke spiste, fordi de var store
markmus. Jeg lærte at drille naboens fede
moppe oB slippe godt fra det gennem et
bestemt hul i hækken. Stor var min glæde,

da jeg kunne lære §Øhisky at hoppe ind gen-
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nem naboens køkkenvinduer og hugge fisken,
der lå lige parar tiI stegepanden. Sammen
terroriserede vi hele kvarteret. Srinke Frede-
rik, en stor brutal gammel hankat, der p[e-
jede at tæve \W'hisky, fik jeg også charme-
ret, og nu kom han dagligt for stille at høre
om vore sidste gale streger.

Ll.kkelige og harmoniske var barndom-
mens dage. Og alligevel - jeg følte stærke

kræfter drage mig væk. Jeg havde efter-
hånden udviklet mig til en grænseløs skøn-
hed. Fra den asiatiske kat, der mest min-
dede om en lille ørkenræv med store øjne
og endnu større flyveører, havde min krop
nu anraget de mest harmoniske linier, og

mine øjne var som det fineste gyldne rav,
og min brunspættede pels var blød som sil-
ke. Når folk spurgte, hvilken race jeg til-
hørte, sagde min mor altid stolt: Tulle er
en ægte Sabra kat, og så kendte beundrin-
gen ingen grænser, så mor planlagde så småt

at udstille mig.

Men der var pludselig intet, der interesse-

rede mig mere. V'hisky's tilnærmelser ke-
dede mig, Stinke Frederiks pralende historier
lod mig kold, at trække vat ud af vatposen
ned ad den tæppebelagre trxppe var heller
ikke sjovt - ja, selv at drille naboens ja-
panske dansemus, indtil den fik hjerteslag,
var ikke mere noget for mig. Og så en

kold vinterdag fandt jeg mig selv siddende
i toppen af vores højesre birketræ og råbe
ud til alle verdenshjørner: "Hello boys, here

I am, kom og lad os få lidt sjov". Mor var
chokeret og kaldte min opførsel meget vu[-
gær. Dyrlægen blev tilkaldt, en indsprøjt-
ping blev givet, men alligevel efter rette
fidspunkt fødte jeg 3 bedårende små killin-
ger, hvoraf vi beholdt den ene.

Den nat var den forfærdeligste i mit liv.
Jeg kunne ikke forstå, hvad det var, der var
ved at ske med mig. Jeg var fuldstændig hy-
sterisk og ville ikke lade mor ude af syne.
Vi fødte på badeværelsesgulrer, fordi mor
selvfølgelig havde talt dagene forkert, og
fødekassen slet ikke var klar. Mor læste

i kattefødebogen, medens ieg fødte, og
skældte ud over, at jeg gjorde alt i forkert
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rækkefølge, slet ikke som det stod beskrevet
i bogen. Vi var begge to nogle novicer på
dette område, men født blev de da, og vi
var enige om at beholde den røde. Mor
gnubbede næse på ham for at få liv i ham,
og grunden til at han i dag ligner en noL-

mal kat, er kun, fordi han havde sådan en

asiatisk spids snude, da han blev født. Mor
gnubbede og gnubbede, så den blev helt
flad, ellers havde han lignet en spætte i dag.

Vi blev enige om at døbe ham Thomas efter
vor beundrede forfatter Gallico's Thomasine.
En uges tid efter fødslen ville jeg ud på

sjov igen, men en dyrlæge satte for evigt en

stopper for det. Den kommende tid var lidt
besværlig, og jeg overgav hurtigt den videre
opdragelse af Thomas til Whisky. Dog lærts
jeg Thomas at "bide negle", som ingen dan-

ske katte synes at læggc stor vægt på, selv
dyrlægen havde aldrig set noget lignende.

Men føl i dag Thomas' kløer, så siger man:

"Godt, at jeg ikke er en liile mus imellem
de kløeru.

Tiden gik roligt og behageligt i vort lille
hus. Thomas udviklede sig til luftakrobat og

en rigtig irriterende unge! Jeg gik efterhån-
den mine egne veje. Fulgte hver morgen mæl-

kemanden på hans runde og kendte kvarte-
ret ind og ud. Så pludselig en dag kom mor
hjem med en ægtemand!! §i'hisky var deu,

der først overgav sig. Han nød, at der en-
delig kom et mandfolk i huset. Jeg var lidt
mere reserveret, men opdagede hurtigt, at
han var god til at åbne og lukke døre, når
det passede mig, så jeg accepterede ham også.

Vort hus var efterhånden blevet for lille
til vor store familie, og man planlegde en

flytning, Vi katte skulle blive en uges tid
alene i huset med adgang ril kælder og

selvfølgelig daglige besøg af mor med mad,
indtil a[[e vore kære gamle møbler srod i det
nye hus, så det ikke virkede for fremmed.
Men man havde gjort regning uden mig. Da
den store flyttebil kom for at hente møb-
lerne, tog jeg den helt store tur. Løb først
til venstre ned ad vejen og råbte til alle
naboerne, at nu flyttede mor og far og lod

(.fortsættes side 28 )



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 Cassius

koncentreret kattesand
Kattemad på dåse og tørkosl

Medlem af Rosen
Konto

Kig ind hos

Rosengårdscentret
5220 Odense SØ

Ttf. (09) 15 97 58

TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Århus)

Telefon 06 - 24 15 11

Aben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Eget hus! - udendørs
øbegerd!
Lige FERIESTEDET
lor mig!

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

DYRLÆGEGÅNOENI
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon OG - '14 

æ lill
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Vermo[Vet
Befrier hund og kat for indvoldsorm.

.-lAI-!-::l-t

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 sma8
VERMOX vet tabl. i praktisk blisterpakning med l0 tabletter

Den bredspektrede eifekt er betinget af behandling i

5 daSe 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/,1 tabl. 2 x dgl i 5 dage
Katte og små hunde: .1/2 tabl 2 x dgl i 5 dage
størrehunde: ltabl 2xdel i5dage

Handelsform:
Blisterpakning med 10 tabl å 100 mg
Apotekerpris kr. 2,1,10 (incl moms)

VERMOX vet. tabl.
kan købes receptfri.

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

å JAI\ISSIEI\IT{AFIfVIA T
HAMMEFBAKKEN 21,3460 A BKEFøD TLF (02)8]1044 o

,

SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

TIL AVLSTJENESTE
INT. CH.

cocoRtco's RoBtN
KisrtVlsgsns Østerby

Klingeskov 13. Klinteb.ierg
DK' 5450 Otterupr 09.8218

t)KI
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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. TI L RU BRI KKEN

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

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

Killinger
lejlighedsvis til salg.

2xBlO
CACIB

2 x BlO,
2 x nom. Bis.Yvonne & Erik Lareen

Kornelparken 146 .9310 Vodskov. Tlf. 08 - 28 63 41
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SPØRG BARE
1. Skal hankatte stadig have attest på, at de

ikke er krypt-f monorchide (ivfr. stam-
bogsregler 4b) for at der kan stambogs-

føres killinger efter dem?

For at få sin hankat registreret som
»Autoriseret avlshan« skal der en attest
til. Har man en hankat kun til eget
brug, vil en attest kun blive krævet i
tvivlstilfælde. FIFe har ingen regel
vedr. monorchide katte til avl, men der
er en regel om, at de ikke kan udstilles.
Forresten, en kryptorchid hankat er
ikke i stand til at få afkom!

2. Hvor registreres atkom efter en grønøjet
perser og en »almindelig« perser, hvilket
opdrætsnummer får de?

De vil altid blive registreret i RIEX med
de opdrætsnumre, som deres udseende
svarer til. Svarer de ikke til en aner-
kendt farvevarietet, vil de blive registre-
ret som 13x (ikke anerkendte farver).

3. Hvordan flyttes en opdræt l3a fra RIEX
til f. ex. opdræt 7, således at den kan ud-
stilles med certilikatstatus, her tenkes
især på det rent praktiske?

Lad os gå ud fra, at det i splrgsmålet
anvendte opdrætsnummer (l3a) er lig
med den nu anvendte betegnelse for
ikke anerkendte farver, nemlig 13x. l3a
i dag svarer nemlig til ikke-anerkendte
opdrdt som Balineser, Rag Doll, etc.
Altså, har man en l3x kat og man
ønsker at lå den flyttet til et anerkendt
opdrætsnummer, skal den udstilles i sit
hjemland i Novice-klassen med henblik
på flytning. Den skal opnå bedpmmel-
sen Excellent, og udtalelsen skal under-
skrives af to internationale dommere,
der i forvejen skal være bekendt med
grunden til kattens tilstedeværelse i
klassen. Opnår katten Excellent, vil.den
blive flyttet til det opdrætsnummer, der

angives af dommerne, men forblive i
RIEX. Også RIEX katte har certifikat-
status. OBS: Katten kan kun udstilles
som »Novice« 6n gang! Det er derfor
vigtigt at 6.n e1 »på toppen« når den
udstilles, d.v.s. dens pelskondition især
skal være i orden.

4. Hvor vil denne l3a's (l3x's) afkom i 1.,
2. og 3. generatton blive anbragt (RIEX
- LO), hvis de ikkeflyttes?

I RIEX.

5. Hvad er forskellen på en l3a og en l3x?
Eksempel?

Se svarene til 2 og 3.

6. Hvad er en Grand International Cham-
pion og hvordan bliver de det?

En Grand International Champion
(eller Premier) er en International
Champion kat, der 3 gange bliver BIO
elier er 3 gange nomineret til BIS i to
forskellige lande. Det vil sige: er katten
allerede International Champion (eller
Premier), skal den, for at opnå titlen
Grand International Champion (eller
Premier), udstilles på 2 internationale
udstillinger i hjemlandet og opnå BIO
begge gange (eller BIO-kastrat) eller
være nomineret til Best in Show 2 gang-
ge. Derefter skal det tredie BIO opnås
på en international udstilling i udlan-
det, eller skal den nomineres til BIS på
den udenlandske udstilling. Samme
regel gælder kastrater.
De krævede BIO samt nomineringer
skal være opnået efter 1. januar 1982,
hvor titien »Grand« indførtes.

7. Efter hvilke kriterier bedømmes hus-
' katte?
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Udelukkende efter udseende, dvs. skgn-
hed, velplejethed og temperament.

8. Hvorfor har opdræt 7 ikke lengere certi-
Jikatstatus (jufr. Hvessebrættet nr. 1,

1982 , side 24 )?

Der er fejl i listen. Alle anerkendte va-
rieteter har certifikatstatus efter 1. ja-
nuar 1983, med undtagelse af de
Gyldne Persere (8G SL og 8G SD), alle
l3x, Main Coon (13MC), alle l3a, alle
opdræt hvortil er ffrjet »x<<, British Tip-
ped (37 a-c samt silvervarianterne) og
German Rex (33GR).

9. Hvordan forholder man sig, hvis man vil
udstille i udlandet, vi tænker specielt på
rekvirering af spiseseddel og tilmeldings-
blanket?

Spiseseddel er et ømtåleligt emne, det er
nemlig ikke alle klubber, der sender
meddelelse ud på trods af, at FIFe lige-
frem forlanger det. Men, altså, når vi
får dem tilsendt, kan de rekvireres hos
klubbens udstillingssekretær, som også
er i besiddelse af de internationale til-
meldingsblanketter.
Man udfylder blanketten, indbetaler et
nærmere fastsat beløb på Felis Danicas
konto, vedhæfter tilmeldingerne kopi af
kvitteringen og sender hele molevitten
til klubbens udstillingssekretær (udland).

HUSK, tilmeldingen bliver ikke videre-
sendt, hvis ikke betaling kan dokumen-
teres.

10. Hvordan ser en Golden Perser ud gene-
tisk? (symboler (Aa, Bb, - osv)? )

A-B-CCD-ii, helt identisk med Brun-
tabby bortset fra polygenerne, som
endnu ikke kan angives i bogstavform.

ll. Kan den så ofte omtalte »Dr. Martins
forslag« bringes i bladet eller købes hos
klubben?

Svaret til begge spgrgsmål er NEJ. Som
det fremgår, drejer det sig om et »for-

slag«, som faktisk aldrig officielt er ble-
vet anerkendt. Man har dog i en pe-
riode anvendt det ved registrering af
visse »blandinger«. FIFe har forkastet
forslaget siden Dr. Martin forlod sin
post i Komitåen for LO & RIEX samt
Dommerkomitden i begyndelsen af
1982. Der er en del fornuftige ting i
hans forslag, desværre er der også en
del mindre fornuftigt.
I Tyskland er man i færd med at ud-
arbejde nye regler vedr. registrering, og
da tyskerne er de toneangivende inden-
for alt i Øjeblikket, skulle det ikke undre
om deres forslag automatisk bliver
anvendt af FIFe; men det får vi jo nok
at vide på et eller andet tidspunkt.

12. Vil der snart komme å-jour førte stam-
bogs- og udstillingsregler, herunder op-
lysning om udtagelse af Bedste katte
(BIO, BIR, NOM, BIS)+ en liste med
nye opdrætsnumre indeholdende oplys-
ninger om certifi katstatus?

Ja, der vil snart komme å-jour fgrte
udstillingsregler, samt regler for dom-
mere, dommerelever og stewarder. Den
franske version er lige blevet oversat til
engelsk og tysk; så snart de modtages
officielt fra FIFe, vil de (formoder jeg)
blive oversat til dansk. Man vil også
kunne få dem udleveret på et af de tre
FIFe sprog. Stambogsregler må nok
lade vente på sig (se ovenfor).
I de nye udstillingsregler er en npjebe-
skrivelse af hvorledes kåringer foregår.
BIR er afskaffet. Se desuden svar på
spgrgsmål 8.

13. Er det muligt at købe gamle udstillings-
kataloger og resultatlister hos klubben,
eller evt. låne til kopiering? Hvis ikke, vil
vi gerne have sat en lille notits i bladet
mod evt. vederlag:

(fortsattes side 28 )
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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-
mentåtioner til udstillingen.

SIDSTE - SIDSTE
I skrivende stund dumper FIFe' nyeste reg-
ler om udstillinger samt dommeruddannel-
se m. m. ind ad brevsprækken. Interesse-
rede kan lå et eksemplar tilsendt på et af
FIFe-hovedsprogene ved henvendelse til
Susanna Bugge. Til dækning af fotokopie-
ring samt porto skal kr. l5 fremsendes i
frimærker eller check. Disse regler vil for-
modentlig blive oversat til dansk senere på
året.

Felis Danica
Der afholdes plenarforsamling i Nyborg
den 12. maj 1983. Det anbefales stærkt, at I
møder op. Selv om I ikke har taleret under
mfidet, er det værdifuldt at opleve stemnin-
gen under disse møder. Mldet starter som
regel kl. 13, så der er en vis lormodning om
at det g@r det også i år.

De, der er interesseret i FD-forretnings-
udvalgets mødereferater, kan få tilsendt
kopi elter henvendelse til klubbens sekre-
tær.

Burreng Qring
planlægges tillgrdag d.9. april ved gården
i Horsens. De, der kunne tænke sig at give
en hånd med, bedes kontakte Kaj Erik See-
berg på tlf.05 - 64 12 19.

- 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 hos den arrangerende klubs sek-
retær.

DARAK RACEKATTEN
Hanne Kaarsberg Kjeld Schmedes

Albjergparken 55, I mf Sorgvej429
2660 Brøndby Strand 4700 Næstved
Tlf.: (02) 73 76 38 Tlf. (03) 73'73 s8

Kattegrus
!ledlemmerne i Århus-området har mulig-
hed lor at købe kattegrus til indkgbspris
mod kontant betaling ved afhentning. Af-
tal tid med lormanden om evt. afhentning
på adressen, Kærlodden 7. Telefontid: Kl.
l8-19.
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Gebyrer
Stamtavler 0-3 mdr. kr. 45,00
Stamtavler 3-6 mdr. kr. 70.00

Stamtavler 6-12mdr. kr. 90,00
Stamtavlekopi* .................... kr. I 15,00

Transter kr. 20,00
Stamnavn kr. 200,00
Titelopfgring (pr. titel) kr. 12,00

Autorisation af hankat** ........ kr. 65,00

Killingeliste** ..... kr. 70,00

*stamtavlekopi hvis originalstamtavle
er bortkommet. Kopien beror hos

stambogsf6reren i 3 måneder efter an-
modning.

** En hankat kan autorisere5 5e6 »AVLS-

HAN« efter indsendelse af en krypt-
orchid-attest samt bevis på, at der
foreligger et kuld efter ham. Autorisa-
tion udstedes af stambogssekretæren.

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

Annoncer
Opdrættere Firmaer
lx 4x lx 4x

1/1side........ 300 ll00 400 1500

l/2 side ........ 150 5s0 200 750

l/3 side ........ 100 370 140 500

l/4 side ........ 75 215 100 375

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.

Næste udstillingsliste bringes i bladets juni-
nummer. Sekretæren kan altid konsulteres
vedr@rende mulige ændringer modtaget fra
FIFe.

Vaccinationer
For eftertiden vil vi ved vore udstillinger
kræve, at de af fabrikken anfgrte vaccina-
tionsterminer overholdes. Det vil sige at en

almindelig kattesygevaccine gælder i 2 år,
hvorimod en kombineret, svækket, katte-
syge/katteinfluenza vaccine kun gælder i 6t
år. For at overbevise jer selv om det, bed
om at få posen udleveret ved dyrlægen næ-

ste gang katten vaccineres. Dette er i pvrigt
i overensstemmelse med FIFe's Ønske om
»gældende genvaccinationer«.

De, der synes, at ordningen er mærkelig,
bør tænke på. at vi primært er interesseret
i at beskytte kattene mest muligt. Vi har
også den erfaring, at det stigende antal
mod katteinfluenza vaccinerede katte er
årsagen til, at færre og færre kommer »ny-
sende« hjem lra vore udstillinger. De få,
der får »nysesyge« efter en udstilling har
vist sig IKKE at være vaccineret mod
influenza.

Konsulenter
Skulle du have spØrgsmål at stille vedr. fod-
ring, kattefødsler, 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-dvrlæge.

KONSULENTER

lnge-Lise Andreasen
Arnkrlsmaj I

6400 Spnderborg
Tll. 04 - 42 94 56

Norma A. Larsen
t.upinvej 6

668 I Holsted St.
Tli.05 - 3915 15

Inge Bilsted
Højdeve; 36

2670 Greve Strand
Tlt 02 - 90 12 83

Lis Rhymer Friis
Bøgevej 7
547 I SøndersØ
Ttf. 09 - 89 15 03

Jean Price
Kobbelhøjvej l9
9260 Gistrup
Tlf. 08 - 3l 43 93
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Ghatul Sabna -
(;fbrtsat fra side 20 )

mig blive tilbage, og dernæsr til højre og

råbte: ,Politi, politi, fremmede mænd stjæ-
lcr alle vore møbler". Til sidst måtte mor
tage mig med på sidste flyttelæs til der nye
hus, og sådan oplevede jeg en vidunderlig
uge som enekat, medens jeg hjalp mor med
ar få det hele på plads. Men lykken varer
ikke evigt, efter en uge kom de 2 guttcr
Whisky og Thomas, og de faldt øjeblikkelig
tit. En lille skov for enden af haven annek-
terede Vhisky, og han har værer den ukro-
nede konge lige siden. En ridestald i nær-
heden med en sort killing, hø, hestepærer

og sikkert også mus blev Thomas' oase. Kun
jeg kunne ikke rigtig finde mig til rette. Der
var ingen naboer i det nye kvarter, jeg

kendte, og som jeg kunne besøge. Der var
ingen mælkemand, jeg kunne gå rundt med,
og der var ugler, som gik til angreb på både

Vhisky og Thomas, medens jeg slap fri, fordi
jeg er så klog, som mor siger. Derfor bb-

gyndte, hvad mor kalder, min neurotiske
periode. Jeg gik simpelthen hjemmefra. Selv-
følgelig ikke langt, kun 1 km i fugleflugt-
linie, og altid i samme kvarter, nemlig med

gamle huse, hvor alle kendte hinanden og

tog notits af mig. Utallige er de annoncer,
mor ofrede i den lokale avis for at få mig
hjem igen. Så fik jeg halsbånd på med

telefonnummer og navn. En venlig, men

ubetænksom sjæl kørte mig til politistatio-
nen. Hjemme hos mor ringede telefonen,

'Goddag, det er Gentofte Poliristarion, må
vi h,rve lov til at tale med Tulle ti'ck..
l\'lor blev fuldstændig paf, men fik endelig
tager sig sammen og sagde: "Det kan De
desværre ikke, hun er ikke hjemme, og des-

uden er Tulle Lyck en kat". Der blev et
øiebliks tavshed, så sagde betjenten: "Det
må De undskylde, men så kan jeg hilse fra
Tu)le, hun sidder her på politistationen og
.'enter på at blive afhenteto, Lidt efter an-

iiorn mor hæsblæsende og rød i kinderne"

,Jeg havde haft det de.fligt, delt en frokost-
pakke og sovet lunt og hyggeligr på en af
boghr'1derne, men jeg skal ikke gentage, hvad
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mor sagde på vej hjem i bilen.
Nu er det holdr op med at sne, solens

stråler er brudt igennem, og et begyndende
forår lokker udenfor. Inden længe springer
bøgeskoven på den anden side af vejen ud,

og jeg kan næsten ikke fatte, at det er helc

3 år siden, jeg kom til Danmark.
Men nu lyder mors trin udenfor, en nøgle

bliver srukket i døren, jeg må løbe. ..
Alice Ruben Larsen.

(genoptryk fra Hvæssebrætret. l97l )

SPØRG BARE (fortsat fra side 25 )

»tVi vil meget gerne kgbe gamle (også
meget gamle) udstillingskataloger + be-
d/mmelseslister, eller evt. låne til kopie-
ring. Kataloger fra alle klubber har in-
teresse, og det betyder intet, hyis der er
skrevet noget i dem,«

Med venlig hilsen
Susanne Nielsen og Kjeld T. Mathiasen

Ådalsparken 56, st. th.
6700 Esbjerg.

Nu har I jo fået sat en gratis notits i bla-
det; jeg er nemlig ikke så sikker på, at
klubben har alle kataloger med resul-
tatlister arkiveret på en måde, at de li-
gefrem er let tilgængelige.

§.4.

BURMAKAT
Godt hjem søges til brun han ka-
strat, 2 år (1. 23.04.81), grundet
særlige omstændigheder. Meget
kærlig, godmodig og børnevenlig.

If. 06 - 9219 24

1 blåmasket siam, han,
1 blå + 1 sort OKH, hunner

født 30.1 1 .82

efter Benjamin af Bajang og
Klingeskovs lota.

Anders & Marianne, Odense tlf. 0S - 11 64 00



Opdrættere

Perser

,GREAT YARMOUTH'sn

Perseropdræt i farverne:
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

Tlf. 06 - 17 84 17 el. 17 96 76

»POINT OF DOVEB«
Specialopdræt af sorte persere +

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

Dover,7760 Hurup. Tlf.07 - 95 91 45
?Y§

»BOSENHØJ«

Lille perseropdræt i forskellige tarver.
Killinger lejlighedsvis til salg.

Tove Pedersen
Egevænget 34,8310 Tranbjerg J. v/ Århus

Ttf. 06 - 29 32 17

Colourpoint
"ZAKKO« Colourpoint

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

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

British Shorthair

"AF GRAC!A«
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,

hollandsk, svensk, dansk afstamning)
og Siam + Orientalsk Korthår.
Lis Rhymer Friis, Fredenslund

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

»HAJEKA«

O pdræt af vildtfarvede abyssiniere.
Karen og Hans Jeppesen

Abildvej 10, Skæring
8250 Egå

Ttf. 06 - 22 37 24
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»PERADENIYA«

Opdræt af vildtfarvede og (øde abyssiniere.
Ellen Lønbæk

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

,,SlGlRlYA«
Opdræt af vildtfarvede og øde abyssiniere.

Jørgen K. Andersen
Fagerh jem, Allestrup, 891"1 Allingåbro

Ttf. 06 - 48 18 84

Burmeser

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige larver
. Anna lbsen

Uranosvej 11,9210 Aalborg SØ
Trf.08-140339

»1\F KÆHLERSHØJ<r
Opdræt af biå oE brune burmesere samt

Hellig Birma. Killinger lejlighedsvis til salg
Hanne KæhlershØj

Melbyvej 86, 5486 crindløse.
T!r. 0g - 86 12 7C

_1.;

,NØRR«
Opdræt af burmesere i farverne: brun, lilla,

rød og tortie.
Karin og Erik Nielsen

Sonatevej 3, 8700 Horsens
Trf. 05 - 62 87 65

»AF PEGU YOMAU

Opdræt af brune burmesere
Sterna Gilbe

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

"AF SIKIBOON«
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg.

Lene Bang Sørensen
Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby

Ttf.09-42 1758

Siamesere og
Orientalsk Korthår

»BALLYBORN<r

Forejgn White - Siameser
Orientalsk Korthår

Allan Lanng
Jægersgårdsgade 48, 8000 Arhus C

Tlf. 06 - 12 72 7 4, evt. 22 46 02

»FLORENTINE«
B ru nmaskede siamesere.
Gudrun MUller Thomsen

Klintebjergvej 5

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

»FEGASUS«

Opdræt af Orientalsk Korthår,
Siamesere og f uldfarvede Havana,

Lavendel, Blå og Ebony.
June Krogsøe, Krengerupvej 9l

5690 Tommerup. Tlf . 09 - 75 14 17



»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

»AF JAWHARA«
Lille Siameseropdræt i forskellige farver

Killinger Iejlighedsvis til salg.
Anne Lise Kaae

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

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

OKH: Havana, Blå, Lavendel, Ebony
Srisse Leiditz

Østbanetorv 1 
r, 8OO0 Arhus C.

Trf.06-127340

"TUNG-Sl«
Foreign White.

Opdræt af Foreign White, Siam og OKH
lnge-Lis Christiansen

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

»AF ØLSTED«
Opd ræt af chokoladeplettet Orientalsk

Korthår, Havana og Siameser.
Helle Møller-Madsen,

Ølstedgårdsvej 19

5230 Odense M. Tlf.09 - 15 87 80

Manx

»QUINTESSENZA«
Manxopdræt i 8 generationer efter

Grand lnt. Ch. og lnt. Ch's.
Killinger i mange farver.

Bjarne Lriders, Grøndals Parkvej 82
2720Vanløse. Tlf.01 - 71 71 81

Cornish Rex

»BODWIN«
Amerikansk og engelsk afstamning

i mange farver.
Susanna Bugge

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

»RIBERIA'S«

Svensk og dansk afstamning
i blå-sort-smoke og flerfarvet.

Jan Pedersen
Nederballevej 20, 5463 Harndrup

Ttf. 09 - 88 17 08
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Til avlstjeneste
Perser

Sort perser

BORUPS RICKY KASSANDER d. II
Jørgen Ernst & Lisbet Larsen

Nørregade 38,5592 Ejby
Ttf. 09 - 46 .18 

3.1

Blå perser

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling Grrinfeld
Eskaer 13, Tråsbø|, 6200 Åbenrå

Ttf. 04 - 68 56 93

Hvid Perser 2a

CH. DENNIS LA DOUCE
3xBlO

Lis Christensen

Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 841 0 Rønde
Ttf.06-367284

Sort perser

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

Sort perser

PELLE AF DYSSEC, gen for lilla
Christa Madsen

H. P. Hansensvej 3, 6400 Sønderborg
Ttf. 04 - 42 74 77

Blå perser

PERSY VIRKELYST
Charles Nielsen

Emtekeergade 9, 5592 Ejby
Ttf. 09 - 78 13 65

Colourpoint
Brunmasket

HANSI AF BLOVSTRøD
Lis Christensen

Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 841 0 Rønde
Ttf.06-367284

Chokolademasket
CH. ZAKKO's CHOKO EKKO (BlO)

1 x Bedste Colourpoint
1 x Bedste modsat køn.

lnge-Lise Andreasen, Arnkildsmaj 1

6400 Sønderborg. Tlf. 04 - 42 94 56

Abyssinier

rNT. CH. AKSUM AF GLÆDE (23)

3xBlO,3xBlR
Lis Rhymer Friis

Fredenslund
Bøgebjerg 7, 547 1 Søndersø

Trf.09-89 1503

Burmeser
Brun Burmeser

INT. CH. MOSO AF PEGU YOMA
3xBlO,2xBOX,3xBlS

Leukæmitestet.
Sterna Gilbe, Miltonsvej 21

8274 Højbjerg. Tlf. 06 - 27 10 02
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Siameser og
Orientalsk korthår

Billedmaterialet anvendt
i rubrikkerne

"Avl og "Opdrættere« er alle

"sakset« fra udenlandske
blade.

Lillamasket Siameser (24c)

CH. JERRIK THAI-VALLY
lnge-Lis Christiansen

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

Blåmasket Siameser

SALWEEN BLUE HENBI
Fader: lmport f ra Holland.

Si.isse Leiditz
Østbanetorv 1, 1. sal, SOOO Århus C

Ttf.06-127340

Ebony (lFA-testet)
INT. CH. BENJAMIN AF BAJANG

Gen for blå og lilla.
Lene og Aase Christiansen
Slåenvej 1, 7080 Børkop

Tlf. 05 - 95 73 06 e!.05 -92 12 17

B runmasket Siameser (l FA-testet)
lNT. CH. COCORICO's ROBIN

1 x BOX,2xBlO,2 x BIR, 1xnom. BIS

2 x vinder af avlsklasse
Kis Østerby, Klingeskov 13

5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 18 44
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Brunmasket Siameser (lFA-testet)
FLORENTINE,s FELIX

Gudrun Thomsen, Klintebjergvej 5

5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 16 58
I skoleferien: Gl. Strandfogedgird, Gønhøj

9480 Løkken. rit. oa - 88 31 88

Havana
HERMES AV |TZA (29)

Svensk import - ren engelsk stamtavle.
Far til bedste siam OKH, Darak nov. 82_

SUsse Leiditz, østbanetorv 1,

8000 Århus C. Tlf. 06 - 12 7g 40

Foreign White
CH. O'RUSSET's SNOWBERRY

Best-ln-Show-Winner
Allan Lanng

Jægergårdsgade 48, 8000 Arhus C.

Tlf. 06 - 12 72 74, evt.22 46 02

OKH - Lavendel (f. 17-1-80)
SALWEEN BLUE's LAVENDEL MARCH

Ex l - BIO -3 x CAC -Champion
Søn af: Salween Blue's Kasimer.
Chr. Dorf, Åbjerg 18, 6340 Kruså

Ttf.04-67 1275
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Resultatq fra Darak's udstilling i
Hørsholmhallen 13.-14. nov. 1982

øVRiGE KORTHÅR

Int.Ch. SILVER ENRICO VON LOISACHTAL,
bedste voksen/han, silvertabby europ6.
Ejer: Bodil Sneskov Trangbæk

AFR00ITE ARRAKIS, bedste voksen/mods.køn,
abyssinier - sorrel. Ejer: Ronald Tømming

ZARoEMAHA's ØGIR, bedste kastrat/han,
British shorthair, blå.
Ejer: Ib Baunerhøj

NAJA SAPP0R0, bedste kastrat/modsat køn,
abyssinier - vildtf. Ejer: Birgit Spile

LITTLE MUPPET's BEAUREGARD, bedste ungdyr
6-lo mdr. Abyss'inier - sorrel.
Ejer: Myra Cakan, BRD

KIANDA's ADAl,l JR, bedste ungdyr 3-6 mdr.
Abyssinier - sorrel. Ejer: R.L. Jørgensen

Gr. lnt.Ch. CHIN's BRIGHELLA, bedste vete-
ran. Burmeser - creme. Ejer: Inger Spiro

Vinder opdrætsklasse: Stamnavn GERID0's.
Ejer: Rikke & Gert Esmann

PIV. Bedste huskat. Ejer: L, Spiegelhauer

SIArI/0RIENTALSK K0RTHÅR

TANHoLT's ALFA TRøFFEL, bedste voksen/hun
0KH, brunskildpadde. Ejer: Anne M. Hansen

GUSTAV AF BAJANG, bedste voksen/mods, køn
OKH, blå, Ejer: A. Sørensen & K. Andersen

SUN READ PERRY, bedste kastrat/han.
0KH, Fbony. Ejer: Erna Andersen

CASPER AF FREDENSLUND, bedste ungdyr 6-lo
mdr.OKH, brunspotted. Ejer: Jens Hansen

URUGUAY HVIDE PERRY, bedste ungdyr 3-6
mdr. OKH, Foreign t,rlhite,
Ejer: Nina Thorninger

Int.Ch. HAMILToN's NIC0LAJ, bedste vete-
ran. Siam, brunmasket. Ejer: Connie Grøn

Vinder avlsklasse/han: Int.Ch. C0C0RIC0,s
ROBIf{. Siam, brunmasket.
E;er: Kis østerby

LANGHÅR

KRIBEN PRINCE TROlAN, bedste voksen/han,
perser, chinchil la. Ejer: Aase Nissen

Ch. KAMI'44 AF KAI4BYSES, bedste voksen/mods
køn, perser, b1åskildpadde m. hvjdt.
Ejer: P. & T. Andersen

SALoME's GARS0N, bedste kastrat/han,
perser, rød/hv1d. Ejer: Anne Mette Hansen

VIRAK's DINGO, bedste kastrat/modsat køn,
perser, chinchilla. Ejer: I.M. Jensen

SILVER-SHAD0W's P0PPY, bedste ungdyr 6-.lo
mdr. Perser, creme. Ejer: A. Avantario,BRD

TITMOUSE LOY-MINI(lN, bedste ungdyr 3-6
mdr. Perser, blå/hvid. Ejer: Pia Flørnæs

Int.Ch. MAYA SULEIKA, bedste veteran,
perser, chinchilla. Ejer: Ruth Brynnum

Vjnder avlsklasse/han: Int.Ch. MILLWYND
ZEBEDEE. Ejer: Birthe Knudsen

Vinder avlsklasse/hun: KENTIA's l,lHITE
ELAIZA. Ejer: 0le G. Jensen

Vinder opdrætsklasse: Stamnavn MAYA.
Ejer: Ruth Brynnum

SEMI -LANGHÅR

Int.Ch. TORVMYRA,S GRAND SOLTARIO,
bedste voksen/han. Norsk skovkat (agouti)
Ejer: Dortemarie Kaplers

GoLDIKA VoN SCHNEEWITTCHEN, bedste voksen/
modsat køn. Brunmasket Birma.
Ejer: Margit Brueckel, BRD

ARYAVARTHA's MARA, bedste ungdyr 6-10 mdr.
Brunmasket Birma. Ejer: H, & F. Sneum

PAN's TORMOD, bedste ungdyr 3-6 mdr.
Norsk skovkat (agouti). Ejer: M. Bolle, BRD

IIIIS HøRSHOLM

Lørdag: HØJLYKKES MONIQUE DIMANCHE,
blåmasket siam. Ejer: C. Pedersen

Søndag: PANTHE0NS 0DETTE, perser, bl å.
Ejer:l4ette Lomholt Fogt
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Cassius
KONCENTRERET

Billigere i brug

KATTESAIID
* NATURPRODUKT, OPL"SELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING
* OPSUGER FORURENING DIREKTE OG HURTIGT

* STÆRKT ABSORBERENDE-HYGIEJNISK

* GARANTERET FRI FOR ASBEST

* NÆRMESTE FORHANDLER ANVISES

09203 CASSIUS kattesand, 3 kg
09206 CASSIUS kattesand, 6 kg

09212 CASSIUS kattesand,
09225 CASSIUS kattesand.

'12 kg
25 kg

PERLER tra MORTEN

A/s oARL FR. MoBTENSEN, Bgtiowsva sc, 1870 I(øBENHAVN v . TLF. (01) 24 67 01
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Kattehuler - Kattesenge Kattelemme -

Kattetoiletter'Kradsetræ til væg oo på stander
Katteparfume.

og så har vi netop den kr(temad Deres kat elsker
på dåse eller som torko5t.

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
e kspederes
omgående.

store specialforretni n

t

MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF. 08-121788

Vi f6rer alt i
HUNDE.OG KATTEFODER

miss hund

samt anikler

SOIGNERINGSARTI KLER:
Al e forende mærker i Shampoo - Pudder -

Kamme- Borster og 117 andre ting,som netop Deres
kat har brug for

VITAMINPRÆPARATER:
Pelstilskud - Teralinpiller - Modermælk - Pro cat -

[4ikrana - Linatone - Catrings produkter o.s.v.
Netop det din kat den elsker.

OVR\GE KATTEART\KLER:


