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Han siger jegerlsæsen.Detlconhan selu uæne.

Han gnne1, når hon hælder
de store, sot'tige kød-

og leuerstykker i krat'æky
op i min skå[, og siger:

Kræsnemøjka
Nå. Man har jo

ualgt sit miljø.
ldag skal den kræsne kat

ho' store, lækre fiskestgkker i hakket
leuer og indmod.

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

(Ellers kommer hon til at smide uQ.

lgenWhiskas.
Den kræsne kat hor noget ot uælge imellem.

hua'.
Han sidder deroure og smouser

i kronhjorL

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

han slipper let
omkringmoden til mig.

Så er det skroldesponden
og penge ud af lommen.

Men det synes, som om
han har lært deL

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

ikke selu

whiskas
Hvis duelskeren laæsen kat.

l\'lasterFoods as Vesterbrogade 84 1620 Kobenharn V Bales

leuer i

Han at



hvæssebrættet
18. årgang

Udkommer 4 gange årligt.

Årsabonnement kr. 50

REDAKTION:

Susanna Bugge
(a n svars have n d e)

Kærlodden 7

8320 Mårslet
Ttf.06 - 27 28 19

lrene Thisgaard
(annoncer)
Thorvaldsensvej 97

7000 Fredericia
Trf.05-933435

June Krogsøe
Krengerupvej 91

5690 Tommerup
Ttf.09-75 14 17

Anne Burmølle
Tamdrup Præstegård
8700 Horsens
Ttf.05-6732 15

Tryk: Skødt Podersens Etff.

Bogtryk & Offset, Hjørring

Indholdsfortegne\se:
Hurra! - om tre år
Til lykkel
Daggamle kyllinger ... . . ,

Fredericiaudstillingen, : : : : : : : : : :. : :.. : : :.. : :

Europ6
Berigtigelse...
Opfl askning af killinger
Forslgskatte.
Fra en british shorthair's dagbog............
Læserne skriver
Felis Danica
Nye bgger
Udstillingsdatoer ............,
Klubmeddelelser.............
Opdrættere
Til avlstjeneste.................

Eftertryk er kun tilladt med kildeangivelse.

4
5

6

7

15

l6
t9
22
25

26
28
28
29
3l
34

37

Forsiden:
Brunmasket Siameser, model 1983!
Foto: Stephe Bruin.
(Se også side I 7)

Dead-line:
Materiale til blad nr. 3-83, der udkommer i
september, skal være redaktionen i hænde
senest 15. august (håndskrevne manuskrip-
ter dog l. august).

3

/ 9 rrr't:>

\



U

CU

HURRA! - om 3-5 år kan
vi uden risiko fodre med råt
svinekød
Rå svinehjerter og -lever har altid været noget afdet lækre-
ste jeg kunne servere mine katte. Lige indtil sidste efterår,
hvor jeg i Tyskland overværede et foredrag om virussyg-
domme hos katte, herunder Aujeszky's sygdom, som kal-
des pseudo-rabies eller falsk hundegalskab. Under fore-
draget kom jeg i tanker om en notits jeg lige havde læst i
avisen om denne sygdom, der blev konstateret i en svine-
besætning på Sjælland og nogle dage senere også i Jylland.
Straks efter hjemkomsten fra Tyskland begyndte jeg at
koge disse lækkerier til kattene. De snuste til det, og
begyndte så at dække det til, Iige som man dækker andre
ting til i en toiletbakke. Alle så de bebrejdende på mig, og
stillede op i kø foran skabet hvor tprfoderet opbevares, Jeg
forslgte at tale dem til rette, skære stykkerne op i mindre
stumper, men lige lidt hjalp det. Så ristede jeg de små styk-
ker på panden, men ak, ej heller denne tilberedelse fandt
de behag i, Jeg blev hård og gav dem intet den dag, Hun-
den derimod fik sig en festmiddag ud af alle de rester. For-
søget gentoges nogle dage senere, men atter var det kun
hunden der spiste sig en pukkel til. Siden da harjeg opglvet
dette, for katten så værdifulde og for min pung så fordel-
agtige råfoder, og er gået over til de noget dyrere kvie-
hjerter, som glider ned uden stlrre begejstring, men kvie-
lever nægter de at rØre ved.

I løbet af vinteren indtraf så nogle dødsfald blandt
hunde og katte på Sjælland, Dgdsårsagen viste sig at være
smitte med Aujeszky's sygdom, og nu kunne man i radioen
hgre, at smittekilden var råt slagteriaffald. Inden da havde
vi heldigvis udsindt en skrivelsc til vore medlemmer og
advaret mod fodring med råt svinekød, og fortalt lidt om
Aujeszky's sygdom, der angriber nervecentret, hvorefter
døden indtræffer indenfor 2-3 dage.

I Landsbladet Mark og Stald (tilsendt os venligst af
redaktør J. Bonde), kunne man den 29. april l9E3 læse en
artikel af konsulent Torben Andersen, Landsudvalgets
afdeling for Svineavl og -produktion, der fortæller, at i
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vinterens løb har afdelingen udarbejdet en
plan for bekæmpelse af Aujeszky's sygdom
til fortsættelse af igangværende bestræbel-
ser forskellige steder i landet. Sygdommen
skal iflg. planen være udryddet i løbet af
3-5 år. Denne beslutning skyldes næppe de
få dødsfald blandt kæledyr, hvilket også
fremgår af fglgende, Aujeszky's sygdom
har været kendt i mange år, og hele tiden
givet anledning til kastninger, dødfødte
grise samt dårlige resultater i slagtesvine-
produktionen. Baggrunden for at iværk-
sætte en udryddelseskampagne nu er, at
fremkomsten af mere ondartede former af
Aujeszky's sygdom' med et mere ondartet
forløb, samtidig med at svineproduktionen
koncentreres på færre og større bedrifter,
bevirker, at et åbent udbrud afsygdommen
får langt alvorligere konsekvenser for den
enkelte. Hertil kommer, at en række lande
kan tænkes at forbyde import af kød fra
lande med Aujeszky's sygdom. I England
f.ex. er det vedtaget at udrydde sygdommen.
1løbet af 4-6 år.

I øjeblikket yder Slagteriernes Branche-
udvalg stltte til sanering af besætninger,
der har åbent udbrud af sygdommen. Ved
mistanke om sygdommen indsender dyr-
lægen materiale til Statens Serumlaborato-

rium, hvor den endelige diagnose stilles.
Konstateres det at være den ondartede
form, får besætningsejeren automatisk stlt-
te til sanering. Denne forelpbige ordning er
begrænset til at vare i 5 måneder, hvorefter
den endelige plan, der både omfatter akutte
udbrud og sanering på grundlag af blod-
prøvet, skal afløse den. Der ydes i øjeblik-
ket ganske pæne belgb til akut sanering, så
producenten kan erstatte besætningen.

Denne beslutning kan kun hilses velkom-
men af katteejerne, der med glæde ser frem
til om 3-5 år, når de atter risikofrit kan ser-
vere kattenes yndlingsspise, rå svinehjerter,
et par gange om ugen. Indtil da må det an-
befales at al svinekpd, -hjerter, Jever og
-struber koges. Dette på trods af, at enkelte
dyrlæge i dagspressen har givet udtryk for,
at kun hakkede struber anses for at med-
føre smitterisiko.

At ordningen er trådt i kraft, har jeg just
fået bekræftet ved en meddelse i radioavi-
sen om aflivning af 2000 svin på en avls-
gård på Fyn!

Til lykke - til lykke!
Klubbens mangeårige medlemmer Inge og
Knud Sørensen valgtes på Kattens Værns
generalforsamling den 26. maj i år til
ÅRETS KATTEVENNER. Inge har altid
vist interesse for Europeer, nu på en mere
konstruktiv måde, hvor ægteparret tager

sig af hjemlgse katte i Kolding og sørger
for at finde nye hjem til dem. Med udnæv-
nelsen fulgte 528 dåser kattemad, som vil
indgå i det fodringsprogram, som de kgrer
til glæde for byens sultne vildkatte.

,?X,'J,I,åIKI]5:åTKåBfl 
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Daggamle kyllinger
som foderenhed
Bglgerne går hØjt hos nogle mennesker, når
man bringer daggamle kyllinger som katte-
foder på tale. Det sidste jeg fik stukket i
næsen af en opdrætter, hvis katte iflg. en
dyrlægeerklæring alle er underernærede,
var, at det kan man bare ikke hvis man er
en rigtig dyreven! Andre har draget næ-
ringsværdien i tvivl.

For at imgdegå den fgrste påstand, kan
man anfgre, at kyllingerne jo ikke lader
livet af samme grund. Om de så skal
destrueres eller bruges som værdifuldt fo-
der, kan rent dyrevenligt være det samme.
Måske vil anvendelsen som foder være
dyrevenligt overfor katten !

Hvad næringsværdien angår, har man
indtil nu kun kunnet ty til rene gisninger.
Man formodede, at en daggammel kylling
nok skulle indeholde en del proteiner og

calcium, for slet ikke at tale om det gavn-
lige af de små fier i forbindelse med tarm-
rensningen. Men, som sagt, alt dette var jo
bare gisninger.

Nu er det lykkedes os at få fat i en tabel
vedr. næringsværdier ved fodring af mink
og ræve. I denne tabel er angivet de forskel-
lige næringsværdier af en hgne, forskellige
dele af den, samt æg og daggamle kyllin-
gerr. Råproteinindholdet angives som føl-
ger:

,;EG, frisk med skal 22,4 procerrt.
Daggammel kylling 57,9.procent.

Hvad calcium angår, indeholder et helt
æg (med skal!) iflg, tabellem 22,2 procent,
mens en daggammel kyllings indhold af
calcium er lig 0.

Man kan godt uden fare konkludere, at da
råproteinindholdet er så højt, kan daggamle
kyllinger indgå som en væsentlig foder-
enhed til katte, der jo som bekendt skal
have 213 af deres daglige ernæring dækket
afproteiner. 
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som alle kattevenner vil glæde

Platterne er frerirstillet i den fine blå
derglasur som er kendete§net for den

Porto ved forudbetaling kr. 14,- og ved
krav kr. 23,-.

fantastisker ogægte

Leveres
Diameterturret.

Alle 4plus porto.

platteserie

Sølv Tabby Skovkat Langhålet

Kunsthåndværk ApS
Jægergangen 104 . 2880 Bags{ærd
Tlt. (O2l 44 15 14 og (O2l 44 tS 64

Giro 8 26 79 95

MæxBuma AbesinerEuropæisk
Korthår

J. Jønsson har tegnet



F RED ERICIAUD STI LLINGEN
den 23.-24. april 1983

Det er svert at Jinde en grimasse, der kan passe, når man skal posere sammen med Fredericia
By's ,lErespræmie. Int. Ch. Captain Madigus af Tamara gjorde hvad han kunne efter den

spændende slutspurt om titlen BEST-IN-SHOW, som han vandt. Hans stolte ejer er Kirsten
Nielsen.

Efter endnu en vel overstået udstilling er
det tid til at komme med nogle betragt-
ninger:

For de fleste udstillere starter forberedel-
serne længe fpr selve udstillingsdatoen, og

den fgrste direkte kontakt med arranglrer-
ne finder derfor sted ved »check-in«, altså
dyrlægekontrollen. De fleste tog det meget
roligt (såvel katte som ejere), mens andre
var rystende nervøse - størsteparten dog

,|



uden grund. Desvæme rnåtte flere katte af-
vises p.g.a. mistanke om sygdom. Det er
altid meget beklageligt for en dyrlæge at
måtte afvise en kat. Set fra Jyraks side er
det mindst lige så beklageligt, det er be-
stemt ikke for fornljelsens skyld, at vi må
sige nej, men når fgrst dyrlægen har afsagt
sin dom, er der intet at gøre. Det er jo trods
alt for at beskytte vore kære misser, at det
sker, og til Jyraks ros må det nævnes, at
det er sjældent, at vi får indberetning om
syge dyr efter vore udstillinger.

Efter at have gennemgået udstillings-
kataloget, kan der laves lidt statistik.

Der var udstillere fra 4 forskellige klub-
ber, nemlig de 3 danske samt den tyske 1.

DEKZV. Totalt var der ca. 525 katte for-
delt på 309 udstillere.

JK RK DK EKZV

Antal
katte
iVo

88
16,8

258
49,1

52
9,9

t27
24,2

Ch. Anyara al Kattd, Alice og Aksel Jægers
brunmaskede Siameser, blev Best-in-Show
voksen i OKH-gruppen.

I gvrigt var der 80 katte, der var opfprt
som »absent«, da udstillingen var forbi, og
det sås da også tydeligt på de mange tomme
bure. Især var det slemt hos perserne, hvor
ca. hvert 5. bur stod tomt, mens det kun
drejede sig om hvert 10. bur hos de gvrige
racer. Der kan naturligvis være mange
grunde til, at man ikke tager sin kat med,
selv om den både er tilmeldt og betalt for.
Hvis man blot 8-12 dage fgr selve udstillin-
gen ved det, bør man meddele det til udstil-
lingssekretæren. Derved undgås dels de tri-
ste tomme bure, dels giver det mere plads i
en ofte trang hal, og endvidere letter det
arbejdet både ved planlægning af burplan
og selve buropstilling.

Til slut er der en stor TAK til alle, der
hjalp med at få udstillingen op at stå, få den
til at køre og pakke den sammen igen.
Uden den hjælp kunne en så stor udstilling
ikke gennemfPres.

Jyraks efterårsudstilling afholdes i Nør-
resundby - nærmere b€tegnet i Solsidehal-
len. Her håber vi naturiigvis også på god
hjælp fra de nordjyske JYRAK-medlem-
mer, således at også denne udstilling må
blive en succes. På gensyn i det nordjyske.

Dorthe K.

Antal
udst.
iVo

158

5l,l
52

16,8

27
8,8

72
23,3

Int. Pr. Lord-Nelson v. Goldregen er rolig og

fattet. Denne gang blev han Best-in-Show
Kastrat. Ejer: lutta Retmers.
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Dommerpanelet fra Fredericia: Venstre
kolonne den norske Laila Rdnneberg og den
svenske Britta Kastengren. Så har vi Elisa-
beth Kfihnel fra Østrig og Jon l{dgber fra
Sverige. tr den højre kolonne ser vi denfinske
Aino Aura ogfranskmanden Arlette Poirier.
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»Nu kan det snart være nok, - mine ører får I
i hvert fald ikke at se«!« synes Ch. Tabas
Rainbow ll/arrior at give udtrykfor. »Krige-
ren« blev BIO blandt de qemef hvide Per-
sere.

Agent 007 er altid på vagt - også her på skul-
deren af »filsen« Jean Price.
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Sødde du Nord, der blev Best-in-Show LH-
Killing, gav sig staks til at nyde successen.
»Sidder kokarden nu rigtigt? - Jeg må se

bedre efter næste gang der er engelsk valg
tfjernsynet!« Søddes ejer er Hanne Haibert.

Kornheddinge's Tekla, en sand pryd for
Europden, blev Best-in-Show modsat køn i

korthårsgruppen. Teklø en svensker og ejes
af Charlotte Heiberg.
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Petra Elschner's Swinging- Melody's Nelson
blev nomineret til Best-in-Show i killinge-
klassen.

Ch. Jogi vom Rhener Moor, der blev Best-
in-Show voksen Semi-Langhårskat. Denne

.flotte Birma ejes af Maritta Sielaff.

Enhver steward har sverl ved at holde sedlen
lige i munden når Int. Ch. Theo Lltalisala
rforfotteren til artiklen på side ??) skal præ-
senteres. Da Theo siges at veje ner l0 kg, er
det ikke så sert, at også Hannelare Asmus
ser lidt anstrengt ud! Theo blev Best-in-Show
wksen i korthårsgnuppen, til stot glode for
sine ejere, Hanne og Jan Hedegaard.

t2

Ch. Habbis Gnista, der blev bedste Chin-
chilla, sammen med sin ejer, Gunner Peter-
sen, der presenterer den flotte pokal Gnista
vandt sommen med BlO-titlen.
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Selv om man hedder ROMEO a'Huntet, kan
man være en lille sky 6n. Romeo var nomine-
ret til Best-in-Show i ungdyrklassen. Ejer:
Ann Jæger.

Hva'? - var der også kenguruer i Fretlericia?

- Der er mange måder al prasenterc en kat
på, denne hører til de mindre dekorattve!

HUSK AT MEDDELE ADRESSEÆNDRING

Stamnavn

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

Til avlstieneste
Rocci ot Dy$ec (lilla peraer)

4 x EX 'l på 4 udstillinger. Curt Lykke
Blåvandradio, 6857 Blåvand

Tlf. 05 - 27 91 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 aI 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 spørgsmåltil konsutenten (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

Musvitvejl . 9990Skagon
Telf. 08 - 44 38 83
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EUROPE

I en tid, hvor mennesker dyrker det outre-
rede (f.eks. ekstremt lange/korte snuder på
hunde og katte) og det barokke (f. eks.
nøgne katte, se billeder af dem i Edelkatze
2183), er en indsats til fordel for det norma-
le udtryk for en livsholdning.

Om midten, om det, af hvilket der hver-
ken er for meget eller for lidt, er ordet gyl-
den blevet brugt som udtryk for, at det er
det, hvormed man er bedst tjent.

Vor oprindelige huskat er aftype katten i
midten.

Hele denne skabning er passende til
funktionen jagt på smågnavere. Den er
kraftig og smidig; benene er af passende

længde til lØb og spring; snuden er passen-

de til at gribe og dræbe en rotte op til mid-
delstØrrelse. Den er normalkatten, et jagt-
dyr. Funktionsdygtig til potespidserne.
Europ6en er denne oprindelige huskat i
racekatteregie

Hos Europ€en ønskes den gamle hus-
kattetype bibeholdt uændret. Derved er
denne race bemærkelsesværdig, idet alle
andre racer ændrer type.

På andre områder tilstræbes imidlertid
ændringer, ellerjeg vil hellere sige: på andre
områder sætter opdrætteren ind med en
kultivering. Ved kultur forstår jeg foræd-
ling, forfinelse af naturen.

Kultiveringen foregår fgrst og fremmest
påfarvernes område.

Farverne hos det sig frit formerendejagt-
dyr er naturligvis camouflage-farver, altså
udviskede farver. Hos udstillingsdyret pn-
skes rene, klare farver og kraftige aftegnin-
ger. Disse klare farver og kraftige aftegnin-
ger opnås kun gennem selektion (udvælgel-
se). For hver generation kan man komme
et lille skridt videre.

Temperament
Gårdkatten, musefængeren, der hovedsage-
ligt er overladt til sig selv og ofte må fgre en

Af Elsa Reinecker

hård kamp for tilværelsen, har udviklet et
temperament, der egner sig for denne livs-
form. Europden er en selskabskat, og hos
den er en hel anden slags temperament hen-
sigtsmæssigt. Europ6en skal være venlig;
det er ikke blot hensigtsmæssigt, men ngd-
vendigt. Hos gårdkatten er det overflgdigt.
Europ6en skal være tillidsfuld, også over
for bgrn, hunde, og fremmede mennesker.
En tillidsfuld gårdkat bliver hurtigt dgdens
bytte. Fornem beskedenhed vil vær'e en dyd
hos det forkælede selskabsdyr. Troskab bli-
ver påsklnnet. Selvstændighed, pågåenhed,
psykisk robusthed er derimod ikke mere
livsngdvendige egenskaber. Og jagtglæde
skal konverteres til legesyge. Det for en sel-
skabskat hensigtsmæssige temperament op-
nås gennem selektion. Og det tager flere
generationer at omskabe den optimalt hen-
sigtsmæssige gårdkat til den optimalt hen-
sigtsmæssige selskabskat.

FIFe's nye europ€-standard indeholder
en programerklæringl den ideale europ6
forudsættes at være helt ublandet med
andre racer.

Man må derfor undre sig over, at FIFe
rundhåndet tillader samtlige hos siam og
perser forekommende farver hos europ6en,
Mange af disse farver kan jo kun opnås ved
indkrydsning af fremmed race.

Den svenske dommerring (SDR, der er
en sammenslutning af samtlige FIFe-dom-
mere i Sverige) besluttede derfor på sin
konference i februar 1983 at forelægge flg.
for SVERAKs årsmgde 1983:

Forslag til FIFe:
Fcir rasen Europeiskt Korthår kan choklad,
lila och tippade frirgvørianter samt andrc
rasfrdmmande pdlsfiirger/mdnster EJ god-
kdnnas, då standørden uttyckligen fdrutsdt-
ter att rasblandiny ej skett.

Formodentlig bliver dette forslag af
SVERAK forelagt FIFe's generalforsam-
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ling 1983. Forhåbentlig får det så støtte fra
Felis Danica.

Huskat
Det betones, at en europ6 ikke er det sam-
me, som det der idag går under betegnelsen
huskat. Det er der overordentlig mange,
der tror, og ikke bare rene lægfolk, men
også folk i Kattens Værn, dyrlæger, ja
sågar FIFe-dommere.

Om dette kan jeg synge mangen en sang.
Det pinligste var, dengang jeg solgte stam-
bogsfprte europ6-killinger på en racekatte-
udstilling, og en dansk FlFe-dommer kom
forbi, idet jeg nævnt€ prisen for en interes-
seret. Hun udbrød: 600 kr.! Det var sande-
lig meget for en huskat!

For at vise folk forskellen på en huskat
og en europ6 er udstillingernes huskatte-
klasse vigtig. Når man ser europ6er og
huskatte ved siden af hinanden, så kan
man, hvis man ellers har Qjne at se med,
ikke undgå at bemærke forskellen.

Der er virkelig en stor forskel på de op-
drættede dyr i klare farver og med tydelige
aftegn i strengt foreskrevne mønstre og de
mat- eller misk-mask-farvede gårdkatte og

disharmoniske hybridekatte. Hvis en enkelt
af de udstillede huskatte ligner europ6erne,
så er det fordi den er kommet i forkert
klasse. Den skulle have været udstillet i
novice-klassen

Novice
Gennem novice-klassen kan parpirlpse kat-
te opnå racekatte-status. Let er det imidler-
tid ikke. Dommerne er meget strenge, og de
anerkender kun et fåtal af de katte, der ud-
stilles i novice-klassen som racekatte. De
katte, der anerkendes, skal være virkelig
racetypiske. Men man kan hverken skue
hunde eller katte på hårene. Og dommerne
ser kun det ydre. Og bag det smukke ydre
kan der dglge sig meget fælt. Så hvis man
ikke kender sin novices baggrund, så må
det frarådes at anvende den som avlsdyr.
Det kan blive meget dyrere end at impor-
tere en American Shorthair fra USA. Ame-
rican Shorthair er det samme som europ6.
D.v.s. helt det samme er det nu ikke, for
american shorthair har været opdrættet i
100 år. I Sverige begyndte man at opdrætte
europ6en i 4Oerne. Det danske opdræt er
meget nyt og meget lille og baseret på novi-
cer - om end med kendt baggrund!

F*rySWWSSWWSWSSSSWW**SSSWWø*W

Berigtigelse

En vred ejer af Int. Ch. Soliman a,f Bekgår-
den, Liv Andersen, protesterede voldsomt
mod figurteksten under billedet på side 7 i
sidste nummer af Hvæssebrættet. Vi skulle
hilse og sige, at Solimans hale er aldeles ikke
..t'or kort, som insinuere! i ovennævnte ligur-
tekst; den er nemlig lige som den skal være! -
ellers kunne han ikke have vundet alle de

,llotte titler: BIO og BIR i Åbenrå t982,
BIO og Champion i Hørsholm 1982 og
CACIB i Fredericia 1983.

ee&&&&fr &&&&ø&&&&e&&&&&&fr fr &&&
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SIAM-MODELLER - fortsat

Brunmasket Siameser model 1977. Lag vel

merke til, at det her dreier sig om den helt
»egte« Siameser med både knek (flere! ) på
halen og skeløjet!

2xBl0
CACIR

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

Killinger
lejlighedsvis til saig

Yvonne & Erik Larren
Korn€lparken 146 . 9310 Vodskov. Tlf. 08 - 28 63 41

2 x BlA,
2 x nom. Bis.

1.7
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Danmarks ældste kat?

3

Brunmasket Siameser, model 1962. Mon
ikke Mitzi er Danmarks ældste kat? Mitzi
er født i England men bor nu sammen med
sin ejer, June Krogsfle, på Fyn, i en »stor-

lamilie« bestående af Orientalere af for-
skellige årgange. June fortæller, at Mitzi er

noget plaget af gigt, har lidt besvær med at
høre og se, og kan ikke længere trække
kløerne ind. Hendes lugtesans er der hel-
digvis ikke noget i vejen med, og June på-
står, at Mitzi er stadig i stand til at slå en
kolbøtte for at få fat i en reje.

Klfugeshotfs
SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

TIL AVLSTJENESTE
INT. CH.

cocoRtco's RoBtN
Kis/Mogens Østerby

Klingeskov 13. Klintebierg
DK. 5450 Otterupr 09.821844
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Opflasknin g af killinger

Feline Advisory Bureau's 18. Konference
blev afholdt i Cambridge, England, i okto-
ber 1982. Et af foredragene handlede om
opflaskning af killinger, og blev præsente-
ret af dyrlæge F. M. Baines, der især be-
skæftiger sig med nyfgdte kattes fysiologi.

Dyrlæge Baines indledte med at pointere,
at opflaskning af nyfgdte killinger er en
yderst krævende opgave, som man ikke bør
tage let på. Den nyf/dtes energikrav er to
til tre gange så stort som det for en voksen
kat. Da killingerne ydermere har bitte små
maver, er mange små måltider påkrævet.

Man må desuden slrge for at de nyfødte
opholder sig i en konstant temperatur. Det-
te er af stlrste betydning, idet en lunge-
betændelse udvikles hurtigt ved skiftende
temperaturer. En anden ting, vigtig at
huske, er den gnidning af mave og anal-
området, som moderen normalt foretager
med tungen, skal foretages regelmæssigt for
at ferne affaldsproduktet.

Opflaskning kan komme på tale i fglgen-
de tilfælde:

1) moderkattens dgd
2) moderens afvisning af afkom
3) alt for mange killinger i kuldet
4) manglende indtræden af mælkepro-

duktion
5) manglende evne til vedvarende mælke-

produktion
6) manglende evne til amning.

Med mindre man har god tid og tålmo-
dighed, bør man i de tre første tilfælde
overveje eutanasi som alternativ til opflask-
ning. Desuden bgr man huske på den høje
risiko for psykologisk abnorm udvikling af
de killinger, der holdes væk fra andre katte
i deres tidligste liv. Disse killinger vil ikke
senere blive i stand til at omgås andre.katte.
Dette er dog ikke et problem i et katteri
med mange katte.

Betingelser for opflaskning af
moderllse killinger
l) Korrekt temperatur:

l. uge 33oC-30oC
2. uge 30"C-28oC
3. uge 28oC-26'C
4. uge26"C-24"C

2) Egnet »bolig«: tøt, rcn og trækfri. En
varmekasse er ideel men dyr. En plantefor-
meringskasse med bundtermostat er et
ideelt alternativ. Den indvendige beklæd-
ning skal være tyk for at kunne holde på
varmen. Et syntetisk lammeskind eller
kraftig frott6 er ideel. Fugtighedsgraden
skal være korrekt; dette opnås bedst i en
planteformeringskasse.

3) Regelmæssig urinering og affgring.
Dette kan udføres med en fugtet vattot.

4) Regelmæssig fodring - fem til ti målti-
der i døgnet afhængig afhvad man brugcr.

Almindelig komælk bør ikke anvendes;
den er alt for tynd og har et lavt protein-
indhold. En kraftig mælk, så som konden-
seret mælk, der har høj proteinindhold, kan
gives fem gange i dggnet i en fortynding
svarende til 4 dele mælk og I del vand -
temperaturen bgr vætepå ca. 37oC.

Nyfgdte skal fordoble deres vægt inden-
for de l0 fgrste dage.

5) Egnet fodringsredskab: en 6ngangs-
sprgjte er uegnet, idet den kan drukne kil-
lingen eller forårsage lungebetændelse
p.g.a. fejlsynkning. En lille »flaske« med
en lille sut er ideel. Killingerne genkender
sutten, så den skal vælges med omhu og be-
holdes perioden ud. Sunde killinger vil
sutte livligt. Hvis en k:lling nægter at tage
føde til sig fra en sut, bør en mavesonde
anvendes. Dette bpr dog ikke ske uden

l9



konsultation-af en dyrlæge. Der er dog flere
ulemper ved mavesonde:

a) Killingerne begynder at sutte på hver-
andre, idet sutteinstinktet er meget
udviklet.

b) Killingerne kan ikke selv kontrollere
mængden af foderindtagning.

c) Sterilisation afmavesonde skal foretages
inden hvert måItid for at undgå infektion.

Moderkattens mælk -er meget proteinrig
og har et højt fedt- og laktoseindhold. Ko-
mælk har lavt proteinindhold og forårsa-

ler diarr6. Man er nu gået bort fra opfattel-
sen af, at alt for megen laktose forårsager
diarr6. Ufortyndet, kondenseret mælk er
rigere på proteiner end moderkattens
mælk. I de nedenfor anførte opskrifter er e)

det bedste, idet denne blanding er ikke for
kraftig og har en god kalorieværdi; yder-
mere, den vil ikke forårsage fordgjelsesfor-
styrrelser og er billig og nem. Af de kom-
mercielle produkter er kun CIMICAT
(Hoechst) udelukkende beregnet til katte -
de Qvrige produkter er hovedsagelig til
hundehvalpe. CIMICAT giver en god
væksthastighed, der svarer til moderkattens
mælk, men den har to ulemper:

a) kan forårsage diarrå
b) giver killingerne en upnsket lugt.

WELPI (Hoechst) har hØj laktoseind-
hold. Dens anvendelsesværdi for killinger-
ne underspges; den har allerede vist at give

en god væksthastighed.

Fordpielsesforstyrelscr hos killinger
under opflaskning
Forstoppelse kan være det største problem

Det daglige ernæringskrov

under opflaskning af killinger. Problemet
opstår som regel på grund af:

a) l'av madindtagning.
b) lav næringsoptagelse.
c) manglende stimulering af perinæalområ-

det (endetarms- og kønsåbningen).
Diarr6 kan forårsages af
a) overfodring.
b) for hgj kulhydratindhold i den anvendte

mælk,
c) for høj fedtindhold i den anvendte mælk.
d) infektion.

Behandling af diarr6
a) nedsæt madinftagning.

b) fortynd mælkeerstatningen l:l med
kogt vand.

c) magnesiamixtur, l-2 dråber i munden.

d) alvorlige tilfælde kræver væsketilførsel
straks. LAD VÆRE MED AT
TVANGSFODRE kollaberede killinger
- risikoen for fejlsynkningslungebetæn-
delse er meget stor.

Modermælkserstatning til killinger
Komælk - utilstrækkelig - (650 Kcal/kg).

Gedemælk - lav ernæringsværdi - (710

Kcal/kg).

Menneske-modermælkserstatning i dob-
beltstyrke - lav proteinindhold - (1083

Kcal/kg).

Opskrifter
a) piskeflgde: 225 ml. + I æggeblomme -

(821Kcal/kg).

N ødve ndi g t mæ I kevo lume n

a) 1090 Kcalldas b) 850 Kcal/dag

28 ml 35 ml
49 ml 62ml
69 ml 88 ml
90 ml 115 ml

Alder

NYfødt
I uge
2uger
3 uger

Ca. legemsvagt

100 g

175 g
250 g
325 g

Ansldet kalorieforbrug

30 Kcal/dag
53 Kcal/dag
75 Kcal/dag
9E Kcal/dag

a): kraftig mælk: mindre forbrug.
b): fortyndet mælk: stlrre forbrug.
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b)2Y, dl. komælk + I spsk med top tør-
mælk - (796 Kcal/kg).

c) 16 I komælk
+2%dlpiskeflPde
+ r/z tsk citronsYre
+ I æggeblomme
+ 1 tsk benmel
+ 2-3 dråber levertran - (1048 Kcal/kg).

d) ufortyndet, kondenseret mælk - (1580

Kcal/kg).

e) 4 dele kondenseret mælk + 1 del vand -
(t264Kcatlks).

TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Århus)

Telefon 06 - 24 15 11

Åben alle dage mellem 08.00 og 18.00

Eget hus! - udendørs
øbegerdl
Lige FERIESTEDET
lor mig!

Kommercielle produkter
CIMICAT (Hoechst - (1050 Kcal/kg).

WELPI (Hoechst - (1090 Kcal/ke).

-o-CIMICAT forhandles ikke i Dan-
mark. Produktet vil dog kunne fås hos
Jydsk Racekatte Klub's formand til en
ca. pris af kr. 25,00 + forsendelse for 250
gr. Til sammenligning kan anfgres at
Mikrana koster kr. 35,00 for 100 gr.

OtsS: Produktet er endnu ll(ke en ta-
gervare, så vil du undgå leveringstid,
sørg for at have det i huset inden katten
nedkommer!

Oversat og bearbejdet af
Susanna Bugge.

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

DYRLÆGEGÅROCru
Hobrovej 385
Råsted - S)00 Randers
Telefon 05 - t04 æ 99

2l

Kære læser!
Hvad kunne du tænke dig at læse om i dette blad? Hvad
synes du burde optages i de næste numre? Skriv til
redaktionen snarest, alle ideer er velkomne!



FORSØGSKATTE
Landsforeningen FELIS DANICA har i en
skrivelse rettet henvendelse til Panum
instituttet ved Københavns Universitet
vedr. anvendelse afkatte til forsflg. Neden-
stående svar er modtaget:

28.februar 1983

Landsfo rening en Fe I is D ani ca
v/formand Aase Nissen
Tryggevældevej 145
2700 Brønshøj

Kære Aase Nissen
Tak for Deres brev af 12. ds., hvori De beder
os notere navne på personer, der indleverer

( race )katte og dernest underrette Deres for-
ening. Endvidere beder De om oplysninger
om karantenetidens lengde m.v.

I de seneste år har vi kunfaet katte leveret
fra en enkelt leverandør i Odense, som er
autoriseret kattefanger der og i en række
kommuner omkring Odense. Vi køber ikke
katte, somfolk uopfordret kommer med.

Alle katte gennemgår efter modtagelsen et
sundhedseftersyn, vaccinøtion m.v., og der
ses specielt efter, om katten et tatoveret i øre
eller andre steder. Kottene holdes i karan-
tæneimindst2uger.

Hvis katten er tatoveret, forsøger vi gen-
nem Kattens Yern at få kontakt med ejeren

for at sikre, at denne ervidende om, hvad der

VermdxVet
Befrier hund og kat for indvoldsorm.

.-JAN.I:-,-Nl

VERMOX vet. er et bredspektret ormemiddel, der befrier hund og kat ior 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 lO tabletter

Den bredspektrede effekt er betinget af behandling i

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

Dosering:
Hvalpe og killinger: 1/4 tabl 2 X dgl. i 5 dage
Katte og små hunde: 1/2 tabl 2 x dgl i 5 dage
Størrehunde: ltabl.2xdgl i5dage
Handelsform:
Blisterpakning med 10 tabl å 100 nrg.
Åpotekerpris kr 2,1,10 [incl moms)

å JA!\ISSiEI\FHAFIfVIA 3
!AMMEFBAKKEN 21.3460 BTRKERØD TLF.(02)811044

\ktnærx \i:1.
Bciriw hund r,n h.lt

i,rt inr*,tldqcm

o
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VERMOX vet. tabl.
kan købes receptfri.



er sket med katten. Racekatte, der som ho-
vedregel ikke legalt kan vere fremskaffet ved
indfangning, skal vere ledsaget af oplysnin-
ger om, hvem der har ejet kalten, så ejeren
kan kontaktes.

Selv om vi kan skelne en række katteracer
fra »almindelige« katte, er der efterhånden
så mange racer, at det ikke kan udelukkes,
at en sjælden racekat »smutter« igennem
kontrollen.

I de seneste 34 år har vi modtaget I ellet 2
racekatte og I øretatoveret kat. Den tatove-
rede kat blev afleveret til ejeren, der ikke var
vidende om, at hans kat var leveret hertil.

Da vi ikke ønsker at anvende privatejede
katte til forsøg uden ejerens tilladelse, skal vi
gerne underrette foreningen, hvis vi modtager
racekatte, hvor ejerforholdet ikke med sik-
kerhed er oplyst tilfredsstillende. Vi vil også
gerne, efter anmodning og efter indsendelse
af tydeligt signalement, helst vedlagt foto,
undersgge, om vi skulle have modtaget en
savnet kat, men vi kan ikke påtage os gene-
relt at sende foreningen oplysninger om alle
katte, vi modtager.

Den bedste metode til at sikre sig mod, at
en kat uønsket anvendes til forsøg, er imid-
lertid (gre) tatovering, ogjegvil opfordre til,
at man reklemerer starkt for en øget ud-
bredelse af denne identifikation.

Til slut kan oplyses, at det sikkert i løbet
af få år vil blive forbudt at anvende indfan-
gede katte til forsøg, idet et cirkulere, der er
under udarbe.idelse, kun tillader anvendelse
af katte og hunde opdrættet til formålet hos
av I e re, d e r e r g od kendt af jus tit s minis t e r ie t.

Med venlig hilsen
H.-J. Skovgaard Jensen

dyrlege

I lighed med brevet, anbefales det, at lgs-
gående katte øretatoveres. Der er mange
påstande om tatbvering i forbindelse med
udstilling. Til belysning af problemet kan
nævnes, at FIFe under generalforsamlingen
i Paris, 1978, fastslog, at øretatovering ikke
vil trække ned i kattens bedgmmelse. Der
er allerede flere gretatoverede katte på vore

udstillinger, og de, der ellers fortjener det,
har alle fået deres certifikater og uden
nogen form for bemærkning på bedpmmel-
sen.

Fra Kattens Værns tidsskrift Kattens
Venner har vi så sakset nedenstående, hvor
foreningens formand, dyrlæge Tom
Schantz Kristensen, behandler cirkulæret
omtalt i brevets sidste afsnit.:

Justitsministeriets Dyreforslgsudvalg fo-
reslår, at der i medfgr af § 8 i lov om dyre-
forslg fastsættes regler om fremskaffelse af
dyr til forsflg.

Bekendtgørelse om fremskaffelse af hun-
de, katte og kaniner til forsøg.

Forslaget er fremsendt til justitsministe-
riet, som efter en hgringsperiode vil fast-
sætte de endelige regler.

Forslaget går ud på, at hunde og katte
samt eventuelt også kaniner kun må anven-
des til forslg, hvis dyrene er avlet med hen-
blik herpå (destinationsopdræt). Dyrene
skal hidhøre fra opdrættere, der er god-
kendt af dyreforsøgsudvalget, eller være til-
lagt i en virksomhed eller institution, hvor
der foretages forslg. Det skal dog fortsat
være muligt at anvende importerede for-
sggsdyr også af de omhandlede arter, så-
fremt dyrene i udlandet er opdrættet til for-
Sø9.

Baggrunden for udvalgets forslag er for
det første, at dyr, der er opvokset i fangen-
skab, efter en udbredt opfattelse belastes
mindre af anvendelse til forsøg end dyr,
der er opvokset i hel eller delvis frihed.
Dette synspunkt har særlig vægt for så vidt
angår forsøg, hvori det er et led, at dyret
lever videre efter selve indgrebet.

Desuden vil det kunne sikres, at destina-
tionsopdrættede dyr har en god sundheds-
tilstand. Dette vil i almindelighed betyde,
at videnskabelige resultater kan opnås ved
anvendelse af et færre antal dyr. Dette er
væsentiigt ud fra et etisk synspunkt.

Endelig vil forslaget betyde, at erhvervel-
se af forsøgsdyr gennem mere tilfældige ka-
naler udelukkes, og dette vil sammen med
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de i forslaget indeholdte regler om mærk-
ning alhunde og katte kunne udelukke den
måske berettigede mistanke, der af og til
gives udtryk for, om at forsvundne hunde
og katte er blevet stjålet og derefter solgt til
forsøg.

Blandt de vigtigste paragraffer i den nye
bekendtggrelse skal især nævnes:

§2
D1'reforsgg må kun foretages med dyr, som
1) hidr6rer fra godkendte opdrættere jfr. §

7 eller

2) er avlet i en virksomhed eller institution,
hvor dyreforsgg lovligt foretages eller

3) hidrører fra udlandet og i oprindelses-
. landet er opdrættet til dyreforsgg.

§4
Stk. l. I forsggsvirksomheden eller hos op-
drættere skal der findes oplysninger om
enhver erhvervelse og afhændelse af for-
søgsdyr med angivelse af dato, dyreart
antal dyr og leverandgr eller aftager. Ved
eget tillæg af hunde og katte skal dato,
dyreart og antal dyr noteres senest ved fra-
vænningen. For hundes og kattes vedkom-
mende skal tillige angives race, kpn, alder
og indentifikationsnummer, og der skal
fgres avlsjournal med angivelse af forældre-
ne samt oplysninger om sundheds- og syg-
domsforhold.

Stk. 2. For dyr, som hidrgrer fra udlan-
det, skal der foreligge oplysninger, hvoraf
det fremgår, at dyret i oprindelseslandet er
opdrættet til forslg.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1 og 2 skal
opbevares i mindst 3 år fra det tidspunkt,
hvor dyret senest har levet i virksomheden
e1ler institutionen.

§7
Stk. 1. Opdræt af forslgsdyr må kun ske
med tiiiadelse fra dyreforslgsudvalget.

Stk. 2. Tilladelse til opdræt afforsggsdyr
kan kun gives til den, der råder over de tii
24

formålet n6dvendige faciliteter, og hvis
virksomhed drives således, at der kan f6res
sikker kontrol med dyrene, herunder med
deres oprindelse.

Stk. 3. Tilladelsen kan begrænses med
hensyn til arten af dyr, og der kan fastsæt-
tes nærmere vilkår for tilladelsen, herunder
om avl, opstaldning, fodring, pasning og
sundhedskontrol. Dyreforslgsudvalget kan
give pålæg vedrlrende avl, opstaldning,
fodring, pasning og sundhedskontrol.

§8
Hunde og katte til forslg skal senest ved
fravænning mærkes på en måde, der sikrer,
at det enkelte dyr altid kan identificeres.
Såfremt der modtages hunde eller katte,
der ikke er mærket, skal mærkning ske
uden ungdigt ophold.

KATTENS VÆ,RN er tilfreds med det
nye forslag. Antallet af katte der bruges til
forspg vil givetvis blive mindre. Katte der
opdrættes til forsØg, er nemlig meget dyrere
end katte, det indfanges. Det betyder helt
sikkert at brugere afkatte til forsgg vil spa-
re på forbruget af katte.

Og stjålne katte, indfangne tamkatte og
vildkatte kan ikke længere anvendes til for-
sØ8.

KATTENS VÆRN skal appellere til ju-
stitsministeriet om at behandle forslaget
hurtigt - for forspgsdyrenes skyld.

TSK

Killinger netop nu

Brune Burmakillinger, f" 1 9/5-1 963
Etter Kalewa a, Pegu Yoma

og Gerlodo'! llanok
Sterna Gilbe

Miitonsvej 21, 827 0 l-iøJbjerg
Ttf. 06 - 27 10 A2



Fra en british shorthair's dagbog
l. afsnit: Begyndelsen til det hele

Jeg vil starte med at fortælle, at jeg er en
han og historien begynder, dajeg er ca. 12

uger gammel. Tiden fgr kan jeg ikke huske
noget om, andet end jeg kom til verden en
kold januardag i Kgbenhavn.

Da jeg blev 12 luger skulle jeg skifte hjem.
Jeg blev taget med til Odense, hvor mine
nye forældre skulle hente mig. Jeg kunne
godt mærke på dem, at alt ikke var, som
det skulle være, men jeg har fgrst siden fun-
det ud af hvorfor. Årsagen var simpelthen,
at mine nye forældre syntes, jeg var grim.
Jeg var måske også både for stor og for
lille, hvilket vil sige, at mine poter og ører
var for store, halen for tyk, mens alt det
andet ikke rigtig var fulgt med.

Nå, men jeg blev taget med til mit nye
hjem, som ligger i det jydske. Kgreturen
hjem gik rimeligt godt. Jeg sad i en pap-
kasse, mens min nye mor hele tiden aede
mig.

Mit nye hjem var et stort hus, som jeg

dog kun fik noget at se af den fgrste dag.
Min nye mor syntes, det var alt for meget,
hvisjeg skulle det hele igennem på en dag.

Den første dag kom der en masse menne-
sker for at se på mig, hele familien troppede
op, for de skulle se, hvad jeg var for et lille
væsen. Alle sagde, jeg var meget sød, men
jeg tror nu mere, det var for at trøste mor
og far.

Jeg havde fået en kostplan med mig, men
den fik jeg da heldigvis hurtigt revideret ret
kraftigt. Tænk, der stod jeg både skulle
spise ris og grønsager, ja, jeg ved ikke hvad
I synes, men jeg kan i hvert fald ikke lide
nogle af delene. I.mit bryggers fieg kalder
det mit, for det er kun mig, der bor der) har
jeg min madskål stående, og hvis jeg lår
grøn§ager især ærter og bønner, triller og
bærer jeg dem med lethed helt ind i stuen,
så min mor og far kan se hvor onde, de er
imod mig. Mor bliver somme tider sur,

hvis jeg glr det, men det har da haft den
gavnlige virkning, at jeg kun meget sjæl-

dent bliver udsat for »grgntfoder«. Min
hofspise er i øvri9t fiteder, men min
mor siger, jeg er en gris, når jeg bærer
hovedet ind i køkkenet og kaster det
op i luften for at lege med det. (Hun er
bare sart, hun kan ikke lide, de hvide øjne,
der kigger på hende fra sådan et kogt
prredhoved.) Nu har jeg måske talt nok om
mad, men for mig er livet ikke meget andet
end at sove og spise, måske også at klatre
lidt i gardiner. (I lvrigt må I godt få at vide,
hvis I da kan holde på en hemmelighed, at
jeg har lært at klatre i hessianen ude i for-
gangen, men jeg tror ikke mor og far kan
lide det, så I må ikke sige det til dem,)

Jeg skulle nu også til at lære noget nyt,
nemlig at gå i snor. Den første gang jeg fik
den på strejkede jeg totalt, men så fandt jeg
ud af, atjeg slet ikke kom ud, hvisjeg ikke
tog den på. Far fandt dog ud af, at hvis han
satte karabinhagen under maven på mig,
kunne jeg meget lettere gå med den, Jeg
vejede trods alt kun 1200 gram dengang.
(Det har ændret sig siden, men det må I
hgre om senere.) Nå, jeg lærte da at gå i
snor, men tænk jer en dag slap jeg fri af
den, men lar og mor grinede af mig, fordi
jeg opdagede det slet ikke. Jeg blev ved med
at gå og lglte bagbenet for at blive fri af
snoren, men det varede da heller ikke læn-
ge, indenjeg Iik den på igen.

Der kommer en gang imellem bgrn pit
besØg hos os. Det er nogle sjove stflrrelser,
man ved aldrig, hvad de finder på. Bedst
som man ligger og sover kommer de og pil-
ler ved en, men mor har sagt, jeg bare skal
give dem 6n over fingrene, hvis de bliver for
stygge, men det nænnerjeg næsten ikke, de
skal jo også være her.

Mangt og meget syntes jeg at have prøvet
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i mit ellers korte liv, men aldrig har jeg
været udsat for noget så forfærdeligt, som
at være på det de kalder en udstilling. Jeg
var fprste gang med i Kolding, men det var
ikke spor morsomt. Jeg blev lagt ind i et
bur. hvor en masse mennesker gik forbi, så
skulle jeg alt efter om de kunne lade mig
være eller om de absolut skulle pille ved
mig, bedpmme hvilken kategori menne-
sker, de tilhørte, og om jeg kunne lide den
eller ej. Der var en speciel type, som abso-
lut ikke hørte til den, jeg bedst kunne lide.
De havde allesammen hvide kitler på, og
nogle af dem hev mig ud af buret og andre
pillede?mig både her og der. I det hele taget

kunne jeg ikke se, hvad sådan en forestil-
ling skulle ggre godt for, men hver har jo
sin forngjelse, ogjeg fik da lov at bruge lidt
af mine kræfter overfor dem, der var værst
ved mig.

Nu har jeg desværre ikke tid til mere i
dag, men jeg kommer igen, næste gang med
en historie, der har hovedtitlen »SPRING
ALDRIG PÅ EN BRÆNDEOVN, DER
ERVARM«.

Alle er blot krummer i livets store kiks-
dåse, bortset fra mig jeg er en lækker lille
chokolademarengs.
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L,E,SERNE SKRIVER
Vedr. artiklen Opdrætter f
killingeproducent

Jeg 1æste Deres artikel med ret stor forbav-
se1se. For fØrste gang overhovedet, syntes
reg. De skyder helt ved siden af. Det må da
\ ære err kompliment. Men her forekommer
De mrg iidt firkantet og en smuie totalitær,
roel man nem't får den opfatteise, at der
kun eksisterer to slags »kattemenesker« -
og det var vel ikke Deres hensigt med den?

:5

Vi har selv to persere, 6n afhvert kgn, og
har fået fire kuld af dem, nu hvor de efter-
hånden er blevet 6 år. Vi startede med at
tage 800 kr. pr. kiliing, men tog 900 kr. pr.
stk^ for det sidste kuld, og to gange har vi
solgt kiliinger for 300 kr. til venner. Når De
så ved hvad mad, vaccinationer, stamtavle
og annoncering i dagblade koster, så skal
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der ikke det helt store datamatiske anlæg til
at regne »fortjenesten« ud. Det vigtigste for
os, når vi afleverer en killing er, at den er
sund og rask, og at vi har givet killingen en
start i tilværelsen, der måtte bevirke, at den
får så lang og naturlig en levetid som over-
hovedet muligt. Vi prioriterer dette langt
hgjere end alt andet.

Når man så samtidig har bestræbt sig på
at være ærlig over for kgberne, så de ikke
skulle blive bange for, at have »købt katten
i sækken<<, kan man vel ikke gpre det mere
rigtigt?

I det hele taget menerjeg det er vigtigt, at
man har gfort sig klart, hvad det er man vil
med sine katte; så har vi en chance for at
bevare en nogenlunde ren samvittighed,
ved det vi foretager os.

Som apropos til Deres slutbemærkninger
i artiklen, tror jeg, De gQr nybegyndere
dummere end de er! Thi den store pris-
forskel, der efterhånden er blevet mellem
de bedste og gemen€ racekatte, åbner jo
Øjnene på selv de stØrste dårer. Mon ikke
den annoncering De taler om, er ret over-
flgdig? Var det måske en id6, Susanna
Bugge, kun at tillade kvalitetskatte (sam-
men med deres ejere) i klubben, og så smide
alle os andre ud, der kun er de ulykkelige
ejere af ganske almindelige racekatte?

Se, jeg er overbevidst om, at begge begre-
ber har deres berettigelse, og hvis De har
samme opfattelse, så sig det bare rent ud,
og ikke på en måde hvor man tydeligt kan
læse mellem linjerne, at De står for en helt
anden holdning!

Jeg har meget stor respekt for opdrættere
(som vi jo, når alt kommer til alt, kan takke
for, at vi har to dejlige racekatte), men
respekten bgr være gensidig. Og hvis den

ikke er det, kunne jeg have lyst til til sidst
at stille Dem spørgsmålel Er Susanna
Bugge salig i den tro, at samtlige opdræt-
tere på 6n gang repræsenterer medlemmer-
ne aforganisationen trdc skinnende gloriers
brigader«?

Med venlig hilsen Ove Klint

Kære Ove Klint
Tak for brevet af 10. april. Jeg beklager
meget ikke at have været i stand til at be-
svare det på et tidligere tidspunkt.*)

Jeg er glad for Deres reaktion, for me-
ningen med indlæget er delvis at få en
diskussion i gang. Der er kommet en del til-
kendegivelser, Deres er den eneste negative,
hvorfor jeg især sætter pris på den!

Det er aldeles ikke min hensigt at opdele
»kattemenesker« i grupper. Min hensigt er
at åbne gjnene på de producenter, der ikke
engang bidrager til blot opretholdelsen af
gældende standarder, for slet ikke at tale
om en forbedring af dem, og alligevel tilla-
der de sig gang på gang at tage fusen på alle
de mange naive mennesker, der tror, at en
hgj pris (i stlrrelsesordenen kr. 1500-2000)
borger for kattens kvalitet. Det er disse
menneskers samvittighed jeg forspger at
vække til live.

Muligvis har jeg udtrykt mig uklart, men
lad mig slå fast endnu engang, at i mine
fijrc har »killingeproducenten« en lige så

stor berettigelse som »opdrætteren« så læn-
ge han er ærlig og ikke udnytter køberens
uvidenhed, faktisk som tilfældet er hos
Dem. Det ville så blot være en lettelse om
man direkte kunne se hvem der løbende
fglger med i udviklingen, som f. eks. ved
»stamnavn« kontra »ikke-stamnavn«.

Med venlig hilsen
Susanna Bugge

*) Ove Klint fik fprst svar i begyndelsen af
maj, og bad om også at få det med i bla-
det.
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FELIS DANICA
Der har været afholdt plenarforsamling i
Landsforeningen. Klubbernes medlemstal
for 1982 blev angivet til:

DARAK 457
JYRAK 895

RACEKATTEN 1193

Af væsentlige vedtagelser kan nævnes:

a) forhpjelse af kontingent til kr. 10 pr.
medlem,

b) forhgjelse afdiverse afgifter i forbindelse
med registrering,

c) fastansættelse af stambogsfgrer på deltid
(s/8),

d) nye vedtægter,
e) forslag til FIFe-GF om ændring af prak-

sis vedr. registrering af Somali; om at
fransk, tysk og engelsk ligestilles som
officielt sprog; om at dommerelever også

kan fungere under Endagsudstillinger,
hvorved de kan opnå Vz certifrkat,

f) FIFe's udstillingeregler oversættes til
dansk, hvorefter de gamle, danske regler
bortfalder. FIFe's udstillingsregler tilfg-
jes specifikke danske krav som f. eks. at
der for hanner over 6 måneder skal der

ved dyrlægekontrollen forevises en attest
over, at testiklerne er normalt udviklede
og ansatte,

g) en kats egenavn (sat fgr eller efter stam-
navnet) må ikke bestå af flere end hgjst
15 bogstaver og kan kun anvendes 6n
gang indenfor otte år. Et indregistreret
navn kan ikke senere ændres, med min-
dre stamtavlen pga. fejlagtig køns-
bestemmelse senere skal ændres til et
andet køn. Det står opdrætteren frit at
§ætte stamnavnet foran eller efter ege-
navnet.
Aase Nissen blev genvalgt som formand,

Kjeld Schmedes som vicesekretær. Flem-
ming Nielsen nyvalgtes som forretnings-
udvalgsmedlem. Som repræsentant og bi-
sidder ved FIFe-GF 1983 valgtes hhv. Aase
Nissen og Per Borch. Til revisorer valgtes
Gurli Rugaard og Allan ThorsØe. Special-
klubben Perserens anmodning om optagel-
se blev afslået.

sa
(FD's nye vedtægter kan rekvireres hos

klubbens sekretær.)

NYE BØGBN

LANGHÅRSKATTE HTEMME
Af Ulrike Milller
På danskved Henning Albrechtsen
kr. ca.60,00 - Forlaget Komma.

På trods af bogens titel henvender den sig
til katteejere i almindelighed, idet ud af i alt
68 sider bruges de 45 til almindelig katte-
snak. Der gives gode råd om anskaffelse,
pleje, ernæring og sygdomme, sager som jo
vedrører alle katte. I det superkorte afsnit
\'ødvendig pleje af en langhårskat anbefales
det, at katten biiver bprstet hver dag, og
vasket, når den er snavset. Er man ud efter
hnesser vedrlrende udstillingsforberedelse,

28

er det ikke denne bog,.man skal have fat i,
for Ulrikke Miiller, der er international
FlFe-dommer, gpr ikke meget ud af denne
side afpelsplejen.

Bogens absolut bedste del er afsnittet
med gode råd og hjælp ved sygdom. Forfat-
terens ægteskabelige forbindelse til en dyr-
læge synes at have bevirket, at dette afsnit
er holdt i en for genren yderst nøgtern og
saglig tone.

I afsnittet udelukkende om langhårskatte
(semilanghårskattene indlemmes i »fami-
lien« og omtales kort), beskrives Perserens

Fortsættes side 33



UDSTILLINGSDATOER
if1g. FIFe-1iste af 3.l. marts '83

198r:

Juli

14-15
23-24

3l

Augu:!

6-7
20-21

27 -28

§ep!eu!er

4
3-4

t0-tl

't1

l7-Bl

25

9i!s!er
1-2

B- 9

Vichy F
Visby S

Jyllinge (kitten & DK
neuter )

0pp1 ands katta
l,Iiesbaden
Gtiteborg
Moss

'ikke fastl agt
Skien
Norrkdpi ng
Amsterdam
Hannover
Pont Rean (Rennes )

(national )
Luxembourg
Bergen
Hi I I erød

Tønsberg
Stockho l m

0strava (national )
Kiil n
Bo1 ogna
Lohja (national )
Hof
s' Hertogenbosch
Stavanger
Nørresundby
Karl stad
l.li en
0s lo
TouI ouse

FIFe-General fors
Neuchate l
Hel s i nki
Hauges und
Miinchen
Roski I de
Lyon
Stockholm

- OSLO

CH

SF
N

D

DK
F

s

N

D

S

N

SF
N

S

NL
D

F

L
N

DK

l6
t5-16

N

S

CS

D

I
SF
D

NL
N

DK
S

A

N

F

22-23

29-3A

rNeyc[!cr

4
5

5

6
32-

19-?0

?6-27

1983 r

Q!!e!er

26-27

QessuDer

3-4
'10- l l

1984:

Januar

Frei burg
Brno

D

CS

I ns sbruc k

0rebro
Le Havre

ikke fastlagt SF
Bruxel ]es B

København DK

Rotterdam (jubi1æum) NL
Brest F

Dijssel dorf D

Bordeaux
Cl ermont-Ferrand
København
Tampere
Bern
Miinster

A

F

21 -22

28-?9

Ie!rgcr

31 /1-1 /2
4-5

il -12
'lB-.l9

Ucr!c

3-4

t0-lI

o

l5-16

'I7-',tB

25-26

April
a

7-8
'14-15

?B-29

Uei

5-6
12-13

Hel s i nki
Århus (j
N i jmegen
Prag
La usanne
I nnsbruc k
Karlsruhe
Menton

ikke fastlagt
Rouen el. Nantes
K1 agenfurt
Col mar
L i nktip ing

Mannhe im
Thonon
Uppsal a
ikke fastlagt
Kti ln

(j ubi 1 æum )
ub i 1 æum)

F

F

DK

SF
CH

D

SF
DK
NL
CS

CH

A
D

F

SF
F
A
F

S

D

F

S

SF
D

29



1984:

!sri
'15-16

!cl i
t3-15

29

Acscs!
'18-,l9

§ep!e[!er

1-2

'1 5- t6

Q!!sEcr
13-.l4

20-24
27-28

November

3-4
'10-il

'17-tB

?4-25

!erqu
I 7-18
?*27

[e!rcer
L3- l4

Ucr!:
?-3
9-t0

23-24

Le Puy en Velay
(national )

Vi chy
'i kke fastl agt

t,Ji esbaden

ikke fastlagt

Naeffe l s
Chazel 1 es-sur-Lyon
Ki el
Katri nehol m

F

F

DK

D

SF
DK
CH

F
D

S

SøGT FOR JYRAK 20-21. oktober

1985:

Håmeen l i nna
l,li en
Essen
Pari s

FIFe-Generalfors. - Am-
sterdam

Hels'inki SF
Gtiteborg S

Lugano
i kke fastl agt
Lyon
Stoc khol in

Aachen

Bruxel l es
København
Hannover

Stuttgart

CH

SF
A
D

F

DK
F

S

D

B

DK

D

D

Ni jmegen
Køben havn
Ziiri ch
0s nabrtic k

30

NL
DK

CH

D

DK
LH

4prll
?0-21

[qj
4-5

11 -12

Juri
1-2

!s1 i
28

4csc:!
24-25

§ep!su!er
7 -B

l4-15

Qts!sDer
t2-13
19-20

November

1985:

B-9
16-17

23-?4

1986 :

Jan uar

l7-tB
25-26

Februa r
21-22

Marts

8-9
§ep!cu!er
6-7

?1 -22

9!!sDer
6-7

Isveu!er
t5-16
LL- LJ

ikke fastlagt
s'Hertogenbosch

Luzern

ikke fastlagt
Lugano

- -o0o- -

Ros enhei m

0ffenbach
Søgt JYRAK

D

DK

01 denburg

ikke fastlagt DK

W i esbaden

Ikke fastlagt
Ntirnberg

søgt JYRAK
Karl stad

FIFe-Generalfors. - San Marino
ikke fastlagt DK

Giiteborg S

Geneve CH

Bruxelles (jubi1æum)
København

Lausanne

lkke fastlagt

D

D

DK
D

DK

S

B

DK

CH

DK

DK
NL

CH

D



Klubmeddelelser

OBS - Nye gebyrer!
Som allerede meddelt ved en rundskrivelse
er der sket ændringer i Felis Danica's geby-
rer. Pr. l.juni 1983 er fglgenden gældende:

Stamtavler0-3 mdr. ............ kr, 65,50
Stamtavler 3-6 mdr. kr. 68,35

Stamtavler 6-10 mdr. kr. 131,25

Stamtavlekopi* .................. kr. 164,00
Transfer....... ... kr. 32,75
Stamnavn..... ,.. kr.205,00
Titelpåføringer aner, pr. kat... kr. 20,50
Autorisation af hankat** kr. 65,00
Killingeliste** ... kr. 70,fi)
Til disse belgb lægges den til enhver tid
gældende moms, p. t. 22Vo.

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

r* 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. Ønskes der fortsat optagelse,
bedes meddelelse givet til sekretæren,
og kr. 35 pr. md. betalt forud.

UDSTILLINGER -
INDLAND
Tilmelding skal ske normalt senest 6 uger
fgr, og hvadenten det drejer sig om katte,

dommerassistenter eller dommerelevansflg-
ning, SKAL det gå gennem egen klub.
Tilmeldingsblanketter kan rekvireres hos
den arrangerende klubs sekretær, det p.t. er
for

DARAK
Hanne Kaarsberg
Albjergparken 55, 1 mf
2660 Brpnsby Strand
Tlf.: (02) 73 76 38

RACEKATTEN
Dortemarie Kaplers
Vodroffsvej 7

1900 København V
Tlf. (01) 23 07 63

UDLAND
Tilmeldingsblanketter rekvireres hos June
Krogsøe. Den udfyldes og returneres til
June SAMMEN MED EN CHECK på kr.
185,00 eller en kopi af en kvitteret giro-
indbetalingskort. Vælger man den sidste
mulighed, skal beløbet være indbetalt på
FELIS DANICA's Udstillingskonto Nr. 6
25 29 66,3480 Fredensborg.

Der gøres opmærksom på, at den tyske
klub har hævet tilmeldingsgebyret til DM
55fkat, hvorfor ovenstående beløb på kr.
185,00 kan muligvis blive ændret.

Hvis ikke tilmeldingen er vedlagt check/
kvittering, bliver den returneret til afsende-
ren. Kun tilmeldinger, hvor betaling /kvit-
tering er vedlagt, vil blive fremsendt til den
udenlandske klub. Frist for tilmelding til
Tyskland er 3 uger fgr udstillingen. Alle
andre steder bør man regne med 6 uger.
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Konsulenter
Skulle du have spgrgsmål 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.

Inge Bilsted
Hgjdevq36
2670 Greve Strand
Tlf.02 - 90 12 83

Lis Rhymer Friis
BggevejT
5471 Søndersø
Tlf.09-89 1503

Jcan Price
Kobbclhpjvej l9
9260 Gistrup
Tlf.08 - 3t 43 93

KONSULENTER:

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

6400Sønderborg 668lHolstedSt.
Tlf. 04 - 42 94 56 TIf. 05 - 39 35 t 5

HUSK AT MEDDELE ADRESSE-
ÆNDRING!

KATTEARTIKLER
SOIGNERINGSARTIKLER!

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørster

VITAIIINER:
Teralin-Piller - ProCat
Mikrana - Modermdlk

Teralin - Linatone - Peistilskud
Kattehuler - Kattesenge

Transportboxe Kradserræ til væg og på'stander
Katteparfume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Cassius

koncentroret kattesand
Kattemad på dåse og tørkost

Medlem af Rosen
Konto

Kig ind hos

Rosengårdscentret
522O Odense SØ
Tlt. (09) 15 97 58

SJ ^-

#

T
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udseende, de forskellige farver, hvilke af
dem er anerkendt af FIFe eller de lvrige
organisationer. Er der en lille historie bag
farvevarieteten, bliver den brugt til at kryd-
re beskrivelsen med.

Alt i alt: en udmærket bog for begyndere,
hvis man da ikke allerede er i besiddelse af
et mere bredspektret eksemplar. Blot er det
at beklage, at nogle af de strenge tyske reg-
ler vedr. avl, opdræt, antal af killinger i et
kuld, etc., blot er blevet oversat fra tysk
uden nogen form for kommentar, Disse
regler gælder ikke i Danmark, og dette bur-
de de danske konsulenter have anfgrt i en
fodnote i hvert enkelt tilfælde.

Et morsomt islæt i bogen er »Katalog
over farer for katten«. Her anfgres en dgr
som farekilde med virkningerne: katten
kan komme i klemme, smutte ud, lukkes
inde eller ude. Ja, hvem kan have tænkt på
det føt?

SB

FORSTÅ DIN KAT
Af Michael W. Fox.
På dansk ved
cand. mag. Ove Winding,
79,50 - Clausens Bøger.

Bogens undertitel er: Sådan fungerer kat-
tens sanser og instinkter, og den er dedike-
ret: Til dem der valgte at gå deres egne veje.

Også forordet afslØrede, at her var ad-
gang til ny viden om kattens fascinerende
personlighed, og forfatteren konkluderede,
at trods han var i besiddelse af et bibliotek
af katte-bøger, var de allesammen som
»papsandwich« - u.den næringsindhold.

Her sendte jeg en tanke til min egen sam-
ling af kattebgger, og hvor måtte jeg dog,
med få undtagelser give ham ret. Hvad
værre er - nogle er ikke engang indholds-
løse, der er direkte vildledende. Der er to

undtagelser f16 »pap-sandwich« på dansk,
nemlig:

1) Rosemari Wolff: Katte, adfærd, pleje,
racer. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck,
1973.

2) Alice Heinesen: Jeg har kat. Politikens
Forlag. 2. oplag 1979, (3. oplag - revideret
og udvidet er på vej. I udstyr og opsætning
vil den overgå forgængeren.)

Fra indholdsfortegnelsen kan nævnes
overskrifter som: Ekstra sanser og super-
katte, samfundsliv og kommunikation, ad-
færdsforstyrrelser: Kattefantasier og neu-
roser.

Som appetitvækkere kan nævnes en for-
klaring på, hvordan katte finder hjem over
store afstande ved hjælp afet indbygget sol-
kompas og sikker tidsfornemmelse, og om
kattens følsomhed fcir energifelter, for
eksempel når man læser eller skriver kon-
centreret. Hvorfor skal de, som det også
sker for mig, netop i dette øjeblik, absolut
plante sig midt på papiret?

Om killingers opvækst siges bl.a. at man
ikke skal overbeskytte en killing. At blive
udsat for en smule stress tidligst i livet kan
være nyttigt for alle unger, om det så er
mennesker, hunde eller katte. Tidlige af-
savn kan have drastiske virkninger på intel-
ligens og indlæring. En killing bØr udsættes
ior et rigt og afvekslende miljØ tidligt i
livet, ellers bliver den sky, tilbagetrukken,
vil ikke underslge nye ting og lærer altså
heller ikke noget nyt, Bogen går i dybden
og burde læses af alle der omgås katte, også
kattemodstandere (for deres egen skyld).

En masse aspekter belyses, mange kon-
klusioner drages, nogle måske lidt mindre
skudsikre, men så meget desto mere er der
grund til at fglge op med sine egne iagt-
tagelser på hjemmebane.

Anbefales hermed varmt

Sakset fra KNURHÅRET, Medlems-
blad for Dansk Manx Klub.
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Opdrættere
Perser

»GREAT YARMOUTH's«

Perseropdræt i farverne:
blå, creme og blåcreme.

Bedste han'1981.
Edel Ringsted

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

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

Sonja Stoltenborg
Jacob Adelborgs All6 50, 8240 Risskov

Tlf. 06 - 17 84 17 et.1 7 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

{s
»ROSENHØJ«

Lille perseropdræt i forskellige farver.
Killinger lejligh6dsvis til salg.

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

Trf. 06 - 29 3217

Colourpoint
»ZAKKO« Colourpoint

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

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

34

British Shorthair

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

og frit opvoksede killing€r lejlighedsvis til salg.
Susanne og Walter Lorentzen, Bellisvej 't6

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

Abyssinier

»AF FREDENSLUI{D«
Opdræt at Abyssiniere (amerlkansk,

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

Bøgebjerg, 5471 Sønd€rsø. Tlf.09 - 89 15 03.

fle
»HAJEKA«

Opdræt af vildtfarvede abysslniere.
Karen og Hans Jeppesen

Abildvej 10, Skæring
8250 Egå

Tfi.06-2237 24



»PERADENIYA«

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.
Ellen Lønbæk

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

»SlGlRlYA«
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

Jørgen K. Andersen
Fagerhjem, Allestrup, 891 1 Allingåbro

Trf. 06 - 48 18 84

Burmeser

»AF BØGEBAKKEN«
Lille burmeseropdræt,

killinger i forskellige farver
Anna lbsen

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

,AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere samt

Hellig Birma. Killinger lejlighedsvis til satg.
Hanne Kæhlershøj

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

»NØRR«

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

Karin og Erik Nielsen
Sonatevej 3, 8700 Horsens

Ttf. 05 - 62 87 65

»AF PEGU YOMA«
Opdræt af brune burmesere

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21 ,8270 Højbjerg

Ttf.06 - 27 '10 02

»AF SIKIBOON«
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg.

Lene Bang Sørensen
Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby

Ttf. 09 - 42 17 58

Siamesere og
Orientalsk Korthår

»BALLYBORN«
Foreign White - Siameser

Orientalsk Korthår
Allan Lanng

Jægersgårdsg ade 48,8000 Arhus C.
Tlf. 06 - 12 72 74, evl.22 46 02

»FLORENTINE«

Brun maskede siamesere.
Gudrun Mtiller Thomsen

Klintebjergvej 5

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

»PEGASUS«

Opdræt af Orientalsk Korthår,
Siamesere og fuldfarvede Havana,

Lavendel, Blå og Ebony.
June Krogsøe, Krengerupvej 91

5690 Tommerup. Tlf.09 -7514 17
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»AF JAWHARA«
Lille Siameseropdræt i forskellige farver

Killinger lejlighedsvis til salg.
Anne Lise Kaae

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

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

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

Østbanetorv 11,8000 Århus C.

Ttf.06 - 1273 40

»TUNG-Sl«
Foreign White.

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

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

»AF ØLSTED«
Opdræt af chokoladeplettet Orlentalsk

Korthår, Havana og Slameser.
Helle Møller-Madsen,

Ølstedgårdsvej 19

5230 Odense M. Tlf. 09 - 15 87 80

Manx

»QUINTESSENZA«
Manxopdræt i8 generationer eft€r

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

Bjarne LUders, Grøndals Parkvej 82
2720vanløse. Tlr.0'l - 71 71 81

Cornish Rex

»BODW!1{«

Amerikansk og engelsk afstamning
i mange rarver.
Susanna Bugge

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

I

»RIBEBIA'S«
Svensk og dansk afstamning
i blå-sort-smoke og flerfarvet.

Jan Pedersen
Nederballevej 20, 5463 HarndruP

Tlf.09 - 88 17 08
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»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 e!.05 - 92 12 17



Til avlstjeneste
Perser

Sort perser

BORUPS RICKY KASSANDER d. II
Jørgen Ernst & Lisbet Larsen

Nørregade 38, 5592 Eiby

Ttf.09 - 46 18 31

Blå perser

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling GrUnfeld
Eskær 13, TråsbØ|, 6200 Åbenrå

Trf. 04 - 68 56 93

Hvid Perser 2a

CH. OENNIS LA DOUCE
3xBlO

Lis Christensen

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

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
Ttt. 04 - 42 74 77

Blå p€rser

PERSY VIRKELYST
Charles Nielsen

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

Colourpoint

Chokolademasket
CH. ZAKKO's CHOKO EKKO (BlO)

1 x Bedste Colourpoint
1 x Bedste modsat køn.

lnge-Lise Andreasen, Arnkildsmaj'l
6400 Sønderborg. Tlf. 04 - 4294 56

Blåmasket
FELIX AF AGERSNAP

Bente Pettersen
Thujavej 60, 5250 Odense SV

Tlf. 09 - 17 06 86

Abyssinier

lNT. CH. AKSUM AF GLÆDE (23)
3xBlO,SxBlR
Lis Rhymer Friis

Fredenslund
Bøgebjerg 7, 5471 Søndercø

Ttf.09 - 89 15 03
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Brunmasket

HANSI AF BLOVSTRøD
Lis Christensen

Ebeltoftvej 1 5, Tåstrup, 841 0 Rønde
Ttf. 06 - 36 72 84



Burmeser
Brun Burmeser

INT. CH. MOSO AF PEGU YOMA
3 x BlO,2xBOX,3 x nom. BIS

Leukeemi testet.
Sterna Gilbe, Miltonsvej 21

8270Højbjerc, Tlf. 06 - 27 10 02

Siameser og
Orientalsk korthår

{$

Blåmasket Siameser

SALWEEN BLUE HENRI
Fader: lmport fra Holland.

Stisse Leiditz
Østbanetorv 1, 1. sal, 8OO0 Arhus C.

Trf.06 - 1273 40
,E

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 (lFA-testet)
lNT. CH. COCORIGO's ROBIN

1 x BOX, 2xBlO,2 x BlB, 1xnom. BIS
2'x vinder af avlsklasse

Kis Østerby, Klingeskov'13
5450 Otterup, Tlf.09 - 82 18 44

Brunmasket Siameser (lFA-testet)
FLORENTINE's FELIX

Gudrun Thomsen, Klintebjergvej 5

5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 16 58
I skolelerien: Gl. Strandfogedgård, GrønhøJ

9480 Løkken. rt. oe - ga ot ag
IN§

Havana
HERTES AY tfzA (20)

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

Stlsse Leiditz, østbanetorv 1r

8000 Århus C. Tll. 06 - 1273 40

*
Foreign White

CH. O'RUSSETI SNOWBERRY
Best-ln-Show-Wlnner

Allan Lanng
Jægergårdsgade 48, 8000 Arhus C.

Tlf.06 - 127274,ev1.22 46 02

*
OKH - Lavendel (f. 17-1-80)

SALWEEN BLUEI LAVENDEL MABCH
Ex 1 - BIO -3 x CAC -Champlon
Søn af: Salween Blue's Kaslmer.
Chr. Dorf, Åbjerg 18,6i140 Kruså

Tft.04-67 1275

Billed materialet anvendt
irubrikkerne

"Avlog "Opdrætter€« €r ålle

"sakset" fra udenlandske
blade.

_1E

1.

*

,s



la

KONCENTRERET
Billigere i brug

KAITESAIID
* NATURPRODUKT, OPLøSELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING

r OPSUGER FORURENING DIREKTE OG HURTIGT

* STÆRKT ABSORBERENDE-HYGIEJNISK
* GARANTERET FRI FOR ASBEST
* I{ÆRMESTE FORHANDLER ANVISES

:!l:i :ASS,US katlesand 3 kg 09212 CASSIUS kattesand, 12 kg
:-il,a :ÅSS US katlesnd. 6 kg 09225 CASSIUS kattesand, 25 kg

PERLER TTa MORTEN

A/S CARL FR. MORTENSEN. BIi'I-OTVSVE.J 5C, 18ru KøBENHAViI V . TLF. (01) 24 67 01
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SOIGNERI NGSARTI KLER:
Alle forende mærker i Shampoo - Pudder -

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

VITAMINPRÆPARATE R:
Pelstilskud - Teralinpiller - Modermælk - Pro-cat
Mikrana - Linatone - Catrings produkter o.s.v.
Netop det din kat den elsker.

ØVNIGE KATTEARTI KLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelemrne -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander .

Kattepa rf u me.

store specialforretni n

o9
på

så har vi netop den kettemad Deres kat elsker
dåse eller som torkost.

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.

I

MøLLEGADE 8. 9OOO AALBORG
TLF. 08-121788

R

hundmtss

UNH OGDE. KA
anisamt

Vi forer alt i


