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Han siger jegqloæsen.Detlconhan selu uæne.

Hon grine4 når hon hælder
de store, softige kød-

og leuerstgkker i kroltskv
op i min skdl, og siger:

Kræsne møjkoL
Nri. Mon har jo ikke selu

ualgt sit miljø.
Idag skal den kræsne kat

ho' store. lækre fiskestykker i hakket
leuer og indmod

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

(Ellers kommer han til at smide ud1.

lgenWhiskos.
Den kræsne kat hor noget ot uælge imellem.

Vildtstykker og leuer i udsøgt gelå-sous.
Hon begynder at lære det Men hua

. Han sidder derolre og smolser
ikronhjorL

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

hon slipper let
ontknng ,roden til mig.

So er oet skrc'oesoonden
oE peaae ic a- o": n-'e':

Men del s1'ne-.. -..-r :--
har. nc- æ,: ie--

Whiskas med kød oglever f Whiskas med f is"r . ','.' ..:.. ::: '. r.i:, lVhiskas med{jerkræ

whiskas

))t,,

o-a

Hvis du elsker en kæsen kat.
llasre:!:.:.:... ., r',-:':.;::..i ib2tlKobenhavnV Eates
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Chinchilla Perser.
Photo: Stephe Bruin.
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Til Swanna Bugge's betragtninger om opdrat af kil-
linger og om stamnavne vil jeg gerne fremkomme med
nogle af rnine tanker omkring killinger og stamtavler.

Kvalitet kontra
kvantitet

JYDSK RACEKATTE KLUB
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Susanna Bugge
Kærlodd€n 7
8320 Mårsl€t
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KASSEREB:
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FIFc forlanger ikke at alle killinger skal stambogsfgres,
men det ggr Felis Danica derimod. Denne regel er til ubo-
delig skade for kvaliteten af dansk opdræt. En opdrætter
er ude af stand til at forhindre, at der avles videre efter
»dårlige« katte.

En stamtavle kan påtegnes »BØR IKKE ANVENDES I
AVL«, men da dette er en henstilling og ikke et forbud og
derlor kan ignoreres totalt, er det for mig at se værdiløst.
Ydermere skal ejeren ifplge Felis Danica's regler stam-
bogsfgre et kuld, selv om denne påtegning er brugt, hvis
vedkommende er rnedlem af en klub. Undladeise er
eksklusionsgrund.

Bag Felis Danica's krav kan alene ligge Br'r oKurlcniisk
betragtning, nemlig ønske om at udstede flest mui:ge stam-
tavler, der giver en mindre fortjeneste til Felis D;:rca og
en lidt større til klubberne. Fglgelig er klubber:e heller
ikke interesserede i at give afkald på gkonom:srte r: ofte
tiltrængte) fordele. Derflor vil et sådant forsiag ræppe
vinde stlrre gehgr, og alligevel er det blot et spo;gsr:ål om
at rokere med tal. Det kunne f.eks. koste det doboeire at få
en stamtavle til kvalitetsdyr, og samtidig kunne r::an und-
lade at tage stamtavle til dyr, der ikke harde ur::skede

kvaliteteter. Et afstamningsbevis kunne måske ari endes i
tvivlstilfælde - et sådant kunne tages op til senere vur-
dering.

Enhver ansvarlig opdrætter vil helt naturligt ønske. at
kun det bedste anvendes til avl eller udstilling. Man onsker
ikke at se, hvad der skulle være ens »blå stempel« - stam-
navnet - på stribevis af dyr med bedømmelsen »MEGET
GOD« eller »GOD«. Ej heller at ens stamnavn ligger bag
dyr, der opnår sådanne resultater. Overfladisk set er det
tilsyneladende kun en sag om såret forfængelighed, men
hos ambitiøse mennesker får den »dårlige« kat måske ikke
det lange og gode liv, som den fortjener. Den koster penge

til loder og optager plads for et »bedre« dyr. Med d1r-

SUPPLEANTER:

Fl6mmlng Sn€um
Sæddlng StrandvoJ 81

6710 Esbjerg V.
Ttf.05 - 15 28 77

Dorte Kaae
Revlingbakken'
9000 Aalbo.g
Trf.08-'8'€':
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lægens hjælp får den en »humantt ind-
sprøjtning og sendes til katte-himmelen.

Et endnu alvorligere problem er imidler-
tid, at der fortsat kan avles eller forslges
avlet med dyr, der sundhedsmæssigt har
problemer, og her tænkes primært på arve-
lighed. Der findes linier, hvor fødsler fore-
går ved kejsersnit, næser der er så korte, at
killingen ikke kan ammes men skal op-
flaskes, underbid, ganespalter, skeletdefek-
ter, rindende øjne, uØnskede recessive
(skjulte) arveanlæg, o.s.v. Den seripse op-
drætter, der holder af sine dyr, vil helt na-
turligt selv stoppe et sådant opdræt, men
kan ikke forhindre at andre fortsætter det.
Hvis reglerne tillod det, ville det være at
foretrække at undlade at stambogsfpre kil-
linger fra sådanne linier, eller endnu bedre

- at påtegne stamtavlen (vi forudsætter at
killingen er af udstillingskvalitet) »AF-
KOM EFTER DENNE KAT KAN IKKE
STAMBOGSFØRES«. Denne påtegning
ville også have til fglge, at kgberen betaler
for den vare hun/han fik. Et eksempel:

En mangeårig opdrætter må, for ,at få
»nyt blod« parre til andre linier, købe katte
eller importere. Trods omhyggelig planlæg-
ning kan man ikke garantere sig mod at få
uheldige egenskaber udefra. Opdrætteren
ser det, standser opdrættet og de killinger,
der er født sælges som kæledyr, for de er
både smukke og sunde. - Det var deres
afdøde sØskende i kuldet, der afslørede
hvad linien bar, og hvilke arveanlæg de for-
mentlig selv bærer. Her kunne den serigse

opdrætter lnske, at det også herhjemme
var muligt at træffe aftale med køberen om
tvungen neutralisering, når killingen bliver
voksen. Disse aftaler er meget udbredt i
USA. En sådan aftale indebærer også rene
linier køber og sælger imellem.

Vi opdrættere sblger ofte vore killinger
til fprstegangskpbere, der helt naturligt må
tro, at de køber en kvalitetskilling, når den
er stambogsfgrt. Men Felis Danica stam-
bogsfgrer f. eks. afkom efter en sort/hvid
perser og en burmeser, når kattene er stam-
bogsfgrte, blot ejeren er medlem af en

katteklub. Stamtavlen er den samme som
topdyrets. Forskellen er alene nogle taf- og
bogstavbetegnelser, som kpberen yderst
sjældent er fortrolig med. En raceren kat er
det i hvert fald ikke. Til sammenligning et
eksempel fra hundeverdenen. Her parrer en
puddel sig med en gravhund - alle ved, at
resultatet bliver en bastard eller et »gade-
kryds«. Anvendtes Felis Danica's regler i
kennelklubberne ville »gravpuddelen(( kun-
ne få stamtavle, det samme kunne en »colli-
ador«. På den måde snyder vi vore killinge-
købere.

Selvfglgelig kan og vil den hæderlige op-
drætter i alle henseender oplyse om tinge-
nes sammenhæng og sætte prisen derefter,
men killingekØberen vil måske blive utryg
over sådanne udtalelser og derfor i stedet
gå hen og kgbe sin killing, hvor sælgeren
beskriver sit »produkt« i lange hyldest-
taler i iver for at slippe af med kræet, der
kan være blottet for kvalitet, men bare
»er sri sød<«.

Personlig har jeg oplevet, at jeg efter at
jeg gav oplysninger i telefonen (om at manx
katte kan få langhalet afkom) fik svaret:
»Der må være noget hs med dig, sgster«.
Og en anden gang dajeg høfligst frarådede
køb af et ungdyr, der var vant til at til-
bringe timevis af sin tid udendgrs og nu
gnskedes kØbt af en familie i en 2-værelses
lejlighed, proppet til bristepunktet med
voksne, børn, hunde og kaniner, lØd det:
»Ved De hvad? - De er en åndssvag kæl-
ling«.

Tilbage til reglerne tbr at vise at også op-
drætterne bliver snydt:

Jeg får bestillinger på katte fra flere ste-
der i Holland, dels til opdræt og dels (for-
trinsvis) som kæledyr. Jeg leverer det
ypperste jeg kan. En dag får jeg en opring-
ning om, at en vordende avlshun har mistet
sin legekammerat - en almindelig kat - og
nu går hun og sørger. De lnsker en killing
til omgående levering, kgn og kvalitet
underordnet. Dyr luftfragt vil de også be-
tale. Af salgsklare killinger har jeg kun en.
En pige med en kort men skæv halestump
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En kndsningskal
Foto: Stephe Bruin

(en manx stumpy). Skævheden var ikke
særlig udtalt at se til, men meget tydelig at
fgle og dertil arvelig, De bedyrer, at den
ikke vil blive anvendt i avl. Da den af tem-
perament er alt, hvad man kan gnske sig af
en selskabskat, får de den, mod at de beta-
ler de dyre vaccinationer, dyr fragt, transfer
og stamtavle - den stamtavle, som aldrig
skulle være udfær{iget.

Tiden går. Af en hel del forskellige årsa-
ger kommer der ikke gang i opdrættet i
Holland. Kæledyrene neutraliseres og en
dejlig hankat begynder på kun altfor vel-
kendt hankattevis - at strinte, og yderligere
srejfer han rundt i dagevis på pigesjov: han
kastreres. Den »skævstumpedes« legekam-
merat, avlshunnen, får p-piller, får liv-
moderbetændelse og en dyrlæge giver den
p-sprpjter for at den skal have ro! (- de dyr-

6

læger!!!!) - den sterileseres efter flere liv-
moderbetændelser. Den skævstumpede kæ-
lekat forfremmes til avlskat og bliver mor -
bedstemor, oldemor (min stammes vel-
kendte frodighed fornægter sig ikke) - den
udstilles og får fuldt berettiget karakteren
»meget god«. Snart vil den og dens afkom
være at finde i en stor del af hollandsk
manxopdræt, og jeg kan intet gøre for at
forhindre at katten spreder en dårlig egen-
skab. Jeg kan kun sørge over, at de gode
katte, der blev frembragt gennem 8 genera-
tioners opdræt, og som fortjente at blive
brugt, ikke blev det!

Hvis klubberne og Felis Danica nærer
blot det mindste ønske om at højne kvalite-
ten af dansk katteopdræt, bør de tage deres
regler op til overvejelse.

Ei:e Liiers
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er fantastisk ægte og med en detail-
som alle kattevenner vil glæde sig o-

Platteme er fremstillet i den fine blå un-
som er kendetegnet for den bedste

læveres med fuld postglaranti og re-

J.
kendte

kr.23,-.

Sølv Tabby Skovkat Lmghåret

Kunsthåndværlc ApS
Jægergangen 104 . 28E0 Bagsværd
nf. (02) 44 15 14 og (02) 44 tS 64

Giro 8 26 79 95

Buma

Advarsel til
kattevenner
Pas på hvordan I laver en handel! - glr
ikke samme dumhed som jeg. Jeg forelske-
de mig i en lille, fin, blå pige på udstillingen
i Fredericia. Hun var temmelig dyr. Aftalen
blev, atjeg skulle sende 400-500 kr. i depo-
situm nårjeg kom hjem, og resten den 31.
maj. Jeg indbetalte 400 kr. Hvad tror I
skete? Den 30. maj fik jeg brev om, at jeg
alligevel ikke kunne købe katten. Men mit
depositum kom ikke tilbage. Nu har jeg
ringet og rykket for det to gange, men intet
sker. Vær varsom med at betro folk penge

med mindre I får katten. Selvom det er en
kendt opdrætter gennem flere år, så kender
man kun folk til tænderne. LAJ'I Katteri

L.A. & J. Johansen, Kolding

Killinger netop nu
Brune, blå og skildpaddefarvod€ killlnger, l.

2617 1983 eft6r
TORTIE SIISBA AF PEGU YOIIIA og

IT{T, CH.IIOSO AF PEGU YOMA
Sterna Gilbe, Miltonsvej 21

8270 Hølbjerg.Tlt.06 - 27 10 02
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»Ny sygdom hos katte i England
Nedenstående meddelelse er modtaget fra Veterinærdirektoratet:

Indenfor det sidste år;tid er der fra England
beskrevet en del tilfelde af en ny kattesyg-
dom benavnt »Key-Gaskel Syndrome« eller
» Dilated Pupil Syndrome«.

Syndromet, der tilsyneladende opfieder
sporadisk, har en høj dødelighed, angriber
især yngre katte og optræder dels i akut dels i
en mere langtrukket form. Klinisk ses bl. a.
nedstemthed, blinkhindefremfald, pupildila-
tation, brækning, diarrå (akut form), for-
stoppelse og blerelammelse. Røntgenologisk
ses megaoesophagus og patalogisk bemerkes
iser forandringer i de autonome ganglier.

Årsagen er ukendt, men syndrarnet synes
dog ikke at have nogen udpræget smitsom
natur. Pd trods af dette, og fordi syndramet
endnu ikke synes konstaterel i Danmark, vil
Ve t e rinæ rdi re k t o rat e t opford re t il, at impo r-
tører af katte fra England sikrer sig, at
nevnte syndrom ikke har optrådt i det kat-
teri, hvorfra katten købes.<<

-o-
I efteråret 1 982 læste jeg for første gang om
sygdommen i The Bulletin of the Feline
Advisory Bureau. Af artiklen fremgår, at
FAB-stipendiaten ved Langford veterinær-
skole blev præsenteret for et antal katte,
der alle havde en forvirrende tilstand, som
nærmest for sjov blev kaldt »Dilateret
Pupil Syndrom« (dilateret = udvidet).
Ifølge et brev i et veterinærvidenskabeligt
tidsskrift fandt man over 50 tilfælde hos
forskellige praktiseJende dyrlæger rundt
om i England og sygdommen blev også
beskrevet fra andre veterinærhgjskoler.
Selvom kattene har vist varierende svær-
hedsgrader af kliniske symptomer, har
disse symptomer i sig selv været bemærkel-
sesværdig konsistente og bestod af:

- permanent udvidede pupiller, som ikke
trækker sig sammen ved stærk lyspåvirk-
ning; blinkhinden kan dække en del af
ø)et.

C

- en tøt, skorpet næse, der medfprer en
sngftende, hvæsende vejrtrækning.

- tlr mund p.g.a. mangel af spytsekretion.
Katten er ofte ikke i stand til at vaske sig
selv.

- vanskeligheder ved spisning og synkning.
Dette skyldes antagelig mundtørheden.
Nogle katte skærer tænder.

- brækning, gylpning og tilstopning. Nogle
katte viser efter en obduktion et forstØr-
ret spiserpr, med kun lidt muskeltonus.

- forstoppelse. Dette er ofte et alvorligt og
vedvarende symptom. Nogle katte bru-

Ber rnasser af tid på deres bakke uden
resultat.

-.manglende evne til at urinere. Dette ud-
vikler sig noget senere i sygdommens ior-
løb, og antyder et håbløst udfaid.

Aldersgruperingen for de angrebne katte
er bred, fra l5 uger til 13 år, og inkluderer
landkatte såvel som katte, der aldrig går
ude. Selvom næsten alle tilfælde har været
isolerede forekomster, ofte en kat i et hjem
med mange katte, har der fornylig været
rappoteret 2 angrebne katte i et hjem og 3

angrebne katte i tilstødende beboelser.

De kliniske symptoner antyder en man-
gel ved den parasympatiske del af de auto-
nome nervesystem. Indtil nu er det ikke
lykkedes at hnde en behandlingsmetode af
denne mangel, således at behandlingen
først og fremmest går ud på at lindre de kli-
niske symptomer ved:

- væsketilfgrsel, idet kattene ikke er i stand
til at indtage fgde eller drikke. I de vær-
ste tilfælde har væsketilfgrslen foregået
intravenøst, de fleste katte tvangsfodres
med flydende mad indtil de selv er villige
til at indtage fgde.

- kattens appetit stimuleres ved corticoste-
roider i forspg på at reducere betændel-
sestilstande, der kan omfatte de para-



sympatiske nervesystem. Der anvendes
hgje doser.

- ved anvendelse af myotinine (Bethanecol
chloride) stimuleres det parasympatiske
nervesystem og herved afhjælpes den

alvorlige forstoppelse, dentØrre næse og
mund. Dette har dog ingen effekt på de

udvidede pupiller.
- ved anvendelse afpilocarpine gjendråber

stimuleres pupilsammentrækningen og
spytsekretionen forlges. De fleste katte
reagerer dog voldsomt på disse dråber,
så i Langford anvendes de kun som hjæl-
pemiddel ved diagnosticering og ikke i
rutinebehandling.

Uheldigvis blev de fleste af de i Langford
behandlede katte aflivet p.g.a. depressio-
ner, stærkt afmagring, og vedblivende
spisevægring. Også dyrlæger i privatpraksis
har kun haft lidt succes med behandling af
sygdommen. I Langford kom tre katte sig
meget langsomt og blev næsten raske efter
en behandlingsperiode på tre til fire måne-
der. Indtil nu har man intet fundet ved ob-
duktion, som kunne give et fingerpeg om
sygdommens dybere årsag.

Disse, ovenfor stående resultater er nu
blevet fulgt op af en nyere artikel, hvoraf
fremgår at sygdomrnen er blevet døbt om
til at hedde Key-Gaskell Syndrome, efter
de to dyrlæger, der rapporterede de fØrste

tilfælde. Navnet Feline Autonimic Neuro-

pathy er også anvendt. Undersggelserne
vedrlrende sygdommen fortsættes, mdn
man er endnu usikker hvad angår dens op-
ståen. Der er yderligere fundet nyt ved
symptomerne: Udover de allerede nævnte
har man fundet tilfælde uden udvidede
pupiller, men med vanskeligheder ved føde-
indtagelse og med forstoppelse. Andre
katte havde udvidede pupiller og forstop-
pelse, men var i stand til at indtage føde pL
normal vis. Brækning og gylpning kan op-
stå på et hvilket som hclst tidspunkt i syg-
dommens forlgb, mens manglende evne til
urinering er mindre almindelig i sygdoms-
forlpbet.

Tilsyneladende angribes det sympatiske
nervesystem såvel som det parasympatiske;
dette giver en forklaring på hvorfor mange
katte har en langsom hjertefunktion.

Nogle få katte har udviklet ataxi (mang-
lende evne til koordinering af bevægelse).
Kattens analrefleks kan mangle, hvorved
den ikke kan holde på afføringen.

Meis de fleste katte udvikler sygdom-
men over flere dage eller uger, vil nogle
blive akut syge indenfor 12-24 timer.

(Materiale vedr. sygdommen er hen-
tet fra The Bullettn of the Feline
Advisoly Bureau.)

MedlemsmØde afholdt i Blåvand
Da medlemmer i Vestjylland har ca. 150

km at køre for at komme til klubmpder i
Sgnderjylland, havde Erna og Curt Lykke
fået den gode ide at holde et møde i deres

hjem i Blåvand d. '10.-7.-83, selvfplgelig
med JYRAK's accept.

Selv om det ,er et meget stort arbejde,
skyede de ingen midler for at det skulle
blive en succes. Og det blev det. 25 medlem-
mer samt dyrlæge Peter Gregersen, Es-

bjerg, var mødt op. Det var positivt - midt i

ferietiden - og en l0 km lang bilkø til stran-
den.

MPdet startede med en virkelig god
videofilm om en kattefødsel, optaget af
Hanne Sofie og Flemming Sneum, der sam-
men med dyrlæge Gregersen kommente-
rede filmen. Efter filmen blev der talt om
kattefødsler i almindelighed og vanskelige
fødsler i særdeleshed. Hanne Sofie foreslog,
at vi i Vestjylland oprettede en ammetjene-
ste. Ligeledes blev det foreslået, at der
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skulle være en konsulent i det vestjyske om-
råde og dette fik tilslutning fra hele for-
samlingen.

Derefter blev kaffen serveret og her gik
snakken livligt - der var ingen dgde punk-
ter. Det viste sig heldigvis at næsten alle
katteracer var repræsenteret. Efter kaffe-
bordet samledes vi alle i haven, hvor vi
kunne stille splrgsmål til dyrlæge Greger-
sen og der blev stillet mange interessante
spflrgsmåI. Det var lærerigt for os alle og vi
havde en udbytterig eftermiddag.

Derfor vil vi også prøve at fglge succes-
sen op med evt. studiekreds senere på året
enten i Esbjerg eller i Varde. Vi har en del
emner, vi gerne vil have belyst nærmere, og
nogle ideer til yderligere aktiviteter. Til slut
en varm tak til Elna og Curt, fordi de
lavede det store arbejde. En tak tii Hanne
Sofie og Flemming for den gode film og til
dyrlæge Gregersen for hans positive med-
virken' vivian Elling

P-pille sagen
Mange har reageret positivt til fertilitets-
undersggelsen; de mange skemaer vil nu
blive gennemgået og bearbejdet sammen
med dyrlæge Jan N6rregaard Andersen, og
vi håber i næste nummer af bladet at bringe
resultaterne sammen med en konklusion
vedr/rende det indkomne materiale.

Tak til alle for de os værdifulde oplys-
ninger' 

susanna Bugge

Y

DANSK ÅNBOG
En sådan bog er I produktion, den vil byde på:

ÅREIS "BEDST IN SHOw KATTE"
samt de katte der i årets løb har opnået titlern€:

CHAMPION - PREMIER - INT. CHAMPION OG INT. PREMIER
Billeder med kattens og ejerons navn modtages med tak.

OPDRÆTANNONCER 1/1 side A4 kr. 400,00
FIRMAANNONCER 1/1 side A4 kr. 600,00

Henvendelse ang. annonc€r og betaling senest d. 15.10.83.

LESLIE GREBST
Frankrigsgade 40

2300 Køb€nhavn S
Tlf.: 01 - 59 99 41

VIBEKE MADSEN
Samsøvej 1D

4600 Køge
Tlf.: 03 - 65 28 31
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LETFATTELIG GENETIK
af Des Leigh

Nybegyndere i katteavl bliver letterc forvir-
rede afudtryk sorn »linieavl« og»indavl« og
især når disse udtryk bruges lemfældigt
som tilfældet ofte er.

Indavl er avl med beslægtede katte. En
speciel form for indavl er linieavl, som er en
tilbageparring af en kat til en af dens aner.
Indavl har visse fordele såvel som visse
ulemper. Den anvendes for det meste til at
bevare og, forhåbentlig, at forstærke visse

lnskede egenskaber, der er tilstede i err

stlrre eller mindre grad i gruppen af an-
vendte katte.

Det må tilfgjes, at forbedringen er set
med opdrætterens fljne, og ikke ngdvendig-
vis fra kattens synspunkt! Fordelen ved at
indavle er, at den har en vis tendens til at
fiksere afkommets egenskaber; d.v.s. de vil
sandsynligvis fremvise og vidergive de

Ønskede egenskaber. Indavl kan imidlertid
også medfgre, at uønskede og måske direk-
te skadelige egenskaber viderefgres og
endog bliver forstærkede.

Hvis et opdræt er lille i antal men popu-
lært, er der fare for at avlen i visse tilfælde
vil være fra dyr af ringe kvalitet, muligvis
med økonomien som eneste formål med
yderst ugunstige udsigter for opdrættet.
Svaret på det begrænsede genforråd har
været import af nye dyr til skyhgje priser.
Og nu er man begyndt at tale om kunstig
befrugtning ved anvendelse af importeret
sæd som en løsning af problemet.

Linieavl er en mere positiv fremgangs-
måde. Lad os forudsætte at en stamfader er
en fremragende kat,'da vil dens afkom af
hunkøn blive parret'tilbage til ham således
at hans gode egenskaber videregives til af-
kommet. Det vil sige, de gode egenskaber,
som hunnerne allerede har nedarvet fra
ham, bliver forstærket i disses afkom.
Sådan er teorien.

Der er selvfglgelig ingen grund til at en

stammoder ikke skulle kunne brugcs på
samme måde, bortset fra at en han har
stlrre muligheder for at reproduccrc sine
egenskaber end en hunkat. Man skal dog
tænke på, at såvel gode som dårlige egcn-
skaber gives videre til afkommet. Det skal
dog bemærkes, at en kats avlsdygtighed
sjældent når længere end ti år, og i mange
tilfælde ikke engang så langt, således at det
ofte ikke er muligt at gå længere tilbage end
til tipoldeforældrene. Hvis man så også
husker på at kun l/8 afkillingens genetiske
make-up er nedarvet fra bedsteforældrene,
er det faktisk ikke så effektivt at gå så langt
tilbage. For dem, der er ude efter lærdom,
står oplysningerne i kattens stamtavle. Den
måde, hvorpå de store opdrættere parrede
deres katte, og slægtsskabet mellem dem
står skrevet sort på hvidt. D6t man mang.
ler, er det personlige kendskab til disse
katte, deres fremragende fysiske karakter-
træk, og den form for oplysning er sjældent
at finde nu til dags; måske kan en ældre op-
drætter eller dommer være behjælpelig.

Man skal også mærke sig, at også katte-
moden ændrer sig. En fordums virkelig
god kat (lad os sige for ca. 15 år tilbage)
navnlig af en race i udvikling, vil antagelig
ikke være så fremragende i dag. På den
anden side, fortidens virkelig fremragende
katte, især i de veletablerede racer, vil selv i
dag være den man lægger mærke til.

( Fra CATS, oversat af Susanna Bugge )
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Jeg købte ikke katten i sækken
Jeg har altid været syg med katte. Jeg er
opvokset mellem siamesere og huskatte, og
langt om længe var min mand gået med til
at vi skulle have kat. Jeg vidste jeg ville
have en RUSSER, ikke fordi jeg kendte
særligt meget til racen, men jeg synes det
var noget af de smukkeste jeg nogen sinde
havde set.

I løbet af et halvt år modnedes ideen, og
en aften ringedejeg til en racekatteklub for
at hgre hvordan jeg bar mig ad. Jeg blev
henvist til Ann Lis Lund og hun viste sig at
være den helt rette person.

»Desværre« var der på det tidspunkt
ingen russerkillinger i Danmark. Vente-
tiden ville blive mindst 4 md., og som Ann
Lis sagde: »det er da for lang tid når I nu
har bestemt jer«. Men, men ... hun vidste at
der var russerkillinger at få i Sverige.
Sverige! Jamen det erjo langt væk. På den
anden side var det jo rigtigt hvad Ann Lis
sagde, ventetiden ville blive lang. I løbet af
kort tid var jeg helt med på ideen og
skyndte mig at ringe til Monica Malmsten i
Skåne som Ann Lis kendte.

I lgbet af en aften var der arrangeret en
kattehandel. Der var lige præcis en lille
salgsklar hankilling i Sydsverige og efter en
samtale med ejerne var jeg overbevidst om
at ham tudejeg kgbe ubeset.

I pinsen smed jeg eksamensbggerne til
side og drog afsted med en tom transport-
kasse. MAVRIKIJ viste .sig at være den
dejligste lille kærlige og legesyge killing, og
oven i kpbet meget tillidsfuld over for sin
nye ejer. Vi fik en lang rejse hjem sammen,
med rig lejlighed til at blive gode venner.
Jeg nænnede selvfglgelig ikke at lade ham
sidde og hyle i transportkassen og han viste
sin taknemlighed ved at lægge sig godt til
rette på mit skød og lade sig nusse helc.
r e.;en hjem. Jeg vidste ret hurtigt at jeg ikkc
havde købt katten i sækken.

Efter en lille uge var han helt akklimati-
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seret og havde vænnet sig til sit nye kæle-
navn: MIKI. Han var en trofast kammerat
enten på min skulder eller midt på bordet
da jeg sled med det sidste af eksamenslæs-
ningen. Han vedblev med at være og er sta-
dig kærlig, legesyg og tillidsfuld. Han har
udviklet sig til at blive en helt lille person-
lighed. Han har forbavset mig med sin ven-
lighed over for nogen fremmede, også
bgrn, andre værdiger'han ikke et blik. Det
er egentlig meget skægt at se hvem han god-
tager og hvem ikke. Han elsker at blive
nusset, børstet og soigneret og han skal
helst ud at gå i snor I gang om dagen. Han
er relativ let at have med andre steder, spe-
cieit hvis det er små overskuelige huse eller
iejligheder. }{an ger tydeligt opmærksom
på hvad han er utilfreds med, enten hvis
han fglet sig forslmt eller hvis vi er for
åndssvage. Når han mjaver eller sætter sig
med ryggen til er vi aldrig i tvivl om hvad
der er galt.

Ldet hele taget synes vi han er en pragt-
fuld repræsentant for racen! I slutningen af
juni var vi til killinge- og kastratshow i
Jyllinge. Vi havde aldrig prlvet sådan
noget flr, og det kunne kombineres med en
lille ferie i Kgbenhavn, dejligt.

Det hele begyndte fint. Miki fandt sig
hurtigt tilpas i en lille 3. sals kgbenhavnsk
lejlighed. Udstillingen tog han i nogen-
lunde stiv arm. I begyndelsen blev han
noget forskrækket over at der var katte der
kunne hvæse hgjere end ham og han var
naturligvis ikke vild med at sidde i bur, det
er nu engang bedre at sidde i arm. Han fik
et Ex I og det var vi helt stolte af. Domme-
ren skrev i sine bemærkninger at han var
»en aktiv liten gutt«, hun skulle bare vide
hvor god en karakteristik det var. Næste
dag var det hedt og lummert i Kgbenhavn
og jeg tillod mig for første gang at linde på
dØren til en fransk altan (dvs. gulvvindue
m. lille smal afsats), kun en ganske lille



sprække så der kunne komme gennemtræk.
5-10 min. senere opdagede vi at Miki var
væk! Vi ledte og kaldte i lejligheden, bag-
gården og de nærmeste gader og langt om
længe fandt vi ham under en busk lige
neden for vinduet, Der lå han stille og for-
tumlet. Det var ret hurtigt klart at han
havde brækket bagbenet og vi skyndte os til
det nærmeste dyrehospital. Jeg havde det
forfærdeligt. Var der sket mere end det
brækkede ben, der kunne let være indre
blgdninger. Dyrlægen var kolosdalt sød,
men vi forlod alligevel modstræbende dyre-
hospitalet. Fgrst dagen efter kunne vi få at
vide om MIKI kunne klare sig igennem og
om benet kunne sættes sammen. Det blev et
rædelsfuldt dggn, aldrig harjeg haft dct så

modbydeligt og aldrig har jeg fglt mig så
ubetænksom og dum.

Næste dag blev han opercret og på dyre-
hospitalet sagde de at han klarede det fint.
Det var en dejlig besked.

Et par dage efter kunne vi hente en lille
forpjusket kat med bagbenet i store banda-
ger og transportere ham hjem til Århus.

Han lærte hurtigt at gå med sit bagben,
han har sovet meget, men han er med
stormskridt på vej tilbag€ til sit gamle jeg. I
dag har vi taget bandagen af og såret ser
fint ud, han stØtter meget forsigtigt og vi er
meget fortrøstningsfulde. En erfaring rigere
og en meget kraftig påmindelse om hvor
glade vi er for vores lille RUSSER.

Birthe Y. Pedersen

VI HILSER VORT MEDLEM NR. 1OOO

ANE MARIE BROE MADSEN
ASSENSVEJ 108

55OO MIDDELFART

VELKOMMEN. EN LILLE PRÆMIE ER PÅ VEJ!

HUSK AT MEDDELE ADRESSEÆNDRING

Stamnavn

OF BLUE WATER
lellighedsvis opdræt af lilla, lilla/tortie,
blåcreme'og crbme persere.

Til avlstjenest€
Rocci ol Dyseec (lllla perler)

4 x EX 1 på4 udstillinger. Curt Lykke
Blåvandradio, 6857 Blåvand

Tll. 05 - 27 91 1 1 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 af Agersnap
(brunmasket)

Grig af Blovstrød (blåmasket)
Norma Agersnap Larsen

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

Enkelte katte modt. i pension

Husk, §tarntavlen skal rnedfølge ved salg. SpØrgsmål
om avl, registrering etc. rettes til stambogssekretæren
(se side 4). Andre spørgsmåltit konsulenten (se side 27).

Stamnavn

"BANGALORES"
BRUCE AF JACKMANIS (blå perser)
OSCILLUM's ROSSINI (iød perser)

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

rød, sort, bicolour og tricolour.

Bestiiling modtages.
INGRID HENRIKSEN

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

Køb ikke GILBETO DYREFODER (sæ1-

ges for det meste på Sjælland). På trods af
at firmaet på dets reklamer skriver »Kun
fra kalv og okse« må dets produkt, dyb-
frost kødfoderblanding, incieholde svine-
kød. Vi har fra vort medlem, fru Kirsten
Grerup. modtaget meddelse om dødsfald af
hendes hollandsk importerede, blå abyssi-
nier avlshan Prince Charles van de Olde-
hove (se billedet): Fru Grerup har samtidig
tilsendt os kopi af Statens Veterinære Se-

rumlaboratoriums skrivelse af 1. september
d.å., hvoraf fremgår, at der i Charlie's hjer-
ne og rygmarv er påvist Aujeszky-virus. Da
kattene i Katteriet OFAKIM & El

MAHASCHAVI ikke blev fodret med an-
det end kødfoderblanding fra GILBETO,
fisk, dåsemad, tørkost, kyllingehjerter og
-lever, og da Charlie var den eneste af kat-
tene, der havde fået Gilbeto's kgdblanding
i rå tilstand, tyder alt på, at denne kødblan-
ding indeholdt inliceret svinekød. Dette
har fru Grerup nu meddelt Veterinærdirek-
toratet i en klage af 4. septembe:', efter at
have forlangt erstatning hos firmaet, der
pure nægter at blandingen skulle have inde-
holdt svinekpd. Men, altså, indtil firmaets
påstand er bevist, lad være med at fodre
med dets produkt i rå tilstand.

SB
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Regler vedr prende stambogsføring
§ I Stambogsregler:
Stambogsfgring foretages efter den til
enhver tid gældende FIFe regel. Desuden
skal fglgende retningslinier overholdes ved
registrering i FELIS DANICA's stambØ-
ger, hhv LO og RIEX.
a) Ejeren af katten skal være medlem afen

dansk klub, der via FELIS DANICA er
tilsluttet FIFe.

b) Katten skal tilhøre en race eller en
krydsning af racer, der er anerkendt af
FIFe, GCCF eller CFA.

c) Ethvert medlem af cn til FELIS
DANICA tilsluttet klub er strengt for-
pligtet til at lade stamtavle medfglge
enhver killing, ungdyr eller voksen kat,
der af vedkommende afhændes, uanset
om det drejer sig om salg eller gave.

§ 2. Stambogsfgring generelt:
a) Stambogssekretæren tilsendes en regi-

streringsformular beståendc af:
l) parringsanmeldelse, der er udfyldt og

underskrevet af hankattens ejer, samt
2) ffldselsanmeldelse/stamtavlerekvisition,

der er udfyldt og underskrevet afhun-
kattens ejer.
BEMÆRK:
Fødselsanmeldelse/stamtavlerekvisition
skal omfatte hele kuldet, med angivel-
se af antal killinger, race, farve, kgn
samt navn(e) på hver killing.
Ved fejlparring f. eks. mellem korthår
og langhår eller forskelligc racer, kan
fritagelse for rtambogsfgring opnås
efter skriftlig henvendelse til FELIS
DANICA.

3) stamtavlerekvisitionen skal være stam-
bogssekretæren i hænde senest 3 må-
neder efter fødslen. Ved udstedelse af
stamtavler skal betales et gebyr pr.
stamtavle. Det vil imod et hgjere
gebyr være muligt at få udstedt stam-
tavler i tidsrummet 3-12 måneder.
Efter kattens fyldte 12 måneder kan
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der ikke automatisk udstedes stam-
tavle, men katten skal udstilles i
noviceklasse til eventuel godkendelse.
Den til enhver tid gældende stam-
tavlepris skal fremgå af klubbernes
medlemsblade.

b) Ved en killings navn forstås et stamnavn
(se stk. 3) samt et for-/egennavn sat fgr
eller efter stamnavnet. Dette egennavn
må ikke bestå af flere end hgjst 15 bog-
staver og kan kun anvendes ån gang
indcnfor otte år. Et indregistreret navn
kan ikke senere ændres, med mindre
stamtavlen på grund af fejlagtig kgns-
bestemmelse senere skal ændres til et
andet kgn. Det står opdrætteren frit at
sætte stamnavnet foran eller efter egen-
navnet(ne)

c) Importerede katte indskrives i hhv LO
eller RIEX efter gældende FIFe regel.
Anslgning om indskrivning skal være
ledsaget af
l) stamtavle fra den udenlandske for-

ening, samt

2) transferbevis.
Der anerkendes kun officielle stamtav-
ler, der er udfærdigct af foreninger til-
sluttet FIFe, GCCF eller CFA.
Katte med dissidentstamtavler kan over-
føres til FIFe.

d) Det er ejeren forbudt at foretage nogen-
somhelst rettelse ellcr tilfgjelse på stam-
tavlen. Overtrædelse heraf medfører
stamtavlens annullcring.
Forfædrenes senere erhvervede titler kan
dog påfgres af stambogsføreren mod et
gebyr pr. titel.

e) Ved ejerskifte bØr stamtavlen indsendes
til klubbens stambogssekretær til gratis
pifging af den nye ejers navn og
adresse.

f) Er en stamtavle bortkommet, kan man
få udstedt en kopi via klubbens stam-
bogssekretær. Anslgere af stamtavle-
kopier skal på tro og love erklære at



orignalstamtavlen er bortkommet. Urig-
tige oplysninger kan medfgre bgde-
pålæg. Stamtavlekopien forbliver depo-
neret hos stambogsfgreren i tre måneder
inden udlevering.

§ 3. Stamnavn:
a) Begæring af stamnavn skal rettes til

stambogssekretæren med angivelse af
mindst tre mulige navne med det Ønske-
de først. Katteejere, der kun ønsker 6t
kuld inden en eventu€l sterilisation af
hunkatten, kan fritages for anslgninng
af stamnavn. Denne fritagelse kan kun
ske efter skriftlig henvendelse til klub-
bens bestyrelse. Vil det samme medlem
ved en senere lejlighed have killinger
stambogsflrt, da skal der slges stam-
navn, fpr stambogsfgring kan finde sted.
Fritagelse af stamnavn indebærer, at kil-
lingerne kun kan få et.navn bestående af
6t ord.

b) Stamnavnet er opdrætterens private og
personlige ejendom og kan ikke overla-
des til andre eller ændres efter dets ind-
fgring i FIFe's internationale hoved-
stamnavnsbog. Som stamnavn kan en-

hver betegnelse optages, forudsat den

ikke i forvejen er anvendt af en anden
opdrætter.

c) Når et stamnavn er indregistreret i et
ægtepars navn, kan ingen af ægtefæl-
lerne opnå et andet stamnavn. I tilfælde
af skilsmisse skal klubbens stambogs-
sekretær underrettes om, hvem af ægte-
fællerne beholder stamnavnet.

d) I tilfælde af stamnavnets ejers død, kan
dette først blive disponibelt 20 år efter,
medmindre der glres krav på det af en
direkte arving (ægtefælle, barn), der er
medlem af en foiening under FELIS
DANICA. Stambogsfgreren må have
meddelse om ændring i ejerforholdet.

e) En kat kan aldrig bære andet stamnavn
end dens opdrætters. Ved opdrætter for-
stås: ejeren af hunkatten i parringsgje-
blikket. Dog kan opdrætteren skriftlig

tillade køberen af den drægtige hunkat
at give killingerne køberens eget stam-
navn.

§ 4 Regler for avl:
a) FIFe henstiller - af humanitære grunde

og for at beskytte avlshunnerne - kun at
trække to kuld pr. hunkat om året, og
den tilråder kun at opdrætte højst seks
killinger af hvert kuld.

b) Hankatte, der Ønskes anvendt i avlen,
skal hos dyrlægen have bekræftet, at de
han begge tekstikler normalt udviklede
og korrekt placerede, dvs. at de er hver-
ken kryptorchide eller monorchide. Dyr-
lægen skal attestere dette på stamtavlen.
Når der foreligger et stambogsflrt kuld
efter hankatten, kan den anmeldes som
»autoriseret(( avlshan hos stambogs-
.sekretæren, som mod en 6ngangsafgift
optager den på sin liste. Kun således
autoriserede hankatte vil kunne averte-
res i klubbernes medlemsblade samt ud-
stillingskataloger,

c) Hankattens ejer er pligtig at attestere
den afhans kat udførte avlstjeneste.

d) Al avlsarbejde skal indstilles i mindst 6

måneder i tilfælde af forekomst af smit-
som bughindebetændelse (FIP) i bestan-
den. Når vaccine mod smitsom bug-
hindebetændelse kan tilbydes i Dan-
mark, har FELIS DANICA's forret-
ningsudvalg mandat til at afskaffe pkt.
4d, fgrste punktum og erstatte denne
med normalt gældende regler om smit-
som bughindebetændelse. Al avlsarbejde
indstilles i tilfælde af leukæmiforekomst
(FeLV) i bestanden. Først når alle katte i
husstanden af en dyrlæge er erklæret
negativ, kan avlsarbejdet genoptages.

§ 5. Tvivlsspgrgsmål:
Disse skal forelægges avlsrådet under
FELIS DANICA.
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Fredericia udstillingen
- endnu en

Redaktionen har fra Erik og Tina Laub og
Vibeke Madsen modtaget et brev med op-
fordringen om at bringe det i Hvæssebræt-
tet. Da brevet, ud over et direkte splrgsmål
og en opfordring til bestyrelsen, indeholder
lange passager der ikke egner sig for gen-
givelse i bladet, vil vi i stedet give et referat
af brevet og bestyrelsens svar på de oven-
nævnte konkrete emner:

Med udgangspunkt i Dorthe K's omtale
af de mange tomme bure splrges der om
klubben alligevel har fået dårlig samvittig-
hed over alle de afviste katte, »der måske
havde influenza«.

Dernæst følger et langt afsnit, hvor en af
de ved udstillingen tjenestgørcnde dyrlæger
ganske udokumenteret beskyldes for in.
kompetance specielt med hensyn til diagno-
sticering for katteinfluenza. Hvis vi skulle
bringc dette, måtte vi også give plads til
hans svår og vi finder ikke at dette blad er
det rette forum for en veterinær-faglig pole-
mik, så meget mindre som disse forhold
allerede er indklaget for Dyrelægeforenin-
gens Klientklagenævn, hvor de vil få en
fagmæssig behandling. Afsnittet munder
ud i en opfordring til klubben om ikke at
anvende den pågældende dyrlæge ved ud-
stillinger i fremtiden.

Sluttelig anfgres, at de katte der blev
afvist på mistanke om influenza, ikke i den
forlgbne tid har vist yderligere symptomer.

Bestyrelsens svår:

Ved udstillingen manglede 80 katte, af disse
mødte 66 ikke op, 3 blev afvist p.g.a. en ud-
løbet vaccination og 3 p.g.a lopper. Der er
såledcs kun'E katte, hvis fravær kan hen-
føres til dyrlægernes skøn. Af disse blev 4
eller 5 afvist p.g.a. symptomer (gjen- og
næseflod) der kunne skyldes katteinfluenzd,
og resten fordi de kom fra samme katteri
som en således afvist kat.

Det er naturligvis glædeligt at.denne
l8
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mistanke nu synes at være ubegrundet og
det er forståeligt om nogle af disse kattes
ejere på den baggrund fpler sig uretfærdigt
behandlet. Man må imidlertid tænke på ud-
stillingsledelsens ansvar for at de gvrige429
katte ikke udsættes for unpdig risiko, og vi
finder stadig at vi handlede korrekt på det
foreliggende grundlag. Hvis de var blevet
lukket ind og der senere var kommet klager
over smittede katte, ville vi virkelig have
grund til dårlig samvittighed.

Vi v6d der findes symptomfri smitte-
bærere, det er en risiko, som udstillerne må
acceptere, men enhver begrundet tvivl om
smittefare bør komme de udstillere til gode,
der tilmelder deres katte til JYRAK's ud-
stillinger i tillid til en effektiv dyrlægekon-
trol. Denne holdning, der er helt i overens-
stemmelse med FIFe's udstillingsregler,
havde vi meddelt dyrlægerne ved at tilsende
dem et eksemplar af disse regler, og vi fin-
der ingen anledning til at anvende andre
dyrlæger i fremtiden blot fordi de har fulgt
vort udtrykkelige pnske om en effektiv
kontro!.

Den dans ke Dy rlegeforenings Klient-
klagenevn har nu behandlet sagen.
Nevnets svar af l2-8-83 er somfølger:

Vedr.: Klage over dyrlægerne Steens-
borg, Horsens, Hagen, Kolding, og Cor-
fitzen, Middelfart.
Udvalget har modtaget Deres henvendelse
af 7/5-83. Endvidere er udvalget i besid-
delse af kopier af fglgende:

Brev fra Esther Rasmussen, Mou, af
27 l4-83 vedlagt vaccinationsattest af
7 /l-83, attest af 2614-83 fra dyrlæge Plom-
gaard og attest af 23 I 4 underskrevet af dyr-
lægerne Corfitzen, S. Bugge og Hagen.

Brev fra Vibeke Madsen, KØee, af
28/4-83 til Per Borch attest af 2314-83 fra
dyrlægerne på udstillingen.
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Brev af 27 14-83 fra Linda og Sgren Telle,
Aalborg Øst.

Brev fra Tina Laub, Fakse Ladeplads, af
2614-83 vedlagt erklæring af 2514-83 fta
dyrlæge Møller, Haslev.

Herudover foreligger udfprlige redegØ-

relse flra dyrlægerne Steensborg, Corfitzen
og Hagen samt kopi af brev fra Susanne
Bugge til dyrlæge Steensborg dateret den
24/6-83.

Hele dette materiale danner grundlag for
fplgende:

Indledningsvis må det konstateres, at der
i hovedtrækkene er god overensstemmelse
mellem diverse beskrivelser af hændelses-

forløbet.
Det væsentlige i sagen drejer sig - ud fra

et veterinært synspunkt - om to ting:
l. Dyrlægers ret og pligt til at afvise syg-

domsmistænkte dyr fra en udstilling og
2. Den omstændighed, at flere katte blev

afvist på Fredericia-udstillingen den 23.
og 24. april 1983 efter den almindelige
kliniske underslgelse på trods af, at en

dyrlægeundersggelse af senere dato ikke
afslører symptomer på nogen smitsom
sygdom, specielt katteinfluenza.

l. Retten og pligten til at afvise sygdoms-
mistænkte dyr fremgår klart af udstil-
lingsreglerne fra FIFe geldende fra
I / l-83, specielt §§ 16 og 17.

2. Kattein/luenza.
Det er en kendsgerning, at der findes
mange symptomløse eller nesten symp-
tomløse smittebærere, og at disse ifølge
sagens natur er i stand til at overføre syg-
dommen ikke mindst til unge, ubeskyt-
tede individer. En sådan smittebærer udvi-

ser ofte kun små forandringer i øjets og

nesens slimhinder.
På grund af den store risiko en smitte-

bærer vil udgøre for flere hundrede katte i
et tæt udstillingsmiljø, er det derfor en a.f
dyrlægernes vigtigste opgaver at hindre
dyr, derfrembryder disse tegn, adgang til
udstillingen.

Konklusion:
Der findes ingen metode til at afsløre

sådanne smittebærere med 100 procent sik-
kerhed. Kun en kort overgang i det akutte
stadium findes f. eks. tempaturforhgjelse.

Den senere fremkomst af en sundheds-
erklæring kan således hverken bekræfte
eller afkræfte udstillingsdyrlægernes mis-
tanke.

Da udstillingsdyrlægerne yderligere er
konfronteret med at skulle træffe en afgl-
relse på stedet uden chance for at vente et
par dage eller tre - er det udvalgets klare
opfattelse, at dyrlægerne har handlet fagligt
korrekt og har udvist den omhu og nldven-
dige konduite, der bgr forventes i den på-
gældende situation ud fra helhedens inter-
esse,

De personlige eller konkurrencemæssige
konflikter, der eventuelt kunne ligge bag
flere af udtalelserne, ligger det uden foi ud-
valgets kompetence at kommentere.

Udvalget kan derfor ikke give Dem ret i
de anførte klager.

Det skal til slut anføres, at skulle der
opså pkonomiske tvistigheder i forbindelse
med sagen, kan kun domstolene træffe af-
gPrelse herom.

Vedrlrende dyrlægers ansvar og pligter
kan der desuden rettes henvendelse til Vete-
rinærdirektoratet, Frederiksgade 21, 1265
København K.

Med venlig hilsen
p.u.v. I O. Gundlev

Mogens Brix Christensen
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HANKATTEHALER
Tid til anden dukker emnet »hankatteha-
ler« op med fornyet interesse. Også denne
gang er vi blevet bedt om at skrive noget
om emnet, idet flere dyrlæger ikke synes at
være klar over problemet, så de værst
angrebne hanner har ikke kunnet hente
hjælp der.

I Hvæssebrættet, nr. I - 1980 bragte vi
nedenstående artikel, som på en letforståe-
lig måde beskriver problemet de fleste han-
katteejere stifter bekendtskab med fgr eller
siden. Til den i artiklen foreslåede behand-
ling kan føjes: påsmøring afen fedtfiernen-
de creme SVARFEGA (fås i Brugsen), eller
afvaskning l-2 gange om ugen med tjære-
sæbe. Den sidstnævnte behandling skal
man være noget varsom med, idet tjære-
præparater kan være farlige for katten.
Behandlingen består i påsmpring af tyk
skum fra tjæresæben, lad det sidde i 2

minutter alt i mens man holder katten fra
at slikke. Skummet vaskes af med lunkent
vand. Det er her man skal være grundig for
at få det hele med. Ved samtlige behandlin-
ger gælder at man skal være forsigtig med
området under halen.

HUSK AT MEDDELE ADRESSEÆNDRING

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

Killinger
lejlighedsvis til salg.

2xBIO
CACIB

2 x glo,
2 x nom. Bis.Yvonne & Erik Larsen

Kornelparken 146 . 9310 Vodskov . Tlf. 08 - 28 63 41

:0

Kattefilipenser og avlshan-haler er to besldg-
tede tilstande hos katten, hvilke tilstande, selv

om ikke alvorlige, kun har tiltrukket meget lidt
opmærksomhed i veterinærlitteraturen. Tilstan-
dene forekommer oftere end antaget, idet angre-
bene er milde og passerer ubemærket. De alvor-
ligere tilfælde er svær at behandle og forringer
kattens udseende alvorligt.

To hovetyper af kirtler findes i kattens skind:
svedkirtlerne og talgkirtlerne. I modsætning til
almindelig antagelse, findes svedkirtlerne faktisk
over kattens hele kropoverflade, selv om de fle-
ste af dem er små og ikke-fungerende. Kun kirt-
lerne i trædepuderne producerer sved og fugtig-
hed; svedige fodtryk ses ofte på dyrlægens bord,
når katten er i stresstilstand under konsultatio-
nen. De fleste talgkirtler er knyttet til hårsække-
ne og producerer en olieagtig sekret, talg, der
gør håret vandtæt og vedligeholder skindets smi-

dighed. Derudover fiudes en samling af meget

større talgkirtler på hagen, på læberne, på det
tyndt behårede tindingsområde (mellem øje og

øre\, og den øverste del af haleroderr. Kirtelsam-
lingen under hagen kaldes submental organ og
på haleroden supracaudal organ.

Den olieagtige ,..r.1r..r;r1::; større tatr-



KATTEARTIKLER
SOIGNERINGSART!KLER!

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørster

V]TAiiINER:
Teralin-Piller - Pro€at
Mikrana - Modermdlk

Teralin - Linatone - Pelstilskud

Kattehuler - Kattesenge
Transportboxe Kradserræ til væg og på'stander

Katteparfume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Cassius

koncentreret kattesand
Kattemad på dåse og tørkost

Medlem al Flosen
Konto

Kig ind hos

Rosengårdscentret
5220 Odense SØ
rr. (o9) 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! - udondørs
løbegård!
Lige FERIESTEDET
lor mig!

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

DYRLÆGEGÅROEru
Hobrovej 385
Råsted - &100 Randers
Telefon 06 - tl4 æ 99
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VermctfiVet
-lAr!!-=-r!

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

VERMOX vet. tabl. er nem at give dyrene.
VERMOX vet. tabl. er let at dosere.
VERMOX vet. tabl. er uden egen lugt og smag.
VERMOX vet. tabl i praktisk blisterpakning med 10 tabletter.

Den bredspektrede effekt er betinget af behandling i

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

Dorering:
Hvalpe og killinger:
Katte og små hunde:
5tørre hunde:

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

VERMOX vet. tabl.
kan købes receptf:i,

5 JAI\ISiSEI\FI{AFIMAs
HAMMEABAKXEN 21 3460 AiRKERØO TLF.(02) 811044

1/4 tabl
1t2 tabl

1 tabl

5

5

5

2x
2x
2x

del.
del
dgl.

dage
dage
dage.

o

, ,

SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

TIL AVLSTJENESTE
INT. CH.

cocoRtco's RoBtN
Kis/Mogens Østerby

K lingeskov 13. Klintebierg
DK' 5450 Otterupr O9.8218

KI

44

!.h11!|\tt.
Seltiwhundoa kat

iot inthqlld«rlrn.l
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kirtler synes at spille en rolle i afmærkning af
territorium, og katte vil gentagne gange »gnub-
be« deres hage, læber, tindingsområde og hale-

rod over bestemte genstande. I løbet af nogen tid
vil sekretionen kunne ses på yndingsgenstande i

form-af sorte, fedtede pletter. Katteejerne må

have bemærket, at de bliver flittigt »mærket« af
deres katte ved f.ex. hjemkomst. Katte.vil også

ofte mærke bestemte genstande ved fodringstid.
Grunden til denne opførsel er ikke kendt.

Overaktivitet i submental og supracaudal or-
ganerne er relativt almindelig, og kan ses som

overdrevent fedtethed på det ovenliggende hår

og skind. Dette ses især tydeligt på haleroden af
hvide katte, og fremtræder som en gul, fedtet

misfarvning. Der kan også optræde sorte, fedte-

de pletter på hagen, hvilke pletter ofte fejlagtigt
anses som loppeskidt"

Talgkirtlernes overaktivitet giver anledning til
kattefilipenser og avlshanhaler af forskellige
sværhedsgrader. I milde tilfælde vil den til kirf
len knyttet hårsæt blive tilstoppet med sort talg-
mdteriale og der opstår en hudorm. Dette svarer

til acne hos mennesket. Der kan opstå sekundær
infektion med hårsækbetændelse som følge,
samt dannelse af ganske små, hårde knuder samt

væskefyldte blærer, fra hvilke betændelse kan
udpresses. Ved svære tilfælde af flere'betændte
hårsæk opstår en kraftig betændelse i overfladen
med stor afsondring af pus eller dannelse af fist-
ler. Katte med et mildt angreb af filipenser eller

avlshans-hale udviser ikke de tilknyttede kliniske
tegn, men i svære tilfælde kan der optræde kraf-
tig betændelse og irritation af det overliggende
skind. Hagespidsen kan blive blank og opsvul-
met og forstørrelse af lymfekirtlerne på hovedet

og i nakken kan opstå.

Kattefilipenser forekommer hos katte i alle
aldre og begge køn. Nogen mener, at aktiviteten
i den supracaudale organ afhænger af testostero-
ne (den mandlige hormon). Avlshanhaler er of-
test forekommende (som navnet antyder) i avls-

hanner, men trods navnet, forekommer det også

hos kastrater og hunner.
Behandlingen af kattefilipenser og avlshanha-

ler består i fjernelse af det overskydende talg,
derved at forhindre hudormedannelse og sekun-

dæi infektion. En bakteriedræbende afvaske-

middel som chlorhexidin kpnpnvendes hertil to
til tre gange daglig. I milde tilfælde er ingen an-

den behandhng nødvendig. I svære tilfælde,
med kraftig betændelse, er behandling med anti-
biotika påkrævet. Denne behandling bør baseres

på en sensitivitetstest.

Overfladebehandling er af begrænset værdi
idet patienten hurtigt fjerner det påførte, derfor
bør antibiotika gives enten i form af injektion el-

ler piller. De fleste tilfælde giver tilfredsstillende
resultater ved behandling, men de vanskeligste

tilfælde med kraftig sekundær infektion kan

kræve forlænget behandling. Der kan forekom-
me tilbagefald og i visse tilfælde kan kun daglig
rensning i det uendelige kontrollere den overflø-
dige talgsekretion.

(Oversat og bearbejdet of Susonna Bugge.)

P.S. Husk så HELE TIDEN at holde lje
med kattens hale; har den 6n gang haft
vrøvl, kommer det igen ! Så gælder det nem-
lig at påbegynde behandling hurtigst mu-
ligt, inden byiderne cqstår.

t3
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Fra en british shorthair's dagbog
2. afsnit: Spring aldrig på en brændeovn, der er varm!

Så er jeg her igen, jeg har jo faktisk ellers
travlt med at spise og sove, men jeg har da
fået tid tii at skrive dette.

Jeg vil lige fortælle jer, at jeg har fundet
et nyt gemmested, en stor gulvvase. Når jeg

har lagt mig til at sove i den, kan far og mor
nemlig ikke finde mig (alle tiders).

Derudover kan I måske huske, at jeg sid-

ste gang fortalte, atjeg havde lært at klatre
i hessian. Det er desværre slut nu, jeg var
nemlig på vej op ved trappeopgangen oven-
på og bedst som jeg hang der, blev jeg

bange og turde ikke bevæge mig hverken
op eller ned, så til sidst måtte jeg kalde på
far og mor, så de kunne hente mig ned,
hvilket jo ikke var særlig smart, da de så

opdagede mit lille nummer og samtidig for-
bld mig at foretage det fremover.

Men nu til hovedtemaet:
Det var (mener jeg) en slndag eftermid-

dag, hvor jeg ellers havde det meget mage-
ligt, men jeg fik lyst til at lege lidt og plud-
selig glemte jeg, at brændeovnen var varm,
og jeg sprang lige op på den. Mor og far
opdagede heldigvis ikke noget, så jeg
troede, jeg kunne skjule det for dem, forjeg
vidste jo godt, jeg ikke måtte. Men da der
var gået et par dage begyndte skindet at
skalle af på mine poter, og det gjorde noget
så frygteligt ondt i dem, så til sidst måtte
jeg kiage min nød til mor, først troede hun,
jeg havde skåret mig og badede poten, men
da det også blev galt med de andre poter,
blev hun klar over, det var noget andet. Så

blev jeg selvfglgelig slæbt med til dyrlægen,
og hun kunne straks se, hvad der var galt.
(Iovrigt kanjeg ikke lide hende, for hun pil-
lede i det og det gjorde ondt.)

Jeg hk så noget salve og nogle piller, og

så skuile jeg komme igen en gang i ugen i
lem uger. Jeg kan godt sige jer, det var
drøjt, for det fgrste smagte penicillin-pil-
lerne forfærdeligt og for det andet mistede

2;

jeg helt appetitten, så til sidst havdejeg tabt
mig l.l Vz kilo, helt ned til ca.4 kg, ja, ske-
lettet var godt nok begyndt at rasle fare-
truende. Desuden var mor og far ngdt til at
bære mig rundt, fordi jeg havde så ondt, og
jeg kan ikke fordrage at blive båret. Hver
gang jeg havde været på bakke måtte de
pille gruset ud af poterne, fordi jeg ville
absolut ikke gå på bakke, hvis der kun var
servietter i (mor prpvede ellers), men man
har vei toiletkultur. Efter fem uger måtte
jeg til en endelig kontrol hos dyrlægen, og
fik der at vide, at jeg nok skulle komme til
hægterne igen (hvilket jeg da også er), men
hun fortalte også min mor, at der var meget
tæt på, atjeg havde taget billetten, men det
havde hun ikke nænnet at fortælle, inden
jeg var frisk igen. I gvrigt erjeg begyndt at
kunne lide hende, hun hjalp mig trods alt,
da jeg havde det rigtigt skidt.

For at komme til noget helt andet, kan
jeg fortælle, at mor er begyndt at gå i skole
om aftenen. Det er meget skægt, for så har
jeg rigtig mulighed for at drille min far, og
j"g gør det. Det uheldige er bare, at engang
imellem går jeg over stregen, og så bliver
jeg lukket ud i mit bryggers, hvorjeg pænt
må vente indtil mor kommer hjem igen.
Far kan nemlig ikke lide når jeg hænger i
gardinerne og hvæsser kløer i sofaen.

Som det sidste, kan jeg fortælle, at jeg
tror, jeg har misforstået noget med hensyn
til udstillinger. Jeg er ikke længere sikker
på, det er mig, der skal bedømme de for-
skellige menneskeracer, men derimod men-
neske der skal bedømme de forskellige
katteracer. Det er nemlig ikke de samme
mennesker hver gang, hvorimod det ofte er
de samme katte. Derudover er de også

begyndt at kalde mig champion, jeg ved
ikke, hvad det betyder, men jeg vil ikke
håbe, at det har noget med champignon at
gfire, da jeg ikke kan fordrage disse. (De



hgrer jo til grlntsagskategorien). Jeg er
også de 2 af de 3 gange blevet BIO og
engang bedst modsat kgn, men det vedjeg
heller ikke, hvad betyder andet end at jeg
bliver slæbt frem og tilbage til mit bur. Det
bryder jeg mig ikke om, for alle vil så gerne
rlre ved mig og siger sikke en sød bamse-
kat, men jeg er bestemt ikke nogen legetljs-
bamse, og kan heller ikke lide, at blive
behandlet som sådan.

Næste gang skal I høre lidt om min som'-
merferie og min anden jul, som blev holdt
hjemme.

Alle er blot krummer i livets store kiks-
dåse, bortset fra mig, jeg er en lækker lille
chokolademarengs.

Theo

tsedste katte -
Fredericia 1983
228. Bedste LH voksen +

Best in Show
Captain Madigus af Tamara (opdr
l3b-sP)
Ejer: Kirsten Nielsen

99. Bedste LH modsat kØn
Friederike v Westensee (opdr
6d-sL)
Ejer: Sigrid Htibner

167. Bedste LH kastrat
Lord-Nelson v Goldregen (opdr
l2a-BL)
Ejer: Jutta Reimers

245. Bedste LH ungdyr
Maggie af Tamara (opdr. l3b-BP)
Ejer: Kurt Pedersen

72. Bedste LH killing
Sødde du Nord (opdr.4)
Ejer: Hanne Haibert

286. Bedste LH veteran
Kohinoor's Black Arico (opdr. 1)

Ejer: Lis Eilertsen

296. Bedste Semi-LH voksen
Jogi vom Rhener Moor (opdr
13c-BP)
Ejer: Maritta Sielaff

301. Bedste Semi-LH modsat køn
Pan's Tinella (opdr. l3NF)
Ejer: Marlene Bolle

287. Bedste Semi-LH kastrat
Julia v Ulzburg (opdr. l3c-SP)
Ejer: Renate Klein

306" Bedste Semi-LH ungdyr
Gidske Ae'Gaf (opdr. l3 NF)
Ejer: Marianne Kriewitz

307. Bedste Semi-LH killing
-Iodal's Alex (opdr. l3 NF)
Ejer: Birgit Poulsen

325. BedsteKH voksen
Theo Walisala (opdr. l6)
Ejer: Hanne og Jan Hedegård

343. Bedste KH modsat køn
Kornheddinges Tekla (opdr. l9E)
Ejer: Charlotte Heiberg

526. Bedste KH Kastrat
Nicky v Buettenberg (opdr. 16)

Ejer: Ursel Schåcktanz

390. Bedste KH ungdyr
Brown Jipsy v Westensee (opdr. 27)
Ejer: Sabine Plog

381. Bedste KH killing
Quintessenza Op-Art (opdr. 25)
Ejer: Bjarne Liiders

513. Bedste KH veteran
Bodwin's Esmeralda (opdr. 33)
Ejer: Susanna Bugge
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428. Bedste Siam-OKH voksen
Anyra Al Katta (opdr. 24)
Ejer: Alice & Akscl Jægcr

497. Bedste Siam-OKH modsat kØn
Casper af Fredenslund (opdr.
29TB-sp)
Ejer: Jens Hansen

478. Bedste Siam-OKH kastrat
Salween Blue's Kasimer (opdr. 29a)
Ejer: Siisse Leiditz

468. Bedste Siam-OKH ungdyr
Uruguay Bubbi (opdr. 32 CHP)
Ejer: Nina Thorninger

456. Bedste Siam-OKH killing
Kirkhgj's Ramses (opdr. 24b)
Ejer: Kirsten KirkhØj

282. Vinder LH avl
Lucky Luke afTabas
Ejcr: Jutta Danner

508. Vindcr KH avl
Pegasus Gallant
Ejer: June Krogs6e

510. Vinder KH opdræt
af Fredenslund
Ejer: Lis Rhymer Friis

415. Bedstehuskat
Fridjolf
Ejer: Lars Thisgård

401. Mis Fredericia
Spiro's Shulamit
Ejer: Jenny Olsen.

SPØRG BARE
Kan en kat få ån-æggede tvillinger?

Der er ingen grund til at en kat ikke skulle
kunne få 6næggede tvillinger i et kuld be-

stående af flere killinger, siger dyrlæge Jan
N6rregaard Andersen, Beder Dyreklinik.
I så fald vil begge killinger være 100 pct.
identiske, dvs. af samme kgn og farve og
evt. aftegninger, idet begge individer er
genetisk helt ens. De to killinger vil da
blive fØdt umiddelbart efter hinanden, an-
tagelig i samme fosterhinde, og kun med
6n moderkage.

-o-

Hvad gør man dog ved et ungdyr på I år,
der er i løbetid ustandseligt? - Kun 2-3
dages pause - shinter verre end en hankat.

Hvis ikke katten Ønskes anvendt i avlen,
er sterilisation nok den mest effektive
fremgangsmåde til at stoppe den unormale
sexualadfærd. Man bør nemlig have i tan-
kerne, at der kan foreligge sygdomsforan-
dringer i kattens æggestok. Ønsker man at
avle på katten, kan man forsøge at blokere
med P-piller i en periode.

Skødt Pedersens Eftf.

fens f. Bjergen Pedersen

Bogtryk/Offset

Bispensgade 32 - 9800 Hjgrring
Telefon 08 - 92 48 09
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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:

Stamtavler 3-6 mdr. kr. 98,35

Stamtavler 6-10 mdr. kr. 131,25

Stamtavlekopi* .............,.... kr. 164,00

Transfer....... ...kr. 32,75

Stamnavn... .. .. . kr. 205,00
Titelpåflringer aner, pr. kat... kr. 20,50
Autorisation af hankat** kr. 65,fi)

Til disse bellb 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.

** 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 scnest 6 uger
fgr, og hvadenten det drejer sig om kattc,

dommerassistenter eller dommerelevansgg-
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, I mf
2660 Brønsby Strand
Tlf.: (02) 73 76 38

RACEKATTEN
Dortemarie Kaplers
NPrreeng 5

2950 Vedbæk
Tlf. (02) 89 38 84

UDLAND
Tilmeldingsblankettor rekvireres hos June
Krogspe. Den udfyldes og returneres til
June SAMMEN MED EN CHECK på kr.
200,00 eller en kopi af en kvitteret giro-
indbetalingskort. Vælger man dcn sidste
mulighed, skal beløbet være indbetalt på
FELIS DANICA's Udstillingskonto Nr. 6
25 29 66,3480 Fredensborg.

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 før udstillingen. Alle
andre steder bør man regne med 6 uger.
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Konsulenter
Skulle du have spprgsmål at stille vedr. fod-
ring, kattefpdsler, pelspleje eller lignende,
kan du henvende dig til klubbens nedenstå-
ende . konsulenter, der gerne hjælper alle
med råd og vejledning. Har du sygdoms-
problemer, henvend dig da til den nærme-
ste smådyrs-dyrlæge.

KONSULENTER:

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

Lis Rhymer Friis
BggevejT
547 I Søndersø
Tlf.09 - 89 15 03

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

Inge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj I
6400 S6nderborg
Tlf. 04 - 42 94 56

Norma A. Larsen
Lupinvej 6

6681 Holsted St.
Tlf. 05 - 39 35 15

#
FOTOKONKURRENCE

-l{otitet »Barn - kat« dyrkes af mange. Til vort forårsnummer, der udkommer i marts 1984,
udskriv'es en fotokonkurrence om emnet. Billeder, helst sort/hvid, sendes til redaktionen
senest den I 5 . januar 1984. Gode premier. Detaljer i næste nummer.
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Opdrættere

Perser

»GREAT YARMOUTH's«

Perseropdræt i farverne:
blå, creme og blåcreme.

Bedste han 1 981 '

Edel Ring§ted

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

»OF NESS«

Opdræt af persere icreme, blå og blåcreme.
Sonia Stoltenborg

Jacob Adelborgs Al16 50, 8240 Risskov

Tlf . 06 - 17 84 17 €1. '17 96 76
g

»POINT OF DOVER«

Specialopdræt af sorte Persere +

andre larver, samt brunm. colourpoint.
Bestillinger på killinger modtages.
Kiss Mikkelsen, Doveroddevej 2

Dover,7760 HuruP. Tlf. 07 - 95 91 45

{6
»ROSENHØJ«

Lille perseropdræt i forskellige farver.
Killinger leilighedsvis til salg.

Tove Pedersen
Egevænget 34, 831 O Tranbjerg J. v/ Arhus

Tlf.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 GRACIA«
Opdræt af British Shorthair. Sunde, kærlige

og frit opvoksede killinger lejlighedsvis til salg.

Susanne og Walter Lorentzen, Bellisvej 16

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

Abyssinier

»AF FREDENSLUND«
Opdræt al Abyssiniere (amerikansk,

hollandsk, svensk, dansk afstamning)
o§ Siam + Orientalsk Korthår.

Lis Rhymer Friis, Fredenslund
Bøgebjerg, 5471 Søndersø. Tlf. 09 - 89 1 5 03.

»HAJEKA"
Opdræt af vildtfarvede abyssiniere.

Karen og Hans J€ppesen
Abildvej 10, Skæring

8250 Egå
Tlf.06-223724
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»»PERADENIYA«

Opdræt at vildtfarvede og røde abyssiniere.
Ellen Lønbæk

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

»SlGlRlYA<

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.
Jørgen K. Andersen

Fagerhjem, Allestlup, 891 1 Alllngåbro
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 salg
Hanne Kæhlershøj

Melbyvej 86, 5486 Grindløse.
Ttt.09 - 86 12 70

30

»NØRR«

Opdræt af burmesere ifarverne: brun, lilla,
rødog tortie.

Karin og Erik Nielsen
Sonatevej 3, 8700 Horsens

Trf. 05 - 62 87 65

»AF PEGU YOMA«
Opdræt af brune burmesere

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21, 827 0 Hølbjerg

Trf.06 - 27 10 02

»AF SIKIBOON«
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg.

Lene Bang Sørensen
Lillevej 5, Balslev,5592 Ejby

Trf. 09 - 42 17 58

Siamesere og
Orientalsk Korthår

»BALLYBORN«

Foreign White - Siameser
Orientalsk Korthår

Allan Lanng
Jægersgårdsgade 48, 8000 Århus C

Tlf. 06 - 12 72 74, evt.22 46 O2

§a

»FLORENTINE«

Brunmaskede siamesere.
Gudrun MUller Thomsen

Klintebjergvej 5

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

{6

»PEGASUS«

Opdræt al Orlentalsk Korthår,
Siamesere og fuldfarvede Havana,

Lavendel, Blå og Ebony.
June Krogsøe, Krengerupvej 91

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 e!.05 - 92 12 17

ds

»AF JAWHARA«
Lille Siameseropdræt i forskellige farver,

Killinger lejlighedsvis til salg.
Anne Lise Kaae

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

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

OKH: Havana, Blå, Lavendel, Ebony
SUsse Leiditz

Østbanetorv 1', 8000 Arhus C.

Trf. 06 - 1273 40

»TUNG-Sl«
Foreign White.

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

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

»AF ØLSTED«
Opdræt af chokolad€plettet Orientalsk

Korthår, Havana og Slameser.
Helle Møller-Madsen,

Ølstedgårdsvej 19

5230 Odense M. Tlf.09 - 15 87 80

Manx

»OUINTESSENZA«
Manxopdræt i I gen6rationer etter

Grand lnt. Ch. og lnt, Ch's.
Killinger i mange tarver.

Bjarne LUders, Grøndels Parkvej 82
2720Vanløse. Tll.01 - 71 71 81

'»BODWIN«

Amerikansk og engelsk afstamning
i mange tarver.
Susanna Bugge

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

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

Jan Pedersen
Ned€rballevej 20, 5463 Harndrup

Trf.09 - 88 17 08

31

Cornish Rex

::,.



Til avlstjeneste

ColourpointPerser

Sort perser

BORUPS RICKY KASSANDER d. II
Jørgen Ernst & Lisbet Larsen

Nørregade 38, 5592 EJby

Ttf.09 - 46 18 31

*
Blå perser

CHATBLEU PETIT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling Gnjnfeld
Eskær 13. Tråsbø|, 6200 Åbenrå

Ttf. 04 - 68 56 93
a!

Hvid Perser 2a

CH. DENNIS LA DOUCE
3xBlO

Lis Christensen

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

Sort perser

HOSTRUP'S NEBUKANESER
Annelise Hansen, Assensvei 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
rfi.04 - 42 74 77

Blå perser

PER§Y VIBKELYST
Charles Nlelsen

Emtekærgade 9, 5592 EJby

Ttf. 09 - 78 13 65

Brunmasket

HANSI AF BLOVSTRøD
Lis Christensen

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

Chokolad6masket
CH. ZAKKO's CHOKO EKKO (8tO)

1 x Bedste Colourpoint
1 x Bedste modsat køn.

lnge-Lise Andreasen, Arnkildsmaj 1

6400 Sønderborg. Tlf. 04 - 42 94 56

a§

Blåmasket
FELIX AF AGERSI{AP

Bente Pettersen
Thujavej 60,5250 Odense SV

Trf.09 - 17 06 86

Abyssinier

rNT. CH. AKSUM AF GLÆDE (23)
3xBlO,3xBlR
Lis Rhymer Friis

Fredenslund
Bøgebjerg 7, 547 1 Søndersø

Tlf.09 - 89 15 03

_1:



Burmeser
Brun Burmeser

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

Leukæmi testet.
Sterna Gilbe, Miltonsvej 21

8270Højbiery. Tlf. 06 - 27 10 02

Siameser og
Orientalsk korthår

Brunmasket Siameser (lFA-testet)
FLORENTINE'r FELIX

Gudrun Thomsen, Klint€bj€rgvei 5

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

9480 Løkken. TIf.08 - 88 31 88

Havana
HERMES AV |TZA (29)

Svensk import - ren enoelsk stamtavle.
Far til bed§tersiam OKH, Darak nov. 82.

Susse Leiditz, Østbanetorv 11

, 8000 Århus C. Tlf. 06 - 1273 40
§4

Foreign White
CH. O'RUSSET's SNOWBERRY

Best-ln-Show-Winner
Allan Lanng

Jægergårdsgade 48, 8000 Arhus C.

Tlf. 06 - 1/. 72 74, evt. 22 46 02

OKH - Lavendel (f. t7-1-80)
SALWEEN BLUE,S LAVENDEL MARCH

Ex 1 - BIO -3 x CAC -Champion
Søn af: Salween Blue's Kasimer.
Chr. Dorf , Åbjerg 18; 6340 Kruså

Ttf. 04 - 67 12 75

Bi lled materialet anvendt
i rubrikkerne

"Avlog "Opdrætter€« €I åll€
»sakset« fra udenlandske
blade.

u§

Blåmasket Siameser

SALWEEN BLUE HENRI

Fader: lmport fra Holland.
SUsse Leiditz

Østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Århus C.

Tlf.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 øt.05 -92 12 17

Brunmasket Siameser (l FA-testet)
lNT. CH. COGORICO'g ROBIN

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

2 x vinder at avlsklasse
Kis Østerby, Klingeskov 13

5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 18 44

JJ
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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!

ENGELSK.KURSUS FOR KATTE-
VENNER FRA BOGEN

trÅT

Paw-uait

alogue

by Bruce Angreye

Octo-puss

I4ew-tatron

'+

Do-it-Yoursell

Im-puss-ible

P6 I,?-nograpåy
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KONCENTRERET

Billigere i brug

KATTESAI{D
* NATURPRODUKT, OPLøSELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING
* OPSUGER FORURENING DTREKTE 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, 12 kg
09225 CASSIUS kattesand, 25 kg

I
I LER tra MORTEN

A/S CABL FR. MORTENSEN. zuLOWSVEJ 5C, 1870 KøBENHAVN V . TLF. (01) 24 67 01
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SOIGNERINGSARTI KLER:
Alle forende mærker i Shampoo- Pudder-
Kamme - Borster og 117 andre ting,som netop Deres
kat har brug for.

VITAM INPRÆPARATE R:
Pelstilskud - Teralinpiller ' Modermælk - Pro-cat -

Mikrana - Linatone - Catrings produkter o.s.v.
Netop det din kat den elsker.

ØVNIGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelemrne -

Kåttetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander -

Katteparftme.

og så har vi netop den kattemad Ddres kat elsker
på dåse eller som torkobt.

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omllående.

store specialforretni n

t

MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG

Vi f6rer alt i
HUNDE.OG KATTEFODER

TLF. 08.121788

hundmtss

samt


