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Han siger jeg er lsæsen. D et lcon han selu uæte.

Han gnne4 når hon hælder
de store" softige kød'

o g I eu erstykker i kr afukY
op i min skåI, og siger:
KræsnemøjkoL

Nå. Mon hor jo ikke selu
ualgt sitmiljø. ldaa skal den kræsne kat

ho' stoå,\ækre liskestykker i hakket
leuer ogindmad.

Oosri Whiskos. Han er bleuet ret
' kr-r.n med huod han køber

lgenWhiskos.
Den kiæsne kot hor noget at uælge imellem.

'leoer i udsøgt gelå-sous.
begynder ot lære deL Men huo'.

@.llers kommer han til at smide uQ.

Vildtstykkerog
Han

Han sidder deroure og smouser
ilconhjort

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

hon slipper let
omkingmodentil mig.

Så er det skroldesPanden
ogpengeudaf lommen.

Men det synes, som om
han har læt deL

Whiskas med kød oglever f Whiskas med fisk/ Whiskas med vildt / Whiskas ::<: {-' :æ

whiskas
Hvis du elsker en kræsen kat.

MasterFoods as Vesterbrogade 84 1620 Kobenhavn V Eates
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Rocco v. d. Josam, British Shorthair, brun-
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Dead-line
Materiale til blad nr. l-84, der udkommer
sidst i marts, skal være redaktionen i hænde
senest den 15. februar (håndskrevet mate-
riale dog 1. februar).
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Redaktionen Ønsker læserne og deres
katte et godt og lykkebringende nytår!!

- OG HUSK: KLUBBEN BLIVER 50 ÅR DEN 3. MARTS.
MELD DIN KAT TIL UDSTILLING PÅ SELVE DAGEN I
MARSELISBORGHALLEN I ÅRUUS.
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i Odense torsdag den 9. februar 1984

kl. 19 med dagsorden iflg. vedtægter-
ner § 8.

Forslag, der pnskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, tilsendes formanden,
hvor de skal være senest den 15. ja-
nuar 1984.

De indkomne forslag udsendes til
medlemmerne sammen med oplysning
om stedet*, hvor generalforsamlingen
afholdes, inden generalforsamlingen
(vfr. § 8, stk. 3).



Nørre S undby- udstillingen
Det Var ned store betænkeligheder, at be-
styrelsen så frem til en katteudstilling i
Nørre Sundby. Det viste sig også at være
begrundet. Da tilmeldelsesfristen formelt
var udlgbet, var knapt 200 katte tilmeldt.
Imidlertid holdt vi så åbent en god uge læn-
gere og kom så op på næsten 300 katte. Det
er noget under normen, f. eks. var der 500
katte på forrige udstilling i Fredericia.
især manglede vi udstillere fra udlandet,
men også sjæIlændere og kpbenhavnere
svigtede. Så kattemæssigt var successen vel
på detjævne. '

Derimod Økonomisk gik det meget bed-
re, end nogen havde turdet håbe. Selvom
den endelige opglrelse i skrivende stund
ikke foreligger. er der ingen tvivl om, at
Nprre Sundby-udstiilingen giver overskud
og sikkert stgrre end udstillingen i Frede-
ricia.

Nordjyderne er tilsyneladende meget
katteinteresseret, for udstillingen var virke-
iigt godt beslgt, og som altid klarede Kaj
Greve publikummerne med bravour. Hans
gode humgr og hans friske bemærkninger
sælger helt sikkert nogle ekstra kataloger
og souvenirkokarder.

Som sædvanligt var det den faste garde,
der forberedte udstillingen, indtil vi kom
til Ngrre Sundby. Her mØdte vi en hjælp
fra de lokale klubmedlemmer ud over det

sædvanlige. Dorte Kaae havde fået mobili-
seret alle tropper. Således var udstillingen
både sat op og taget ned på rekordtid. Man
fglte virkelig, at klubånden var tilstede.' Mogens Østerby.

Bedste LH-Kastrat i Nøtesundby: Silver
Lucky af Macoti (10). Ejer: Karl-Chri-
stian Jensen.

Bedste LH-Ungdyr i Nørresundby: May-
dan-Shah's Naja (l2b). Ejer: Magens
Schou' 
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Miss Nørresundby, leppe Point of Dover ( l0) sammen med ejeren, Linda lelle, og
mester Inge Nesgaard, Aalborg.

Bedste L$-Killing i Nørresundby: Ursula af Revherred, (l3b-ChP). Ejer. .+l & P.

Mortensen,
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Bedste LH-Voksen i Nørresundby: Ch.

Blue Beau of Sandford (3). Ejer: Leslie
Grebst.

Billederne er velvilligt stillet til rådighed
fra en udstiller. Vor egen fotograf havde et
lille uheld, hvorved de fleste optagelser
»kiksede«. Det er grunden til, at der ingen
reportage or vedr. korthårskatte.

Killinger netop nu
Burmakillingor ventes ca. 1. december efter

lnl. Ch. Maurl al Pogu Yoma og
lnt. Ch. Pcnrlc Crrryl.

Heåv. Lene og Åse Bang Sørensen "

LilleveJ 5, Balalev, 5592 EJby

Trr. (09) 4217 58

tf

Brune burmaklllinger, lødt 29111 1983
efter Kalewa rl Prgu Yoma og

Gerlodo'r Henok
Sterna Gllbe

MiltonsveJ 21, 827 0 HøJbjerg
Telf. 06 - 27 '10 02

Blåmasket slameser kllllnger
f. 'll9 83 efter

2a-2a al Lim{orden og Salwccn Bluc Hcnrl
Blrglt SkJollander

HavesangerveJ 5, Grlndstod
9310 Vodskov. Telf. 08 - 28 62 14

tF

Racekilling6r:
Tll salg.

Saamerer, Havlna og Lavendel.
Vaccineret.

Chr. Dorf, Abjerg 18

6340 Kruså. Tlf . 04 - 67 '12 75

.*

*

Hørt på udstillingen
Lille dreng foran et kuld dejlige killtnger:

- Mor, må jeg sodt få sådan en sød lille
mis?

Far: - Nej,for så rejserjeg.
Den lille dreng:

- Jamen mor, så bliver der også mere
plads til missen,
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Bedste katte Ngrresundby 1983
38. Bedste LH voksen:

Ch. Blue Beau ofSandford, opdr. 3, han.
Ejer: Leslie Grebst.

147. Bedste LH modsat kgn:
Luise afParal, opdr. 13, hun.
Ejer: Kim Brems & Ulla Petersen.

93. Bedste LH kastrat:
Silver Lucky af Macorti, opdr. 10, han.
Ejer: Karl-Christian Jensen,

I 14. Bedste LH ungdyr:
Maydan-Shah's Naja, opdr. l2b, hun.
Ejer: Mogens Schou.

183a. Bedste LH killing:
Ursula af Ræveherred,
opdr. l3b-CHP, hun.
Ejer: M. & P. Mortensen.

232. Bedste KH voksen:
Kianda's Asterix, opdr. 23a, han.
Ejer: Karin Friis.

222. Bedste KH modsat køn:
Athene af Hajeka, opdr. 23, hun.
Ejer: Karen & Hans Jeppesen.

217. Bedste KH kastrat:
Int. Pr. Grisji Gargul, opdr. l6a, han.
Ejer: Ann-Lis Lund.

243. Bedste KH ungdyr:
Dunvald's Gay, opdr.27b, han.
Ejer: Aase Uhd Jenscn.

234. Bedste KH killing:
Fussing's Bellis, opdr. 23a, hun.
Ejer: M. Fussing & V. Mortensen.

304. Bedste KH veteran:
Gr, Int. Ch. Syriam's Jimbo,
opdr. 17, han.
Ejer: E. Schreiber.

257. Bedste Siam-OKH voksen:
O'Russet's Jupiter, opdr. 24,han,
Ejer: Birgitte Johansen.

276. Bedste Siam-OKH modsat kØn:
Feline §vakra, opdr. 32 LP, hun.
Ejer: C. Frydenlund & A. Nielsen.
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252. Bedste Siam-OKH kastrat:
Gr. Int. Pr. Klingeskovs Lambda,
opdr.24, han.
Ejer: I. & J. Gorst-Rasmussen.

267 a. Bedste Siam-OKH ungdyr:
Bacchus afLangbakken,
opdr.24a, han.
Ejer: Unni Langbach.

291. Bedste Siam-OKH killing:
Fabian af Øster Holmen,
opdr.29 SB, han.
Ejer: Martha Pedersen.

92. Mis Ngrresundby:
Jeppe Point of Dover, opdr. 10, han.
Ejer: Linda & Søren Jelle.

201. Vinder LH avl:
Tabaqui Nana, opdr. l, hun. 93 p.

Ejer Linda & Søren Jelle.

298. Vinder KH avl:
Int. Ch. Atlanta's Bølle,
opdr.23a,han,94,4 p.
Ejer: Anni Kilde.

300. Vinder KH opdræt:
Dunvald's,93,7 p.
Ejer: Yvonne Larsen.
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I{OGH,T Oh,{ KATTE
hedder en nydelig publikation fra 1978, ud-
givet af »Majmånedskat« ved Valdemar
Larsen, der på det sidste har giort sig kendt
landet over i en TY-udsendelse, hvor han
opfordrede seerne til at storme Panum
instituttet i København og befri de der-
værende forslgsdyr.

Noget om katte indeholder eo samling af
tidligere offentliggiorte artikler fra blade og
aviser, enkolte digte samt nogle dejlige kat-
teskitser tegnet aflb Spang Olsen.

En af artiklerne er skrevet af forfatteren
Suzanne Br øgger,med titlen:

»Katten, mig og killinger«
Fordelen - fra et menneskes synspunkt -
ved at bo med katte, er at man på få uger
kan iagttage det, som hos mennesker tager
årevis. Generationsskiftet, hvordan det fra
starten er helt klart, at en killing på en uge
nedstammer fra kattene og hverken skal
blive en zebra eller moskusokse. Katte re-
producerer sig selv lige for gjenene af 6n til
punkt og prikke.

Men for at starte med hvordan katten
blev svanger: Kattens fØrstemøde med mig
fandt sted som killing påt Lgve Landevej
ved Slagelse, og jeg måtte stå af cyklen og
sigetgoddag. Det var kærlighed ved fprste
blik og som menneske var min første tanke
naturligvis at jeg måtte eje. så jeg spurgte i
det nærmeste hus, om de ville af med den
sorte kat på vejen. Men det var en sag, som
hverken mor eller bprn, men kun far, kun-
ne tage stilling til, jeg måtte hellere komme
igen en anden gang. (Det var tyddfigt, de
ville ikke af med den.)

De troede måske ikke, at påtrængeren
havde skam nok til at komme igen, men
næste dag var jeg der som en mis med finge-
ren på ringeklokken. Fars ordre lød: Hvis
damen vi ha' den lille Sorte, skal hun san-
delig ha' den, men.hvis hun er ligeglad, så

er der også en grå. Men damen var ikke
ligeglad, og mor og bprn bed sig i læben, da

hun cyklede af sted med husets yndlings-
kat.

Kat voksede til og klarede sig indadtil
med bgftartar og udadtil med charme.
Hvad skulle det ellers være? Hvorfor blev
den ikke ædt afjagthunden Vaks ligesom så
mange andre fgr denT For nogen Einstein
eller Tom Bogs er den kat ikke, hvad tiden
hurtigt afslgrede.

En aften var der ingen kat. Jeg ventede til
ud på natten, der var mørkt over marker og
mlddinger - ingen kat.

- Kat råber jeg, og hgrer så et forlegent
piv fra himlen. Vorherre har taget den?

Ved hjælp af en lampe med otte forlæn-
gerledninger udforsker jeg himmellegemet
og får så @je på en mikroskopisk sort pels-
kugle i der høje.

- Så kom da ned for satan, råberjeg for-
tvivlet.

- Miiv, siger pelskuglen oppe i himlen.
Den havde haft den geniale indskydelse

at klatre op i et træ for at redde liv og lem-
mer i et pinligt fljeblik, hvor charmen ikke
kunne bære, Men hvordan den skulle kom-
me ned igen, anede den ikke. Tåbe. Så rin-
gede jeg til Danmarks største katteekspert,
Ingrid Mathiasen, kongeiig skuespillerinde,
der bor i nærheden med ni katte, og hvis
mor var formand for Slagelse Dyreværns-
forening. Fru Mathiasen, teatrets enoste
ordentlige dyreven har da også rakt Fru
Kjer en rose efter. premieren på Et Drgm-
mespil og sagt: »Det er så smukt, når De
siger »Det er synd for menneskene«, men
vil De ikke nok næste gang tilfpje: - men
det er også synd for dyrene« ...

Hun sov. Så ringede jeg til Falck - græ-
dende ved tanken om den forfrosne måske
dgende pelskugle deroppe: - Min kat er
kommet op i et træ og kan ikke komme

. ned, hvad skaljeg gflre?

- Lad den sidde, lgd myndighedens
stemme.

Næste morgen vågnede jeg af bekymring

9



fem timer tidligere end sædvanligt og lun-
tede over til købmanden i natkjole for at
bede om katteråd. Kgbmanden stod og
vaskede sig i kgkkenet. Hun har haft katte
hele sit liv - altså en noget større autoritet
end Falck. Hun kan til enhver tid fortælle,
atjeg ikke har forstand på naturen.

- Fortæl mig bare, hvordan jeg får katten
ned fra træet. Den dør nok snart, og her
sidder vi og gør ingenting. I det samme
hørte vi i radioavisen, at Præsident Nasser
var død.

Købmanden bar over med mit hysteri og
lovede at vække sin søn, matrosen, der er
vant til at klatre fra barnsben, først i træer,
siden i master, kl. 7.

Træet er kæmpehgjt og tyyyndt, meget
farligt - nøjagtig sådan et, der sædvanligvis
tegnes i tusch for at illustrere regnvejrsdage
i dyre danske digtsamlinger. Videnskaben
ved, at en kat, der falder ned fra sjette sal,

eller hgjere, dgr, at en kat brækker et ben,
hvis den falder fra fgrste, men at den almin-
deligvis klarer sig bedst ved at falde fra
fierde, så den lige netop kan nå at vende sig
i luften og lande gracigst. Men hvad viden-
skaben ved, ved katten også - og den skulle
altså ikke nyde noget fra træet. Bjarne blev
sendt derop med et fiskenet, mens købman-
den ventede nedenfor med kaffe på termo-
kanden. Hele tiden råbte hun: - Pas på
Bjarne, den er for tynd, den gren, og hun
forklarede mig, at hun var mere nervgs for
sin dreng end for katten - en bemærkning
jeg fandt lidt upassende.

Bjarne var ikke bange af sig, og da han
vovede sig ud på den tyndeste tynde, hop-
sede katten hen og sagde hej og ville lege.
Bjarne var ikke oplagt og firede katten ned
til os i en indkøbstaske, Så drak vi kaffe,

Katten så ud til at være ret ligeglad med
det hele. Denne episode skildrer kattens
pureste ungdom. Siden fik den lært at
komme op og ned ad træer og tage i lynen-
de fart og fange mus og fugle.

En ny epoke begynder den dag, der kom-
mer mærkelige lyde og skrig fra maven op
gennem halsen. Den vrider og gnider sig op

!0

ad alt: - Nej doktor - det er ikke periodisk,
nærmest anarkistik ...

Dyrlægen mener der må være tale om
nymfomani, men det findes der gud være
lovet råd for, piller selvfglgelig, p-piller. I
hver mandag. Recepten kostede 25 kroner,
hvilket minder mig om, at det fØrst er for
nylig - i dette århundrede - at dyrlæger er
begyndt at vove at kræve honorar for at be-
handle katte. Tidligere var man nemlig
klog nok til at vide, at man ikke vidste
noget om katte, man ligefrem kunne tage
penge for.

Katten er blevet en fuldmods quinde og
når hun rejser med toget i kattekurv og folk
siger: - Er det monstro en ægte panter? plir-
rer hun smigret med sit mærkelige grøngule
øjensystem og er stolt resten afdagen. Kat-
ten har atdrig heddet andet end Kat, fordi
ligesåvel som det er indbilsk at kalde Vor-
herre for Bob eller Bjarne. bare fordi man
beder til ham, lige så højrør'et er det at
kalde en kat ved navn bare fordi man giver
den bøftartar.

Men det blev Kejserinden af Persien, der
skulle ændre mit lorhold ril katte og navne.

Klaverkoncert i Persepolis med Arthur
Rubinstein. La Shahbanou. Farah Diba er
ankommet med mere iolge end der er pub-
likum, dirigenten med hare: siåer ud til nar-
restreger lglter armene og rublikum holder
vejret ... Men så er dei. :: dei kommer en
kat spadserende. o_e den sætter sig foran
podiet og gaber lige op : xe;serindens åbne
ansigt. Dirigenten blegne:. ca han mærker
publikums forfærdelse "rg der bliver ikke
bedre, da katten mjaver og slikker sine
poter. Man havde selrio.gelig glemt at op-
rette en sikkerhedsr.lenes;e ior ulorudsete
katte. Efter koncerten ga; Shahbanou hen
til Rubinstein lor ar uilcskrlde katten. -
Det var kattens tænkte_1eg. \1ed eet var det
helt klart, at der kun var een kejserinde af
Persien, og det var katten.

Efter astrologers anmodning om at
navngive min kat af hensl n ril 11 dmagi eller
hvad ved jeg overgav jeg mig endelig til
kattenavnet Shahbanou. \1en når man en-



delig kommer hjem med et standsmæssigt
navn fra Persien til en kat, så er katten væk.
Måske er den død eller til lyseblå baller i
Lgve Mose, for når der er hankatte i nær-
heden, tænker katte ej på titler. (Her kan vi
lære en del af katte.)

Kpbmanden er ked af det, kejserinden
har ikke fået sin nymfe-pille, for den har
ganske enkelt været væk i umindelige tider.

Åh, bare jeg kunne vide med sikkerhed
om den er dgd, spist af Vaks, kgrt over,
hvad som helst ... usikkerheden er det vær-
ste. Jeg siger også, at selv om hun er i om-
stændigheder, skal hun ikke høre et ondt
ord, bare hun kommer hjem, det lille skind.

Der går flere dage, og min gråd bliver til
grin i Lgve. For de andre er det nemt nok:
Katte er ikke noget man taler om, det er
noget man har. De skal da gerne skaffe mig
en anden, men gu ve jeg ej, jeg vil ha Kej-
serinden tilbage til Københavnere, tihi!

Købmanden giver mig kaffe og æbleski-
ver til trøst. Man skal ikke blande sig for
meget i kattens liv, en kat er en kat, siger
hun.

Udslugt af sorg og savn sidder jeg fire
dage senere og ser Kejserinden, som endnu
ikke ved, hun er kejserinde, og som gir faen
i det, komme ind på listepoter med bule på
maven, Hun vrænger - we are not amused -
hånligt: - Ja, du rejste altså væk, det har du
selvfplgelig lov til, men der kan ske en del
på en måned, jeg har jo også mit liv at se

til ... Derpå gik vi ind i svangerskabet.

Man tæller 66 dage frem - uvist fra hvil-
ken dato - så kan det altså ske nårsomhelst.
Man har tØmt skuffer og skabe som tilbud
til fødeklinik, men en morgen kommer der
et mini-piv fra en gammel taske under sen-
gen. Sprællende slimklumper med tynde
ben. Samme morgen var hun mærkeligt
nok kommet hen for at få pelsen strøget,
noget hun elles ikke havde gjort under hele
svangerskabet. Telefoner straks til alle, der
skal ha' kat: - Hvis I falder fra, skal det
\'ære nu, det er nu jeg skal aflive dem I ikke
r il ha' - ja, der er fire, og tænke sig, en fpr-
stefødsel!

Lægger tøtet - det var kattens: nu er der
pludselig feml Da taxaen kommer, og vi
skal af sted til dyrlægen, er der seks. Nu lig-
ner det fuldkommen en skolebogsillustra-
tion til en meget berømt biologisk teori: der
er tre kulsorte, og tre med hvide sokker.
Moren er kulsort, og faren, købmandens
Peter, er sort og hvid. Nå. Hvilke skal leve
og hvilke skal dø. Nej, ikke noget med lidt
af hvert. Ifglge husets racediskriminatori-
ske principper beholderjeg de kulsorte, for
de er nu engang mest populære blandt men-
nesker. Uh, jeg kommer i tane om det ube-
hagelige splrgsmål der plager nogle arve-
lighedsforskere: Den dag vi selv kan vælge

- vil vi da vælge at skabe alle mennesker
lige? SpØB til side ... Livet fra nu af består i
det på engang uhyre enkle og komplice-
rede: at famle sig i blinde hen over et sort
pelsbjerg af en vom for at finde en lysergd
kat.

Kejserinden sætter umådelig pris på at
man med jævne mellemrum roser hende for
det vellykkede værk, der ligger der uden
grisede efterladenskaber som tre styks låd-
den plgjfure med sugekop for enderne, Det
er hverken sødt eller idyllisk, men en barsk
kamp lor at komme til patten, pelspglserne
er bomstærke og sparker hinanden i hove-
det for at komme først og få mest. Der fin-
des ikke så lidt søster- og broderkærlighed
i verden som i grBnthandlerens kasse.

Efterhånden tlrrer navlestrengene ind og
falder af som tre små stykker snor. Kattene
er helt ens - har brugt en hel uge med at
finde testiklei, men om det er piger eller
drenge, det der, må afglres af eksperterne.

Alle bevægelser og reaktioner hos mo-
ren, bliver killingernes egne på ganske få
uger. Snart piler de skælvende hen over gul-
vet, og hvis der er en, der ved et rent uheld
vælter ned i en tallerken mælk, så har man
heldigvis lært at slikke sig selv. Moder-
instinktet, tja, man skal ikke overdrive, det
er der klart og tydeligt - når det passer
hende.

Fortsættes side 18
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VINDERGAI-LERIET

Pr. Pelle af Agersnap (Pjuske), Blåmasket
Colourpoint. CAP i Åbenrå, Fredericia og
Jyllinge. Ejere: Susanne Nielsen og Kjeld
Mathiasen.

Søskendeparret Gr.Int.Pr. Klingeskovs Lambda og Int.Ch. Klingeskovs My (det er Lambda
til venstre), Lambda blev Int.Pr. i sæsonen 1982: Fredericia 16.-17. april 1983: BIO. Ham-
burg 7.-8. maj 1983: BIO + Best in show. Wiesbaden 20.-21. august 1983: BIO + Best in
show. Nørresundby i,5.-16. oktober 1983: Best in show. - My blev Champion i sæsonen 1982:
Fredericia 16.-17. april t983: CABIB. Hamburg 7.-8. maj 1983: BIO + CACIB. Nørre-
sundby 15.-16. cktober 1983: CACIB. - Ejere: L & J. Gorst-Rasmussen, Sjællandsgade l,
9870 Sindal.

L2
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Ch. Amandq af Fredenslund, Abyssinier, vildtfarvet. BiO og Beriste fi:,ri.gt: i{orihår i
Hillerød. Ejer: Lis Ryhmer Friis.

Ch. Kianda's Asterix, Abyssinier, sorrel. BIS og Bedste Øvrige Korthår i Ngrresundby.

Ejer: Lis Ryhmer Friis.

l3



,,AF AGERSNAP"
Opdræt af Colourpoint iflg.
maskefarver: brun, blå, rød,

skildpadde, chokolade og lilla.
Til avlstjeneste:

lnt. Ch. Mirak al Agersnap
(brunmasket)

Grig af Blovstrød (blåmasket)

Norma Agersnap Larsen
Lupinvej 6,6681 Holsted St.

Trf. 05 - 39 35 15

Enkelte katte modt. I pension

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

Stamnavn

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

Opdræt af persorkillinger i farverne
blå, øeme, blåcrome, hvid, skildpadde,

rød, sort, blcolour og tricolour.

Bestilling modtages.
II{GRID HENRIKSEN

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

t4
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Fleurette Charme van

Lands End, Abyssinier,
vildtfarvet. BIO-Ung-
dyr i Nøtesundby.
Ejer: Lis Ryhmer
Friis.

Jeg, Mausi a,f Pegu Yoma (27a) er blevet Int.Ch. i maj (Hamburg). Jeg tager min kuldsøster,
Mingki af Pegu Yoma (27 ), med på billedet, for hun ho,r opnået det samme + Best i Show i
Kiel 1981, og hun er aldrig før blevet vist i bladet. Født 14.09.79. - Ejer: Lene og Åse Bang
Sørensen.

Stamnavn

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

Tilavlstl€neste
Roccl o, Dyraec (lllla pcrrer)

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

Tlf, 05 - 27 91 11 lok, 39.

l5
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Int.Ch. David a,f Ølsted, plettet orientaler, blev BIO i Herlev, København og Nørresundby,
og fik sine 3 CACIB'er i Hannover, Hillerød og Nørresundby. Ejer og opdrætter: Helle Møl-
ler-Madsen.

Fertilitets un ders/gelsen
Med stor beklagelse må det meddeles, at
resultatet af vor underspgelse vedr. kattes
fertilitet i forbindelse med anvendelse af
P-piller, endnu ikke foreligger. Indsamlin-
gen blev afsluttet i slutningen af august
1983, og det var mit håb, allerede i dette
nummer at kunne give det færdige resultat.
Også denne gang har jeg været alt for op-
timistisk; jeg havde nemlig glemt, at efter-
årsudstillingen skulle fØrst overstås, og jeg
havde ikke regnet med at blive sygemeldt i
14 dage på grund af en (hvad jeg troede)
banalt kattebid i hånden. At så mit privat-
arbejde skulle hobe sig op i mjt fravær, kom
ikke bag på mig, men forhindrede mig i at
foretage mig noget som helst ud over at
passe familie, og mine forskelligartede dyr,
når jeg efter flere timers overarbejde ende-
lig vendte hjem.

Tålmodighed er en dyd, forhåbentlig
også hos dette blads læsere! Hvis alt går

l6

vel, bliver materialet færdigbehandlet til
næste blad, hvis altsåjeg ikke også i denne
omgang er overoptimistisk, for jeg kan
selvfglgelig ikke love noget som helst ved-
rgrende underspgelsens slutfase, hvor det
er dyrlæge Jan Ngrregaard Andersen,
Beder, der skal have det sorterede mate-
riale til udarbejdelse afen konklusion.

Susanna Bugge.

- Del er umoralsk, og navnlig kortsynet, at
bide den hånd, derfodrer ån!

GARFIELD
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De EØr det med forsæt
af D. Gunston

Katte spinder fordi de er glade og tilfredse.
Selvfplgelig v6d alle det. Men er det nu så

enkelt?
Åbenbart ikke, for der er mange forskel-

lige typer af katte, og de har hver sin afslg-
rende måde at spinde på. Der er ikke bare

,sadekatte og 'aristo'-katte, der er efter alt
at dgmme tilbageholdende katte, »nå-tii-
rops«-katte, forvirrede katte og diplomati-
ske katte. Alle disse med hver sit varemær-
ke for spinden.

Dr. Paul Leyhausen, Max-Planck-Insti-
tuttet i Tyskland har fornylig forsggt at
finde noget mere ud af den venlige snurren-
de rumlen af den ved ildstedet liggende
tabby. Han studerede alle typer af katte og
analyserede den spindende lyd de frem-
bragte ved at forslge at finde grunden til at
de spandt på den måde de giorde. Disse
grunde var ikke altid så tydelige som man
måtte tro.

Det viser sig at en kats spinden kan sam-
menlignes med en persons smil. Med andre
ord, et tegn på glæde, afslappethed og ven-
lighed - der kan dog være andre, mindre til-
talende grunde.

Det er en skam man ikke har lydspor på
billeder!

En løjerlig irregulær spinden kan tyde på

hvad Dr. Leyhausen selv kalder, en skgr,
forvirret kat. En gammel kat, der klogt af-
finder sig med sin alder, kan simpelthen
lege at være killing mens den spinder. »Det

er tydeligt tegn på tilbageslag« siger han.
Andre katte spinder udelukkende for at

opnå nogle fordele fra deres menneske,
sædvanligvis mad eller nogle specielle ret-
tigheder, eller endog fra en anden kat. For
der er katte lavt på katterangstigen, der fak-
tisk bejler til en hpjrestående kats gunst ved
brug af en »snobbet« eller »diplomatisk«
type af spinden. Der er en del social rang-
stieklatren i kattetilværelsen.

En ægte aristokrat blandt katte har ofte
en spinden, der bare er anderledes, for der-
ved at udskille sig fra den almindelige grå
masse. Men han vil tider alligevel bruge
den almindelige »demokratiske« lyd - bare
lor at vise andre katte, at han slet ikke er
storsnudet! En huskat han af god familie
vil ofte bruge denne tilnærmelseslorm over-
for en damekat, hvis han får chancen!

Men, som Dr. Layhausen påpeger, katte-
ejeren behgver ikke at bekymre sig meget
om at kunne tyde spinde-sproget. Mange af
de forskellige variationer frembringes i an-
ledning af specielle lejligheder. En velfod-
ret, velafbalaSrceret kat spinder det meste af
tiden på grund af dens egen blanding af til-
fredshed, venlighed og glæde. Når en kat
befinder sig i en fglelsesmæssig rolig til-

Fortsættes side I I
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L,IESERT{E SKRIVER
Så kom det endeligt - det alle kattefolk i
Danmark må have ventet på - nemiig at
der endelig i Dus Med Dyrene blev vist
en kat.

Jeg er selv meget glad lor hunde, men er
endelig lor 8 år siden gået definitivt over
til katte.

Jeg har også længe tænkt på at henvende
mig til Danmarks Radio og spørge, om vi

frOGET OM KATTE ,,,

Jbrtsut Jra side I I

Det passer hende ikke så meget mere. De
er vanvittig irriterende, ungerne river og bi-
der hende i maven og springer buk over
hovedet på hende. Eiter seks uger har de
ikke mere at lære hinanden, de to genera-
tioner.. Tiden er inde - ud af vagten - det
var rart, så længe det varede. Hun slikker
dem lidt af vane, distræt, hendes tanker er
allerede i mosen.

DE GøR DET MED FORS.4T .,,

.fortsat .fra side 17

stand, er afslappet, uden nogen lbrm for
nervgsitet eller angst, i fred med verdenen
omkring sig, kan den simpelthen ikke lade
være at spinde.

For det, at spinde, er en del af dens af-
slappede tilstand. Musklerne i dens stem-
mebånd slappes, og på en måde bevæger sig
i luftstrømmen, der opstår ved indånding
til frembringelse af spinden. Disse vibra-
tioner forsynes med resonans af kroppens
hulrum, derved kan vi hgre den spinde.
Ikke desto mindre spinder en kat aldrig
mens den sover-

Ifplge eksperter kan denne evne i menne-
skeverdenen på det nærmeste sammenlig-
nes med en spontan bryden ud i sang i til-
fælde af en stor glæde. Kattens lyd er det
dog altid en forngjelse at lytte til!

( Fra Cats, oversat af SB. )
18

dog ikke elter ca. 50 forskeilige hunderacer
måtte se blot en lille kat.

Så endelig kom der da en kat, og det var
dejligt at se" at det var Susanna Bugge fra
Jyrak, som var inde og vise sine katte 1'rem.

.Ieg har selv siamesere, og er glad for alle
kattetyper, men var ailigevel lidt ked af, at
Foul Thomsen valgte at vise os en så spe-
ciel kat, men Susanna Bugge havde en
trumf i baghåncien, da hun op fra kassen
trak dejlige R.asmus, men man må jo så

beklage, at han var anskudt af en jæger,
men heldigvis så han rask og frisk ud.

Jeg medsender TV-anmeldelse fra Jyl-
lands-Posten 2l19 1983. Der lremgår al
Hans Holmbergs mening, at også han har
ventet på at få lov til at se katte i TV, Og
jeg synes også at han har ret når han mener,
at Poul Thomsen ikke var så begejstret for
kattene, som han ville have været, hvis det
var en speciel hund han havde vist frem.

Men måske er der gået hul på bylden i
TV, så vi lår lidt forskellige katteracer at se

for fremtiden, og ikke blot bliver ved denne
ene gang.

Venlig hilsen
Jane Korsgaard, 57 50 Ringe.

Udpluk fra Hans Holmbergs anmeldelse
i Jyllands-Posten den 21. september 1983:

»>Poul Thomsen er nok dus med dyrene -
men mere eller mindre, forstår sig. - Sd må
han også have noget med katte - bare en

enkelt gang! Og det fik vi så. Noget. For
jeg tror ikke, at Poul Thomsen.følte meget

for katte. - Kattene er så selufølgelige - men
de er spændende. - De /ik deres kvarte time.
Det var bare for lidt , var det. «

., . ..,jil



SPØRG BARE
I medlemsblad nr. 3 iæste jeg om en kat
kunne få 6næggede tvillinger, under
»Spørg Barert - i så fald skulle begge killin-
ger være 1007o identiske og af samme kgn
og farve.

Hvad kan man så kalde d6t, når en mo-
derkat får 2 killinger af forskelligt kgn,
men med samme moderkage? De to killin-
ger kom meget tæt efter hinanden, og

de to navlestrenge var vokset sammen til
6n navlestreng, der fgrte hen til 6n moder-
kage. Samme hunkats datter fik for nyligt
4 killinger og kun 2 moderkager. Her be-

stod moderkagerne af to strenge fra hver
side: :=@- . Killing nr. I og nr.4
havde samme moderkage, hvorved navle-
strengen brast på nr. I (og måtte under-
bindes). Begge hunkgn, men forskelligt far-
vet. Killing nr. 2 og 3 kom hurtigt efter
hinanden med samme moderkage og blev
udstødt efter nr. 2 (men fpr nr. 3), så her
kunne jeg tydeligt se hvordan det hele hang
sammerr. Disse to var af både forskelligt
kgn og farve. Fglgeligt kom killing nr. 4

med moderkage samt en »løs snds« på mo-
derkagens modsatte side (fra killing nr. l).

Hvis der er flere, der har lignende erfa-,
ringer, så ville det være interessant at vide
noget om emnet.

P.S.: Moderkatten har det glimrende!
Karen-Marie Petersen

åF Genner Strand

Vedr.: fødsel af fostre
(ikke en-æggede) med fælles
moderkage
Naturen er lunefuld og finder sig ikke altid
i at skulle fglge givne retningslinier, f. eks.
hvad angar fosterudvikling. Det blr der-'
lor ikke lorekomme overraskende, at der
undertiden kan beskrives tilfælde af f. eks.
fosterudvikling, som afviger fra det nor-
male og forventelige.

Normalt friglres hos hunkatten under

parringen et antal ægcelier fra æggestok-
kene, og disse befrugtes så af hver sin sæd-

celle og udvikler sig i livmoderen med hver
sin moderkage til et antal separate indivi-
der (helsgskende).

Hos enæggede tvillinger er der altid tale
om en fælles moderkage, idet den befrug-
tede ægcelie på et tidligt tidspunkt deler
sig til to fostre, som lølgelig altid er af sam-
me kØn, farve, aftegn etc.

Såfremt to killinger af forskellig køn fø-
des med fælles moderkage, må der altså
være tale om en sammensmeltning/sam-
menvoksning af to fra starten selvstændige
moderkager. Forholdet er tænkeligt muligt,
selvom det sandsynligvis optræder sjæl-

dent.
Hos kreaturer har det været kendt, at

kviek4lve født som tvillinger til tyrekalve i
ca.85Vo af tillældene var vedblivende sterile
som fglge af opståede blodkarforbindelser i
fostrenes moderkager.

Jan Nørregaard Andersen.

Fotokonkurrence
»Barn - kat« - fristen for billedernes ind-
sendelse udsættes til 10. februar 1984. Som
nævnt i sidste blad, vil sort/hvid billeder
blive foretrukket. Konkurrencen forud-
sætter, at der indkommer mindst 25 bille-
der. l. præmien er kr. 500, 2. og 3. præmie
er kr. 250 til hver. Indkommer der færre
billeder, vil præmien bestå af en bog til
barnet (opgiv derfor alder) samt dåsemad
til katten.
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NY BOG
Det koster seks kroner om dagen at have
sin kat på kost. Hertil kommer udgifter til
dyrlæge og udstyr.

Pengene er en side af kattesagen. En
anden side er de småting, der fglger med at
have kat: Den fælder i møblerne, skram-
mer tapet eller river gardiner itu under
fluejagt. Trækker løkker ud i strømper og
strikketrljer med sine skarpe klger.

OPDRAG MED ORD
Det nytter ikke at råbe op, skælde ud eller
straffe katten. Hvis man vil have et godt
og tillidsfuldt forhoid til sin kat, skal man
kun opdrage med ordet: Fy - og megen
tålmodighed.

Hvordan beskriver forfatter Alice Heine-
sen ngje i tredje udgave af Politikens Katte-
bog. Den er først og fremmest for almin-
delige katte-ejere, lover forordet. Lgftet
holdes.

Indholdsfortegnelsen er praktisk og
overskuelig. Den kan bruges, også i et
enkelt tilfælde med forkert sidehenvisning
til fodring. Bogen har afsnit om kattens nye
hjem, hverdag, lodring og pleje. En be-

skrivelse af katteracers temperament er god
oplysning for nye katte-ejere.

DYRLÆGE.RÅD
Et nyttigt dyrlæge-afsnit findes også på de
300 sider, som for de mere avancerede har
et velskrevet, forståeligt afsnit om arvelig-
hed. Den uerfarne katte-ejer kan følge en
brunmasket siameserkat gennem udstillin-
gens jungle af certifikater og bedgmmelser.

Bogens eneste ulempe er, at læseren får
en umanerlig lyst til at holde kat.

PORCELÆNS.KAT
Så er det, man skal til at tænke sig om,
tænke på ulemperne, afhængigheden, ferie,
de andre husdyr. Kan man tilbyde katten
tilstrækkeligt gode forhold og kontakt nok?

Hvis katte-Ønsket er en smuk, stilfærdig
kat, der aldrig laver ulykker eller er til
ulejlighed, så køb en af kongeligt porcelæn,
anbefaler Alice Heinesen.

Det er en gedigen opslagsbog med mange
pragtfulde billeder. Politikens Kattebog
har 302 sider for 168 kr.

Sakset fra Morgenavisen Jyllands-Posten's
dyrerubrik ved redaktør Helle Bjørn.

HUSK AT MEDDELE ADRESSEÆNDRING

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

Killinger
lejlighedsvis til salg

2xBIO
CACIB

2 x BlO,
2 x nom. Bis.
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Genoptrykt i december 1983

JYDSK RACEKATTE KLUB

Stlttet 1934

LOVE
KAPITEL I

§1
Klubbens navn er JYDSK RACEKATTE KLUB, forkortet JYRAK. Klubben er stiftet
den 4. marts 1934 og dens oprindelige navn var AARHUS RACEKATTE KLUB.

§2
Klubbens formål er at arbejde for en stadig forbedring af og større interesse for
racekatteavlen.

§3
Klubbens hjemsted er formandens adresse.

§4
Klubben er medlem af Landsforeningen FELIS DANICA og er herigennem tilsluttet
FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FlFe).

§5
Adgang til at blive medlem har enhver med lnteresse for klubbens formå|.
lndmeldelse skal ske tll klubbens kasserer. Ved indmeldelsen modtager det nye
medlsm et eksemplar af klubbens love.
Medlemskabet træder i kralt 14 dage efter, at kontingentet er indbetalt på klubbens
postgirokonto. Postvæsenets kvitterlng er gyldigt medlemskort.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

§6
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Personer hørende til et medlems
husstand opnår fulde medlemsrettigheder mod betaling af reduceret kontingent.
Medlemmer, der ikke betaler kontingent senest 1 måned efter påmindelse, slettes
på grund af restance. Medlemskabet genoptages 14 dage efter, at restancen er ind-
betalt til klubbens postgirokonto.

§7
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighbd. Alle beslutninger træffes ved
simpel stemmeflertal bortset fra forslag vedrørende lovændringer og forslag om
klubbens opløsning, hvortil kræves at mindst 2/3 al de afgivne stemmer er for for-
slaget,
Stemmeret har ethvert medlem over 16 år. Valgbarhedsalderen til bestyrelsen er
18 år.
Over afholdte generalforsamlinger føres et beslutningsreferat, der indføres i en pro-
tokol og underskrives af dirigenten.
Referat tilsendes medlemmerne s€nest 2 måneder efter generalforsamlingens
afholdelse.
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§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i FEBRUAR måned og indkaldes af
formanden med mindst 14 dages varsel. lndkaldelse sker ved meddelelse i klub-
bens blad eller ved udsendelse af særlig meddelelse til medlemmerne.
Den ordinære generalforsamling afholdes på skift i følgende byer i den antøfie
orden: ÅNNUS - ODENSE - ESBJERG - AALBORG.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilsendes formanden, hvor
de skal være senest 15. januar. Forslagene udsendes til medlemmerne, i den ordlyd
de er modtaget, inden generalforsamiingen.
Til indkomne forslag kan der på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag.
Dagsordenen skai mindst indeholde følg6nde punkter:
1. Valg af dirigent.
2. tseretning om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Budgetforslag.
5. lndkomne forslag (tilsendt formanden senest 15. januar).
6. Fastsættelse af kontingenter.
7. Valg:

a. Formand 1 (Vælges i uiige år)
b. Bestyrelsesmedlemmer 6 (Halvdelen på valg hvert år)
c. Suppleanter 2 (Vælges hvertår)
d. Revisorer 2 (Vælges hvert år)
e. Konsulenter X (Antal efter bestyrelsens indstilling

- vælges hvert år)

§s
Ekstraordinær generalforsamling afholdes i følgende tilfælde:
1. Når formanden ønsker dette.
2. Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med

angivelse af dagsorden.
3. Når mindst 10 pct. af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med

angivelse af dagsordenen.
Ekstraordinær generallorsamling indkaldes af formanden og afholdes senest 1 må-
ned efter begæring og med mindst 14 dages varsel.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i samme by, hvori sidste ordinære
generalforsamling har været afholdt.
Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle de sager, der har givet
anledning til indkaldelsen og som et anlørt på dagsordenen, der udsendestil med-
lemmerne sammen med indkaldelsen.
Dagsorden indeholder således følgende punkter:
1, Valg af dirigent.
2. Punkter, der har givet anledning til indkaldelsen.

§10
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, som anført i § 8 under dagsordenens
Pkt 7osbestårar: 
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r :rilli,??::?[,,.:,:? _ ind,and,
- udstillingssekretær - udland.

Efter generalforsamlingen, hvor valg har fundet sted, indkalder formanden bestyrel-
sen, der herefter konstituerer sig og fastsætter sin forretningsorden.

§ 11

Bestyrelsen leder klubben under ansvar over for generalforsamlingen. Den er an-
svarlig for klubbens midler og ejendom.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt eller når
3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
Formanden leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst
4 medlemmer et mødl. Ved evt. afstemninger i bestyrelsen, hvor stemmetallet står
iige, er formandens stemme afgørende. Sekretæren indfører alle beslutninger i en
protokol, der underskrives af de tilstedeværende.
Bestyrelsen kan lade afholde kursus, orientering og møder, ligesom den kan lade
nedsætte arbejdende udvalg, alt til fremme af klubbens liv og trivsel jfr. formåls-
paragraffen.
Bestyrelsen kan refundere de udgifter et medlem måtte have afholdt på grund af en
meci bestyrelsen aftalt virksomhed i klubbens tjeneste.

§ 12
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab tilsendes forman-
den, der lorelægger dette for bestyrelsen.
Regnskabet udsendes til medlemmerne inden den ordinære generalforsamling.
Regnskabet med bilagsmateriale medbringes af kassereren på generalforsamlin-
gen. Kassereren forelægger regnskabet for generalforsamlingen.
Klubbens midler skal være noteret i klubbens navn.

§13
Bestyrelsen udarbejder på grundlag af klubbens virksomhed for det kommende år
et budgetforslag, der fremlægges på den ordinære generalforsamling, ligesom be-
styrelsen fremkommer med forslag til det følgende års kontingenter.

§14
Formanden er last repræsentant til Landsforeningen FELIS DANICAs plenarfor-
samling og leder klubbens repræsentation på plenarforsamlingen. De øvrige repræ-
sentanter udpeges af bestyrelsen.

§15
Bestyrelsen kan lade suppleanter deltage i bestyrelsens møder m. v., de har dog
ikke stemmeret i sager, der evt. måtte komme til afstemning i bestyrelsen. Sup-
pleanterne skal være rede til at deltage i klubbens ledelse, hvis et bestyrelses-
medlem får forfald.

§16
Klubbens-regnskab revideres af revisorerne, der har ret til når som helst at foretage
revision. Årsregnskabet revideres løbende og endellgt efter afslutningen af dettg.
Revisionen omfatter klubbens bogføring, beholdninger, værdipapirer m. v. safit
medlemskartoteket og iøvrigt hvad revisorerne finder fornødent.
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KAPITEL II
§17

Klubbens konsulenter virker efter direktiver fra bestyrelsen. Det skal tilstræbes, at
konsulenterne vælges således, at disse kan yde en landsdækkende virksomhed.
Det er konsulenternes opgave at virke som vejledere for medlemmerne i alle spørgs-
mål vedrørende kattehold,
Konsulenterne aflægger beretning om deres virksomhed til bestyrelsen.

§18
Medlemmerne kan henvende sig til konsulenterne i alle spørgsmål om kattehold,
fortrinsvis til den nærmestboende.

§1e
Medlemmerne har ret til at lade killinger af egen avl registrere i den af Landsforenin-
gen FELIS DANICA førte stambog, henvendelser herom sker til klubbens stambogs-
sekretær.
Medlemmerne kan deltage i udstillinger arrangeret af klubber i ind- og udland, der
er tilsluttet FlFe.
Medlemmerne er forpligtet til at følge de stambogs- og udstillingsregler, der fore-
skrives af klubben.

KAPITEL III

§20
Forslag tll ændringer i klubbens love skal tilsendes formanden i konkret udarbejdet
form til en ordinær generalforsamling senest den 15. januar, ved en ekstraordinær
generalforsamling forholdes som i§ 9 anført. .
For vedtagelsen af ændrlngslorslag til lovehe kræves, at mindst 2/3 al de afgivne
stemmer er for forslaget,

§21
Forslag om klubbens opløsning skal fremsættes til en ordinær generalforsamling -
jfr. § 8, stk. 3.
Ved opløsnlng af klubben kan dens midler kun anvendes til formå|, der angår katte,
hvorfor forslag herom skal indgå i det indsendte forslag,
For at forslaget kan vedtages kræves:
- at det på den ordinære generalforsamling opnår mindst 2/3 al de afgivne stemmer,
- at forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling senest 1

måned efter den ordinære generalforsamling og her opnår mindst 2/3 at de at-
givne stemmer. Den ekstraordinære generalforsamllng indkaldes efter de i § 9,
stk. 2 anførte bestemmelset.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 1982 i Aalborg.

Vagn B. Christiansen
Dirigsnt

Susanna Bugge Kaj E. Seeberg
Vicedirigent

4
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KATTEARTIKLER
SOIGNERINGSARTIKLER!

Shampo-Pudder-Kamme
Vildsvinebørster

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

Teralin - Linatone - Pelstilskud
Kattehuler - Kattesenge

Transportboxe Kradserræ til væg og på stander
Katteparfume

Kattetoilet - Kattesand
Kattelem Cassius

koncentreret kattesand
Kattemad på dåse og tørkost

Medlem af Bosen
Konto

Kig ind hos

Rosengårdsce ntret
5220 Odense SØ

Trf. (os) 15 97 58

TILST DYREPENSION
Agerøvej 2'l (ved Bilka, Århus)

Telefon 06 - 24 15 11

Aben alle dage mellem 08.00 og 18.00

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

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

DYRLÆGEGÅNOCru
Hobrovej 385
Råsted - 89@ Randers
Telefon 06 - tl4 $ 9!l
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VermoxVet.
Befrier hund og kat for indvoldsorm"

*l-J\=:El\.

f orekommende inCvolcisorm
VERMOX vet. tabi. er nem at give dyrene.
VERMOX vet. tabl. er let at dosere.
VERÅ4OX vet. tabl er uden egen lugt og smag.
VERMOX vet. tabi. i praktisk blisterpakning meci 10 tabletter

Den bredspektrede efiekt er betingct af behandling i

5 date på første behandlingsdag udr,vddes kun spolornr,
alle andre indvoldsorm og evt. vandrende larvestadrer elimi
neres i løbet af de næste,1 dage

Dosering:
Hvalpe og killinger: 1i4 tabl 2 x dgl I 5 dag.l
Kalte og små hunde: 1i2 tabl 2 x d8l i 5 dage
Størrehunde: Itabl 2xdel i5dage

Handelslorm:
Blisterpaknint med 10 tabl å.100 mg.
Apotekerpris kr 2.,1,10 (in.l momsl

VTRMOX vet. tabl.
kan købes receptfri.

VERMOX vet ei et bredspektret ornremidoel, <ier befrier hund og kat for alle alm

å JAr\rssEI\Fl-lAFlfvlA3
C, HAMMEaBAK"E\ 21 !a6oa chFRøD -Lt (02)81'044 o

Kltugeshoub
SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

TIL AVLSTJENESTE
INT. CH.

cocoRtco's RoBtN
Kis/Mogens Østerby

Klingeskov 13. Klintebjerg
DK' 5450 Otterup, 09.8218 44
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KATTEGRUS
Ifplge en artikel i »Hamburger Abenri-
blatt« kan det i bogstaveligste forstand være
en blandet - og måske farlig - fornljeise
at bruge kattegrus. Tyske undersøgelser
har nemlig vist, at visse typer kattegrus,
der er baseret på Sepiolit (merskum) og
Attapulgit (begge mineraler stammer fra
Spanien) - indeholder små asbestlignende
fibre. Det tyske miljgministerium vil ikke
udelukke, at Sepiolitfibrene kan være
kræftftemkaldende, rnens rotteforslg har
vist, at Attapulgit fremkalder svulster. De
allernyeste underslgelser har endvidere
påvist, at visse typer kattegrus indeholder
op til 23Vo asbestfibre, der med sikkerhed
vides at være kræftfremkaldende. Da -
ihvertfald i Tyskland - op imod 90Va af
kattegruset stammer fra Spanien, har disse
underslgelser vakt bekymring hos katte-
ejerne, der ikke kan undgå at komme i for-

Studiekreds i Nord-
jylland
Så er der atter tid til at holde studiekreds,
og som en naturlig afslutning på den vel-
lykkede udstilling i Ngrresundby, vil vi
på det flrste møde vise den videofilm, der
blev optaget under udstillingen. Det sker
den 28. januar 1984 i Lokalhistorisk arkiv
- Aalborg. Af hensyn til kaffebord vil jeg
denne gang gerne have tilmelding om, hvor
mange der kommer.

Der er desuden planlagt et mlde den 24.
marts, men emnet er endnu ikke fastlagt.

Til de nordjyske medlemmer vil der blive
udsendt yderligere oplysninger vedr. begge
mØder. Qvrige interesserede kan rette hen-
vendelse til undertegnede.

I Qvrigt sendes en stor tak til de utroligt
mange hjælpere, der mgdte op i Nørre-
sundby den 14.-16. oktober. Det var skønt
at se. Dorte Kaae

er det ufarligt?
bindelse med de famlse fibre, som hvirv-
ies op i luften, når bakkerne fyldes eller
bruges.

Desværre nævner artiklen ikke de fiber-
frie fabrikater, rnen gøt opmærksom på, at
fiberholdigt kattegrus er forbudt i både
Engiand og Sverrig, hvorfor det må for-
modes, at grus, fabrikeret i disse lande, er
udenfor mistanke. Er man nervls for den
fiberholdige luft over og omkring katte-
bakkerne, må man altså enten: kpbe grus
fra et af disse lande; eller spprge sin for-
handler om, hvorfra hans kattegrus stam-
mer og hvor mange fibre, det indeholder;
eller arbejde for, at kattegrus bliver forsy-
net med en indholdsdeklaration, der angi-
ver materialer og frberholo$"§rr*rt 

tr.

Senest er vi blevet gjort opmærksom på pro-
duktet Kattegrus (forh. af bl.a. Bilka), der
iflg. producentens eget udsagn ikke kunne
exporteres til England pga. dens indhold af
sundhedsfarlige materialer. Denne sag er
nu indbragt til Forbrugerrådet med an-
modning om en laboratorieundersøgelse af
gruset.

Bestyrelsen har også på sit sidste møde
besluttet at rette henvendelse til Varedekla-
rationsirævnet vedr. krav om deklaration
på kattegrus, og et krav om en evt. anfgrel-
se: »Dette grus indeholder ikke sundheds-
farlige materialer.«

Jo flere der klager, jo stlrre er chancen
for at der gøres noget ved sagen!

,SB

åe
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JYDSK BACEKATTE KLUB

Tilslutlet:
F6d6ration lnternationale'
F6line. Sveits

H - G, 0kkens, D, LH -
K. Stiernkreutz, SF, All
ændring forbeholdes. )

Irene Thisqaard, Thorvald-
ilmeldilrje-n-enAff -den

u
U Stift€t 1S34

indbyder ti l

5O-ARS JUB I UTUI'ISUDST I LLI NG

r MARSELISB0RGHALLEN - ARHUS - DEN 3-q, NARTS 1984 (pÅ sTIFTELSESDAGENI)

DOMMERE: M. Flvckt,
S. Paquin,
rou[A-:-E.

S LH - B.J. Jimmieson, D , LH&SL
F, A1 '1 round - M. Stade,

-IH-&-0TH.van [,,1i nsen NL,
S, KH -
(Ret ti1

Jydsk Racekatte Klubs medlemmer sender tilmeldinq til
sensvej 97,7000 Fredericia, der skal have modta get t

23. januar I9B4

Medlenmer af andre klubber melder til gennem egen klubs sekretær i god tid
Udstil I ingsgebyr kr. I45 pr. kat (incl. moms)

kr. 190 pr, kuld ( " " ), kun 6n kil.:ling bedømmes
* kr. 70 pr, huskat

[F.--20 exFE ls katten ønskes bedømt i Veteran kl asse

Betaling skal ske
Mogens Østerby
KI ingeskov 13

, postgirokonto rr. 5 06 85 09

5450 Otterup
med nøjagtig angivelse af hvor mange katte er tilmeldt, samt evt. angivelse af
hvad beløbet ellers dækker.

Dyrlægekontrol: Lørdag kl. 7:.I5 - 9:30.

Udstillingen er åben begge dage k1. l0-18.
Donrnerass.istenter er velkomne, ansøgning sendes via egen klub,
Præmier og kokarder modtages med tak under forudsætning af, at de udsættes til BI0
eller "Bedst i klasse". Udsættelse af præmier meddeles skriftligt samtidig med til-
meldingen, - Kokarder til EGEN DISPOSITI0N modtages ikke, men kan uddeles uofficielt
på udsti'l1ingen.
Annoncer til katal.oget bedes i tydeligt skrift (maskinskrift) sendt sarmen med til-
meldingen - evt. fotos vedlægges. Priser: l/l side kr.250, !-side 125,- l/4 side
65,- 1/3 side 85,-. Beløbet fremsendes til kassereren på girokonto nr. 5 06 85 09,

Praktiske oplysninger: Enkeltbure måler 60 x 75 x 60 cm; dobbeltbure 60 x 
.l50 

x 60 cm.
Udstillerne bedes selv medbringe gardin til burets sider og bagvæg samt tæppe el.'lign. til bunden. Skåle til foder og vand samt toiletbakke bedes også medbragt. Dåse-
mad kan købes på udstiliingen. Kattegrus leveres af klubben. Udstillerne må selv
sørge for at der er rent hos derds katte under hele udstillingen.
0BS - Kun katte, der er tilmeldt udstillingen og som har passeret dyrlægekontrollen
må medtages i udstillihgshallen, og kun de katte, der ved bedømelsens start fore-
findes i deres bure med numner om halsen, vil blive bedømt. Bedømmelserne starter
begge dage kl, 'l0.

Udstillingen og bedømmelserne afvikles i overensstenmålse med FIFe's regler, hvis
overholdelse påses af udstillingsledelsen. Der gøres opmærksom på, at dormernes be-
dømmelser er iflg. Fife-regler inappellable.

OBS

kr. l0 for "TIL SAlG"-annonce i kataloget
Avls- og ofdrætsklasse er gratis, dersom katten til
almindeligt gebyr er tilmeldt i en anden klasse.

samtidig med tilmeldingen. Be1øbet sendes til
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--cen kat må fjernes fra udstill ingen i
- I lducl5e.
'.:te må hjemtages natten mei'lem )ørdag
--:i'{TAGET-skilt anbringes i buret og at.

åbningstiden uden udstillingsledelsens

og søndag på betingelse af, at et
de påny er ti1 stede søndag kl. 9:45.

' ,n katte med samme opdrætsnummer oq farve placeres i samme bur
,:,_iT JYRAK-MEDLEMMER HAR GRA]IS ADGANG MOD FOREVISNING AF GYLDIGT MEDLEMSKORT.

-,sk - Vaccination mod kattesyge (panleukopeni) må ikke være over 2 år gammel
og skal være foretaqet senest l4 dage før udstillinqen.
Hunkatte, der rr;,ir eller hvis drægtighed overstiger 4 uger, kan ikke
udsti I I es.

Monorchide i,,,rkatte over 6 rnåneden kan ikke udstilles.
Afvises en rt i dyrlægekontrollen eller hvis dyrlægen konstaterer en
hvilkensoL. :ist sygdom på katten under udstijlingen, vi1 katten og a1le
andre kai., fra samme ejer/udstiller blive bortvist.
Ved tilmelding ti1 k'iasse 10 - k"illinger skal katten være født før 3,'december'1983

Ved tilmelding ti1 kiasse 9- ungdyr skal'katten være født før 3. septemberl9B3.

Ved ti1melding til klasserne 7 - åben og B - kastrat skal katten være født
før 3. maj 1983.

Værei sesanv i sn i ng: TURISTBUREAUET
Rådhuset
8000 Arhus C

Tlf.:06 - 12 16 00

PÅ GENSYN I MARSELISBORGHALLEN:

--- oo0oo ---

i anledning af jubilæet vil der bli,re afholtil en festmiddag 1ørdag den 3. marts
kl. 20. Prisen bliver ca. kr" 175 pr.person.
Tilmelding til festmiddagen" hi,ortil eJeitager"antallet er begrænset, er bindende,
og skal være foretaget ved at fremsencie et å conto-be1øb på kr. 50 til klubbens
kasserer på !oå!Sl,fq!0ry!Q !r: i 05 85 ilg senest den 23. januar 1984.

l,leddelelse em sted samt menu vil blive udsendt samnen med accept af udstillings-
ti1meldingen.

--- oo0oo ---
Har du 6n eller flere huskatte, kan du udstille dem for halv pris i Marselis-
borghallen. Det ville være dejiiEt om denne klasse kunne være rigt repræsen-
rertL' 

--- ooooo ---

HUSK KLUBBENS FERTILITETS. OG FØDSELSUNDERSØGELSE.
INDSEND SKEMA HVER GANG DIN KAT FÅR »BØRN«. EXTRA-
SKEMAER FÅS HOS HELLE MØLLER.MAD§EN.
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Fra en british shorthair's dagbog 3

Hej, så er jeg her igen. Denne gang har jeg
en masse at fortælle, så vi må hellere kom-
me til sagen.

Først og fremmest skal I hlre lidt om
mad. Jeg er nemlig blevet udsat for noget af
det groveste til dato. Jeg fik serveret dag-
gamle kyllinger med hud og ler og det hele,
de var godt nok kogte, men fgj hvor de
smagte. Jeg prlvede forsigtigt at bide lidt i
en af dem, men jeg fik sådan en kvalme, så
jeg gik ind i køkkenet og kastede op. Så vil
jeg trods alt hellere have noget af det kØd
og fisk, der fås med stålhud (dåsemad) om-
kring, det ved man da hvad er, selvom flrre-
der og stegte koteletter er bedre. Der skal
trods alt noget til at holde 8Vz kg vedlige
(eg er ikke overvægtig, det er alle de andre,
der er underernærede).

Som lovet skal I høre lidt om min som-
merferie. En del af tiden brugte vi hjemme i
haven, og jeg gik ude med snor på og nld
sommervarmen, men det kunne godt nok
blive for varmt for mig. så jeg var nødt til at
dyppe mine trædepuder i vandskålen for at
få dem kølet lidt af. Fgrst lo far og mor af
mig, fordi de troede, det var et uheld, atjeg
var kommet til at træde i vandet, men da de
så, jeg gjorde det flere gange, blev de klar
over, at det var for at blive kglet lidt ned.

Men alt det med at gå hjemme blev dog
for trist, så en dag tog vi en tur til Helge-
næs, Det var meget rart at komme ud og se
lidt nyt, m€n man må lægge øre til meget,
når man er kat i snor. Bedst som man stille
og roligt gik op mod Helgenæs Fyr hgrte
jeg således fglgende samtale mellem to
unge mænd:

Det - det er sgu' da en kat.
Jamen, den er fan'me stor.
Derfor er det da en kat alligevel.

Det var dog ikke det værste, således var
der nogen, der spurgte min mor, om jeg var
en siameser. Ja godt nok harjeg ikke noget
imod siamesere, men alligevel. Nå, men ud-
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over disse pudsige oplevelser oplevede jeg
noget skrækkeligt. Far og mor tog mig med
ned til vandet. Ja, det siger jeg jer: Vand i
små portioner, det kan jeg klare, men det
store hav bryder jeg mig ikke om. Jeg nær-
mest sprang op i favnen på min mor og ned
ad ryggen på hende, så hun fik nogle grim-
me rifter. Det var ikke meningen jeg ville
glre hende ondt, men jeg blev simpelthen
så bange, da jeg så de store bplger. Enden
på det blev, at vi måtte sidde oppe på en
parkeringsplads med ryggen mod vandet
og spise frokost, for jeg kunne ikke lide at
se på vandet, det ville bare give mig et ner-
vlst sammenbrud.

I har i gvrigt ikke hørt det værste endnu.
Jeg har været på udstilling i Tyskland. Det
var heldigvis ikke noget, der sker hver dag.
Tænk, fgrst blev jeg slæbt med til egen dyr-
læge, hvor jeg fik en sundhedsattest. (De
kunne ikke engang selv se, at jeg var sund
og rask, selv omjeg havde det fint og spiste
godt, jeg fejler nemlig aldrig noget, der
hvor maden skal ligge, siger min dyrlæge.)
Dernæst kørte vi meget langt i bil om nat-
ten, men jeg lå hos min mor hele vejen, så

det glorde ikke noget. At hun fik krampe i
benene kunne jeg da ikke tage mig af, så

kunne hun jo lade være at tage mig med. Vi
boede på hotel, og jeg lå i sengen ved min
mor, nogetjeg aldrig har prlvet fgr, såjeg
æltede rundt i dynen, så mor til sidst var så

træt af mig, at hun var ved at smide mig ud,
men jeg ved jo hun elsker mig, så jeg blev
ihærdigt ved, indtil hun sank fuldstændigt
udmattet omkuld og faldt i sgvn.

I Tyskland fik jeg en såkaldt fræk aftale.
Jeg skulle have en pige (hun er måske en
dame. jeg var jo ikke den første) på besøg.
Hun skulle komme i juleferien, og så skulle
vi, som mor og far sagde hygge os, men det
blev nu så som så med den hygge, for hun
ville slet ikke noget, så jeg måtte en tur på
»skadestuen« med et revet øienbryn, fordi
hun slog mig temmelig voldsomt. Nå, hun



kom da igen senere, hvor hun var mere vil-
lig, og da havde vi det nu meget skægt, men
hun var alligevel en smule naiv, tænk, hun
så mærkeligt på mig hver gang jeg foretrak
madskålen frem for hende.

Nå, men for ikke at fordybe os for meget
i udstillinger og kærlighed skal jeg fortælle

.1er lidt om vores fgrste jul hjemme. Far og
mor slæbte et helt træ ind i stuen og hængte
en masse mærkelige ting på det, men de
sagdejeg ikke måtte røreved noget afdet.
Jeg sneg mig dog til at tage en julestjerne,
som var alletiders at lege med. Den fik jeg
så lov at beholde, men jeg fik også besked
på, at jeg absolut ikke måtte rlre glaskug-
lerne, de kunne skære mig, sagde far og
mor. Men, det endte dog med, at alle glas-
kuglerne hang så højt oppe, at jeg ikke
kunne nå dem, for jeg kunne jo alligevel
ikke holde poterne fra dem. Juleaften op-
randt og jeg fik gåsesteg, og derefter fik jeg
lov at lege i en mægtig dynge gavepapir. Til
sidst blev jeg dog så træt, at jeg lagde mig til
at sove i en afgaveæskerne, det kostede mig
dog en del besvær at komme ind i den, for
der var kun en lille åbning i den ene ende,
men det var sliddet værd.

Til slut vil jeg fortælle endnu en ubehage-
lig historie. Nu må I endelig ikke tro, at jeg
kun oplever noget ubehageligt, jeg oplever
da også meget dejligt: jeg får da mad to
gange om dagen! Jeg er ikke mere ene kat i
huset. Far og mor har i lang tid gået og fod-
ret en lille mis udenfor i vores redskabs-
rum. Dette har jeg for så vidt ikke haft
noget imod, hun fik jo bare alt det, jeg ikke
gad spise. Men så en dag vendte bøtten.
Den lille mis blev syg og måtte ind på et
værelse ovenpå til et længere sygeleje. (Hun
havde tabt et kuld killinger, og fået en slem
livmoderbetændelse). Hun blev steriliseret,

og da hun så skulle ud igen, ville hun med

djævelens vold og magt ikke tilbage til sin

frie tilværelse. Mor og far måtte nærmest

sparke hende ud ad terrassedøren for at få
hende ud, og enden på det hele blev da

også, at jeg må dele huset med hende. Det
går nu også meget godt, når blot jeg ikke
skal dele min mad med hende, men der er

dog en fordel ved det, vi lår nu maden seve'

ret i 2 skåle, hvilket gfi, at jeg kan tage det

bedste fra dem begge. Missepigen, som de

kalder hende, er nemlig stadig lidt bange

for mig. Far og mor har også fortalt mig, at
jeg skal være sØd ved hende, men nårjeg så

vil være rigtig sgd og nusse lidt med hende,
griner de bare af mig, og siger hun har lyn-
lås på maven. Det forstår jeg ikke et ord af,

men jeg forstår de lretævet Missepigen
giver mig, når jeg forsøger at Efie til'
nærmelser.

Nu har jeg ikke tid mere, men jeg kom-
mer tilbage i næste nummer for sidste gang

i denne runde.
Alle er blot krummer i livets store kiks-

dåse, bortset fra mig, jeg er en lækker lille'
chokolademarengs. Theo.

HUSK! - Kontingent forfalder til betaling pr. l. januar
1984. - Kr. 150 for hovedmedlem og kr. l0 pr. familie-
medlem, der har bofællesskab med hovedmedlemmet.
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Toxoplasmose og
graviditet
Dette emne optager sindene med jævne
mellemrum. Sidst kunne man i en artikel
i Jyllands-Posten læse, at gravide skulle
afskaffe deres kat, hvis ikke de ønskede at
udsætte deres ufødte bgrn for en rrnldig
risiko. - Dette var i hvert fald essensen af
artiklen.

Igen blev jeg ringet ned af både med-
lemmer og ikke-medlemmer, der ville vide,
hvad jeg selv gjorde under mine egne gravi-
diteter. Jeg kunne så berolige dem med, at
jeg ikke kunne have drØmt om noget så

drastisk som at afskaffe mine katte. Også
jeg blev gjort opmærksom på faren, hvor-
for jeg straks kontaktede min gamle hus-
læge, der kunne berolige mig med at for-
tælle, at hvis jeg ud over den almindelige
hygiejne i omgang med katte gjorde mig
lidt umage, f. eks. ved at anvende engangs-
handsker under rengpring af kattens toilet-
bakke, eller få min mand til at rense bak-
kerne de fgrste 3 måneder i graviditeten, så

ville jeg på ingen måde udsætte det ufødte
barn for nogen risiko med hensyn til toxo-
plasmose. Han mindede mig desuden om,
at en kilde til toxoplasmose findes også i
rit kød (smag ikke på farsenl), og i jord
(lad være med at få jord under neglene!).

I Esbjerg-Posten kunne man den 27. sep-
tember d. å. også læse et svar fra læge Erik
Miinster på et spørgsmål fra en meget be-
kymret vordende mor; »Jeg har kat og skif-
ter dens grus hver dag, men jeg er meget
hygiejnisk med mig selv. Kan jeg være ble-
vet smittet?« Og svaret lgd: »De skal ende-
lig holde op med at gå og kigge skævt til
den stakkels kat. Der er ingen.fare for, at
en tam kat srnitter Dem med toxoplasmose.
Det er de vilde katte, man skal tage sig i
agt for, og selv i de tilfælde er risikoen for
smitte så lille, at det bestemt ikke behøver
al gfie gravide nervøse.«

s8
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Uforandrede
annoncepriser i 1984

Opdrættere Firmaer
lx 4x lx 4x

1/l side........ 300 1100 400 1500
ll2side ........ 150 550 200 750
l/3 side ........ 100 370 r40 500
1/4 side ........ 75 275 100 375

Opdrætter- og avl-annoncer kr. 50 for
et år. I disse annoncer kan kun foretages en
evt. adresse- og telefonændring, og de må
ikke fylde mere end 6 linier.

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

ÅRsocpN
UDKOMMER FOR FØRSTE GANG
Titlen bliver: »Årbogen 1983, Danske
Racekatte«.

Samtlige danske udstillinger i 1983 vil
være repræsenteret med »Bedst in show«-
kattenp.

Bogen udkommer d. 15l0l-84 på Her-
lev-udstillingen, og vil herefter kunne kø-
bes på de pvrige danske udstillinger. Den
kan også bestilles på tlf. 03 - 65 28 3l
(Vibeke Madsen).

Bogens pris bliver kr. 150,00.

{s

Vaccinationer
Feiis Danica's forretningsudvalg vedtog, at
vaccination mod kattesyge (panleukopeni)
i udstillingshenseende altid betragtes væ-
rende gyldig i to år fra vaccinationsdatoen.
Dette gælder også kombivaccinen, der af
fabrikanten er anført som værende beskyt-
tende kun i 6t år.

Iflg. nye vedtagelser i FIFe, skal katte
være vaccineret mod kattesyge senest 14

dage fgr udstillingen. FIFe anbefaler også
vaccination mod katteinfluenza. Vedtagel-
sen træder i kraft pr, l. januar 1984.



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 fplgendengældende:

Stamtavler 0-3 mdr. .........
Stamtavler 3-6 mdr.
Stamtavler 6-10 mdr.,.,.....
Stamtavlekopi* . . . . . . . . . .. . . . .

Transfer.......
Stamnavn.....
Titelpåfgringer aner, pr. kat
Autorisation af hankat**
Killingeliste**
Til disse belgb lægges den til enhver tid
gældende moms, p. t. 22Va.

* Stamtavlekopi hvis originalstamtavle
er bortkommet. Kopien beror hos
stambogsfgreren 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 senest 6 uger
fgr, og hvadenten det drejer sig om katte,

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, 1 mf
2660 Brgnsby Strand
Tlf.: (02) 73 76 38

RACEKATTEN
Dortemarie Kaplers
NPrreeng 5
2950 Vedbæk
Tlf. (02) 89 38 84

UDLAND
Tilmeldingsblanketter rekvireres hos June
Krogsfle. Den udfyldes og returneres til
June SAMMEN MED EN CFIECK på kr.
200,00 eller en kopi af en kvitteret giro-
indbetalingskort. Vælger man den sidste
mulighed, skal belpbet 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 lor tilmelding til
Tyskland er 3 uger fgr udstillingen. Alle
andre steder bør man regne med 6 uger.
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kr. 65,50
kr. 98,35
kr.131,25
kr. 164,00
kr. 32,75
kr. 205,00
kr. 20,50
kr. 65,00
kr. 70,00



Konsulenter
Skulle du have spørgsrhål at stille vedr. fod-
ring, kattefgdsler, pelspleje eller lignende,
kan du henvende dig til klubbens nedenstå-
ende .konsulenter, der gerne hjælper alle
med råd og vejledning. Har du sygdoms-
problemer, henvend dig da til den nærme-
ste smådyrs-dyrlæge.

KONSULENTER

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj I

6400 Spnderborg
Tlf. 04 - 42 94 56

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

Generalforsamling
afholdes i Dansk Broder Ordens Selskabs-
lokaler, Brockdorffvænget l, Odense.
Klubben er vært ved et par stykker madder
samt en øl eller vand.

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

Lis Rhymer Friis
BøEevejT
5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 15 03

Norma A. Larsen
Lupinvej 6

6681 Holsted St.
Tlf.05 - 39 35 15

&&&&&&&6&&&&&&&&&dh e&re& e&&e&d
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Opdrættere

Perser

§

»GFIEAT YABMOUTH'su
Perseropdræt i farverne:
blå, creme og blåcreme.

Bedste han 1 981.
Edel Ringsted

Nyropsve,j 69, 9240 Nibe. Tlf. 08 - 35 25 99

,OF NESS«

Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme
Sonja Stoltenborg

Jacob Adelborgs Al16 50, 8240 Risskov

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

»POINT OF DOVER"
specialopdræt af sorte persere +

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

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

*
»ROSENHØJ«

Lille perseropdræt i forskellige farver.
Killinger lejlighedsvls til salg.

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

Trf.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 f rit opvoksede killinger lejlighedsvis til salg.
Susanne og Walter Lorentzen, Bellisvej 16

9440 Aabybro.
Tlf. 08 - 24 2476, efter kl. 18,30

Abyssinier

»AF FREDENSLUND«
Opdræt af Abyssiniere (amerikansx,

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

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

»HAJEKA"
Opd reet af vildtfarvede abyssiniere.

Karen og Hans Jeppesen
Abildve.i 10, Skæring

8250 Egå
Trf. 06 - 22 37 24
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»PERADEItIIYA«

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.
Ellen Lønbæk

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

»SlGlRlYAr<

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

Ttf.08 - 14 03 39

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmeser€ samt

Hellig Birma. Killinger lejlighedsvis til salg.
Hanne Kæhlershøj

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

32

»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, 827 0 Højbjerg

Trf.06 - 27 10 02

»AF SIKIBOON«
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg.

Lene Bang Sørensen
Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby

Ttf.09-42 1758

Siamesere og
Orlentalsk Korthår

»BALLYBORN«

Foreign White - Siameser
Orientalsk Korthår

Allan Lanng
Jægersgårdsgade 48, 8000 Arhus C.

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

»FLORENTINE«

Brunmaskede siamesere.
Gudrun MUller Thomsen

Klintebjergvej 5

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

§å

»PEGASUS«

Opdræt af Orientalsk Korthår,
Siamesere og fuldfarvede Havana,

Lavende"l, Blå og Ebony.

June Krogsøe, Krengerupvel 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

»AF JAWHARA«
Lille Siameseropdræt i forskellige farver

Killinger lejlighedsvis til salg.
Anne Lise Kaae

lngrids Alle 13, 5250 Odense SV

Tlf. 09 - 12 52 91

{s

»SALWEEN BLUE«

Siamesere 24a, 24b, 24c.

OKH: Havana, Blå, Lavendel, Ebony.

SUss€ Leiditz
Østbanetorv 1', 8000 Arhus C.

Ttf. 06 - 12 73 40

"AF ØLSTED"
Opdræt af chokoladeplettet Orientalsk

Korthår, Havana og Siameser.
Helle Møller-Madsen,

Ølstedgårdsvej 19

5230 Odense M. Tlf. 09 - 15 87 80

Manx

"OUINTE§SENZA"
Manxopdræt i 8 generationer efter

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

Bjarne LUders, Grøndals Parxvej 82
2720vanløse. Tlf.01 - 71 71 81

Cornish Rex

»BODWIN«

Amerikansk og engelsk afstamning
i mange farver.
Susanna Bugge

Kærlodden 7, 8320 Mårslet
Trf.06 - 27 2819

*

»RIBERIA'S«

Svensk og dansk alstamning
I blå-sort-smoke og flerfarvet,

Jan Pedersen
NederballeveJ 20, 5463 HarndruP

Tr.09 - 88 17 08

*
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»TUNG-§l«
For€lgn White.

Opdræt al Foreign White, Siam og OKH.
lnge-Lis Christiansen

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



Til avlstjeneste

ColourpointPerser:

Blå perser
HOSTRUP'S PAU

Grete Dixon
Koglevænget 10, Trelde

7000 Fredericia, Tlf. 05 - 95 80 89

Sort perser

BORUPS RICKY KASSANDER d. II
Jørgen Ernst & Lisbet Larson

Nørregade 38, 5592 Ejby
Ttf. 09 - 46 18 31

Blå perser

CHATBLEU PETlT GARCON
(engelsk import)

Ruth og Erling Grrinleld
Eskær 13, Tråsbø|, 6200 Åbenrå

Trf. 04 - 68 56 93

Hvid Perser 2a

CH. DENNIS LA DOUCE
3xBlO

Lis Christensen

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

Sort perser

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

Sort perser

PETLE AF DYSSEC, gen for lilla
Christa Madsen

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

Blå perser

PERSY V!RKELYST
Charles Nielsen

Emtekærgade 9, 5592 Elby
Trf.09 - 78 13 65

Brunmasket

HANSI AF BLOVSTRøD
Lis Christensen

Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde
Trf.06-367284

Chokolademasket
CH. ZAKKO's CHOKO EKKO (BlO)

1 x Bedste Colourpoint
1 x Bedste modsat køn.

lnge-Lise Andreasen, Arnkildsmaj 1

6400 Sønderborg. Tlf. 04 - 4294 56

Blåmaskåt
FELIX AF AGERSNAP

Bente Pettersen
Thujavej 60, 5250 Odense SV

Ttf.09 - 17 06 86

Abyssinier

INT. CH. AKSUM AF GLÆDE (23}
SxBlO,SxBlR
Lis Rhymer Friis

Fredenslund
Bøgebjerg 7, 547'l Søndercø

Trf. 09 - 89 15 03

34



Burmeser
Brun Burmeser

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

Leukæmi testet.
Sterna Gllbe, Miltonsvej 2'l

8270Høibjerg. Tlf. 06 - 27 10 02

Siameser og
Orientalsk korthår

Brunmasket S iameser (l FA-testet)
FLORENTINE's FELIX

Gudrun Thomsen, Klintebjergvel 5

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

9480 Løkken. fi.08 - 88 31 88

Havana
HERMES AV ITZA (29)

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

SUsse Leiditz, Østbanetorv 1'
8000 Århus C. Tlf. 06 - 1273 40

Foreign White
CH. O'RUSSET's SNOWBERRY

Best-ln-Show-Winner
Allan Lanng

Jægergårdsgade 48,8000 Arhus C.

Tlf . 06 - '12 72 74, evl. 22 46 02

OKH - Lavendel (f. 17-1:80).
SALWEEN BLUE'o LAVENDEL lt|ARCH

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

Ttf.04 -67 1275

Billed materialet anvendt
i rubrikkerne

"Avlog "Opdrættere« er alle

"såkset" fra udenlandske
blade.

§å

Blåmasket Siameser

SALWEEN BLUE HENR!
Fad6r: lmport fra Holland.

SLlsse Leiditz
Østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Arhus C.

Trf. 06 - 12 79 40

{$

Ebony (lFA-t6stet)
INT. CH. BEI{JATf,I]{ AF BAJANG

Gen for blå og lilla.
Lene og Aase Chrlstlansen
SlåenveJ 1,7080 Børkop

Tlr. 05 - 95 73 06 ol. 05 -92 12 17

fls

Brunmagket Siameser (lFA-tostet)
lNT. CH. GOCORICO'I ROBIt{

1 x BOX, 2xBlO,2 x BlR, lxnom. BIS
2 x vlnder af avlgklasso

Kls Østerby, Kllngeskov 13

5450 Otterup. Tlf.09 - 8218 44
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PIPOT
brittioka
kor[hår
Maud Camling

Torslanda

00gc6.tt92r5t2
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PIROI
brlttlska lotåile*otter - bæloocc\lptu
Jag heter Maud Camling och har varit aktiv inom
kattsport i 14år. I Danmark år jag kanske mest
kånd under mitt flicknamn, Maud Dickson.
Jag har suttit i klubbstyrelser i sammanlagt
ungefår 1 0 år, har varit SVERAKs avelsråds
sekreterare i 5 år, har håIlit kurser i
har åkt som r'epresentant ftjr min kIubb,
Adelkatten, till SVERAKs årsmtjte och ja
privat stamtavleregister dver britter,
ner ti11 20-taIet, etc.
14in man, Per Camling, har varit ordfijra
oeh arrangerat utslå1lninqar, har sutti
styrelse och har representerat. SVERAK p
l,4est år j ag åndå inte intresserad av sj
arbetet. utan det år katterna och avelsa
mig något.
Ja9 btirjade med siames
skiildpaddsmaskade hona
och fastnade slutligen
Jag har initierat de s
ftjrutom den b1å, som v
bdrjade. Fijr att få fr
varit tvunqen att stjka
I Sverige er regferna
ån inom tivriga FlFe-1å
Jag har två sådana lin
år helt engelskt. Jag

s
F

enetik,
tireningen
har ett
d linjer

e i klubben
i SVERAKs
FIFe-miiten.
va klubb-
etet som ger

q
me

nd
t
a
åI
rb

er och hade Sveriges fijrsta
, qick vidare ijver chartreux
ftir brittisk korthårskatt.

olida fårgerna i Sveriqe,
ar den enda som fanns, då jag
am de andra fårgerna har jag
tillstånd ftir experimentavel.

Ftjr sådana tilIstånd strångare
nder och våIdigt hårt reglerade.
er. Mitt material itir tivrigt
escikte ett taq England upp

j
b

§r.C;

ti11 I gånger per år och har importerat 5.katter och
dessutom en norsk efter 2 engelska importer och, en
svensk efter en engelsk hona. Mitt sista inkiip år en

itish tipped men hon vill inte lupa ånnu
Ftjr nårvarande får jag mest vita britter av htjg

valitet. Jag skickar gårna stamtavlekopior. fn del
v mina vita har Iite problem med pålskvaliteten.

Jag såtter aLltid temperament och avelsduglighet fiirst
då jag våljer avelsdjur. Dårefter kommer tivriga
sundhetsaspekter och sedan' typ. Jag anser att den
mest markanta skillnaden mellan de flesta korthårs-
raser år typ och att detta nåstan alItid måste såttas
fcire tex. dgo'nfårg, svanslångd, pålsfårg, mtinster,
utan att på något vis liirringa dessa egenskaper eller
andra detaljer.
Jag har hittills nekat att exportera katter, med att
undantag till Amerika. Jag år så rådd att katterna
inte ska få det bra, oeh att det ska bIi problem,
som inte går att ltlsa pga. karantån. Når jaq nq fdr
fltjrsta gången på 14 år annonserar utaniijr grånsen, årjag endast intresserad av ktipare som håller sina katter
på ett ftjr katten absolut oklanderligt sått, och helst
kan uppvisa rekommendationer.
Med hopp om att ni ftjrstår trots att jag skriver på

i

i

venska och hopp om ett trevligt samarbete hånvisar
aq ti11 min annons

7 ild(1rcn

/0""[

37



GCCF Official Show List 1983/84

l0 December, Championship. National Cat Club,
Olympia, London.
l7 December, Championship. Nottinghamshire &
Derbyshire Cat Club, Granby Halls, Leicester.

l9t4
7 January, GCCF Supreme Show, Bingley Hall,
Birmingham.
l4 January, Championship. Capital Longhair Cat
Assoeiation, Civic Hall, Guildford.
14 January, Championship. Siamese Cat Society
of the British Empire, Reading Town Hall.
14 January, Championship, Ulster Siamese & All
Breed Cat Club, Lisburn.
14 January, Exemption, Cameo, Pewter & Smoke
Society, Bass Mitchells & Butlers Ltd, Recreation
Club, Birmingham.
2t January, Championship, Southern Counties
Cat Club, Picketts Lock Centre, Edmonton,
London, N9.
4 February, Championship, Scottish Cat Club,
McLellan Galleries, Glasgow.
Il February, Championship, Short Haired Cat
Society, Manor Farm Com. School, Walsall.
11 February, Championship, Colourpoint Society
of Great Britain, Hightown Recreation Centre,
Luton.
11 February, Exemption, United Chinchilla
Association & Red Cream & Tortie Society, Ealing
Town Hall.
l8 February, Championship, Northern Ireland Cat
Club, Ballysillan Leisure Centre.
25 February, Championship, The Coventry &
læicester Cat Club, Granby Halls, Leicester.
25 February, Sanction, Cumberland Cat Club,
Market Hall, Carlisle.
3 March, Championship, Wessex Cat Club, Town
Hall, Bournemouth.
3 March, Exemption, Guernsey Cat Club, St Johns
Church Hell, St Peter Port, Guernsey.

10 March, Championship, Lancashire Cat Club,
Belle Vue, Manchester.
17.March, Championship, Surrey & Sussex Cat
Association, Crawley Leisure Centre.
17 March, Exemption, Jersey Cat Club, Lido de
France.
24 March, Championship, Croydon Cat Club,
Agricultural Hall, Maidstone, Kent.
24 March, Championship, Preston & Blackpool
Cat Club, Empress Ballroom, Winter Gardens,
Blackpool.
31 March, Championship, Nor' East of Scotland
Cal Club, College of Education, Dundee.
7 April, Championship, Northern Siamese Cat
Society, Sun Pavilion, Harrogate, Yorkshire.
l4 April, Championship, Essex Cat Club, Picketts
Lock Centre, Edmonton.
28 April, Championship, The Bedford & District
Cat Club, Queensway Hall & Leisure Centre,
Dunstable, Beds.
5 May, Championship, Suffolk & Norfolk Cat
Club, St Andrew's Hall, Norwich.
12 May, Championship, Humberside Cat Club'
Spa Royal Hall, Bridlington.
l2 May, Sanclion, Midshire's Siamese Cat
Assdciation, Royal Spa Centre, Royal Leamington
Spa, Warwickshire.
19 May, Exemption, Colourpoint, Rex-Coated &
AOV Club, & Rex Cat Club, Manor Farm School,
King George Crescent, Rushall, Walsall, West
Midlands.
26 May, Championship, Durham Cat Club,
Easington District Council, Leisure Centre,
Peterlee, Co Durham.
26 May, Sanction, Kernow Cat Club, City Hall,
Truro.
26 May, Exemption, Red Point & Tortie Point
Siamese Cat Club. Tabby Pointed SCC, Harrow
Leisure Centre.

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!
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KONCENTRERET

Billlgere i brug

* NATURPRODUKT, OPLøSELIGT I VANO,
LET OG HURTIG RENGøRING

KATTESA]ID
* OPSUGER FORURENING DIREI(TE OG HURTIGT

* STÆRKT ABSORBERENDE.HYGIEJNISK
* GARANTERET FRI FOR ASBEST

* NÆRMESTE FORHANDLER ANVISES

09203 CASSIUS kattesand,3 kg 09212 CASSIUS kattesnd, 12 kg
09206 CASSIUS kattesnd,6 kg 09225 CASSIUS kattesand,2S kg

PERLER TTa MORTEN
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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 INPRÆPARATER:
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 -

Katteparf u me.

og
pa

så har vi netop den kettemad Deres kat elsker
dåse eller som torko5t.

De ringer-
vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.
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MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF. 08-121788

Vi f6rer alt i
HUNDE.OG KATTEFODER
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