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Han siger jegerloæsen.Detlconhan selu uære.

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

og leuerstykker i kraftsky
op i min skd/, og siger:

KræsnemøjkaL
Nrl Mon har jo ikke selu

ualgt sit miljø. ldag skal den kræsne kat
ha' store, lækre fiskestykker i hokket

leuer ogindmod.
Ogsri Whiskos. Han er blettet ret

kræsen med huad hon køber

huo'.
Han sidder deroure og smoDser

i kronhjorf

Hon er nu go' nok
Hon skal bare ikke tro.

hon slipper let
omknngmaden til mig.

Så er det skroldespanden
og penge ud af lommen.

Men det synes, som om
han har lært deL

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

lgenWhiskos.
Den kræsne kat har noget at uælge imellem.

ulhiskas
Hvis du elskeren kræsen kat.

@llers kommer han til at smide ud

MasterFoods as Vesterbrogadc 84 1620 Kobenhavn V Bates

Hon ot

,]1
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Dead-line:
Materiale til blad nr.2-84, der forventes at
udkomme sidst i juni, skal være redak-
tionen i hænde senest den 15. maj (hånd-
skrevet materiale dog l. maj.
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Susanna Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
Ttt.06-27 28 19
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Per Hilfling-Olesen
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lndland:
lrene Thisgaard
Thorvaldsensvej 97
7000 Fredericia
Ttf. 05 - 93 34 35

Udland:
Oort6 Kaa€
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STAMBOGSSEKRETÆR:

Hann€ Sofle Sneum
Sæddlng Strandvej 81
6710 EsbJerg V.
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Kaj Erik Seeberg

Vort medlem, Kaj Erik Seeberg, der
var tidligere medlem af bestyrelsen og
materialeforvalter for klubbens bure i
mange år, er ikke mere. I efteråret 83,

da vi skulle ordne bure til udstillingen i
Nørresundby, kom han, stærkt mærket
af sygdommen, og inspicerede arbejdet
ysd »gården«. Han kom ikke her i
februar, da burene skulle pakkes sam-

men til udstillingen i Århus. Den triste
oplysning om hans død lik vi den 17.

februar. Mange af hans venner, også

indenfor kattesporten, fulgte ham til
graven den 20.

Kaj Erik efterlader et tomrum for
mange af os, der har ken{t ham gen-

nem årene. Hans effektivitet, hans roli-
ge måde at være på, og ikke mindst
hans lune kommer vi til at savne.

Vor medfølelse samler sig nu om
Hanne, for hvem savnet af ham må
være meget, meget større.

Æretvær hans minde!
Bestyrelsen

SUPPLEANTER:

Hann6 Hedogård
Køb6nhov€dvoJ 51 A
6600 Vel6n
Tr.04 - 83 73 09

K,eld Mathiasen
Glellerupvej 111

6800 Varde
Tfi.05 - 22 53 '12

JYDSK RACEKATTE KLUB



Hvilke love gælder katten?
Ja, dette kunne vi godt tænke os at vide, vi,
der har lgsgående katte. Hvæssebrættet har
tidligere behandlet problemet om indfang-
ning af katte og bringer nu et udklip fra
Dyrevennen l/84. Også Jyllands-Posten og
andre aviser har rørt ved emnet. Lad os

håbe at intentionerne i cand. jur. Søren Eis'
fortolkning af lovene bliver fulgt af dem,
der administrerer den!

Jurist: Jagtloven gælder kun vilde krtte
De fleste katte-ejere er evigt utrygge ved
jagtlovens bestemmelser om, at enhver jæ-
ger må skyde omstejfende katte på sin jagt-
grund, bare de er 150 meter fra anden
mands hus, Men bestemmelsen kan kun
gælde egentlige vildkatte, hævder nu cand.
jur. Sgren Eis, Landbrugsministeriets vildt-
forvaltning. Sådan må jagtloven tolkes,
hvis den skal være forenelig med mark- og
vejfredsloven, der også åbner mulighed for
uskadeligggrelse af omstejfende katte.

Vildtforvaltningens fortolkning fremgår
af et svar, som Søren Eis giver i nDansk
jagt«, Dansk Jagtforenings blad, på spørgs-
målet om, hvordan reglerne for jægeres og
andres nedskydning og fangst af katte
egentlig er. Mark- og vejfredsloven siger, at
omstrejfende katte kan fiernes på hensigsts-
mæssig måde, når de uden hjemmel færdes
på fremmed grund. Hensigtsmæssig opta-
gelse kan bl.a. ske ved indfangning i fælde.
Er ejeren kendt, skal denne underrettes
snarest og inden 24 timer. Er ejeren ukendt,
skal politiet underrettes.

Nedskydning af omstrejfende katte er,
stadig i henhold til mark- og vejfrednings-
loven, kun tilladt, hvis kattens ejer i forve-
jen og inden for det sidste år er advaret. Er
ejeren ukendt, skal denne være advaret gen-
nem et på egnen udbredt dagblad, og ad-

varslen skal indeholde en kort beskrivelse
af katten. Lignende regler gælder i gvrigt
for nedskydning af hunde.

Uforenelige
Disse regler, skriver Søren Eis, forekom-
mer umiddelbart at være uforenelige med
jagtlovens bestemmelse om, at omstrejfcn-
de katte må nedskydes uden varsel, dog
ikke nærmere end 150 meter fra anden
mands hus. Skal de to love være forenelige,
kan jagtlovens regler kun antages at gælde

såkaldte vildkatte, der ikke kan bctegnes
som husdyr i mark- og vejfredslovens for-
stand, slutter svaret.

Er fortolkningen holdbar, behøver kat-
teejere ikke være så nervøsc, som mange
nu er, for at deres kat skal blive skudt, hvis
den begiver sig hjemmefra. For så omfattes
strejfende tamkatte alene af mark- og vej-
fredsloven med dens advarsels-regler. For-
tolkningens holdbarhed vil formentlig
kun kunne afggres afen domstol, der får en
prøvesag.

I forbindelse med jagtlovens nylige revi-
sion arbejdede Foreningen til Dyrenenes
Beskyttelse for at få bestemmelsen om ned-
skydning af katte strøget. Afstanden på de
150 meter er helt tilfældigt sat, lød motive-
ringen, og bestemmelsen ignorerer gårdkat-
tes levevis.

Fugle-fangst
Katte på gale veje diskuteres i gvrigt ivrigt i
jagtbladene. »Jagt og Fiskeri«r. Landsjagt-
foreningens blad, hævder at have fået et
utal af henvendelser fra både jægere og
ikke-jægere, »som i skarpe vendinger for-
dgmmer det stigende katte-problem i par-
celhushaver og andre steder, hvor de »tam-

me« huskatte fordriver tiden med fugle-
fangst«.

Bladet konstaterer - ikke med urette - at
det »helt klart er den enkeltes ret at holde
kat - men ikke at plage andre med denne
lyst til at omgive sig med husdyr«.
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Statistikker - top-5 - top- 10
På udstillinger (og andre steder), har man
ofte h6rt folk sige: »Den kat er god«. »Den
kat har klaret sig godt på nogle udstillinger,
men ellers er den ikke noget særligt« osv.

Med baggrund i disse »historier« syntes
jeg så, at det kunne være spændende at lave
nogle såkaldte Top-10 lister, der så skulle
vise, hvorledes de »bedste« udstillingskatte
havde klaret sig over en hel udstillings-
sæson.

I første omgang gialdt det så om at finde
et rimeligt pointsystem, at lave listerne ud-
fra. Det var i starten oplagt at anvende
pointskalaen, som man bruger til kåring i
avls- og opdrætsklasse på udstillinger, men
det viste sig hurtigt, at den pointskala ikke
duede, da en Int. Ch. f. eks. næsten på for-
hånd ville være vinder. BlO-katte fik også
»tbr lidt« i forhold til Cacib; EX l-ungdyr
blev »snydt« i forhold til CAC, og der var
ingen points til nominerede katte. Resulta-
tet blev, at jeg valgte selv at lave en point-
skala, og efter at have konsulteret Kim
Brems, endte jeg med fglgende skala:

POINTSKALA
Bedstevoksen .......2Opoint
Bedste voksen modsat kPn, bedste
ungdyr, killing, kastrat

stillingssæsonen (hvor DARAK's sommer-
udstilling betragtes som sæsonens førs@ i
Danmark, og skal have opnået mindst 3

bedømmelser.
Pointsummen angiver gennemsnittet for

de udstillinger, katten har deltaget i.
Til Top-10 for avlshanner anvendes den

samme pointskala. For at komme i betragt-
ning hertil, skal hankatten have fået be-
dømmelser på mindst 4 afkom, der tilsam-
men skal have været udstillet og fået be-
dømmelse 8 gange.

Der laves Top-10 for ikke-kastrerede
katte og Top-S for kastrater.

TOP-I0l98l-82 
l

l. Salokas Lille Morten...... BP 16,25 4
2. Sargent Pepper afTamara BP 15,00 5
3. PearlafTamara ............ BP 14,80 5
4. Salokas Daphne BP 14,67 3

5. L i lac Cica af Blovstrød... LP 13,25 4

6. Salokas Fonzie SP 12,75 4

7. Zakko'slilac Elie Belle... LP 12,50 4

8. Fleuraf Bækgården....... STP 12,25 4
9. Anja Stevnsbo .....:......... SP 12,00 8

10. Blue Knitte af BlovstrØd BP 11,50 4

TOP-5 l98l-82
l. Magleskovgårds Kispus... STP 12,75 4

2. Nadja Stevnsbo SP 12,67 3
3. Katchens Ka2an.............. SP 12,00 3
4. Breath-Taking's

TabbyOdessa TBSP 11,20 5
5. Peranns Andrea ..... .. .. ...... SP I 1,00 3

Nadja Stevnsbo
(blev steriliseret »undervejs«) ...... I 3,00 4

BEDSTE SP
Salokas Fonzie (12,75)

BEDST MODSAT KØN SP

Anja Stevnsbo (12,00).
BEDSTE KASTRAT SP

Nadja Stevnsb o (12,67).
BEDSTE SP

Salokas Lille Morten (16,25).

BEDST MODSAT KØN
Pearl af Tamara (14,80).

NOM., BIR ...................
l9 point
16 point
14 point
l3 point
l2 point
I I point
l0 point
9 point
6 point
5 point
0 point

Næste skridt blev så at finde nogle krite-
rier for optagelse på listerne og sæsonopde-
lingen. Disse ting vil man også altid kunne
diskutere rimeligheden af, men jeg synes
selv, de virker meget »fornuftige«.

Kriterier for optagelse: Kattene skal
have været udstillet mindst 3 gangc i ud-
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BEDSTE ØV
Lilac Cica af Blovstrld, LP (13,25).

BEDST MODSAT KØN ØV
Donovan af Tamara, LP (11,33).

BEDSTE KASRATØV
Magleskovgårds Kispus, STP ( 12,75)

BEDSTE
Salokas Lille Morten, BP.

BEDSTE MODSAT KØN
Pearl af Tamara, BP.

BEDSTE KASTRAT
Magleskovgårds Kispus, STP.

TOP-10 AVLSHANNER 1982.83
l. Mr. Charlie af Tamara.... 13,00
2. Tipper Stevnsbo 12,56
3. Crescendo Tabby Topas. . 11,.,47

4. Orion af Bækgården....... I l,l8
5. Salokas Lille CarI.......... 11,08
6. MistyBlueaf Kuref ....... 10,69
7 . Zakko's Choko Ekko ..... 10,67
8. Buller Stevnsbo............. 10,64

9. Hansi af Blovstrød .. . .. .. .. 10,l4
10. Scamus af Hammersholdt 10,10

BEDST MODSAT KØN SP
Breath-Taking's Xantippe (l 1,00-3).

BEDSTE KASTRAT SP

Adonis von Buchholz
BEDSTE BP

Captain Madigus af Tamara.
BEDSTE MODSAT KØN BP

Alomis Miss Ellie.
BEDSTE KASTRAT BP

Katchens Meline.
BEDSTE ØV

Breath-Taking's Perfect Temptation.
BEDST MODSAT KØN ØV

Donovan af Tamara.
BEDSTE KASTRAT ØV

Valbjgrns Big Ludvig.
BEDSTE

Captain Madigus af Tamara.
BEDSTE MODSAT KØN

Alomis Miss Ellie.
Bedste Kastrat

Katchens Meline.

FORKLARING TIL LISTERNE:
Se Top-10 1981-82, Salokas Lille Morten
har de 4 gange, han har været udstillet, op-
nået et gennemsnit på 16,25 point.

Se Top-10 for avlshanner 1982-83, Mr.
Charlie af Tamara har haft 4 afkom udstil-
let. Tilsammen 10 gange, og disse har op-
nået et gennemsnit på 13,00 point.

KOMMENTAR TIL LISTERNE:
NOM. er ikke talt med på Top-10 og Top-5
l98l-82, da jeg ikke har kunnet få fat på

alle.
Det er begrænset, hvor meget en top-10

for avlshanner fortæller om de enkelte
værdi, af flere grunde. F. eks. de for-

3 skellige hanners partnere har af forskellige

4 åEqg9! ttgk lanet iE yEIg! Cfu4mlSgly4:
3 liaet, udstillingsmæssigt. Mange har ikke

4 nok alkom til at komme i betragtning til
4 listen.

Endelig må man huske På, at nogle af
kattene ikke længere er aktive i avlen.

Kjeld Mathiasen.
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TOP-10 1982-83
l. Captain Madigus

af Tamara....
2. Mr. Charlie Brown

af Tamara....
3. Dino af Ræveherred . . . .

4. Alomis Miss Ellie .......,
5. Soliman af Bækgården ,

6. Kalurs Diana ............,
7. Pearl af Tamara
8. Breath-Taking's Perfect

Temptation..
9. Donovan af Tamara . .. .,

10. Salokas Lille Morten . . .,

4-10
5-9
6-17
8-l I
3-t2
8- 13

8-t2
6-1 I
tt-21
7-t0

BP 16,67 3

sP 15,50 4

sP 15,33 3

BP 14,75 4
sP 14,25 4
BP 14,00 4
BP 13,67 3

TBSP
.. LP
.. BP

12,80 5
12,66 3
12,25 4

TOP-5 1982-83
l. Katchens Meline......... .... BP 14,67
2. Valbjgrns Big Ludvig . . .. . CHP 12,50
3. Magleskovgårds Kispus... STP 11,67
4. Adonis von Buchholz........ SP 10,50
5. Fleuraf Mischou... SP 10,25

BEDSTE SP
Mr. Charlie Brown af Tamara.



En sand historie
I den hollandske avis Telegraaf kunne man
den 14.-l-84 læse nedenstående artikel, som
bygger på en sandfærdig hændelse, som
kræver en lille forklaring.

I Holland er flere mennesker i den sidste
tid døde af rejeflorgiftning, og det varede
nogen tid inden man fik alle de forgiftede
rejer ud af handelen igen. Forgiftningen
forårsagede en hel del panik, hvilket tyde-
ligt fremgår af fglgende historie:

Familien XX fra den Haag havde invite-
ret nogle venner til en festlighed, og da
dagen oprandt var fru XX travlt beskæfti-
get, og havde derfor ikke selv mulighed for
at lave maden, som hun oprindeligt havde
planlagt. Hun blev derfor nld til at bestille
maden i den nærmeste restaurant, og da
gæsterne fortjente det bedste af det bedste,
bestilte hun »Alt godt fra havet« med salat.

Da fru XX kom hjem med maden, stil-
lede hun den kpligt på kpkkenbordet, og
satte sig derefter ind i stuen med en kaffetår
for at slappe lidt af inden gæsterne kom.

Gæsterne ankom med godt humlr, og da
de var blevet bænket omkring bordet, ville
fru XX servere maden. Men AK og VE, i
køkkenet mødte der hende et frygteligt syn.
Familiens dejlige hankat havde, med alle
fire poter plantet midt i maden, prøvesmagt
samtlige lækkerier"

Nu var gode råd dyre. Fru XX bevæbne-
de sig med en stor tube mayonnaise, og fik

derefter repareret de værste skader, som
missen havde anrettet på den tidligere så

kunstfærdigt anrettede mad, og serverede
derefter maden for de intetanende gæster,

Da maden var fortæret, og gæsterne sad
ved kaffen, ville fru XX rydde afbordet, og
ville smide resterne fra måltidet ud i skral-
despanden med det samme. Nok en gang
AK og VE. Der lå deres pragtfulde hankat
- død - med stift udstrakte poter ved siden
af skraldespanden.

Hun råbte i panik til sin mand, som løb
ud til hende, hvorefter de holdt et lille hus-
råd. Hvad nu? Ja, arme fru XX gik skam-
fuldt med røde kinder og tårer i øjenene ind
for at fortælle sine gæster, at ikke nok med
at de havde spist af den samme mad som
hendes kat, uden at hun havde fortalt dem
det. Men hanmissen var også blevet forgif-
tet, og dgde af det. Alle gæsterne og fami-
lien XX kørte derfor i hast på hospitalet for
at blive pumpet ud.

Det var en noget mat og ulykkelig fru
XX, der næste morgen åbnede for naboen,
som ringede på. Naboen sagde med brgde-
betynget mine: >rJeg så, at I havde gæster i
går aftes, og derfor villejeg ikke gdelægge

jeres fest ved at fortælle jer, at jeg havde
kgrt jeres mis ihjel, og derfor lagde jeg den
ved siden af jeres skraldespand. Und-
skyld!«

Oversat og redigeret af
Hanne SoJie

9nb
Renavlet
Siamopdræt
Lotte Enø
(02) 54 00 80
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Deltagere i

FOTOKONKURRENCEN

»Babyer skal holdes varme« synes denne mis at leve op til. Dette billede fulgte
tæt efter nr. L Indsendt af Btrte Larsson.

9

»Striber eller pletter? - hvad skaljegvælge?« Indsendt af Peter & Ilse Schulte.
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»Lad os såfå det over-
stået« - den unge
herre, Peter på 13, ser
noget betænkelig ud.
Indsendt af Esther
Mikkelsen.

10

»Hyggetime«. Indsendt af Helle Møller'Madsen
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Skal man have katte, må man godt begynde tidligt. Her den 2-årige Hanne SoJie med Bambi.
Jo, Hanne SoJie er den aktuelle stambogssekretær afklubben. Billedet erfra 1952 (så kan
alle regne hendes alder ud! ).

»Ska' vi hvile os?«
Indsendt af Inge-Lise
Andreasen.
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))Hvem af os har kønnest næse?« Indsendt af Karen-Marie Petersen.

Mia Drejer på l3 år
er vild mid sin Bur-
meser,
Billedet er indsendt
af Sterna Gilbe.
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» Det må vi prøve næste gang vi ru'r til
udstilling!« Indsendt af Hanne Haibert.

»Smit tilfotografen, kat!« Indsendt ef
Hanne Hedegård.

Ch. Eliza Donaciano blev glemt til Vinder-
galleriet i sidste nummer. Hun er flere gange
BIO. Ejer: Ilse von Freyberg-Schulte, »Ulla«

l3

TILST DYREPENSION
Agerøvei2l (ved Bilka, Århus)

Telelon 06 - 24 15 1 1

Aben hverdage mellom 8,00 og 17,30

Eget husl - udendørs
øbegerd!
Lige FERIESTEDET
lor mig!
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Vejledende retningslinier
Generalforsamlingen 1982 pålagde be-
styrelsen at nedsætte et udvalg til udarbej-
delse af vejledende retningslinier vedrp-
rende parringsaftaler. Bestyrelsen har ned-
sat et udvalg bestående af konsulenterne
Lis Rhymer Friis og Sterna Gilbe, samt
dyrlæge Knud Steensborg. Udvalgets for-
slag er anfgrt nedenfor:

Forslag til parringsaftaler fm
JYRAK's medlemmers katte
1. Katteejeren skal kunne dokumentere, at

katten er vaccineret regelret med katte-
syge- og katteinfl uenzavaccine.
Regelret vil sige:

l. Der anvendes dobbelt vaccine.
2.Første vaccination skal foretages 2

gange med 6n måneds mellemrum.
3. Vaccinationen skal herefter holdes

vedlige med 6n årlig vaccination.
Brydes denne rytme ved, at der f. ex.
går lVz år imellem de to vaccinatio-
ner, kræves det, at man starter ved
pkt.2.

2. Hankatteejeren har ret til at kræve, at
der fremvises attest, der er hgjst 6n må-
ned gammel, for at hunkatten er fri for
katteleukæmivirus (FeLV).

3. Hankatten underslges 6n gang årligt
for katteleukæmi.

4. Hunkatten skal have en ormekur 2-4
uger fgr parring af hensyn til killinger.

5. Hun- og hankat skal være fri for lopper
og lremider.

6. Hunkattens negle skal være klippede.
7. Hunkatten skal ankomme senest I %-2
. døgn efter løbetiden er indtruffet.

8. Hunkatten skal afhentes, når hankattc-
ejeren mener, at parringen er afsluttet,
ellers skal der betales pensionspris, der
aftales på forhånd.

Udover ovenstående har udvalget også

udarbejdet fglgende:

t4

Vejledende retningslinier vedrlrende
avl afracekatte
Både han- og hunkatte skal være psykisk
sunde, og være egnede til at fremme racens
egenskaber og særpræ9.

Hankatten skal mindst have opnået
Excellent I på en udstilling. Avl ikke med
arvelige defekter.

Tilstræbe, at hunkattens ejer har pligt til
at oplyse om arvelige fejl hos killinger,
f. ex. navlebrok, knæk på halen, tandstil-
lingsfejl, bidfunktionsfejl, kryptorqhisme.

Hunkattens alder ved fgrste parring:
Korthårskatte ca. I år.
Langhårskatte ca. I Vz-2 år.
Fgrstegangsfgdende anbefales at være

hgjst 5 år ved første parring. Efter 7-års
alderen anbefales det ikke at få flere killin-
8er.

Ved kejsersnit kan parres ved 2. løbetid
efter operationen.

Der henstilles kun at trække 2 kuld pr.
hunkat om året.

Forslag til betaling af parring
Gebyret fastsættes af hankatteejeren. Belø-
bet afhænger af kattens race og opnåede
placering og titlerpå udstillinger.

l. eksempel: Halvdelen af gebyret beta-
les, når katten afleveres til parring. Resten
betales, når killingerne er født og der ud-
stedes parringsattest.

Evt. omparring hvis katten ikke bliver
drægtig eller den aborterer eller kun føder
I killing; Denne parring skal foretages
indenfor de fglgende 3 måneder (afhensyn
til en evt. kastration). Hvis hankatten dØr,
bortfalder aftalen.

Hvis heller ikke omparringen lykkes, be-
holder hankatteejeren det udbetalte beløb.

2. eksempel: l/4 af padngsbelpbet ud-
betales, når hunkatten aflevsres til parring.
Beløbet dækker parring I gang samt 1 kil-
ling. For efterfplgende killinger betales ca.



ll4 af gebyrct pr. stykke, når parringsatte-
sten modtages.

Gebyret inkluderer ikke omparring.
Ved lang transport til lufthavn eller bane

kan der evt. beregnes kilometerpenge.

Som det fremgår, er ovenstående VEJ-
LEDENDE. Medlemmerne kan så »bro-
dslsr« videre i deres egne tilfælde. Har nogle
af medlemmerne kommentarer til disse vej-
ledende regler, står bladets spalter åbne.

sB.

Killinger netop nu
Orientalsk korthårskillinger.

Lavendel og Havana, f. henh.v. 2/2 og7 /2
efter Ch. Allegretlo's Gaya (24c) og Alle-

gretto's Dvina (29) + Allegrelto's Burter (29c)
Jytte Hjo Taplov

Kirkerup,4000 Roskilde. Tlf. 02 - 38 71 96

Læserne skriver

Jeg går og tænker på at bygge et klatretræ
til mine katte. Men jeg er lidt i tvivl om
materialer etc.

Er der nogen, der kan give mig nogle
gode ideer?

Jeg har set forskellige træer anvendt,
men jeg har ikke rigtig mulighed for at få
lat i et træ.

Jeg har vedlagt et billede af et klatretræ,
som måske kan hjælpe jer til at forstå,
hvadjeg tænker på.

Med venlig hilsen
Marianne Roth

Stenbjergparken 9c l,th.
6400 Sønderborg, tlf. 04 - 43 41 53

(Har I gode ideer, så lad os også få dem
til bladet! red.)

Fortsættes side l7

Billeder
der sendes til anvendelse i bladet, kan
ikke umiddelbart regnes med at få retur.
Ofte skal de beskæres (distraherende lam-
per, ledninger, opvaskebgrster etc. skal

fiernes) for at få det egentlige motiv frem.
Derfor, regn med at billedet muligvis bli-
ver »ødelagt((. Ønskes det alligevel retur,
vil det kun ske hvis frankeret returkuvert
er vedlagt,

lt

Scratchers and
Cat

Batk
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ER DIN KAT ULYSTEN?

-sa læs her

Kære venner, h6r nu her
min historie er lidt sær.

Men, I roligt stole kan
på at den er rigtig sand.

Min hunkat var i lgbetid,
ah, hun var så blid, så blid.
Se hvor hun kan rulle,
»sikk'en dejlig dulle,
lækker lille siske!«

Se dog hendes smisken.

Men min hankat, nej den rad
ikke om han parre gad.

Han sad blot på sin »po-po«

ville ind, ja, den var go'.
Han vil ind i stue,

bare for at snue.
Når så blidt hun kurrer,
bare vredt han knurrer.
Når hun ggr sig lækker,
lussinger han smækker.

Sådan sad han flere dage,

aldrig harjeg da kendt mage.
Her skal siges, fØr han var
flere gange blevet far.
Af sygdom ej han lider,
han bare ikke gider.

Nu skal I erfare
hvordanjeg ham narre:
Jeg med »dyrene var dus«

og ideen var i hus.
Hos Poul Thomssn såjeg Lis
og hendes slde »buksemis«;

så at hendes missemand
han ku' godt li' baldrian.
Jeg af tgrret urterod
lavede en the så god,
gned så lidt på hunnens ryg
(puha, hvor det lugted' stygt).
Straks dajeg var færdig:
»Nej, her lugter herlig!«
synes han at sige.
»Sikk'en dejlig pige!«

Herpå gik jeg lidt i gem

bag en dgr som stod på klem.
Alting stadig var idyl,
snart så lgd der vilde hyl.
Don Juan var narret,
mutter mis var parret!

Jeg, som nota bene,

tænker på det ene:

Om hun killingei nu må få
gerne så en enkelt må
hedde som sin »redningsmand«
BALDRIAN.

»Bitten«

l6
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Resultat af fertilitets- og fødselsunders/gelsen

Der er ialt via de indsendte spørgeskemaer
modtaget oplysninger om omstændigheder-
ne ved fødslen af 124 kuld killinger.

Materialet fordeler sig meget ligeligt i to
grupper, idet 60 kuld er født af hunkatte,
som har fået p-piller, mens 64 kuld er født
af hunkatte, som ikke har fået p-piller.

Den gennemsnitlige kuldstØrrelse er be-
regnet at være den samme i begge grupper,
nemlig ca. 4 killinger/kuld.

Forekomsten af komplikationer ved
drægtighed og fpdsel er totalt set ens i de to
grupper (»med og uden p-piller«), idet der i
ca. 20 procent af drægtighederne/fgdslerne
har vær_et problemer i forløbet.

Geniremgås komplikationerne, angiver
spørgeskemaerne både fejl ved moderdyret
(eks, fødselsbesvær, vesvækkelse) og fejl
ved fostrene (eks. dødfødte med eller uden
misdanlelser, svagt fødte). Der synes ikke
at værre specielle komplikationer, som op-
træder mere hyppigt i nogen afgrupperne.

Konkluslon.
Det har ikke i det indkomne materiale
været muligt at påvise forekomst af negativo

virkninger med hensyn til drægtighed og
fødsel hos hunkatte, som har været under
behandling med p-piller, i forhold til en
kontrolgruppe som ikke har modtaget don-
ne behandling.

Ved en sådan undersØgelse €r det celvføI.
gelig væsentlig for vurderingenc pkyld at
modtage et så talstærkt materiale som
muligt, Der skal her brlngeo en tak til de
opdrættcre, som har udfyldt og indsendt d9
grundlæggende spPrgeskemaer,

Jan Nørregaard Andersen 1/dyrlæge /
/ Susanna Bugge

» Læse rne s kriver «, fortsat frø side I 5.

Hvad med en »studiekreds«
i Østjylland?
Vi har lige læst i nogle ældre numre
af Hvæssebrættet, at der har været afholdt
nogle former for »studiekredse« i andre
dele af landet, men ikke i @stjylland om
pelspleje, genetik, killingefgdsler og erfa-
rin§ fra ældre medlemmer m. m.

Kunne dette måske lade sig gøre her i
Aarhus-området, da vi synes, der er man-
gel på samvær blandt medlemmer i Øst-
jylland?

Vi håber på, at dette læserbrev kommer i
bladet, og at vi får nogle reaktioner fra
bestyrelse og medlemmer.

Medvenlig hilsen
Inne Jewen, Gitte Møldrup

Klaus Donneborg.

Svor fra bestyrelsen: Århusianere (OG der.
med østjyder) er nogle sjove medlemmer,
Ikke at de giver anledning ltl grin, §narerc
tværtimod! Der hor varet forsøgt at etablere
etablere en studiekreds et par gange. Ved
sidste forsøg, hvor nasten hele bestyrclsen
vcr troppet op for at høre østjydernes ønsker
og meninger om en sådøn kreds, kom der,
siger og Skriver Ett. tta, vi tik en hyggelig
øften ud af det, men ikke mere.

Ahså, vi vil gerne, hløs der ahså kommer
nogen til møderua De, der gerne vil, er veb
komne ttl at komme med forslag; også til at
affongere mbdeme med hjelp fra de »gør-
vede«. Varde-kredsen blev netop stqfiet på
privat inttiottv af Elna Lykke. Er der ån, der
vil tage sig af det i Østjylland? Kontqkt da

fo rmanden elle r s e kret q ren,
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Hobbyudstilling i Varde

Sgndag den 27.-l l. 1983 var der arrangeret
hobbyudstilling i Medborgerhuset i Varde
af medlemmerne i Varde-Esbjerg området.
Det var med bankende hjerter, at vi lod den
løbe af stabelen, da der ikke tidligere har
været katteudstilling i Varde.

Vi havde lavet et stort arbejde med en
masse P.R. i 3 aviser og med plakater oå
strategisk rigtige punkter. Burene var vel-
villigt udlånt af JYRAK, som også stod os

bi med råd og dåd. En stand med katte-
artikler og en informationsstand var der
også, lige som på de »store« udstillinger.

Selv om vejret var lidt imod os, blev ud-
stillingen en kæmpesucces. Der kom over
500 meget intersserede beslgende, og alle
udstillerne (der var 35 katte af næsten alle
l8

Der var trcngsel og slor interesse i Yarde.

racer), giorde deres for at fremme interes-
sen for vore 4-benede venner.

Ydermere havde Flemming Sneum taget
TV og video med, med film om kattefødsel
og Dus med Dyrene og, for bgrnenes skyld,
Garfieid.

Som mange sikkert så i fiernsynet den
4.-12 1983, besøgte TV-Syd også udstillin-
g€n.

Af den rosende omtale i aviserne efter
udstillingen og af samtale med kattevenner,
har det tydeligt vist sig, at interessen for
katte er stor i det Vestjyske. Behovet er til-
syneladende stort for flere aktiviteter i
Vestjylland.

Med venlig hilsen
Vivian Elling

4
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JYDSK RACEKATTE KLUB

Stittet 1934

U

U LOVE
KAPITEL I

Klubbens navn er JYDSK RACEKATTEU*J,UB, forkortet JYRAK. Klubben er stiftet
den 4. marts 1934 og dens oprlndellge 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 adresge.

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

§5
Adgang til at blive medlem har enhver med interesse for klubbens formå|.
lndmeldelse skal ske tll klubbens kasserer. Ved lndmeldelsen modtager det nye
medlem et eksamplar af klubbens love.
Medlemskabet træder I kraft 14 dage efter, at kontlngentet er indbetalt på klubbens
postgirokonto. Postvæsenets kvltterlng er gyldigt medlemskort.
Udmeldelse skal ske skrlftligt tll klubbens kasserer.

§6
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen- Personer hørende til et medlems
husstand opnår fulde medlemsrettigheder mod betaling af reduceret kontingent.
M€dlemmer, der ikke har betalt kontlngent senest den 31. Januar, slettes på grund
af restance. Medlemekabet ggnoptages 14 dage efter, at restancen er indbetalt til
klubbens postgirokonto.

. §7
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndlghed. Alle beslutninger træffes ved
simpel stemmeflertal bortset fra forslag vedrørende lovændrlnger og forslag om
klubbens opløsning, hvortll kræves at mlndst 213 al dø afglvne stemmer er for for-
slaget. '\

Stemmeret har ethvert medlem over 16 år. Valgbarhedsalderen til bestyrelsen er
18 år.
Over afholdte generalforsamllnger føræ et beslutningsreferat, der indføres i en pro-
tokol og underskrives af dlrlgenten
Referat,.tilsendes medlemmerne s€ngst 2 måneder efter generalforsamlingens
afholdelse.



§8
Ordinær generalforsamling af holdes hvert år inden den 31. marts, dog tidligst den '1.

februar, en lørdag ell6r en søndag og indkaldes af formanden med mindst 14 dages
varsel. Indkalclelse sker ved meddelelse I klubbens blad eller ved udsendelse af
særlig meddelelse til medlemmerne.
Den ordinære generalforsamling afholdes på skift i følgende byer i den anlørle
oTden: ÅRHUS - ODENSE - ESBJERG - AALBORG,
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilsendes formanden, hvor
de skal være senest 15. januar. Forslagene udsendes til medlemmerne inden gene-
ralforsamlingen.
Til indkomne forslag kan der på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2" Beretning orn arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år.
3. Aflæggelse af dot roviderede regnskab,
4. Budgetforslag"
5. lndkomne iorslag (tilsendt formanden senest 15. januar).
6. Fastsættelse af kontingenter.
7. Valg:

I a. Formand ior to år
b. Bestyrelsesmedlemmer 6
c. Suppleanter 2
d. Revisorer 2
e. Konsulenter X

18. Eventu€lt.

§s
Ekstraordinær generalforsamling alholdes 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 generalforsamling indkaldes al 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
generalforsarn li ng har været af holdt.

§10
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, som anført i § 8 under dagsordenens
Pkt' 7 og består ar: 

- F-*,11"".,
- kasserer,
- stambogssekretær,

r x::liilitS:t3[r3l3r : Hiill

1

l

(Halvdelen på valg hvert år)
(Vælges hvert år)
(Vælg€s hvert år)
(Antal 6fter bestyrelsens indstllllng
- vælges hvert år)

\
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Efter gen6ralforsamlingen, hvor valg har functet 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 bes§relsens arbejde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst
4 medlemmet er mødl. Ved evt. afstemninger i bestyrelsen, hvor stemmetallet står
lige, er formandens stemme afgørende. Sekretæren indfører alle beslutninger i en
protokol, der underskrives af de tllstedeværende.
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.
Bes§relsen kan refundere de udgifter et medlem måtte have afholdt på grund af en
med bestyrelsen aftalt virksomhed i klubbens tjeneste.

§12
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab tilsendes forman-
den, der forelægger dette for bestyrelsen.
Regnskabet udsendes til medlemmerne lnden 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.

Formanden er fast repræsantant tir r§rJloreningen FELts DANtcAs ptenarfor-
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. mått€ 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. Arsregnskabet revideres løbende og endeligt efter afslutningen af detfu.
Revisionen omfatter klubbens bogføring, beholdninger, værdipapirer m. v. samt
medlemskartoteket og iøvrigt hvad revisorerne finder fornødent.



\KAPITEL II

§17
Klubbens konsulenter virker efter dlrektlver 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 beretnlng om deres virksomhed til bestyrelsen.

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

§1e
Medlemmerne har ret til at lado killinger af egen avl registrere I den af Landsforenin-
gen FELIS DANICA tørto stambog, henvendelser herom sker tll klubbens stambogs.
sekretær.
Medlemmerne kan deltage I udstlllinger arrangeret af klubber I ind- og udland, der
er tilsluttet FlFe.
Medlemmerne er forpllgtet tll at følgs de stambogs- og udstllllngsregler, der fore-
skrives af klubben.

KAPITEL III
§20

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

§21
Forslag om klubbens opløsnlng skal fremsættes tll en ordinær generalforsamling -
jfr. § 8, stk. 3.
Ved opløsning al klubben kan dsns 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 ordlnære generalforsamllng opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer,
- at forslaget genfromsættes på en ekstraordlnær generalforsamllng senest 1

måned efter den or§lnære generalforsamling og her opnår mindst 2/3 at de al-
givne stemmer. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter de i § 9,
stk. 2 anførto bestemmelser.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 1982 iAalborg.

Vagn B. Christiansen
Dlrlgent

Susanna Bugge
Formand

Ændr€t på generalforsamllngen den 9. februar 1984 iOdense.
Ændringerne er anlørl med en str€g ivenstre margin.

Kaj E. Seeberg
Vlcodlrig€nt
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FIFe's nye registreringsprogram
(I KRAFT FRA DEN l. JANUAR 1984)

De forskellige af FIFe anerkendte racer op-
deles som fglger:

Racetabel:
Race nr. I Perser - Exotic og »var«

Race nr. II Hellig Birma
Race nr, III Tyrkisk Van
Race nr. IV Norsk Skovkat
Race nr. V Abyssinier -

Somali og »var«

Race nr. VI Maine Coon
' Race nr. VII British
Race nr. VIII Europåe
Race nr. IX Russian Blue
Race nr. X Chartreux
Race nr. XI Manx
Race nr. XII Burmeser
Race nr. XIII Cornish Rex
Race nr. XIV Devon Rex
Race nr. XV German Rex
Race nr. XVI Korat
Race nr. XVII Siameser - Orientaler -

Balineser og »var«

DeJinition af LIVRE DES ORIGINES »LO«.

LO er et register, hvori indfgres katte med
tre generationer ren race, efter den af
FIFe definerede racer.

DeJinition af REGISTRE INITIAL ET
EXPERIMENTAL »RIEX«.
RIEX er et register, hvori indfgres katte

- der resulterer efter racekrydsninger,
eller

- katte, der ikke opfylder kravet om ind-
førsel i LO.

Retranskription.
Overgang fra RIEX til LO sker automa-
tisk, hvis ovennævnte betingelser vedr. ind-
førsel i LO opfyldes.

Import.
I tilfælde af importation, skal original-
stamtavlen respekteres. Dog kan det na-

tionale Avlsråd flytte en kat til LO, men
aldrig fra LO til RIEX.

Overførsel af stamtavler fra udvalgte uaf-
hængige klubber, England og Amerika.
Disse stamtavler kan accepteres i et af
FIFe registrene LO eller RIEX, hvis de er
i overensstemmelse med de genetiske krav
over fire generationer.

De importerede kattes titler bliver ikke
overført.

Forældres litler kan overflres stam-
tavlen.

Stamtavlens katterinavn skal tilkende-
give oprindelsesland.

Hvert FIFe medlems nationale Avlsråd,
der garanterer overfgrsel, skal meddele
FIFe sekretariatet navnene på de nationale
uafhængige foreninger den anerkender, så-

ledes at en liste kan sættes i cirkulation i
oplysningspjemed blandt FIFe medlem-
merne.

Racekrydsninger.
Katte, der resulterer efter racekrydsninger,
bliver automatisk indført i RIEX under

No. l3a for lang- og semilanghårskatte.
No.26 for korthårs, siamesere og orien-

talere.
Disse katte kan senere overføres.til deres

tilsvarende varietet, hvis fglgende er op-
fyldt:
- have været udstillet i en minimumalder

af 6 måneder på en international udstil-
ling i Novice-klassen,

- have været bedpmt af to internationale
dommere, der af det nationale Avlsråd
er blevet gjort bekendt med formålet,

- have opnået kvalifikationen »Excellent«.

Registreringskort.
Katte, hvis oprindelse er ukendt, vil mod-
tage et registreringskort efter at have været
udstillet på en international udstilling i en
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minimumalder af 6 måneder og bedgmt i
en Novice-klasse af to internationale dom-
mere samt opnået kvalifikationen »Excel-
lent«.

Krydsning mellem en kat med registreringE-
kort og en kat indført i LO eller RIEX.
Afkommet efter en krydsning, som nævnt
ovenfor, kan indføres i RIEX, hvis føI.
gende er opfyldt:

- have været udstillet i en minimumalder
af 6 måneder i en Novice-klasse på en

international udstilling
- have været bedØmt af to internationale

dommere bekendt med formålet
- have opnået kvalifikationen »Excellenttt.

En kats registrering i bggerne LO eller
RIEX skal ske iflg. kattens fænotype.

I tilfælde, hvor en kats fænotype afviger
fra dens genotype, skal katten omregistre-
res efter dens genotype så snart dens afkom
bekræfter det.

I tilfælde afat en kat opnår en titel under
forkert registrering, vil den miste titlen, så

snart den overføres til et andet opdræt.

Anerkendelse af ny varietet.
For at anerkende en ny varietet blandt de

af FIFe definerede racer, skal fglgende
være opfyldt:
- fremvisning af 20 katte i alderen mini-

mum 6 måneder.
Denne fremvisning skal ske under en

international udstilling, hvor flertallet af
medlemmerne af Dommer-LO-kommis-
sionen er til stede.

Anerkendelse af en ny race.
For at anerkende en NY RACE, dvs. en
race, der endnu ikke er indeholdt i den af
FIFe anerkendte racetabel, skal fglgende
være opfyldt:

- fremvisning af tre katte fra fem fortlg-
bende generationer af den kandiderende
race, desuden

- fremvisning af l5 katte fra tre forskellige
generationer af den kandiderende race.

Denne fremvisning skal ske under en in-
ternational udstilling, hvor flertallet af
medlemmerne af Dommer-LO-kommis-
sionen er til stede.

I forbindelse med ovenstående, er føl-
gende blevet vedtaget af generalforsam-
lingen i Oslo:

»Registreringsprogrammet repræ§ente-

rer minimumskrav.

FlFe-medlemmernes Avlsråd kan, på
national plan, indfgre skærpede regler.«

Disse skærpede regler vil blive behand-
let på Felis Danica's plenarforsamling den
31. maj d. å. på Nyborg Strand.

Mød op! - tilhgrerne har ganske vist
ikke taleret, men de sidste par gange har
man dog fået lov til at komme med be-
mærkninger fra salen under punktet »Even-

tuelt«.

(FIFe's registreringsprogram er oversat af
Susanna Bugge og må kun kopieres med
angivelse af HV,,ESSEBR,IETTET som
kilde. )

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

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

SxBlO
1 x nom. BIS

2 x Best in Show
Champion

Killinger
lejlighedsvis til salg

SxBlO
2 x CACIB

HUSK AT MEDDELE ADRESSE.
ÆNDRING TIL KASSEREREN!

Sterna Gilbe

BURMAKATTE-opdræt
Brun-Tortie-Blå
Af Pegu Yoma

Avlshan: lnt. ch. MOSO AF PEGU YOMA

Aarhus 1982: ærespræmie - BIO - BIR -
nom. BlS.

Herlev 1983: ærespræmie - BIO - BOX.

To trin på vejen til Grand lnt. Ch.

MILTONSVEJ 21 . 8270 HøJBJERG - DANMARK
TELF.0045-6-27 10 02

2l

1t

Yvonne & Erik Larsen
Kornelparken 146 . Grindsted

931 0 Vodskov . Tlf. 08 - 28 63 41



Vermo[Vet
Befrier hund og kat for indvoldsorm.

-JA|..J:-Fl-..]

VERMOX vet. er et trredspektret ormemiddel, der befrier hund og kat for alle alm
f orekommende indvoldsorm.

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

Den bredspektrede effekt er betinget af behandling i

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

Dosering;
Hvalpe og killinger: 1/4 tabl
Katte og små hunde: 112 tabl
Større hunde: 1 tabl

Handelsformr
Blisterpakning med-10 tabl. å 100 mg.
Apotekerpris kr. 24,10 (incl. moms)

VERMOX vet. tabl.
kan købes receptfri.

2xdgl.i5dage
2x
2x

del.
del.

i 5 dage
i 5 dage.

å;iY*ffiffifå?

Y«tnrri \i:1,
§elriwhundtgk*t

iot intlgdd«rym.

o

Kltugeshoub
SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

- LEJLIGHEDSVIS
KILLINGER TIL SALG...

Kis/Mogens Østerby
Klingeskov 13. Klintebjerg

DK' 5450 Otterup, 09.8218 44
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Kattegrus
Nogle dage efter, at Hvæssebrættet udkom
i begyndelsen afjanuar i år, modtog vi en
skrivelse fra fa, Carl Fr. Mortensen A/S,
der præsenterede os for et undersflgelses-
resultat fra det hollandske Institut TNO
(nederlandsk organisation for anvendt vi-
denskabelig forskning). TNO har i decem-
ber 1983 underslgt produktet »Dayton's
Cassius Cat's Box Filling« og kunne kon-
kludere, at produktet ikke indeholder no-
gen form for mineraler, der er sundheds-
farlige. lfglge den eksakte beskrivelse over
de fundne mineraler, indeholder Cassius
ikke andet, end hvad der findes i alminde-
lig havejord.

For nogle dage siden kom der også et
brev fra Dansk Moler Industri A/S, der
skriver:

>>Vi har med interesse læst Deres artikel
»Kattegrus - er det ufarligt?« i »Hvæsse-

brættet << nr. 4 , 1984 .

Dansk Moler Industri Af S producerer og
markedsfører Damolin Kattegrus. Dette
kattegrus er fremstillet af moler, udwndet
på Fur i Limfiorden. Produktet er garanteret
fri for asbest og andre nåleformede Jibre.

Samtlige medarbejdere i produktionen -
der ikke er stgufri - er gennem de sidste 25
år hvert år blevet undersøgt, og man har
ikke kunnet konstatere sundhedsskadelig
indvirkning fra moleret.

Vi er til disposition med yderligere oplys-
ninger om vore produkter, og vi deltager
gerne i en evt. diskussion af sundheds-
aspekterne i brugen af kattegrus.

Med venlig hilsen
Asbiørn Thoustrup«

Det lyder jo meget godt, især for firmaets
medarbejdere. Man kunne dog tænke sig at
vide noget mere konkret om produktets
indhold, ved f. eks. en videnskabelig under-
spgelse svarende til TNO's ovenfor.

Susanna Bugge.

u,)
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Det var kattens!
Mine to katte vil ikke æde Brugsens lever-
postej til 13,90 kr. pr. kilo, men de
elsker hjembragt fransk katteleverpostej til
16,80 kr. pr. kilo.

Min mand, som hverken kan smage eller
lugte mere, forlanger at få Brugsens pro-
dukter serveret hver dag, men nægter at
spise den franske.

- Er det nu kattene eller min mand, der
er vanskelig? Og fra hvem skaljeg eventuelt
lade mig skille?

Bekymret Samsø-husmor

Svar: Prøv med Brugsens fedtbegrensede
leverpostej til ca. 24 kr. pr. kilo. Manden vil
kunne smide 10 kilo om året og om 8 år vil
han være helt væk. Det skulle kunne løse det
katlens oroblem.

(Sakset fra SAMVIRKE)

:r
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Tillykke med 20 års fødselsdagen
Stammoderen til de tyske Hellige Birmaer
Int. Ch. Nadine de Klaramour (13c SP)
havde fgdselsdag den 26.-1,-1984.

Nadine ejes af Annelise Hackmann, som
i 1965 købte Nadine på en katteudstilling i
Paris. Det var oprindelig til en veninde i
DDR. Men da den lille safirgjede Nadine
kom hjem til Essen, erobrede hun hele
familien, og derfor kunne de ikke bringe
det over deres hjerter at sende hende videre.
Men lod det charmerende lille hvidpotede
væsen overtage hjemmet totalt.

Annelise Hackmann havde inviteret alle

efterkommere af Nadine's 54 bØrn til stor
fgdselsdagsfest på hotel Handelshoi i Es-

sen. Over hundrede af Nadine's børn, bør-
nebørn og oldebgrn kom til festen, de kom

fra nær og fiern, de kom sågar helt fra
Australien. Dagen efter fgdselsdagsfesten
skete der noget pudsigt. Nadine der ikke
har fået killinger de sidste l0 år gik i lfibe-
tid. I Tyskland siger man med et lille smil,
at det jo nok er Europas mest vindende
hanmis, nemlig den flotte Danny vom Rhe-
ner Moor, der har en hvid behandsket pote
med i spillet.

I hele verden er der ca. 2000 Hellige Bir-
maer, heraf ca. 100 i Danmark og ca. 200 i
Tyskland.

Det bliver spændende at se, om den æld-
ste danskejede Birma skal fejres på samme
vis når den f.eks. bliver 15 år! Det glæder
jeg mig til.

H. SoJie

Nadine, i favnen på Annelise Hackmann, og de andre katte synes at være temmelig ligeglade
med den flotte fødselsdagskage præsenteret af Barrie C. Jimmieson.
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Årets største nytæd for platte- og katteelskere
I ANLEDNING AF JYDSK RACEKATTE KLUB'S SO ÅNS JUBILÆUM hAT Vi

fremstillet en meget smuk plattc i en dejlig blå farve på første klasses porcelæn. Alle
platter er nummereret og formandens og designerens navnetræk er brændt inil på
bagsiden. Som gæst på udstillingen får De tilbudt at erhverve et eksemplar. Prisen er
fastsat til kr. 158,- ved forudbetaling. Ønskes platten sendt pr. efterkrav, tilkommer
der et ekspeditions- og forsendelsesgebyr på kr. 38,-, så prisen bliver kr. 196,- pr. platte.
Platten, der ikke vil blive solgt gennem nogen forretning, bliver kun fremstillet i
ganske få hundrede eksemplarer, så samlerværdien kan let blive meget stor. Skynd
Dem at sende talonen til nedenstående adresse, det er så kedeligt at komme for sbnt
til en god id6.
Overskudet går til JYDSK RACEKATTE KLUB.
Platten kan også bestilles hverdage mellem kl. 10,00 og 15,30 på tlf. 0l - 22 19 91.

Kupon ttl becdlllng af
JYDSK BACEKATTEI(LUB'o JUBII-TEUMSPIåTTE 19E4

Utrd.rt gr.d. bcdllcr hcmed _ .rt . 50 AnS JUBII-ÆUMSPUTTE

Navn:

Gade:

Poetnr.:-------- By:--------
Kr.--------------vedlagt Efterkrav kr. 196,- pr. stk.

Kuponen render I alm. brev tll: CKL productton Skt. Jorgeno Allå 2, 1615 Kcbenhavn V
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Fra en british shorthair's dagbog: 4
Hej, så er jeg her atter, men til de, der er
træt af at læse om mig, kan jeg da trøste
med, at det er sidste gang i denne omgang.
Måske vender jeg tilbage, når jeg går på
efterløn, men det varer forhåbentlig et par
år.

Fprst vil jeg fortælle om vores sommer.
ferie, hvor vi var en tur på Sjælland. Vi
skulle over og besgge nogle andre katte.
folk, som bor i København.

Da vi sejlede med færgen, var jeg med
oppe på soldækket i snor. Folk kiggede på
mig og syntes, det var noget mærkeligt
noget, men pludselig skete der noget, jeg
ikke ville have troet. Der kom nogle men-
nesker hen og sagde: Sikke en stor Bri-
tish-Bluel Ja, det er første gang, jeg har
mødt nogle, der ikke spurgte, om jeg er en
siameser, så jeg følte jeg var ngdt til at være
sld overfor dem, selv om de pillede lidt ved
mig. Vi fik også kaffe i cafeteriet, men folk
nærmest gloede, da jeg lå i snor ved siden af
min far og hyggede mig, men de siger jo
også, at jeg ikke er som katte er flest, men
det er nu også lige meget, jeg er i hvert fald
mig selv.

Vi skulle bo i et sommerhus, hvor jeg
havde lov til at boltre mig frit. Jeg var helt

alene hjemme i sommerhuset, mens far og
mor var inde at handle. Det var meget
skægt, men jeg holdt mig fra at lave ulyk-
ker, for så vidstejegjo aldrig, hvad der ville
ske. Vi besøgte også de mennesker, vi hav-
de lånt sommerhuset af, men det var ikke
så sjovt. For det første havde de en hunkat,
der ikke var i l6betid, så hun kunne ikke
lide mig. Hun har ellers været ualmindelig
s/d, da hun var ovre hos mig, men det må
hun jo have glemt igen. Derudover var der
5 små killinger, som ikke rigtig sagde mig
noget. Men, det værste var en kastreret
han, de havde. Tænk, han fik mig til at fgle
mig helt lille og ussel. Den vejede mindst 2
kg mere end jeg, det var ikke rart, og så
kunne den ikke lide mig, så I kan tro, det
var helt rart at kunne komme tilbage til
min transportkasse, hvor jeg kunne sidde i
fred. Min kasse, som jegiøvrigt lige havde
fået til turen, er så stor, at jeg kan have
både bakke, madskål og det hele i den, så
jeg nød rigtigt at sidde der med min mad,
og se på at de andre måtte slås for deres.

Nå, derudover beslgte vi en familie, som
havde fået min første datter. Hun gjorde
egentlig ikke særlig indtryk på mig. Jeg
havde ikke rigtig faderfornemmelser over-
for hende, men hun var da meget sld. Nu
synes jeg ikke, der er mere spændende at
fortælle om den tur, men nu skal I hØre om
min mor.

Hun har nemlig lavet nogle særdeles
mærkelige og utilgivelige udskejelser. Det
begyndte sidste sommer, hvor hun begynd-
te at blive større og stlrre. Jeg troede først,
det var for at komme til at ligne migi drgJ-
den, men de sagde, det var fordi, der skulle
komme et nyt lille menneske i huset. Det, at
vi skulle være 6n mere, havde jeg for så vidt
ikke noget imod, men at det var så tarvelig,
at begynde at slå mig under maven, når jeg
lå på hendes mave, det kan jeg ikke tilgive.
Hun undskyldte sig godt nok med, at hun
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ikke kunne gøre for, at barnet sparkede,
men det var da i hvert fald heller ikke min
skyld. Nå, men da det var sket et par gange,
nægtede jeg simpelthen bare at ligge ved
hende. Det var hun lidt ked ai men hun var
jo selv ude om det. Jeg fik igvrigt Misse-
pigen med på ideen. Så hun lå heller ikke
hos mor i lang tid. Lidt positivt viste der
sig dog at være ved det, således begyndte
hun pludselig at gå hjemme. Det eneste hun
foretog sig var at hygge lidt om os, det var
nu meget rart, men så skete der pludselig
noget, En lgrd,ag nat kl. 03.30 kom mor
pludselig ud i vores (a, jeg bliver jo nødt til
at kalde det vores nu, for Missepigen bor
der jo også) bryggers for at ville give os et
knus. Ja, I må meget undskylde, men på det
tidspunkt er jeg ikke til megen sjov, men
det værste var, at næste morgen var der
ingen til at give os morgenmad. Far kom
lgrst hjem ved ll-tiden om formiddagen,
og da kan jeg godt sige jer, da var jeg gået i
sultestrejke. Jeg tog ikke føde dil mig i 2

dggn, hvilket vil sige meget lang tid for
mig. Det var noget underligt noget, at det
pludselig var far, der skulle give os mad,
men på trejdedagen blev jeg nødttil at spise
igen, ellers ville det jo have gået ud over
min fugur. Fem dage efter kom mor hjem
igen, men hun skulle ikke komme her og

Theo og Missepigen deler bryggers og »seng«
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tro, hun var noget, slet ikke med det hylen-
de apparat hun havde med. De sagde godt
nok det var en sld lille dreng, men jeg ved
nu ikke rigtig. Derfor blev Missepigen og
jeg enige om slet ikke at værdige hende et
blik de første 2 dage. Mor var vistnok lidt
ked afdet, men hun varjo selv ude om det.
Efterhånden som tiden går, har vi iært at
leve med det lille væsen, han gør jo ikke
nogen fortræd.

Da jeg tidligere har fortalt en masse om
udstillinger kan jeg da fortælle (eg glemte
det sidste gang) atjeg er blevet Int. Ch. og
blev bedste korthårskat på en udstilling.
Min mor var ikke så glad for alle de titler,
fordi så ved hun,jeg skal på dommerbordet
en masse gange, og det ved hun, jeg ikke
kan lide, hvorfor hun føler lidt med mig.
Men jeg stod nu skansen meget godt sidste
gang, selv om de pillede og nussede og
gramsede allesammen.

Til slut vil jeg sige farvel og tak for denne
gang, det kunne jo være, vi kunne indlede
et bekendtskab senere, og til eventuelle
hunkatte der hører dette, kanjeg sige, atjeg
ikke er racist, hvis du ellers er sld og rar.

Alle er blot krummer i livets kiksdåse,
bortset fra mig, - jeg er en lækker lille (stor)
chokolademarengs.

THEO



Pussi, hviskede ieg, Pussi -
du ved. Det er tærdig katte-
mad, som bare har det hele

er kø-NUdrønlækkert,og
ber ieg

indse/v
- man er
vel srn
egen...

Det ku' da være lækkert
med lidt russisk kaviar...

Men det er selvlølgelig bil-
ligere at smutte ud og lange
sig en småled markmus. Er-
nænngs-
mæssigt
er det og-
så bedre,
det er ba-
re så be-
sværligt!

tens godt
råd?

P ussi ( ny) varianl, tu I d kost tø rlo d er m ed 3 slags
smag (lisk, levet og kødsmag) i samme pose. 800 g.

Pussi møre næringsbiddel hatvtør tutdkost i 4

poser å 85 g. I alt 310 g :8 neilber.
Pussi dåsemad med kød,625s.
Pussi dåsemad med fisk, oess.
Pussi dåsemad med lever, ozsg.
Pussi dåsemad med
kylling, oese.
Pussi dåsemad med
hjerte, ozsg.

3

5
F
E
a
§

Pussi

28



Klubmeddelelser

I skal til udlandet!
Fplgende brev er modtaget fra FIFe's gene-
ralsekretær fru C. Rossi:

Den22. februar 1984

»Kære fru Bugge,
Det er mig en glæde at bekræfte vores tele-
fonsamtale af i dag.

Når en Int. Ch. eller Int. Pr. er blevet
kvalificeret BIO to gange i sit eget land, er
det obligatorisk for den at opnå dens tredie
BIO i udlandet.

Jeg kan slet ikke se hvori vanskeligheder-
ne består: udstillingsreglernes §21 er tyde-
lig. Jeg har endnu engang checket både den
franske og den engelske text, og den synes
mig klar (tre forskellige dommere i to for-
skellige lande). De kan desuden henvise til
referat fra generalforsamlingen i Wien,
1981 (nederst på side 9).«

Det vil sige, at Internationale Cham-
pions og Premiers kan ikke længere udstil-
les i Danmark, hvis de to gange i forvejen
her i landet har opnået hhv. BIO/BIO-
kastrat, eller været nomineret til BIS. Efter
vor opfattelse påhviler det de respektive
klubber at kontrollere de Internationale
Champion/Premier-kattes status inden til-
meldingen videresendes til den arrangeren-
de klub. ,S.8.

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

dommerassistenter eller dommerelevansøg-
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) 737638

RACEKATTEN
Dortemarie Kaplers
Birkhgjterr. 422F .

3520 Farum
Tlf. (02) 9s 87 70

UDLAND
Tilmeldingsblanketter rekvireres hos Dorte
Kaae. Den udfyldes og returneres til
June SAMMEN MED EN CHECK på kr.
200,00 ekr en t<opi af en lvitteret giro-
indbetalingskort. Vælger man den sidste
mulighed, skal belgbet 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 fgr udstillingen. Alle
andre steder bør man regne med 6 uger.
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Konsulenter
Skulle du have spgrgsmål at stille vedr. fod-
ring, kattefødsler, pelspleje eller lignende,
kan du henvende dig til klubbens nedenstå-
ende , konsulenter, der gerne hjælper alle
med råd og vejledning. Har du sygdoms-
problemer, henvend dig da til den nærme-
ste smådyrs-dyrlæge.

KONSULENTER:

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

6400Sgnderborg 668lHolstedSt.
Ttf.u-4294 56 Tlf.05-39 35 ls

OBS - OBS -
Killingelisten
vil for eftertiden blive føtt af Anne Bur-
mglle. Alle henvendelser om at komme på
listen skal stadig meddeles senest den 25. i
hver måned.

Fotokonkurrencen
Der er indkommet en del billeder. Mange
synes dog at have misforstået bemærknin-
gen om »... mindst 25 billeder«, og enkelte
personer har indsendt op til 10-15 billeder!
Nej, det går ikkel

Et enkelt billede er udvalgt fra hver ind-
sender. Bladets forside prydes af vinder-
billedet, og på siderne 9-13 vises de gvrige
udvalgte billeder.

Inge Bilsted
Højdevej 36

2670 Greve Strand
Tlf.02 - 90 12 83

Jean Price
Kobbelhgjvej l9
9260 Gistrup
Tlf.08 - 31 43 93

Lis Rhymer Friis
B6gevejT
5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 15 03

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21

8270Hgjbjerg
Tlf. 06 - 27 l0 02

Generalforsamlingen
den 9. februar d. å. valgte nye bestyrelses-
medlemmer i stedet for Helle Møller-Mad-
sen og June Krogsle, der begge ikke ønske-
de genvalg. De nye er Hanne Sofie Sneum,
der har påtaget sig stambogssekretærens
funktioner, og Dorte Kaae, der overtog
posten udstillingssekretær, udland. Der
valgtes også nye suppleanter: Hanne Hede-
gård og Kjeld Mathiasen. De nye bestyrel-
sesmedlemmers og suppleanters adresser
findes på side 4.

I vedtægterne er der også sket nogle
ændringer. De er blevet tilfgjet de gamle
vedtægter, og er markeret ved en streg i
margin. Vedtægterne er blevet genop-
trykt og indsat som de midterste ark i dette
blad.

Referat af generalforsamlingen udsen-
des til medlemmerne separat.
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og FUGLE
modtages i pension.
Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅNOCru
Hobrovej 385
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Perser, m. gul/blå øjne

Perser; m. grønne øjne

Col ourpoi nt
Andre LH

Helf ig Birma

Norsk Skovkat

Somal i
British Shorthair
EuropE

Rus§ian Blue

Abyssinier
Manx

Burmeser

Cornish Rex

S i ameser

Orientalsk Korthår

Andre KH

221

40

84

29

20

2

5.l3

t6
199

38

o

579

70

r49

3l

7

25

I

30

7

25

84

3

I

3

6

5

I

69

42

63

4

147

82

7

t3

38 182

83

t6
17

144

5t

l6

Stamtavler i alt 567 I 203 I 401

Regi s trerede stamnavne 29 66 71

Importeret t0 t6 ?5

Exporteret 4 t0 l9

STAI1TAVLER I 1983

RACE DARAK JYRAK RACEKATTEN

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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OPDRÆTTERE

PERSERE
AF AGERSNAP. - Opdræt a, pers€re ilarvern€ sort,
rød, creme, blå og blåcr€m€. Norma Agersnap Lar-
son, Jornbanogade 27, 6670 Holsted. Tlf. 05 -
39 35 15.

GREAT YARMOUTH'S. - P€rs€ropdræt Larvern€:
blå, crsm6 og blåcr€m6. Edel Ringst€d, Nyropsv€i
69,9240 Nibe. Tlf.08 - 35 25 99.

OF NESS. - Opdræt af p6rs6r6 i cr6me, blå og
blåcrem€. Sonja Stoltenborg, Jacob Ad6lborgs Al16
50, 8240 Rlsskov. Tll. 06 - 17 84 17 el.17 96 76.

COLOURPOINTS
AF AGERSNAP. - Opdræt af brun, blå, lllla og cho-
koladomask€d€ colourpolnt. Norma Agersnap Lar-
sen, Jernbanegade 27, 6670 Holst€d. Tll. 05 -
39 35 15.

Å BON TITRE. - Lill€ Colourpoinlopdræt I forsk6l-
lig6 maske-farv€r. Blrgltte Vonsild, Skærlng Hede-
v€i 408, 8250 Egå. Tlf. Oe - 224601.
ZAKKO COLOURPOINT. - Spocialopdræt af: Lllla,
Chokolade-, Blå- og Brunmask€t. lng6-Lls€
Andreasen, Arnkilsmal 1, Hestehave, 6400 Søn-
,"rOr:ro.Tlf.04-429

BBITISH SHORTHAIR
GRACIA'S. - Opdræt af Brltlsh Shorthalr. Sund6,
kærlige og trlt opvoksode kllllnger lelllghedsvls tll
salg. Susanne og Walt€r Lor€ntzen, Belllsvoj 16,
9440 Aabybro. Tlt.08 -24 24 76.

ABYSSINIERE

BURMESERE, lortsat

AF PEGU YOMA. - Opdræt at brune burmesere.
Sterna Gilbe, Miltonsvoj 21,8270 Hølbjerg. Tlf. 06 -
27 1002.

AF SIKIBOON. - Burmes€rkllllng€r l€Jligh€dsvls tll
salg. Lene Bang Sørensen, Llllovel 5, Balslev,5592
E,lby. Tlf. 09 - 42 17 58.

SIAMESERE OG
OR!ENTALSK KORTHÅR

ALLEGRETTO. - Opdræt at siamesere I divorse far-
ver, både hel- og tabbymaskede - samt OKH.
Jytte Hjo Taplov, Kirkerupvel 16, Klrkorup, 4000
Roskilde. Tlf.02 - 38 71 96.

AF BAJANG. - Opdræt at slamesoro, brun- og
chokoladem. OKH: Havana, Blå, Ebony, Lavondol.
L€n6 og Aase Christlansen, Slåenvel 1,7080 Bør-
kop. Tlf. 05 - 95 73 06 el. 05 - 92 12'17.

FLOBENTINE. - Gudrun Thomsen, Klintobl6rgv6l 5,
5450 Otterup. Tlf.09 - 82 1658. - lskol€f€rlon:
Gl. Strandfogodged, Grønhøl, 9480 Løkken. Tlf.
08-883t 88.

AF JAWHARA. - Lllle Siameseropdræt i lorskelllge
farver. Killinger l€llighedsvis tll salg. Anne Llse
Kaae, lngrids Alls 13, 5250 Od6ns€ SV. Tlf. 09 -
12 52 91.

PEGASUS. - Opdræt af Orisntalsk Korthår, Slame-
s€re og luldtarvede, Havana, Lavendel, Blå og
Ebony. June Krog8øe, Kreng€rupvej 91,5690 Tom-
merup. Tlf. 09 -75 14 17.

SALWEEN BLUE. - Siamesero 24a, 24b,24c. OKH:
Havana, Blå, Laveldel, Ebony. Stlsse L6ldltz, ø3t-
ban€torv 1t, 9000 Århus c. Tli. 06 - 1273 40.

TIYOKO. - Opdræt af Orientalsk Korthår/Slam€s€r,
samt Plettet orlentaler. Havana - Blå - Lavendel -
Ebony. Margit Sørens€n, Enebærvænget 20, Thurø,
5700 Sv€ndborg. Tlf. 09 - 20 61 56.

TROLLE. - Siam - Foreign Whlte kllllnger. Engel3k
import af avlshunner. Export Schw€lz, Tyskland.
Blrgltt€ Troll€, Rådyrvænget 2, 3450 Allerød. Tlt.
02-27 0035.

TUNG-SI. - Foroign Whit€. Opdræt af Forelgn Whlte
og Siam. lnge-Lls Christianson, Jæg€rbuen 20,
2635 lshøj. Tlf. 02 -73 84 93.

AF øLSTED. - Opdræt af

AF FREDENSLUND. - Opdræt af Aby$lnl€r€ (ame-
rikansk, hollandsk, sv€nsk, dansk afstamnlng) og
Siam + Orlontalsk Korthår. Lls Rhymer Frlls, Fr6-
donslund, BøgebJerg, 5471 Søndersø. Tll. 09 -
89 15 oit.

PERADENIYA. - Opdræt at vlldtfarvodo og
abyssinioro. Ellon Lønbæk, Sydtofton 23,
VibyJ. Tlf.06 - 29 31 05.

SlGlRlYA. - Opdræt at vlldttarvede og rrdo abys-
siniere. Jørgen K. Andersen, Fagorhlem, All€strup,
891 1 Alllngåbro. Tlf. 06 - 48 18 84.

BURMESERE
AF BøGEBAKKEN. - Llll€ burmos€ropdræt, klllln-
ger i forskglllge farver. Anna lbs€n, Uranosvoj 11,
9210Aalborg Sø. Tlf.08 - 14 03 39.

talsk Korthår, Havana og
Madsen, ølstedgårdsvej 19, 5230 Odense

MANX
OUINTESSENZA. - Manxopdræt I I goneratlonor
efter Grand lnt. Ch. og lnt. Ch's. Kllllnger I månge
farver. Else Loders, Grøndals ParkveJ 82, 2720
Vånløse. Tlf. 0l - 71 71 81.

øde
8260

chokoladepl6ttot
Slam6ser. H6ll€

Orlen-
Møller-
M. Ttf.

09-158780.

AF KÆHLERSHøJ. - Opdræt at blå og brun€ bur-
mesere samt Hellig Blrma. Kllllng€r lolllghedsvls tll
salg. Hann€ Kæhlorshø|, M€lbW€.| 86, 5486 Grlnd-
løse. Tll.09 - 86 12 70.

NøRR. - Opdræt af burmesere i farvorno: brun,
lilla, ød, tortie og cr€ame. Karin og Erlk Nlolson,
Sonatevel 3,8700 Hors€ns. Tlf.05 - 62 87 65.
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BODWIN. - Eksklusivt opdræt i manoe farvor, nu
også hvid. Ny norsk alvshan. Bostillingor modtages.
Susanna Bugge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet. Tlf.
06 - 27 28 19.

RIBERIA'S. - Svensk og dansk af3tamnlng I blå-
sort-smoke og flertarvet. Jan P€dersen, Nederballe-
vej 20,5463 Harndrup. Tlf.09 - 88 17 08.

OPDBÆTTERE, tortcåt

CORNISH REX

Blå p€rs€r. HOSTRUP'S PAU. Gret6 Dlxon,
vænget 10, Trelde,7000 Fr€dericia. Tlf.05-95

Ve

BURMESERE
Brun Burmeser lNT. CH. MOSO AF PEGU YOMA,
3 x BlO, 2 x BOx, 3 x nom. BlS. Loukæmi t€st6t.
Sterna Gllb€, Miltonsvel 21,8270 Høiblerg. Tlf. 06 -
27 10 02.

SIAMESERE OG
ORTENTALSK KORTHÅR

Ebony (lFA-t6stot) lNT. CH. BENJAMIN AF BAJANG.
Gen for blå og lilla. L€ns og Aaso Chrlstlanson,
Slåenvoj 1, 7080 Børkop. Tlf. 05 - 95 73 06 el. 05 -
92 12 17.

Brunmaskot Siameser (lFA-tosteu lNT. CH. COCO-
RICO'S ROBIN, 1 x BOX, 2x BlO, 2xBlR, 1 xnom.
BlS, 2 x vind€r af avlsklasss. Kis Østerby, Kllnga-
skov 13,5450 Otterup. Tll.09 - 82 18 44.

Havana HERMES AV ITZA (29). Svenek lmport - r6n
engolsk stamtavle. Far tll bodste slam OKH, Dar-8k
nov. 82. Suss6 Loidltz, øslbanotorv 1', 8000 Ar-
hus C. Tlf. 06 - 12 73 40.

TIL AVLSTJENESTE

PERSERE
Sort pors€rhan. BORUPS RICKY KASSANDER d. ll
og importeret rødtabby persor ANIKA LASSELILL.
Jørgen Ernst & Lisbet Larson, Nørr€gado 38, 5592
Ejby. Tlf. 09 - 46 1 I 31.

Hvld Perser 2a. CH. DENNIS LA DOUCE, 3 x BlO.
Lis Chrlst€nsen, Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410
Rønde. Tlf. 06 - 36 72 84.

Sort persor. HOSTRUP'S NEBUKANESER. Anno-
lise Hansen, Assonsv€, 14, Bred,5492 Vlssenb,erg.
Trf. 09 - 47 14 09.

Kogle-
i 80 89.

Creme/Hvid p€rser. MAYDAN SHAH'S BUGGY.
Birte Kristensen, vest€rløkke 4, Ny Nørup, 7182
Br€dsten. Tlt. 05 - 88 32 09.

Sort perser. PELLE AF DYSSEC,
Madsen, H. P. Hansensve.l 3,
rfi.04 - 42 74 77 .

Blå p€rs€r. PERSY VIRKELYST. Charles Nl6lsen.
Emtekærgade 9,5592 Elby. Tlf. 09 - 78 13 65.

COLOURPOINTS
Blåmasket FELIX AF AGERSNAP. Bente Pettsrson,
Thujavej 60, 5250 Odens€ SV. Tlf. 09 - 1 7 06 86.

BIåmasket Colourpoint. CH, MISTY BROWN'S
KING. Lis Christensen, Ebeltottvej 15, Tåstrup,
8410 Rønde. Tlf. 06 - 36 72 84.

Brunmasket NISSEN'S ARON. Erik Nlssen, Gyvel-
vænget 6, Egeskov, 7000 Frederlcla. TIf. 05 -
95 79 63.

gen lor lllla. Chrlsta
8400 Sønderborg.

Brunmasket. SULTAN AF BÆKGÅRDEN. Birgltto
Vonsild, Skæring Hedevej 408, 8250 Egå. Tlr. 06 -
22 46 01.

Blåmasket SALWEEN BLUE HENRI. Fader: lmbort
fra Holland. Susss L6ldltz. østbanetorv 1, 1. sal,
8000 Århus C. Tlf. 06 - 12 73 40.

OKH - Lavendel CH. SALWEEN BLUE'S LAVENDEL
MARCH. Sø.n af: lnt. Ch. & lnt. Pr. Salween Blu's
Kasimer. Chr. Dorf, Åbjerg 18, 6340 Kruså. Tlf.
04 - 67 12 75.

Blåmaskot siamesor (megot fin afstamnlng) TUNG-
Sl BLÅ EKLIPTIKA. lng€-Lls Christian3€n, Jægor-
bu6n 20, 2635 lshøj. Tlf. 02 - 73 84 93.

Foreign White (lFA-te3t€t) GR. lNT. CH. URUGUAY
HVIDE PEBRY. Grand lnt. Ch. på 9 udstilllngor.
13 x nombis, 10 x Best in Show tltler. Birgltto
Trolle, Rådyrvænget 2, 3400 Allerød. Tlf. 02-270035.

vignetten øveÆt pe sidan ar tegnet al Mailanne
Srade og sakset fra Eysska posten.

33

Chokolademasket CH. ZAKKO'S CHOKO EKKO
(BlO). 1 x Bedste Colourpoint. 1 x Bedste modsat
køn. lnge-Lise Andr€ason, Arnkllsmaj 1, 6400 Søn-
dsrborg. Tll. 04 - 42 94 56.

ABYSSINIERE
INT, CH. AKSUM AF GLÆDE (23),
CH. KIANDA'S ASTERIX (23a1,2 x
Friis, Fr€denslund, Bøgobj€rg 7,
Ttt.09 - 89 15 03.

3 x BlO, x BlR.
BlS. Lis Rhymer
5471 Sønd€rsø.



UDSTILLINGSKALENDER
(FIFe-liste ultimo december 1983)

0ktoberApri I

3/1-1 /4

7-8

t4-15

5-6

t2-13

Maj

Hamburg - D

Jona (St Ga11en) - CH

Genk - B

0slo - N

Stockholm - S

Nantes - F
Horsens (nat1) - D

Colmar - F
Veendam - NL

San Marino - RSM

Linkiiping - S

Luxembourg - L

?-SF
Burgdorf - CH

Chazel les sur Lyon - F
llliesbaden - D

Katrineholm - S

Haugesund - N

s'Hertogenbosch - NL

Helsingborg - S

Stavanger - N

Ostende - B

llæstved, RK

Barcelone - E

Lillestrøm - N

Thonon - F
Uppsala - S

Karlsruhe - D

?-sF
Venedig - I
Trondheim - N

Pepinster - B

Whyala - AUSTR.
Le Puy en Velay (natl) - F

Kristiansand - N

Giessen - D

Vichy - F

Jyllinge, DARAK (kitten)
Essen - D

Gjøv'ik - N

Gi.ites'loh - D

Moss - N

FIFe-GF, s'Gravenhage - NL

Amsterdam - NL

Padova - I
Helsinki - SF
Gtiteborg - S

0slo - N

Lugano (Jubi1æum) - CH

? , DARAX
Lyon - F

Stockholm - S

Aachen - D

Wettingen - CH

Hiimeenlinna - SF
Toulouse - F
lrlien - A

Hamar - N
(Hense, Jl(
Luxembourg - L

Paris - F
Tønsberg - N

Salzburg - A
Ma(rid - E

Turnhout - B

Skien - N

Verona - I
Stuttgart - D

Bruxelles - B

Hannover - D

Ziirich - CH

Clermont-Ferrand - F

Stuttgart - D

Nijmegen - NL

Sion - CH

Ar'lon - B
(obenhavn, DARAK

- OsnabrUck - D

.Schaffhausen - CH

20-2'l

27-28

November

3-4
'10-l I

't7-18

24-?5

December

6-7
I3- l4

1-2
8-9

I 9-20
26-27

Jun i
2-3
t0

16-17

Juli
'|

'13- ls
29
28-29

August

4-5
'18-19

September

1-2

'15- t6

22-23
29-30

l=9=gg
Januar

t2-13
26-27

Februar

9- t0
23-24

Marts

2-3

9-1 0

23-24.'
30-3 1

Apri'l
7-8
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KONCENTRERET

Billigere i brug

KATTESAilD
* NATURPRODUKT, OPLøSELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING
* OPSUGER FORURENING DIREI(TEOG HURTIGT

* STÆRIO ABSORBERENDE-HYGIE'NISK
* GARANTERET FRI FOR ASBEST

* NÆRMESTE FORHANDLER ANVISES

09203 CASSIUS kattesand, 3 kg 09212 CASSIUS kattesand,
09206 CASSIUS kattesand, 6 kg 09225 CASSIUS kattesand,

12 k9
25 kg

PERLER tra MORTEN

A/S CARL FF. MORTENSEN. BULOWSVEJ 5C, 1870 KøBENHAVN V. TLF. (01) 246701
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SOI GN ER I NGSARTI KLE R :

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 KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelemnie -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander -

Katteparfu me.

- og € har vi netop den kzttemad Deres kat elsker
-på dåse eller som torkort.

De ringer .

vi sender
eller bringrer.

Postordre
ekspederes
omgående.

store specialforretni

t
(

MøLLEGAOE 8 .9OOO AALBORG
T1F.08.121788

Vi forer alt i
HUNDE. OG KATTEFODER

hund

samt
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