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Forside:
Vi har fået trykt nogle kort af Kirstin Ngr-
gaard Pedersens dejlige grafik »Katte«,

Kortene kan købes på vore u{stillinger.

Dead-line:
Af hensyn til juleposten skal materiale til
blad nr. 4-84 være redaktionen i hænde se-

nest den l. november.

J

Anne Burmølle
Tamdrup Præstegård
Silkeborgvej 235 B
8700 Horsens
Trf.05 - 65 45 22
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Hubert, min fritlpbende avlshan på 8 år, har aldrig
brudt sig om andre hanner, hvilket i sig selv er natur-
ligt nok. Vore egne små hanner, som vi ind imellem
»brænder inde medr<, tolererer han som regel, men de
kommer også ud af huset på et eller andet tidspunkt
inden de er et år gamle, så jeg ved faktisk ikke om
ikke også de ville blive kanØflet. I efteråret 83 anskaf-
fede jeg mig en afløser for Hubert, der i et stykke tid
har haft vrØvl med blærehalskirtlen. Manneke, min
nye norske hankat, flyttede ind hos os i en alder af
4t/z måned. Alle kiggede mistænksomt på ham, ikke
alene lugtede han anderledes, han opfgrte sig også
forskelligt, idet han ignorerede samtlige i flokken, og
holdt sig på afstand sammen med sØsteren. Derlor
var min forundring stor, da Hubert som den eneste
elter nogle uger sov arm i arm med Manneke. Idyllen
fortsatte i et halvt år; de fulgtes ad udenfor, jagtede
sammen, klatrede i træer og skiftedes til at jage
naboens Jerry ud al haven. Hubert parrede sig ofte
med Manneke, og kloge hoveder fortalte mig, at det
var lige sagen, for så ville de blive ved med at være
gode venner, idet Mannekes underkastelse ville be-
tyde, at Hubert ikke ville anse ham som en konkur-
rent. Det lød jo logisk nok, så jeg begyndte ligefrem
at tro på det.

Men så skulle det ikke være! - det gik også dem
som så mange andre hankatte. Pludselig en dag for
Hubert på Manneke, der bare lagde sig på ryggen og
skreg. Jeg kunne heldigvis komme den skræmte iille
lyr til undsætning, men da Hubert åbenbart var opsat
på at slås, gik han løs på den nærmeste kat, denne
gang en hunkat. Forvirringen i den ellers rolige be-
stand var stor. Optøjerne endte med, at Hubert blev
lukket inde på badeværelset indtil han »kølede afir.
Da den samme historie gentog sig flere gange med
nogle dages mellemrum, besluttede jeg mig til at lade
Hubert få en P-sprgjte, for jeg havde hørt at andre
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gjorde det samme med deres avlshanner for
at undgå strinten (det var Hubert også slem
til!), aggressivitet og hylen. Jeg kontaktede
min dyrlæge, klagede min nØd, og for-
stående som han er sagde han straks, at
jeg bare skulle komme, så skulle han nok
klare den sag for mig. Vi drog afsted, jeg
giædede mig på forhånd til den vante ro i
bestanden og idyllen imellem de to hanner.
Jeg spurgte dyrlægen om han brugte Gesta-
fortin, et middel der anvendes i Tyskland,
hvorfra flere danske opdrætter har fået
leverance. Nej, herhjemme bruger man Per-
lutex, sagde han. Skidt, tænkte jeg, bare
virkningen er den samme, så kan navnet jo
være ligegyldigt. Hubert fik sin sprljte, og

dyrlægen sagde, at jeg ville kunne mærke
ændring i hans adfærd allerede indenfor
8-10 dage. Jeg drog hjem, fuld af forvent-
ning. Vores ordning med at Manneke
boede ovenpå om formiddagen, hvor Hu-

bert havde underetagen og haven - og den
anden vej omkring om eftermiddagen, fort-
satte.

Hubert strintede som sædvanligt, og ka-
nØflede hunnerne. Da der var gået 14 dage,
og hans adfærd ikke viste andet tegn på
ændring end at han ikke var interesseret i at
gå udenfor, men udelukkende »drillede«
hunnerne, kontaktede jeg dyrlægen igen.
FIan syntes godt nok det var mærkeligt, og
foreslog at Hubert fik en sprfite til. Som
sagt, så gjort. I skrivende stund er der gået
lVz måned siden sidste indsprgjtning. Hu-
bert er som altid, strintende, aggressiv og
kan ikke tåle synet af Manneke. Vi har ind-
rettet permanent ophold for .Manneke

ovenpå om formiddagen, til gengæld har
han underetagen og haven om eftermidda-
gen. Ordningen fungerer fint, begge har
herved halvdagsarbejde »udenfor hjem-
met«. For os er det dog uholdbart i længden,

(Foto: H. Sofe Sneum.)
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Huberts sidste kuld - i en alder af 3 uger,
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Perlutex-spr@jte til neddæmpning af ag-
gressivitet hos en hankat! - men, det kan
være, at andre er mere heldige.

I næste nummer kan vi berette om resul-
tatet af en tilsvarende behandling af en
anden avlshan, blot med det andet middel:
Gestafortin. Susanna Bugge

Nye karantæneregler ved
smitsomme sygdomme
Siden tidernes morgen (eller i hvert fald
temmelig langt tilbage!) har der været 3

måneders karantæne fbr smitsomme syg-
domme, dog 6 måneder for FIP (smitsom
bughindebetændelse) og FeLV (katteleukæ-
mi), i forbindelse med udstillinger.

Felis Danicas forretningsudvalg har derfor
henvendt sig til Specialpraktiserende Dyrlæ-
gers Forening (SDF), for at få råd og vej-
ledning til en opdatering af karantænekra-
vene. Der blev afholdt et mØde nellem de to
parter sidst i maj d. å., et mØde, som vi der
deltog fra FD, er meget glade for. Sammer
med dyrlægerne har vi udarbejdet neden-
stående nye karantæneregler, der ikke kun
gælder i lorbindelse med udstillinger men
også i forbindelse med parringer. Disse reg-
ler træder i kraft den I . oktober 1984. OBS:
har I tilmeldingsblanketter til danske ud-
stillinger, hvorpå de gamle krav står påfgrt,
såhusk: DE ER IKKE LÆNGERE GYL-
DIGE.

KARANTÆNE.REGLER-GÆL.
DENDE FRA I. OKTOBER T984
VIRUS.SYGDOMME
l. Kattesyge + influenza
Årlige revaccinationer giver god beskyt-
telse og tilrådes for at holde immuniteten
oppe hos hele kattebestanden.

Ved Jbrekomst af katteinfluenza i en kat-
tebestand skal al handel, avl og udstilling af
dyr fra bestanden standses, indtil hele be-
standen er raskmeldt.
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2. Katteleukæmi
Katteleukæmi er en sporadisk forekom-
mende, langsom virusinfektion. Den er re-
lativ sjælden, hvorfor det forekommer
ungdvendigt at teste alle katte rutinemæs-
sigt.

Derfor gælder følgende: Hvis der har været
katteleukæmi i en kattebestand, skal katte
fra denne bestand være testet og fundet nega-
tive 2 gange med 3 måneders interval,førend
de må komme sammen med andre katte til
udstillinger og parring. Al avl og salg skal
stoppes i de 6 måneder. Som en yderligere

foranstaltning kan anbefales at hunkatte, der
modtages til paning, skal være testet og fun-
det negative senere end 3 måneder før parrin-
gen, og at avlshanner skal testes rutinemqs-
sigt ån gang årligt.

3. Felin Infektiøs Peritonitis (FIP eller smit-
som bughindebetændelse)

FIP er en virusinfektion, der er lumsk, idet
katten kan gå med virus i kroppen for-
mendtlig i årevis og først blive syg i det
øjeblik, dens resistens af anden årsag bliver
nedsat. Derfor er det meget vanskeligt, for
ikke at sige umuligt, at fastsætte bestem-
melser, der sikrer mod overførsel af virus
mellem kattene.

Som en empirisk (erfaringsmæssig, red.)

foranstaltning gælder, at et katteri holdes i
karantæne i 3 måneder efter at veriJicerede
FIP tilfælde er konstaleret. Karantænen om-

fatter både udstillinger, parringer og salg.

hvorfor det også blev besluttet, at Hubert
skal kastreres så snart hans sidste alkoms
kvaliteter bliver mere synlige, der er nemlig
to små hanner på 14 dage, som vi kan vælge
imellem.

Efter mine personlige erfaringer, er det
nok forståeligt, at jeg ikke just vil anbefale



Såfremt der i karantænetidenfødes killinger,
gelder karantænen 3 måneder fra fødsels-
dato.

HUDSYGDOMME
Ringorm
er en svampeinfektion i huden, der forårsa-
ger håraffald og skældannelse i pletter.

I forbindelse med udstillinger og parringer
skal alle tilfælde af suspekte eksemer testes

og findes negative. Findes en kat at huse

svampen, skal alle katte i bestanden behand-

les mod ringorm efter dyrlægens anvisninger.
Minimum 6 uger efter sygdommens udbrud

foretages fornyet Fungassay test. Findes
denne negativ, må der udstilles igen. Der må

i denne periode ikke sælges killinger, tages

katte ind, eller sendes ud til parring.
-o-

Til ovenstående skal bemærkes, at dyrlæ-
gernes oprindelige krav om karantæne i
forbindelse med FIP lødpi€n måned, idet
de mente, at sikkerheden er ikke stØrre

efter 3 måneder end efter €n måned. Dette
kunne et enigt forretningsudvalg ikke gå ind
for, hvorfor den aktuelle ordlyd blev r':dtaget
med flertal. Derfor, føl jer ikke MERE sik-
ker efter tre måneder end efter 6n. Tre må-
neder er et tal, der lige så godt kunne være

6, 10, 15 eller mere; eller for den sags skyld
EN.

Dyrlægerne var også af den mening, at
hvis en killing, der sælges, får FIP inden 6n
måned efter salget, bgr killingen erstattes af
sælger. Også dette passus blev fiernet af
forretningsudvalgets flertal. Men mon ikke
enhver ordentlig opdrætter ville gØre det,
selv uden opfordring? ,tA

Søh Tabby Skovkat Lddh&€t

,%r-%-å*
Kunsthåndværk ApS

Jægergangen 104 e 2880 Bagsværd
Tlf. (02) 44 t5 14 o(, l02l 44 t5 64

Ciro 8 26 79 95

MilxBuma Ab€siner
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Flropæisk Korthår, Perer
to-fæet

Originale
Icatteplatter.

Kunstneren J. Jøns-son har tegnet denne
smukke platteserie med kendte racekatte.
Motiverne er med en detailrigdom, som al-
lå kattevenner vil glæde sig over. Platterne
er fremstillet i den fine blå underglasur
som er kendetegnet for bedste kvalitet. Le-
veres med post§aranti og returret. Diame-
ter 19,5 cm. Pris pr. stk. 149,- + porto. Alle
4 platter kr. 546,- + porto. Porto ved forud-
betaling kr. 17,- og ved efterkrav kr. 29,-.

Siu Korthåret



BABY - verdens st/rste kat

Den 42 pund tunge BABY bor med sin ejer
Manfred Slawson i Constableville, NY, i
USA. »Baby er i stadig vækst, og spiser 2
pkonomidåser kattemad hver dag. Han spi-
ser hele tiden, kan bedst lide dejlige sprgde
baconskiver. Han spiser faktisk mere end
jeg EØr!« fortæller den 61-årige ejer.
»BABY elsker at forskrække naboens
hund, der er noget mindre og efterhånden
nervenedslidt!«



EN GANG TYV
»Eri gang vildkat . . . . altid vildkattt af Vi-
beke Mengel i Hvæssebrættet nr.2 1984 er
dannet over læsten: En gang tyv - altid tyv.
Sådan lyder jo et kendt gammelt ordsprog.

Men lad dog Fanden og Dansk Folke-
mindesamling tage alle de gamle ordsprog
og mundheld. De taler ikke sandhed. De er
udsprunget af et rniljø, der var domineret af
overtro og vankundighed. Med hensyn til
katte er overtroen endda af en ekstremt
uhyggelig art. (Læs JørnPiØ'. Den lille over-
tro.) Moderne kattemenesker ggr bedre i at

øse af videnskabelige kilder end af folke-
overleveringens plumrede vande.

Ordsprogene generaliserer. Derved for-
synder de sig især mod virkeligheden og

dens mangfoldighed.
»Sådan er bgrn«, »Sådan er tyskere«,

»Sådan er de rige«, og vi vedjo da meget
godt, at det er noget vrøvl. At sige »Sådan

er katte<< er imidlertid det argeste sludder,
som tænkes kan; for mere forskelligt artede

,U"Orr*., end katte findes ganske enkelt
ikke. Alle mulige egenskaber kan man fin-
de hos dem, og det i alle grader og variatio-
ner. Dertil kommer, at en kat kan ændre
adfærdsmønster flere gange i løbet af sit liv.
F. eks. kan katte ændre holdning til andre
katte. Vi har således 20 voksne katte, som
er fordelt på 6-7 grupper, og vi må ret ofte
omgruppere, fordi uvenskaber opstår.

Selv har jeg tæmmet tre vildtlevende kat-
te. Og de er alle tre blevet helt tamme, og

når det f.eks. sker, at de smutter ud for mig,
så kommer de meget hurtigt hjem igen.
Men det tog lang tid at ggre dem tamme,
og let var det ikke. Men mine erfaringer
kan desværre ikke være til megen nytte for
andre folk, for problemerne var forskellige
for disse tre katte, og for andre katte vil der
være andre problemer, Men nogie af ho-
vedproblemerne vil naturligvis være de

samme. For vor gamle huskat Stalin (ud-
stillingsnavn Stanley) var det største pro-

( Foto: Leif IngolfJensen)
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Pr. Thomald er tam. Hverken hunde eller fotogralen anfægter ham.
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blem meneskeboligens besynderlige indret-
ning. Premier Thorvald fra Glamholm var
især bange for mennesker. Bicolor-euro-
påen Harald Blåtop havde ingen proble-
mer, men det havde husets gvrige indvå-
nere til gengæld med ham. Han bed os!

At katten Pippin er og bliver en vildkat,
tror jeg da gerne, Med katte er alting mu-
ligt. Så der skal også nok være nogle katte,
der ikke lader sig tæmme. Men jeg vil gerne
ramme en pæl gennem sentensen »Engang
vildkat - altid vildkatt«, for det er ingen
almengyldig sandhed. Og jeg vil vove den
påstand, at almengyldige sandheder om
kattens væsen findes ikke. Derfor vil jeg
foreslå, at når vi taler og skriver om katte,
så sker det efter skemaet: Sådan og sådan
forholdt Mons/Knurremurre/Alvilda/
Tudlitut sig på det tidspunkt under de og
de omstændigheder til den og den per-
son/kat/hund/ting.

Elsa Rienecker

Allergisk over
for katte?

Ser Stalin måske ikke meget tamud?!
( Foto: Leif Ingolf Jensen)

Killinger netop nu
For folk, der bliver syge, når de har været
sammen med katte, er der muligvis snart
hjælp på vej. Det er nemlig lykkedes at iso-
lere et allergen fra pelshår, som indeholder
det spyt, katten afgiver, når den slikker sig.
Det er nemlig proteinet i dette spyt (og ikke
skæl sorn mange tror), der får overfølsom-
me personer til at nyse og hive efter vejret,
når de kommer i nærheden af en kat. Nogle
læger i Boston, der har afprgvet allergenet,
er meget begejstrede for dets virkning. De
har givet det i form af indsprgjtninger,'og
det har vist sig, at en uges behandling med
det nye middel får organismen til at opbyg-
ge den lornØdne modstandskraft, så man
undgår åndedrætsbesvær og andre sympto-
mer. som plager katteallergikere.

(Fra »Det Bedste<<)
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De smukkeste brune og blå Burmaklllinger
er lødt 09.08.84.

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21, 827 0 Højbierg

Ttf.06 - 27 10 02

I

Rettelse
I sidste blad har vi desværre forbyttet tek-
sterne til to billeder. Vi blev gjort opmærk-
som på, at katten lverct på side 14 skulle
have haft teksten fra side l6 - og selvfglge-
lig omvendt. Vi beklager fejlen, men da
begge katte er skgnne, har nok ingen af
dem lidt under tekstforbytningen,



Forslag til et hjemmelavet kradsetræ

Efter at have grublet længe, fandt jeg på at
bruge en 3 tommers lægtepæl til selve træet.
Da jeg har en stor lukket altan, hvor jeg
kunne kile lægten fast mellem gulv og loft,
behgvede jeg ikke at tænke på fod.

Som hylder, og til hule brugte jeg maso-
nitplader, der blev sat fast med vinkel-
beslag. Hulen blev limet sammen.

Udenpå lægten surrede jeg 8 mm sisal, og
flor hver 10 cm slog jeg et par polstersøm i.
Til sidst limede jeg tæpperester på hylder-
ne, ideni og ovenpå hulen. Alt i alt uden
(for) meget besvær fik jeg et kradsetræ på

2,7 m, der bliver meget flittigt brugt. Træet
koster i den str. ca. 300,- kr. at lave. Maso-
nitrester og lægte fås billigt på byggemarke-
der. Det dyreste er sisal; men det er alle
pengene værd, at se den lornljelse kattene
har af træet.

Håber at andre kan bruge ideen, evt. selv

brodere videre, og finde en id6, der svarer
til deres egne forestillinger/behov.

Med venlig hilsen Marianne Roth
Stenbjergparken 9c lh, 6400 Sgnderborg

,l!

Hvis bladet udebliver . . .

skal man henvende sig til det postkontor,
hvorunder man hgrer, og udfærdige en re-
klamation. Denne reklamation vil så blive
videresendt til Avis- og Postpakkeekspedi-
tionen i Århus, der er ansvarlig for udsen-
delsen. Er man på klubbens (og postens)
liste, vil et erstatningseksemplar blive frem-
sendt. Men husk: KUN HVIS REKLA-
MATION TIL POSTEN ER FORETA.
GET!

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

1l
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Opskrift på rlræg
Man tager 1 killing, et dusin æg og I viske-
stykke.
Man lader killingen klatre op ad viske-

stykket!
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Man får
overbalance!

YEND
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-ogsaer
retten parat! ! !

Fra vor udsendte
medarbejder i Grønland

Svend Krogsøe

Udenlandske udstillinger
Med virkning fra 1. oktober 1984 har Felis
Danica indført en ny fremgangsmåde med
tilmelding. Nu er det atter klubberne selv,
der skal beslrge fremsendelse af tilmeldin-
ger til de respektive udenlandske artangø-
rer. Udstillerne slipper herved billigere,
idet gebyrerne bliver de til enhver tid gæl-
dende hos den arrangerende klub. For ti-
den er gebyret til Tyskland DM 55 pr. kat; i
Hoiland Gylden 42,50 far fgrste kat og 35

for hver efterfølgende kat.
I JYRAK har vi tænkt os at kpre sagen

pa følgende måde: Udstillingsblanketter
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bestilles hos Dorte Kaae. De returneres i
udfyldt stand til Dorte SAMMEN MED
EN CHECK i enten DM, Gylden, LIRE,
etc., afhængig af, hvor man vil udstille. Har
man ikke mulighed for at kgbe en check, vil
man også kunne fremsende beløbet direkte
til den arrangerende klub via postgiroen,
og vedlægge kopi af kvitteret indbetaling.
Den tyske klubs postgironummer er:
56212-607 . Med adressen l. DEKZV,
Humboldtstrasse, 6200 Wiesbaden. I Hol-
land er der to klubber: FELIKAT, giro nr.
1700659, adresse: Hof van Ptttten 41, 6721

t



TK Bennekom, og MUNDIKAT, hvis
gironummer og adresse Dorte er i færd med
at skaffe.

Men HUSK, at alle tilmeldinger, uanset
om der vedlægges en check eller ikke, skal
gå gennem Dorte. De må aldrig fremsendes
direkte til den udenlandske klub, for hvis
ikke Dortes underskrift står på dem, bliver
de ikke accepteret. Generelt kan bemærkes,
at tilmeldingsfristen er meget forskellig fra
land til land; fra ca. 3 uger fpr udstillingen
til ca. 6 uger fgr. Så - vil I være sikre på del-
tagelse, tilmeld i god tid,

Man vil nok synes, at det er noget værre
rod med al den laven om i tide og utide!
Det er det osse! - men nu er vi tilbage, hvor
vi egentlig startede. Det var nemlig fgrst i
Wiesbaden på FIFe's generalforsamling i
1982, at man fik trukket ned over hovedet,
at ALT skulle gå via den nationale sam-
menslutning. Det var den tyske klub, der
fik gennemtrumfet denne beslutning. Den
samme tyske klub (med de samme menne-
sker som i 1982) har nu, udenom FIFe,
meddelt omverdenen, at de ikke længere
kan påtage sig administrationen i forbin-
delse med udenlandske udstillinger, (Det
skal her bemærkes, at den tyske klub, som
den eneste blandt samtlige FlFe-medlem-

mer, har et kontor med lønnet personale på
2-3 petsoner!!) Fgr 1982 og fgr den nuvæ-
rende formand for den tyske klub, havde
JYRAK endda en aftale om et fast antal
pladser på hver udstilling. Dette betld, at
selv om man overskred tilmeldingsfristen,
med et par dage, så kunne man komme til
udstillingen alligevel, hvis blot man holdt
sig indenfor det aftalte antals rammer. Da
havde vi også aftale om garanti for vore
medlemmer. - Nu har tiderne desværre
ændret sig; der er ingen aftaler, og klubben
kan heller ikke garantere for sine medlem-
mer. Der er desværre alt for mange der mel-
der til og udebliver. Gebyret forfalder til
udbetaling under alle omstændigheder,
men ikke alle de udeblevne betaler. Det kan
ikke være meningen, at klubben skal være
bank for disse personer, ej heller at klubben
skal have sine penge ind via incasso.

Derfor: vi formidler jeres tilmeldinger
mod enten en vedlagt:

1) check påbelgbet
2) eller en kopi af kvitteret postgiroind-

betaling på belgbet.

Hvis ikke enten l) eller 2) er opfyldt, vil
tilmeldingen ikke blive fremsendt med re-
turneret til afsenderen.

Beslyrelsen,

Fertilitets un ders/gelsen
Endnu i dag er der mange, der indsender de
udfyldte spørgeskemaer fra sidste år. Det er
vi glade for! Det tyder på, at mange har
anset indsamlingen af oplysninger for at være
på sin plads. Men, vi holdt op med at ind-
samle materiale i sommeren 1983, hvorefter
materialet blev bearbejdet statistisk og re-

sultatet kunne læses i Hvæssebrættet, nr. 1.

1984. Vi har ikke tænkt os lpbende at ind-
samle materiale, så spar jeres ulejlighed.

Endnu en gang: TAK TIL ALLE, vi er
glade for jeres medvirken; måske kommer
vi tilbage med samme emne om nogle år.

Susanna Bugge.

Mange af klubbens medlemmer glemmer at meddele flytning.
- Det er en Ekam, for derved kommer de til at undvære en for-
sendelse. - HUSK derlor at give kaesereren beoked i god tid.
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Gode råd og nyttige tips
Hos min dyrlæri: fandt jeg en yderst in-
struktiv lille brochure vedr@rende kattens
ernæring og daglige trivsel. For en gangs
skyld forekom ventetiden ikke lang, for 20
sider er jo ikke bare læst på få sekunder.
Brochuren er udgivet af Master-Foods A/S
og er primært en reklame for deres produk-
ter. Ikke desto mindre er de forskellige råd

og tips meget generelle, og fodringsforsla-
get vedr. killinger yderst overskuelig.

Jeg går ud fra, at alle dyrlæger er i besid-
delse af et mindre lager af brochuren der
har titlen: »NI GODE LIV«; skulle dette
ikke være tilfældet, kan brochuren rekvire-
res på tlf. (02) 63 22 ll.

,s.8.

Alder

6-8 uger

Måltider
pr. dag

Bagligt
Kcal.

kaloriebehov
Kjoule

Fod ri ngsforslag ti I katteki I I i nger:
Vægt
ikg

ht

hr

180 g Kitekat

12 uger

230 g Kitekat

16 uger

260 g Kitekat

5 mdr
270 g Kitekat

eller
325 g Whiskas

280 g Kitekat
eller

330 g Whiskas

7 mdr,
270 g Kitekat

eller
325 g Whiskas

A

q 0,7 175 735

5 1,1 220 924

4 1,5 250 1050

3 2,0 260 7092

2 2,3 265 1113

2 2,6 260 r092
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SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

. LEJLIGHEDSVIS
KILLINGER TIL SALG...

Kis/Mogens Østerby
Klingeskov 13' Klintebjerg

DK' 5450 OtteruP/O9'8218

XI

44

TILST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Arhus)

Telefon 06 - 24 15 1 1

Åben hverdage mellem 8,00 og '17'30

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

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅNOCNI
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers

Telefon 06 - tl4 $ 9!l
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t SOFIE's HELLIGE BIRMAER

Opdrætter:
HANNE SOFIE OG FLEMMING SNEUM
Sædding StrandvejSl - DK 6710 Esbjerg V
Trf. (05) 15 28 77

I
øNSKER TILLYKKE MED RESULTATERNE TtL:
SOFIE's MAGDALENE - ejes af Lise N0nnecke - der i Falkoner Centret i

84 blev BlO, BOX SH samt CHAMPION, og i 83 vlnder af Roskilde Børne-
dyrskue.

SOFIE's DITTE - ejes af Karin Christlund - der i Hillerød i 83 blev BlO, NOM-
BIS 3-6 mdr., i Roskilde 83 BIS UNGDYR SH, i Herlev 84 BlO, BIS UNGDYR
SH, i Falkoner Centret 84 BlO, BIS UNGDYR SH.

Vi sender også en kærlig hilsen til alle pvrige familier med SOFIE's HELLIGE
BIRMAER.

Killinger vent€s erter Danmarks første GRAND INTERNATIONAL CHAMPION

- nemlig MARA.

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

1

l

't

l
Amsterdam i november
Der bliver arrangeret bustransport til Am-
sterdam den 10.-ll. november. Pris: ca. kr.
890 incl. transport + 3 overnatninger
m/ morgenmad. Yvonne Larsen, Vodskov
(se annoncen på side 26), står for arrange-
mentet. Der glres opmærksom på, at der
gælder helt specielle krav vedr. rabiesvacci-
nation ved indrejse til Benelux-lande. Din
dyrlæge kan oplyse dig om dem.

18



SOKOKE-CAT

I

l

I

I

Den ca.4 mdr. gammel Jeni Sana Na Sokoke

I slutningen afiuni 1984 blevjeg ringet op

af et JYRAK medlem, Gloria M6ldruP.
Hun fortalte, at hun havde importeret 2 katte
fra Kenya og at hun gerne ville høre min
mening om dem, da hun håbede hun med

tiden kunne få kattene godkendt som en ny

katterace.
Uden stlrre forventninger aftalte jeg

med Gloria at hun tog kattene med til mig,
så vi kunne se hvad jeg mente om dem.

Killingerne viste sig at være kønne, char-
merende og harmoniske dyr med slank
krop, hgje ben og kort, tætliggende pels

med et pragtfuldt tabby mflnster, det for-
holdsvis lille gepardagtige hoved har et par
intelligente spillende frjne i en utrolig smuk
dyb ravfarve.

Gloria fortalte om deres oprindelse:
Ved kysten af det Indiske Ocean i Kenya

bor Jeni Slater og hendes mand på deres

ranch ved Sokoke - skoven som rummer et
stort, men delvis ukendt dyre- og planteliv.

For en del år siden gik Jeni Slaters have-
mand og slog græs med en segl, da han opda-

gede en jordhule med 3 killinger, Han l6b op
til huset og fortalte Jeni Slater om sin opda-
gelse, hun sagde at han skulle undlade at
slå græsset omkring hulen da kattene skulle
have ro, men hun tog senere en han og en
hun killing til sig og lod moderkatten tage
den sidste killing med sig til skoven.

Jeni Slater fil killinger efter de to katte,
og på et tidspunkt blev nogle af deres killin-
ger parret til en sort huskat, efter denne
parring kom nogle killinger med det oprin-
delige mlnster og nogle plettede killinger,
de plettede killinger blev aflivet og kun kil-
linger med den oprindelige type og det op-
rindelige mønster blev brugt i den videre
avl.

Da Gloria Mgldrup var på ferie i Kenya,
traf hun Jeni Slater, og de fandt sammen på
grund af den fælles kærlighed til dyr, og
Gloria fik lov at få en han og en hunkilling
fra to forskellige kuld, og med en del om-
kostninger lykkedes det at få de to killinger
til Danmark.

Det er første gang Jeni Slater har ladet

19
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Mzuri Ssna Na Sokoke og Jeni Sana Na Sokoke. Det er Jeni, der har det mest karakteriatiake mønster.
(Foto: Helle MøUer-Madsen. )
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nogen udlænding få nogle af sine katte,
skønt hun har været budt 500 €, for en kil-
ling af en engeisk dame, men på grund af
den lange karantæne ville hun ikke sælge.

Gloria planlægger at starte en SOKO-
KE-cats interessegruppe, som skal sætte
regler for avl af Sokoke-kattene og indtil
kattene er FlFe-godkendte, vil killinger
kun blive solgt til mennesker, der vil under-
kaste sig disse regler. Hun håber at Felis
Danica vil stØtte hende ved at tillade deres
registrering som 26 Sokoke-cat, så det kan

dokumenteres når de 5 generationer er
nået, og hun stoler på at avlsrådet vil vej-
lede hende, hvis der på et eller andet tids-
punkt opstår problemer på grund af det
lille avlsmateriale som er til rådighed.

Sokoke-kattene var udstillet på Daraks
killingeudstilling, hvor de vakte stor op-
mærksomhed, og de bliver vist igen på
JYRAKs udstilling i Odense, Det kunne
være morsomt, om Danmark for første
gang kunne være det land, hvor en ny race
blev udviklet til godkendelse.

Helle Møller-Madsen

Klager
Tid til anden bliver det enkelte bestyrelses'
medlem eller konsulent ringet op af folk,
der ønsker at klage over en opdrætter/sæl-
ger. I den forbindelse skal det hermed slås

fast, at klubben tager ikke imod telefoniske
klager. Det har nemlig i flere tilfælde vist
sig, at vedkommende ikke ville stå ved sin
påstand, når klubben indlod sig på at
underslge de faktiske forhold.

Har I klager, I gerne vil have os til at tage
os af, skal al henvendelse ske skriftligt til et
af bestyrelsens medlemmer. Klagen vil så

blive fremsendt til den, der klages over,
med anmodning om tilladelse til et besØg af
et bestyrelsesmedlem samt en konsulent.
Konsulenten er ikke berettiget på egen

hånd at tage sig af klagesager.

Stamnavn

"BANGALORES"
OSCILLUM'S RIGOLETTO, rød / hvld

han til avlstJeneste.

Opdræt af perserkllllnger i farverne
blå, creme, blåcrome, hvid, sklldpadd€,

rød, sort, blcolour og tricolour.

Bestllllng modtages.
INGRID HENRIKSEI{

MusvltveJ 1 . 9990skagen
Telf. 08 - 44 38 83
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BURMESERKATTEN -
burme s e ry 6e s e n( t I i g s t ).

Det er vanskeligt at beskrive burmeserens
charme; den er i virkeligheden noget helt
specielt, og det er svært ikke at blive
besnæret af den. Det fglgende beskriver
den kærlighed et menneske oplever i samli-
vet med en sådan kat.

Burmeserne er ikke specielt bemærkel-
sesværdige katte, og som ungdyr er de
f. eks. langtfra så smukke og yndige som
chinchilla- eller perserkillinger. De har en
udpræget stærk samhørighedsfglelse over-
for »deres mennesker«. Det ville ligefrem
være kriminelt at spærre en burmeser inde i
et bur hele livet; burmakatten ville hgjst
sandsynligt dg af mangel på hengivenhed
og opmærksomhed.

Ved ankomsten til sit nye hjem lægger
Deres lille burmakilling straks beslag på
Dem og hele huseq kun meget sjældent er
den nyankomne frygtsom. Det normale
forløb af en ankomst bliver næsten således:

De ankommer til huset med kattekillin-
gen i en kurv eller et bur. Transportkassen
bliver forsigtigt sat på gulvet, låget åbnes
og nu venter De - ikke særlig længe! Et lille
hoved kommer til syne (om det er brunt,
bleq $dt eller tortie er uvæsentligt, da ud-
trykket er det samme), store, lyse ffne ser
sig interesserede omkring og med et pludse-
ligt, og ligeså kvikt spring er den allerede
ude.

Af hensyn til mennesket tager den så

også ofte den tilbudte velkomstgodbid.
Dernæst vil den også se det allerede forbe-
redte kattetoilet og ved samme lejlighed
sikkert også afprlve det. Kattens renlighed
vil ganske givet glre indtryk på Dem, og
De vil overraskes over, med hvilken alvor
burmakatten ordner den sag.

Har den først tilkæmpet sig det 6nskede
skød, vil den med stor udholdenhed, ælten-
aa

de og stØdende med hovedet, gøre opmærk-
som på sig selv, indtil den endelig bliver
kærtegnet og kælet med - en begejstret
spinden takker Dem, I løbet af kort tid vil
katten have overbevidst Dem om, at De i
dens ljne er det dejligste menneske, og at
den er parat til at leve sammen med Dem.
De er nu dens ejendom, selv om det endnu
ikke er Dem bevidst. I de fplgende uger vil
De sikkert undre Dem over, hvordan De
har kunnet leve uden denne lille, livlige
djævel.

På det tidspunkt vil De have opdaget i
det mindste nogle af dens vaner.

Mellem klædningsstykker i skuffer og
skabe tager den sig gerne en lille lur, På et
eller andet tidspunkt vi1 De komme til at
savne den, og efter at De har sat huset på
den anden ende, for ll7 gang kigget efter i
hver eneste krog og langsomt virkelig er
kommet i tvivl, om den ikke på en eller
anden måde er smuttet ud af huset, dukker
den forsovet og gabende frem, ingen ved
hvorfra, intetanende om, hvilket postyr og
hvilken bekymring den har forårsaget.
Dens spisevaner er sikkert heller ikke gået
Deres opmærksomhed forbi.

Burmeserkarakteren viser sig også at væ-
re ideel i tilfælde af, at De skulle spge en
legekammerat til en allerede etableret kat.
Vanskelighederne i starten (oftest) fra den
allerede bosiddende kats side bliver snart
udjævnet, idet man ikke så let får bugt med
en lille burma og snart vil den med sit fræk-
ke og dog blgde væsen have overbevist den
ældre kat om: at i fællesskab går alting
meget bedre! Burmesere er desuden så

overbeviste om deres eget værd, at de over-
hovedet ikke ville kunne komme på den
tanke, at der var nogen, der ikke holdt af
dem.

r



er noget ringere end søsterens, eller måske
synes det bare sådan, fordi den er for doven
til at ville anstrenge sin hjerne. Den er tål-
modig overfor ungdyr og tager livet fra dets
gemytlige side, sålænge den har en elskvær-
dig ejer, nok at spise og et minimum af
»ubekvemmeligheder«. Udvokset, med sin
muskuløse kropsbygning ligner den mest af
alt en (mini-)panter i sine bevægelser.

Dens kærlighed og hengivenhed overfor
mennesker kender ingen grænser. Enhver
katteelsker, der kun kan eller vil have 6t
dyr, er af den grund bedst tjent med at ud-
vælge sig en hankat, da den er mere pro-
blemlps og hengiven end en hunkat. Selv
kastrationen - kun et lille indgreb - er hos
hankatte uproblematisk.

Derimod er burmeserhunkatten helt og
holdent »en lille dame«. Hun forstår at
opnå lige netop det, hun vil, at indsmigre
sig, når man er vred. Som ungdyr er hun
lige så hengiven som en hankat.

Som katteelsker uden opdrætshensigter

,stømnan)n
lialween Blue

Exclusiv opdræt af Siam siden 1955
og Orientalsk korthar siden 1973

Avlshanner fra Salween Blue:
Blåm.asket Salween Blue Henri

Haaønnø, Hennes au ltzø

I

tu t:
Fædre til top katte tt.o 67

7 ( e.,

h

Stisse Lei.ditz
Østbøne Toru I
8000 Århus C

Tlf.06 - 12 73 40

/t7i 'sb,tt,

\§
t!.o0
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Alt dette sker dog ikke på en gang - tål-
modighed og kærlighed er den fgrste betin-
gelse,

Alt i alt er burmeserne venlige katte,
godmodige i omgang med bgrn, blide over-
for ældre mennesker og taktfulde overfor
syge. Det bliver ikke taget ilde op, hvis De
af og til ikke har den fornødne tid til dem -
sålænge De blot altid bekymrer Dem om
den i de mellemliggende perioder.

Burmesere er modstandsdygtige katte,
hvilket alle opdrættere kan bekræfte. Skulle
de fejle noget, da er det oftest kun på grund
af åndedrætsorganets ringe modstandsdyg-
tighed. Kattene elsker varme, i særdeleshed
når de er unge. Træk eller hyppige tem-
peraturskift skal undgås. På den anden side
leger de gerne i sne og mange voksne bur-
mesere tilbringer en stor del af deres tid i
det fri, endog om vinteren, uden at blive
syge.

Burmeserhankatten er et godmodigt dyr,
der plejer sin egen flegma. Dens intelligens

' .&..



skal man til alles bedste lade katten ka-
strere. Ganske vist findes der P-piller og
P-pilleindsprgjtninger til katte, men en an-
svarlig dyrlæge vil dog henlede Deres op-
mærksonhed på, at brugen af ovenstående
præventionsmidler (over en længere perio.
de) kan ende med en livmoderbetændelse
efterfulgt af kastration (n6dvendig på
grund af livsfarel).

I Europa findes der endnu væsentligt

færre burmesere i forhold til Amerika eller
England. Men tal er ingen garanti for kvali-
tet, og man kan kun håbe på, at opdræt-
terne stadig vil have den oprindelige bur-
mesertype for gje og bestræbe sig på at
bevare dens natur og egenskaber.

Heide Parschik - Anita Rosinski

(Fra »Die Edelkatze<<, oversat og bearbej-
det af Anne Burmglle)

LÆSERNE SKRIVER
Hvad indeholder Farvestoffer i hunde-
dåsemad til katte? og kattemad
Efter at have anskaffet en dejlig racekat,
melder et naturligt spgrgsmål sig: hvordan
skal katten ernæres? Man begiver sig her-
efter ned i en jungle af forskellige slags
dåsemad, som et supplement til den Øvrige
mad. Dåserne findes med forskelligt mæng-
deindhold, derfor prisforskelle, men flere er
dårligt deklareret. Hvad menes der med
»en dåse med hjerter«, når deklarationen
lyder: »kgd og animalske biprodukter (her-
under også hjerte)«. Hvad er så kgd og
hvad er så hjerte? Flere fabrikater er også
udstyret med flere slags farvestoffer - til
kattens nytte? Næppe, men hvorfor så, må
vi der ser indholdet ikke kunne skelne det?

Er det ikke noget at tage op i klubben, og
dermed lave en grundig og sagkyndig gen-
nemgang af denne jungle, få fiernet de for
katten overflgdige farvestoffer, og en god
forståelig deklaration vil racekatteklubber-
ne måske således kunne medvirke til. En af
fabrikanterne er som bekendt sponsor ved
vore udstillinger. E. Thisted.

Ovenstående brev har vi sendt til klubbens
sponsor, Master Foods, til udtalelse. Til
vores orientering /ik vi tilsendt en cirku-
læreskrivelse signeret Steven Harris samt
et avisudklip fra Berlingske, onsdag den 28.
marts 1984, hvor journalist Susanne Jør-
gensen går tæt på de kunstige farvestoffer
i dyremad. Der står:
24

1. Langt den stØrste del afhunde- og katte-
mad, der sælges på det danske marked
(og i Europa som helhed), har tilsatte
farvestoffer.

2. Farvestoffer, der bruges, er

- godkendt af Levnedsmiddelinstituttet
til brug i menneskemad.

- anvendt i mindre mængde end den til-
ladte for menneskemad.

3. Farvestofferne tilsættes hunde- og katte-
mad, fordi konserves til mennesker i vid
udstrækning også har tilsatte farver.
Hunde- og katteejeres forventninger til
dåsemadens udseende er derfor påvirket
af deres erfaring med konserves til men-
nesker.

Som dyrlæge Wøldiche (Irma's dyr-
lægekonsulent) siger:

»Når hundene ikke selv kan købe
deres mad, nytter det ikke, at deres
ejere finder den ulækker, når de åbner
dåsen«.

4. Det er vores politik at fremskaffe pro-
dukter, der ikke er tilsat farvestoffer for
derved at give forbrugerne valgmulig-
hed. Dette er indtil nu lykkedes os m.h.t.
Frolic og Trimm, og vi regner med at
frembringe yderligere produkter i løbet
af året.

Steven Harris,



Til pkt. 4 kan bemærkes, at Master Foods'
tørkost, Brekkies, vil allerede i efteråret bli-
ve fremstillet uden farvestof, rJlg. oply*
ninger fra Jirmaet.

Dyrenes mad sminkes
med kunstig farve
Hvad ville Garfield sige, hvis hans lasagne
var farvet med kunstige farvestoffer? Den
lede hankat ville nok stlnne >rBvadr«. Men
levende katte og hunde, som ikke har mu-
lighed for at frabede sig madsminke, må
hver dag spise foder, der er farvet med
stoffer, som ammonieret karamel* og Sun-
set Yellow.

Berlingske har set på hunde- og katte-
dåsemad i lrma, Brugsen, Aldi og hos en
købmand og fandt alle steder produkter
med farvestoffer. Irma og Brugsen har dog
også et stort udvalg i ufarvet dyremad.

Det mest benyttede farvestof i foderet er
ammonieret karamel, som er uskadeligt i
mindre mængder. Men to af produkterne,
Cappi hundemad og Whiskas kattemad, er
tilsat tre andre farvestoffer. Nemlig Sunset
Yellow, der anses for allergifremkaldende
og er forbudt i Norge, Ponceau 4R, også
allergifremkaldende, og Erythrosin, som
er forbudt i Norge.

Alle stofferne er opfgrt på Levnedsmid-
delinstituttets liste over godkendte tilsæt-
ningsstoffer og kan derfor ifplge foderstof-
lovgivningen også anvendes til dyr.

Cappi og Whiskas markedsfgres af Ma-
ster Food, hvis motto er: »Vi har omsorg
for Deres dyrtr, eg som også markedsfgrer
dyremad som »Frolic<r og »Kitte-Kat«.
Marketingschef Poul Bøttgq indrlmmer,
at det er mere af hensyn til dyrenes ejere
end til dyrene, at loderet tilsættes farve.

»Hvis en forbruger kgber noget dyre-
mad, som ikke ser præcis ud som det, for-
brugeren kgbte sidste gang, tror vedkom-
mende, at der er noget i vejen med madentr,
siger Poul Bgttger. »De forskellige pro-
dukters udseende kan variere fra den ene

tilberedning til den anden, og for at gøre
dem ensartede, bruger vi farve.«

Da Master Food for tre år siden undlod
at farve Frolic hundemad, resulterede det i
begyndelsen i en storm af klager fra for-
brugerne, siger Poul Bgttger. ))Desuden

fremstilles vore produkter i udlandet, og
fabrikkerne d6r vil ikke lave farve-fri dyre-
mad specielt til så lille et marked som Dan-
mark.«

Chappi og Whiskas kan købes i Brugsen,
som fgrer en skrap politik mod tilsætnings-
stoffer i levnedsmidler. »Farvestofferne
skal ud af maden - også til dyr«, siger afde-
lingschef Karsten Jacobsen. ))Hovedparten
af den hundemad, vi sælger, er vores egen
ufarvede, derimod er den ufarvede katte-
mad knap så stor en succes. Her sælger vi
mest Whiskas.«

Irma har 44 slags hunde- og kattemad,
hvoraf de fleste er ufarvede. Men i den se-
nere tid er et parti engelsk dyremad, som er
farvet med karamel, blevet en salgssucces.
»Det forbavser mig, at dyreejerne fore-
trækker de farvede varer((, siger labora-
torieehef Gustav Rothe. »Farvestoffer
hører efter min mening ikke hjemme i dyre-
mad.«

ttKØdboller i sovs« og ))Missers fuld-
foder« fra Irma er tilberedt efter dyrlæge
Niels Wøldiches opskrift med et pift am-
monieret karamel. »Den kunstige farve er
udelukkende tilsat for at få dyrenes ejere
til at acceptere madent<, siger Niels Wgl-
diche. »Når hundene ikke selv kan købe
deres mad, nytter det ikke, at deres ejere
finder den ulækker, når de åbner dåsen.«
* Bruges også til »kulør« til sovsen. red.

Ingen af de to skrivelser omtaler »vare-
deklarationen«. Det er derfor stadig uklart,
hvad f,eks. »Kød og animalske biprodukter,
/isk og liskeprodukter .« i en dåse
VItHISKAS med kød ogJisk stårfor.

Det skal retferdigvis siges, at flere andre
Jirmaers varedeklaration er langt mere
uigennemskuelig! Sg.
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LILLEMIS
Af Vibeke Mengel

Et par store udstående gjne i et lille magert
hoved. En spinkel krop båret oppe af fire
alt for tynde ben. En sytrådsfin hale som
vejede kækt i vejret, sådan så den mærke-
lige fremtoning ud.

Ikke engang et rigtigt navn havde den. Vi
kaldte den bare lille mis, efterhånden truk-
ket sammen til: »Lillemis«.

Den var yngste og mindste killing af et
kuld på 5. Dens kgnne buttede sØskende
havde forlængst fundet nye gode hjem.
Ingen havde peget på Lillemis, når de
skulle vælge en killing, derfor gik den
endnu herhjemme - afventende. Efterhån-
den lærte vi hinanden godt at kende, og
Lillemis var ikke noget kedeligt bekendt-
skab. Fra de udstående gjne lyste et særde-
les kvikt og årvågent blik. Ikke en lyd, ikke
en bevægelse i omgivelserne undgik dens
opmærksomhed. Og så havde den et
enormt kontaktbehov. Den var altid lige i
nærheden. Gik jeg rundt i huset var den lige
i hælene, sad jeg i en stol, lå Lillemis i mit
skød. Selv trapperne forcerede den, skgnt
det til at begynde med var en hel bjerg-

bestigning for det lille dyr at arbejde sig op
ad hver enkelt trin. Man vænnede sig til, at
Lillemis var der hele tiden.

Så en dag kommer Ole farende hjem fra
skole: »Mor-mor Kirsten vil gerne ha'
denl« Jeg sidder og strikker, Lillemis ligger
sammenrullet i mit skød. »Jamen det var da
fint.« Det klinger falsk. Vi har i forvejen 2
fuldvoksne, meget frugtbare hunkatte. Lil-
lemis er også af hunkpn.

Rask griber Ole det lille kræ og putter
den indenfor sin vindjakke. Et sekund efter
er han ude af huset og på vej hen til Kir-
sten.

Der går en time, så står Ole i dgren igen.
»Nå, hvordan gik det så?«
»Herligtlr< Med et kæmpehop starter Ole en
krigsdans rundt i stuen. Op af hans jakke
titter pludselig et velkendt hoved. »Ju-hu!!
Hun måtte ikke få den for sin mor!«

Så er det afgjort. Vi harjo vidst det hele
tiden. Lillemis skal blive i familien.

Nu skal den have et rigtigt navn. Det bli-
ver til »Lille Miss«. Forskellen er ikke til at
hgre - men den kan ses! På papiret. Men

SxBlO
1 x nom. BIS

2 x Best in Show
Champion

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

Killinger
lejlighedsvis til salg

YYonne & Erik Larsen
Kornelparken 146 . Grindsted

93 1 0 Vodskov . Tlf. 08 - 28 63 41

4xBlO
lnt. Champion
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Lille Miss har ingen papirer. Til gengæld
får den »stil(( over sig, efterhånden som den
vokser op. Lang og slank, med en gnistren-
de sort pels, så blød og blank som silkefløjl.
bgrfinne, meget skråtstillede øjne i et ari-
stokratisk hoved, det er Lille Miss som
voksen.

Med fast vilje regerer den familien, såvel
de tobenede som de firbenede medlemmer.

Når den vender hjem fra en spadseretur,
annoncerer den på lang afstand sin an-
komst med hgje kagletoner - og v6 den,
som ikke står parat til at lukke dgren op for
damen.

Sommetider foregår hjemturen over hus-

tagene. Så forventer Lille Miss at altan-
døren lukkes op. Gratiøst springer den ned
på dprens øverste karm. Nu skal en af os
stå parat ved døren. Katten svajer frem og
tilbage for at finde balancen (man aner næ-

sten trommehvirvler og publikums tilbage-
holdte åndedræt) så krummes den smidige
krop - den sætter af- svæver et sekund ud-
strakt i luften - og foretager en perfekt lan-
ding i armene på den ventende assistent,

I l0 år bor vi med Lille Miss - l0 år med
mange herlige katteoplevelser med et dyr
som er en ener af sind som af skind.

PS. Længe leve Kirstens mor!

Spørg dyrlægen Pointskala
Er lamper med ultraviolet lyd bedre til at
dræbe bakterier i katteriet, end infrarøde
lamper?

- Ultraviolet belysning i tilslutning til
andre foranstaltninger anvendes på sterile
laboratorier ved pakning af medicin for at
undgå bakterievækst på borde og glas.
Man må dog ikke være så urealistisk at tro, at
man på nogen væsentlig måde kan reducere
bakterieantallet i f.eks. et katteri ved an-
vendelse af ultraviolet belysning. Ganske
almindelige hygiejniske foranstaltninger,
som f.eks. grundig gulvvask med et desinfi-
cerende middel, samt grundig renglring er
meget mere væsentlig.

Jan Nørgaard Andersen
Dyrlæge

v

der anvendes ved beregning af vindere af
avls- og opdrætsklasserne:
Bedste voksne I modsat kgn I
ungdyr/killing ...........,....,.... 100 points
Bedste kastrat han/hun -
Bedste veteran 98 points
Nominering/BIO voksen/
ungdyr/kastrat .................... 97 points
Gr. Int. Ch.lÆres-
præmie/CACIB ................... 96 points
Gr. Int. Pr. Æres-
præmie/CAPIB ................... 95 points
CAC.......... 94points
CAP .......... 93 points
EX I .......... 9Opoints
EX2l3/4 88 points
EX ............ 86 points
MG I ......... 80points
MG 213/4 76 points
MG ........... 74 points

Katte, der opnår bedgmmelser lavere
end MG, vil ikke blive taget i betragtningl

Der kræves minimum 90 points i gen-
nemsnit for at vinde i disse klasser.

VITS!
»Hvorfor bryder katte sig ikke om at kom-
me i Tivoli?«

»De vil hellere på Bakken!<r
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Pussi, hviskede ieg, Pussi -
du ved. Det er færdig katte-
mad, som bare har det hele

drønlækkert.er kø-NUog
ber ieg

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

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

Men det er selvlølgelig bil-
ligere at smutte ud og lange
sig en småled markmus. Er-
nærngs-
mæss4gt
er det og-
så bedre,
det er ba-
re så be-
sværligt!

Kors, hvor han dog sveder,
elter at han har læst den bog
om kattens ernæring. Gad
vist om man ikke skulle gi'

ham et kat-
tens godt
råd?

Pussi (ny) variant, tutdkosttørtodet med Sslags
smag (lisk, leyot og k dsmag) i sammo pose. 800 g.

Pussi møre næringsbidder, halvtøt tuldkost i 4
poser å 85 g, I alt u0 g = I mefiider.
Pussi dåsemad med kød, azs s.
Pussi dåsemad med fisk, ozss.
Pussi dåsemad med lever, oess.
Pussi dåsemad med
kylling, æse.
Pussi dåsemad med
hjerte, oass.

å;
F
e
§

Pussi
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Klubmeddelelser

Aktuel prisliste
Stamtavler 0-3 mdr.
Stamtavler 3-6 mdr.
Stamtavler 6-12 mdr.

l) Stamtavlekopi .........,...
Ombytningsstamtavler
Ombytning af gamle stamtavler vedrprende
ændring af han/hunkgn ...............
Ombytning af nye stamtavler vedrgrende
ændring af han/hunkgn ...
Transfer
Stamnavn

2) Titelpiflring af aner
3) Autorisation ur nuotai'.. : : :. :. :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :..
4) Killingeliste ...............

1) Stamtavlekopi hvis originalstamtavle er
bortkommet. Kopien beror hos stam-
bogsf6reren i 3 mdr. efter anmodnin-
gens modtagelse.

2) Titelpåfgring af aner på stamtavlen ko-
ster 25,00 kr. pr. titel. Opnåede titler på
egne katte påfgres gratis, certifikater og
stamtavle indsendes til stambogssekre-
tæren. Ved opnåelse af titlerne Int. Ch.,
Int. Pr., Grand Int. Ch. og Grand Int.
Pr., fremsendes ligeledes certifikater og

stamtavler til stambogssekretæren, som
så herefter rekvirerer FIFe kokarden
gennem Felis Danica.

Husk at få kontrasignatur påfgrt be-
dgmmelsen, såfremt dommeren tidligere
har tildelt din kat certifrkat.

3) En hankat kan autoriseres som »Avls-
han« efter indsendelse af en dyrlæge-

attest på, at katten ikke er kryptorchid
samt bevis på, at der foreligger et kuld
efter ham. Autorisationen udstedes af
stambogssekretæren.

Ønskes hankatten opfgrt i Hvæsse-

brættet »Til Avlstjeneste«, bedes man
rette henvendelse til Irene Thisgaard.
Det samme er gældende for »Opdræt-

ter«-annoncer.

4) Optagelse på killingelisten dækker 2 må-
neder. Ønskes der fortsat optagelse, be-

des meddelelse givet til Anne Burmølle
og 35,00 kr. pr. måned betales forud.

Husk at alle henvendelser om at kom-
me på killingelisten stadig skal medde-
les senest den 25. i hver måned.

29

Pris
excl. moms

65,50
98,35

13t,25
164,00
65,50

Pris
incl. moms

80,00
120,00
160,00
200,00

80,00

65,50 80,00

32,75
32,75

205,00
20,50
53,30
57,40

40,00
40,00

250,00
25,00
65,00
70,00



Administrative farveændringer på stam-
tavlen er gratis, og kan foretages 1 gang,
indtil katten er 6 måneder gammel. Der-
efter kan katten kun farveflyttes ved at
blive udstillet, eller gennem Felis Danica's
forretningsudvalg.

Ejerskifte påfgres gratis af stambogs-
sekretæren.

Annullering af stamtavier i tilfælde af
kattens dgd foretages ligeledes gratis af
stambogsfgreren.

.ar

UDSTILLINGSSEKRETÆRER I:

DARAK RACEKATTEN:
Hanne Kaarsberg Kim Brems
Albjergparken 55, I mf Schoutgården 7
2660 BrØnsby Strand 2971 Drag{r
Tlf.: (02) 73 76 38 Tlf. (01) 53 83 57

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

6400Spnderborg 668lHolstedSt.
Tlf. 04 - 42 94 56 Tlf. 05 - 39 35 r 5

Studiekreds
Vest
Den 6. maj alholdt »Studiekreds Vest(( ge-
netikmØde på Esbjerg seminarium med
Helle Møller Madsen, som gav os et godt
grundlag for at komme i gang med læren
om genetik. Og vi fglger op med endnu et
møde den 8. juli hos Lykkes i Blåvand,
hvor vi håber at kunne komme til at forstå
en del mere, så vi selv kan arbejde videre.

Mødet var desværre ikke besøgt af flere
end ca. l5 medlemmer. Jeg har indtrykket
af, at mange lader sig skræmme af ordet
genetik, men jeg kan love jer, at Helle er
med til at lette forståelsen for, at det slet
ikke er så indviklet endda. Og kommer man
fgrst igang, er det et virkeligt interessant om-
råde. Vi havde en virkelig spændende efter-
middag, som varede fra kl. 14 til ca. 17,30,
og vi glæder os til at gense Helle Møller
Madsen.

lgvrigt efterlyser jeg ideer fra medlem-
mer i det vestjyske, da vijo gerne skulle nå
ud til så mange medlemmerne som muligt.

Så altså, er der nogle særlige lnsker I går
og tumler med, så kom frem med dem. Jeg
tror jeg kan sige på alles vegne, at vi gerne
vil ggre et stykke arbejde for at imødekom-
mejeres ønsker, men det kræverjo også, at
medlemmerne bakker arbejdet i studie-
kredsene op og mlder frem til de arrange-
menter, der foregår udover landet i de for-
skellige studiekredse. Så altså, støt jeres
klub, den stltterjer.

Venlig hilsen
Elna Lykke, Blåvand

Ingc Bilsted
Hgjdevej 36
2670 Greve Strand
flf.02 - 90 12 83

Jean Price
Kobbelhøjvej l9
9260 Gistrup
Tlf.08-3t4393
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Lis Rhymer Friis
BggevejT
5471 Søndersø
Tlf.09 - 89 15 03

Sterna Gilbe
Miltonsvej 2l
8270Hgjbjerg
Tlf. 06 - 27 r0 02
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VermrixVet
Befrier hund og kat for indvoldsorm.

._lAf!--:1.\l

VERMOX vet. er et bredspektret 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
VTRMOX vet. tabl. i praktisk blisterpakning med 10 tabletter.

Den bredspektrede effekt er betinget af behandling i

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

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

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

VERMOX vet. tabl.
kan købes receptfri.

å HAMMEESAKKEN 2r ' 360 BTRKERøO.TLF.(02)81104
JAI\IEISEI\FHAFIIVIA 3

1 14 tabl
112 tabl

.l tabl

2x
2x
2x

del.
del.
del.

i 5 dage
i 5 dage
i 5 dage.

o
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SHOW.KALENDER
(FrFE-LISTE, 30. JUNI 1984)

0ktober '13-14 Håmeenlinna SF
Toulouse F
Wien A
Elmhorn D

Hamar N

20-?1

20

27-28

November 2- 3

10-Il

(hnse DK

Landshut D
*l.Jindschoten N

Pari s F

Tønsberg N

Salzburg A
Madrid E

*Leeuwarden N

FIFe-genera I fors
Budapest H

Hørsholm DK

Amsterdam NL
Padua I
Hel sinki SF

'I 7- t8

?4-25

December 1- 2

8-9

l9B5

Gtiteborg
0slo
Lugano
Kl agenfurt
Lyon

Stoc khol m

Aachen
Bol zano
Brno

S

N

CH

A
F

S

D

I
CSSR

Nice F
Kortrijk B

Skien N

Verona I
Stuttgart D

Le Havre F

?
*0ul u

s
SF

E

Ja nua r 5-6
6

3l

I

t9B4



'r 985
Januar

Februa r

Marts

Apri l

Maj

Jun i

Jul i

August

l2-13

r 9-20

26-27

2-3
10

9-1 0

Bruxel I es B

Modena I
Wels A

flannover D

ZUrich CH

Herl ev DK

Bordeaux F

Tampere SF
Veenendaal NL

Cl ermont-Fer-
rand F

Schård i ng
am Inn A

Malmd S

Stuttgart
København
Ni jmegen
Mari gny
}liener Neu-

stadt
Hel si nki
S. Niklaas
Arnhem
Monaco
0snabrfich
Schaffhausen

San Marino
Luxembourg
?

?

Randers

Bovenkarspel
Troyes

Thonon
0ffenbach

Esbjerg
La Chaux de

DK

NL
CH

l9B5

September 7- 8

I4-15

?1-2?

28-29

0ktober 5- 6

12-13

t9-20

November 2- 3

B-9
16-17

23-24

December 30/il-I

7-B

.l986

Januar

Jyvåskylå SF
Namur B

Nlirnberg D

s'Hertogenbosch NL
Hil lerød DK

Luxembourg L
Perser katten S

Krems-Wachau A
?SF
Hi I versum NL

Langenthal CH

Uiborg DK

Wien A

Helsinki SF

FIFe-general fors.
Amsterdam NL

Lyon F
?DK
Geneve CH

Stockholm S

S. Niklaas B

Basel CH

Groningen NL
Wien A

?S
Borschack CH

Bruxel I es B

København DK

Maastricht NL
Lausanne CH

Luxembourg L
København DK

Arnhem NL
Genk B

Bad Gastein A
Thoune CH

?DK
Bovenkarspel NL

Mons B

?DK
?DK
Brugge B

?DK
Luzern CH

H i :l versum NL
Luxembourg L

l6-17

23-24

?-3

9-l 0

l6-17
23-24

30-31

7-8
t3-14

20-21

4-5

'll-12

IB-I9

Februar

Ma rts

Apri 1

Juni

Jul i
September

4-5
'I 0-11
l7-18
25-26

l5-16
21-22

B-9

15-16
29-30

1-2
5-6

l2- 13
19-20

t0-tl
?7

A

SF
B

NL
F

D

rCH

RSM

L
SF
q

DK

NL

F

F
D

DK

1-2
9-9

t5-16

l2- 13
28

24-25

Fonds CH

Forssa SF?s
Boul ogne-

Bi I Iancourt F

0ldenburg D

Arlon B
*Le Puy en

Velay F

V'ichy
?

l,li esbaden
GUteborg

F
DK

D

S

6-7
22-23
27 -28

4-50ktober

Il-12

* står for "National", dvs. kun op ti1 CACICAP
? står for "endnu ikke fastsat"
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OPDRÆTTERE

PERSERE
AF AGERSNAP. - Opdræt at persere lfarverne sort,
rød, cr€me, blå og blåcrems. Norma Agergnap Lar-
sen, Jornbanegade 27, 6670 Holsted. Tlf. 05 -
39 35 15.

GREAT YARMOUTH'S. - P€rseropdræl I farv€rne:
blå, crem€ og blåcreme. Ed€l Ringst€d, NyropsveJ
69,9240 Nlbe. Tlf. 08 - 35 25 99.

MENAGE. - P6rs6ropdræt i tarverns ød, tødlhvid,
sort, sort/hvid, blå, blå/hvld, cr€me og blåcreme.
Hanne Jacobson, Rosenf€ldtparken 103, 9400 Nr.
Sundby. Tlf.08 - 17 98 04.

OF NESS. - Opdræt af p€rs€re i creme, blå og
blåcromo. Sonia Stoltonborg, Jacob Ad6lborgs A116

50, 8240 Risskov. Tlf. 06 - 17 84 17 ø1.17 96 76.

COLOURPOINTS
AF AGERSNAP. - Opdr€Bt af brun, blå, lllla og cho-
kolad€masked€ colourpoint. Norma Agergnap Lar-
sen, Jernbanegada 27, 6670 Holst6d. Tlf. 05 -
39 35 1s.

A BON TITRE. - Llllg Colourpolnt-opdræt I forskol-
lige maske-farv6r. Birgitt€ Vonslld, Skærlng Hode-
vej 408, 8250 Egå. Tlf. 06 - 224601.
ZAKKO COLOURPOINT. - Spocialopdræt at: Lllla,
Chokolade-, Blå- og Brunmasket. lnge-Llse
Andrsasen, Arnkllsmai 1, Hestehav€, 6400 Søn-
derborg. Tlf. 04 - 42 94 56.

BRITISH SHORTHAIR
GRACIA'S. - Opdræt af Brltlsh Shorthalr. Sunde,
kærllge og frlt opvoksed€ kllllng€r lelllghedsvls til
salg. Susanne og Walter Lorentzen, Belllsv€J 16,
9440 Aabybro. Tll.08 - 24 24 76.

ABYSSINIERE
AF FREDENSLUND. - Opdræt af Abysslnlere (ame-
rikansk, hollandsk, svensk, dansk afstamnlng) og
Siam + Orientalsk Korthår. Lis Rhymer Frlls, Fr6-
denslund, Bøgebierg, 5471 Søndersø. Tlf. 09 -
89 15 03.

NøRH. - Opdræt af burmesere I fårv€rne: brun,
lllla, rød, tortie og creame. Karln og Erlk Ni€l8en,
Sonat€vej 3,8700 Horsens. Tlf. 05 - 62 87 65.

AF PEGU YOMA. - Opdræt af bruno burmos€ro.
Sterna Gllbe, Mlltonsv€l 21, 8270 Hølbl6rg. Tlf. 06 -
27 1042.

AF SIKIBOON. - Burmeserkillinger l€Jllghedsvls tll
salg. Lene Bang Sørens6n, Lillsvel 5, Balslev,5592
Ejby. Tlf. 09 - 42 1 7 58.

SIAMESERE OG OKH
ALLEGRETTO. - Opdræt at siamesere I dlv€rso tar-
vor, både hel- og tabbymaskede - såmt OKH.
Jytts Hjo Taplov, Klrksrupve.l 16, Klrkerup, 4000
Roskilde. Tlf.02 - 38 71 96.

ASLAUG. - Opdræt af fuldmasked€ siamesere I

brunt og blåt. Killinger med rene slamesertavler
lejlighedsvis til salg. Aslaug Teislev, Skydsbjergvej
33, Fiellerup, 5463 Harndrup. Tlf. 09 - 88 12 88.

AF BAJANG. - Opdræt af slamosere, brun- og
chokoladem. OKH: Havana, Blå, Ebony, Lavendel,
Lon€ og Aase Christiansen, Slåenvel 1,7O8O Bør-
kop. Tlf. 05 - 95 73 06 el. 05 - 92 12 17.

BALLYBORN. - Opdræt af Foreign Whlt6, samt af
brun-, rød- og skildpaddemaskede slam6sore. Allan
Lanng, Ndr. Strandvej 134, 8240 Rl$kov. Tlr. 06 -
17 86 89 (20-22).

FLORENTINE. - Gudrun Thomsen, Kllntebjergvej 5,
5450 Ott€rup. Tlt.09 - 82 1658. - lskol€ferlen:
Gl. Strandtogedgård, GrønhøJ, 9480 Løkken. Tlf.
08 - 88 31 88.

AF JAWHARA. - Lille Slamæ€ropdræt lforskelllg€
,arver. Killlngor l6jlighodsvis tll salg. Anno LlBe
Kaae, lngrids Alle 13, 5250 Odenso SV. Tlf. 09 -
't2 52 91.

PEGASUS. - Opdræt af Orlontalsk Korthår, Slame-
s€re og fuldfarvode, Havana, Lavendol, Blå og
Ebony. Jun6 Krogsø€, Kr€ngorupveJ 91, 5690 Tom-
merup. Tlt.09 - 75 l4 17.

SALWEEN BLUE. - Siamesere 24a, 24b, 24c.
OKH: Havana, Blå, Lavendol, Ebony. SUss6 L6ldltz,
østbanetorv 1r, 80OO Århus C. Tlf, 06- 12 73 tO
TIYOKO. - Opdræt at Orlentalsk Korthår/Slameser,
samt Plettet Oriontaler. Havana - Blå . Lavendel -
Ebony. Marglt Sørensen, Enebærvængot 20, Thurø,
5700 Svendborg. Tlf. 09 - 20 61 56.

PERADENIYA. - Opdræt af vildtfarvede og
abyssiniere. Ellen Lønbæk, Sydtoften 23,
Vlby J. Tlf. 06 - 29 31 05.

SlGlBlYA. - Opdræt af vildtfarvede og rød€ abys-
sinl€r€. Jørg€n K. And€rsen, Fagerhj€m, Allostrup,
891 I Allingåbro. Tlf. 06 - 48 18 84.

BURMESERE
AF BøGEBAKKEN. - Lille burmeseropdræt, klllln-
ger I forskellige farver. Anna lbsen, Uranosvel 11,
9210 Aalborg Sø. Tlf. 08 - 14 03 39.

AF KÆHLERSHøJ. - Opdræt af blå og brune bur-
mesere samt Helllg Blrma. Kllllngor lelllghedsvis tll
salg. Hanne Kæhlorshøi, Melbyv€l 86, 5486 Grlnd-
løse. Tlf. 09 - 86 1 2 70.

TROLLE. - Slam - Forelgn Whlte kllllngor. Engelsk
lmport af avlshunnsr. Export Schwelz, Tyskland.
Birgitt€ Trolle, Rådyrvænget 2, 3450 All6rød. Tlf.
02-27 0035.

TUNG-SI. - Foreign Whlte. Opdræt af For€lgn Whlte
og Siam. lngo-Lls Chrlstlansen, Jægerbuen 20,
2635 lshø|. Tlf. 02 -73 84 93.

AF øLSTED. - Opdræt af chokolad€plsttot Orlen-
talsk Korthår, Havana og Slameser. H6ll6 Møll€r-
Madsen, ølst€dgårdsvej 19, 5230 Odonso M. Tlf.

MANX
QUINTESSENZA. - Manxopdræt i 8 gonorationor
efter Grand lnt. Ch. og lnt. Ch's. Kllllnger I mange
farver. Else Liid€rs, Grøndals Parkvo.l 82, 2720
Vanløse. Tll. 01 - 71 71 81 eller Og - 47 O27O.

33

tødø
8260

09-158780.



OPDRÆTTERE, lortlat
CORNISH REX

BIRMA
SOFIE'S. - Specialopdræt af Hellige Birmaer i

maskefarv€rne blå og brun. Grundstamme hol-
landsk import. Bestillinger på killinger modtages.
H. Sofie & Flemming Sneum, Sædding Strandvsi 81,
67 10 Esbl€rg V. Tll.05-15 2877.

BODWIN. - Ekskluslvt opdræt I mange tarv6r, nu
!9så hvid. Ny norsk alvshan. Bestllllngor modtagos.
Susanna Bugge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet. Tlf.
06 - 27 28 19.

RIBERIA'S. - Svensk og dansk afstamnlng I blå-
sort-smok€ og flertarvet. Jan Pedorsen, Nedorbal16-
vej 20, 5463 Harndrup. Tlf. 09 - 88 1 7 08,

TIL AVLSTJENESTE
PERSERE

Creme perser. ANIKA JONATHAN, Kirston Psd€r-
sen, Vibevænget 99, 5250 Odense SV. Tlf. 09 -
17 68 59.

Blå perser. BANGALORES BLUE TRAVOLTA,
Ebba Nlelsen, Veibyvej 23, Lem, 7861 Balling.
Ttf. 07-56 83 71.

Sort p6rsorhan. BORUPS RICKY KASSANDER d. ll
og importerot rødtabby perser ANIKA LASSELILL.
Jørg6n Ernst & Lisbot Larsen, Nørregado 3E, 5592
E,by. Tlf. 09 - 46 18 3'1.

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

Sort pers€r. HOSTRUP'S NEBUKANESER. Ann€-
lise Hans€n, Assensvej 14, Bred,5492 Vlssonb.lerg.
Ttf. 09 - 47 14 09.

BIRMA
Birma, b|åmaskel. AHYAVARTHAS. CANDY, f.
21.01.82, H. Sofie & Flemming Sn€um, Sædding
Strandvej 81, 67 10 Esbierg V. Tlf.05-15 28 77.

BURMESERE
Brun Burmeser lNT. CH. MOSO AF PEGU YOMA,
3 x BlO, 2 x BOX, 3 x nom. BlS. Leukæml t6stot.
Sterna Gilbe, Miltonsv€l 21,8270 HøJbj6rg. Tlf. 06 -
27 10 02.

SIAMESERE OG
ORIENTALSK KORTHÅR

Ebony (lFA-tesr€0 lNT. CH. BENJAMIN AF EAJANG.
Gen for blå og lllla. Lene og A'ase Chrlstlansen,
Slåenvej 1, 7080 Børkop. Tlf. 05 - 95 73 00 ol. 05 -
92 12 17.

Brunmask€t Siam€ser (lFA-testeo lNT. CH. COCO-
RICO'S ROBIN, 1 x BOX, 2x BlO, 2xBlR, 1 xnom.
BlS, 2 x vindor af avlsklasse. Kls Østerby, Kllnge-
skov 13,5450 Otterup. Tlf.09 - 82 18 44.

OKH - Lavend€l CH. SALWEEN BLUE'S LAVENDEL
MARCH. Søn at: lnt. Ch. & lnt. Pr. Salweon Blu's
Kasimer. Chr. Dorf, Åblerg 18, 6340 KruBå. Ttf.
04 - 67 '.t275.

Blå perser. HOSTRUP'S PAU. Gr6t6 Dlxon,
væng€t 10, Tr6ld6,7000 Froderlcla. Tlf.05-95

Kogle-
i 80 E9.

Creme/Hvld perser. MAYDAN SHAH'S BUGGY.
Birte Krlst6ns6n, Vesterløkko 4, Ny Nørup, 7182
Brgdsten. Tlf. 05 - 88 32 09.

Sort perser. PELLE AF DYSSEC, gen for lilla og cho-
kolade, Christa Mads€n, H. P. Hansensvej 3,6400
Sønderborg. Tlf. 04 - 42 7 4 77.

Blå p6rser. PERSY VIRKELYST. Charles Nlels€n.
Emtekærgade 9, 5592 E,by. Tlf. 09 - 78 13 65.

COLOURPOINTS

Havana HERMES AV ITZA (29). Svenek lmport - ren
engelsk stamtavle. Far til bedste slam OKH, Darak
nov. 82. Stlsso Leldltz, Østbanetorv 1', 8000 År-
hus C. Tlf. 06 - 12 73 40. '.-'
Blåmasket SALWEEN BLUE HENRI. Fader: lmport
tra Holland. SUs3e Loldltz. østban€torv 1, 1. sal,
8fl)0 Århus C. Tll. OO - 12 73 40.

Blåmasket siamesor. SILVANAS HASSAN
t€stet). Eva Juhl Mikkols€n, Gyldenløvssv€l 20,
Horsens- Tlf.05 - 65 72 68.Blåmasket FELIX AF AGERSNAP. Bant6 Petlorsen,

Thujavel 60, 5250 Od6nss SV. Tll. 09 - 17 06 86.

Blåmasket Colourpolnt. CH. MISTY BROWN'S
KING. Lls Chrlstonssn, Ebeltoftvo, 15, TåBtrup,
84'10 Rønde. T,f. 06 -36 72 84.

PELLE AF DYSSEC, se under p6rsare.

Brunmasket. MR. CHARLIE BROWN AF TAMARA,
nr.2 på top 10, 82-83. Bedsto brunmasket, Sonja
Krist€nsen, Apotekerbakken 21, 8783 Hornsyld. Tll.
05-687013.

Brunmasket. SULTAN AF BÆKGÅRDEN. Btrgttte
Vonsild, Skærlng Hedevel 408, 8250 Egå. Tll. 08 -
22 46 01.

(rFA-
8700

Blåmaskot siam€ser (mogot tln atstamnlng) TUNG-
Sl BL^ EKLIPTIKA. lng6-Lts Chrlstlansen, Jæger-
buon 20, 2635 lshøJ. Tlf. 02 - 73 84 93.

Chokolademasket CH. ZAKKO's CHOKO EKKO
(BlO). 1 x Bedsto Colourpolnt. 1 x Bodsto mod8at
køn. lnge-Llso Andreasen, Arnkllsmaj 1, 6400 Søn-
derborg. Tlf. 04 - 42 94 56.

34

ABYSSINIERE
lNT. CH. AKSUM AF GLÆDE (23),3 x BlO, 3 x BlR.
CH. KIANDA'S ASTERIX (23a1,2 x BlS. Lls Rhymer
Frlis, Fr€donslund, Bøg6b,l6rg 7, 5471 Srndorsø.
Ttt.09 - 89 15 03.
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KONCENTRERET
Billigere i brug

KATTESAIID
* NAruRPRODUKT. OPLøSELIGT t VAND.

LET OG HURTIG RENGøRING
* OPSUGER FORURENING DIREKTE OG HURTIGT
* STÆRKT ABSORBERENDE.}IYGIE'NISK
* GARANTERET FRI FOR ASBEST
* NÆRMESTE FORHANDLER ANVTSES

ry?99 919!199 katresand, s ks 0e212 cAsstus katresand, 12 ks
09206 CASSIUS kåttænd, 6 kg 09225 CASSTUS kattæand, 25 k;

PERLER tra MORTEN

A/S CARL FB. MOBTENSEN, BULOWSVEJ 5C, 1870 KøBENHAVN V , TLF. IO|I 2467 01

rl



J

store specialforretni

SOIGNERINGSARTIKLER:
Alle forende mærker i Shampoo - Pudder -

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

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

øVRIGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelemme -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander -

Katteparfume.

og
på

§ har vi netop den kedemad Deres kat elsker
dåse eller som torkost,

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.

MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF.08.121788

s.mt ani

Vi forer alt i
HUNDE. OG

htfrrd


