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Han sigæ jeg q loæsen. Det lcon han selu uæne.

Han grineq, når han hælder
de store, saftigekød-

og leuerstgkker i krat'æky
op i min skål, og siger:

Kræsne
Nd. Mon

møjkat
hor jo ikke selu

ualgt sit miljø.
Idag skal den kræsne kat

ho' store, lækrefiskestykker i hokket
leuer ogindmod

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

(Ellers kommer han til at smide udl.

lgenWhiskos.
Den kræsne kat hor noget at uælge imellem.

hua'.
Han sidder deroure og smouser

ikronhjort

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

han slipper let
omkringmaden hl mig.

Så er det skraldesponden
ogpengeud al lommen.

Men det synes, som om
hi,an har lært det

Whiskas med kød oglever f Whiskas med fisk/ Whiskas m eÅ vildt f Whiskas med fjerkræ

whiskas
Hvis du elskeren l.cæsen kat.
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MasterFoodsas Vesterbrogade84 1620 KøbenhavnV Bates
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i Esbjerg Lørdag den 9. marts 1985
kl. 14 med dagsorden iflg. vedtæg-
ternes § 8.

Forslag, der gnskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, tilsendes formanden,
hvor de skal være senest den l5.januar
1985.

De indkomne forslag udsendes til med-
lemmerne sammen med oplysning om
stedet, hvor generalforsamlingen af-
holdes, inden generalforsamlingen (vf.
§ 8, stk. 3).
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SUPPLEANTER:

Hann6 Hodegård Kjeld Mathlas€n
Køb6nhovodvol51A Gjollerupvol 111
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I
FORSIDE
Ch. Juliette von Tacotsira blev Bedste LH
modsat køn i Odens§. Ejer: Birgit Becker,
Tyskland.

DEAD-LINE
Al stof til nr. l-85 skal sendes til redak-
tionen senest den 16. februar 1985.



P-spr/jte til hankat

Vi havde bestilt tid til tandrensning den
13 l6 ude hos vor dyrlæge Olsen i Bryndum
til vore tre Birmamisser. Jeg var så utrolig
naiv at tro, at jeg selv kunne klare tre mis-
ser, der skulle vågne op efter narkose, hel-
digvis tog Else Ali's med for en sikkerheds
skyld. Olsen og jeg aftalte, at misserne kun
skulle have en lille dosis - ca. ll2 - da det
jo ikke drejede sig om en operation, de

skulle bare have en let rus. Først blev Ma-
rapigen bedøvet, så Candymand og til sidst
Leonorapusling, hun skulle så først have

Sernet tandstenene. Else og jeg sad med
Marapigen og Candymand. Pludselig op-
dagede vi, at drengebarnet ikke trak vejret
længere! Ind til Olsen med ham, som så

sammen med sin kone kæmpede l/2 time
med ham, før katten selv trak vejret igen.
Jeg var bare en bange, passiv tilskuer. Det
fik min dårlige samvittighed rigtig til at
murre, han havdejo siden han begyndte at
strinte boet i kælderen hos os. Og inden da
var han blevet tyranniseret af vores overmis
Dittemoder, som ingen rivaler Ønskede.
Skulle han virkelig ende sit liv så fattig på.

kærlighed? I den stund, hvor jeg faktisk
stod og tog afsked med ham, lovede jeg
ham, at hvis han bare ville give livet en

chance til, skulle han få lov til at overstrinte
hele huset, og han skulle selv have lov til at
bestemme hvor, hvordan og hvornår! Han
skulle ligge og sove på sin mors mave om
natten, guffe tgrfoder i sig til han blev rum-
letyk og danne sit private harem med piger-
ne. Alt hvad han kunne ønske sig, bare han
ville komme tilbage til os igen.

Gud ske tak og lov at han besluttede sig
til at leve igen. Familien Olsen, Else og jeg

blev så glade, at vi var helt ved at glemme
at få ordnet bisser.

De blev alle tre lagt i narkose ca. kl.
I1,45, og de startede fprst rigtig med at bli-

et andet resultat

ve friske igen ved 21,00 tiden. Jeg ved ikke,
hvad jeg skulle have giort uden Else Ali's,
hun passede på pigerne, skiftede håndklæ-
der under dem i sengen hvergang de knæk-
kede sig! Jeg sad bare med drengemanden,
som havde de frygteligste hallucinationer,
det virkede som om han stadig kæmpede en
sej kamp. Bare sidde lige så stille ogse livet
vende tilbage i hans smukke blå øjne, det er
noget jeg med taknemmelighed vil gemme i
min erindrings lgnkammer, som jeg så kan
trække frem på de grå dage, derjo også er
her i livet.

Navnet på narkosen er RUMPUN/
KETALAR, det består af to dele, der bliver
blandet sammen. Husk at være varsom
med doseringen! Jeg har forespurgt i Tysk-
land, om der skulle værer andre hlternative
narkoser, vi kan bruge. Det er ved at blive
undersggt.

Candymand kom sig fint, og efterhånden
som han begyndte at føle sig tryg ved huset
og os, begyndte han at strinte OVERALT.
Men l6ftet jeg gav skulle holdes, vi havde
tre alternative muligheder for at Candy-
mand kunne blive oppe! Vi kunne lade ham
kastrere, men da der her i landet kun findes
tre Hellig Birma avlshannor, var det en dår-
lig lgsning.

Så kunne vi prgve Perlutex (p-piller)
kuren, som med held bliver brugt af en

anerkendt Siameseropdrætter. Selve kuren
er enkel, man giver I p-pille l0 dggn i streg.
Hvis man starter en mandag, slutter man
en onsdag, så giver man I tablet den fglgen-
de slndag, og hvis man har en hap, der
strinter meget, kan man give 1 tablet hver
onsdag og sgndag. Men fg man selv star-
ter sådan en kur, bør man lade sin dyrlæge
checke hankatten. Desværre hjalp det over-
hovedet ikke på Candymands strinteri.

Gestafortinkuren havde jeg stiftet be-
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kendtskab med i Tyskland, hvor vi kom-
mer i et hjem, hvor de har to pragtfulde
Hellig Birma avlshanner gående frit om-
kring i huset, d.v.s. de skiftes til henholds-
vis at være på l. sal og i stuen. Om der lug-
ter af hankattestrint i huset? Nej, det glr
det ikke. Om de strinter? Ja, en sjælden
gang inde i huset, oftest i deres store inde-
lukkede have. Men hvordan kan jeg få Ge-
stafortinen herop? Maritta Sielaff ville ger-
ne sende det herop, men vi kunne få store
problemer i tolden, og hvis midlet virkede
på drengebarnet, ville det blive et evigt til-
bagevendende problem, det ønskede vi
ikke. Heldigvis fik vi så gennem Ingrid
Simonsen i Harrislee kontakt med en dyg-
tig tysk dyrlæge i Flensborg, fru Frauke
Klein. Vi fik tid til en konsultation den
l6/8, hvor drengen fik sin første injektion
med Gestafortin. Vi var enige om at starte
med en meget lille dosis, vi kunne nemlig få
vores egen dyrlæge til at give en dosis, som
vi lrk med af Frauke Klein, igen 14 dage
senere. Så skulle det fremover være nok
med en injektion hvert halve år. Gestafor-
tindoseringen udmåles efter vægt og strin-
teevne. Vore Birmaer kan direkte sammen-
lignes med Siamesere på det område, det er
en meget vigtig ting at have med i dose-
ringsbestemmelsen at vide om ens mis er
normal sexet, oversexet eller supersexet.

Om det hjalp, JA HURRA DET
HJALP! Nu går en næsten strintefri glad
dreng rundt i vores fælles hjem, han er ude i
vores have hver dag, og der afmarkerer han
sit territorium. Det er kun når han har
damebespg, at strinteriet trappes op, men
det loregår så om dagen nede i hans private

ER DU FLYTTET? - SKAL DU FLYTTE? - HAR
DU MELDT ADRESSEÆNDRING? - NÅ, IKKE!
SÅ GØR DET NU! - DU VIL VEL IKKE UND-
VÆRE NÆSTE BLAD?
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22 m1 lyse varme kælderrum med egen
lgbegård. Om natten sover han ved Dorte-
pigen, man har vel sine pligter at passe!

Om hans bedækningsevne er nedsat? )iej
slet ikke, Candymand er lige blevet fader til
3 dejlige killinger, tillykke Madelenemor!
Hvilke bivirkninger har der været? Candy-
mand har kun parret l8 gange mod de sæd-

vanlige 20 gange. Det vil sige at i vores til-
fælde bliver parringslysten nedsat med ca.
lUVo.

Drengen sov ligeledes hele det første
dggn efter injektionen, og de fglgende 14

dage sov han mere end sædvanligt. Det for-
klarede dyrlægen således, hans hormon-
spejl skulle ved hjælp af Gestafortinen
ændres til det modsatte, deraf det store
sØvnbehov.

Og når man så tænker på, hvor godt hele
vores »missefamilie« har. fået det efter at vi
startede på gestafortinkuren, er det kun
noget jeg varmt kan anbefale. Men husk,
kontaktjeres egen dyrlæge først, og fåjeres
hankats sundhedstilstand checket, fpr I
starter på en hormonkur.

Selve hormonmidlet vi benytter hedder
GESTAFORTIN KRISTALL SUSPEN-
SION og lorhandles af BAYER og Merck
medicinalfirmaerne, præparatet er recept-
pligtigt.

Denne lille fortælling er plukket ud af
årsbrevet til mine missefamilier. Jeg er så

heldig at have en af mine missemØdre til at
skrive det rent for mig, tak Birgir Gini's
(Donnas moder).

Mange kattehilsner
H. Sofie Sneum.



Jubilæumsudstilling i Odense
Vores anden udstilling i jubilæumsåret, 500 katalognumre, hvilket har været tilfæl-
som fandt sted i Fyns Forum, forløb som det på 3 ud af vore4 sidste udstillinger.
den fprste vældigt godt. Blandt de mange dejlige katte, man så på

Publikumsmæssigt var den ikke helt så denne udstilling, var der den spændende
stor en succes som den foregående, der vel Sokoke-Cat og for fprste gang på en udstil-
også slog alle rekorder? ling i Danmark den »korthårede perser«

Den store hal gjorde, at der denne gang Exotic Shorthair.
var rigeligt med albuerum for både pub- Derudover fik vi på denne udstilling en
likum og udstillere, da pladsen tillod, at ny dommer i Jyrak, Annie Christensen, der
burene blev stillet op i gårde. Tillige var bestod eksamen for Siam/OKH.
hallens ventilationssystem så godt, at tem- Til slut skal fynboerne have tak for deres
peraturen hele tiden fgltes behagelig for hjælp ved buropstillingen. Det betød, at vi
både mennesker og katte. var tidligt færdige fredag aften. Den lokale

Det var også rart, at der kun måtte afvi- opbakning skulle helst blive ligeså god ved
ses få katte i dyrlægekontrollen. vores næste udstilling i Esbjerg til foråret.

Desuden havde vi endnu engang over Kjeld Mathiasen.

BEDSTE KATTE - ODENSE 1984
57. Bedste LH voksen: 301. Bedste KH modsat kØn:

Int. Ch. Prim-Pet Whataguy, Syriam's Bobby, opdr. 16, han.
opdr.4, han. Ejer: Bodil Sursænke.
Ejer: Ellen & Flemming Holm.

152.a. Bedste LH modsat rÅ: "' i,11I:.tilff:t*;,, chochjna,
Ch. Juliette von Tacotsirar opdr. 27, hun.
opdr. l2a, hun. Ejer: Sylvia Franke.
Ejer: Birgit Becker' 

343. Bedste KH ungdyr:
3 1. Bedste LH kastrat: Ophelia af Fredenslund,

AtosafBardolino,opdr.2a,han. opdr.23a,hun.
Ejer: Gurli Nielsen. Ejer: D. Hansen & R. Kiihler.

16l. Bedste LH ungdyr: 355. Bedste KH killing:
Mefisto M Fagervoll, Dunvald's Charlie Brown,
opdr. 12a BL, han. opdr.27, han.
Ejer: Laila Bjerrum. Ejer: Susanne Frank.

35. Bedste LH killing: 401. Bedste Siam/OKH voksen:
Lucy af Bardolino, opdr.2a, hun. Ch. San-T-Ree Dark Maskot,
Ejer: Jette Rasmussen, opdr.24, han.

283. Bedste I*H veteran: Ejer: Kis psterby'

Mirak af Agersnap, 438. Bedste Siam/OKH modsat køn:
opdr. l3b SP, han. Ch. Orplid's Seal Konfetti,
Ejer: Norma A. Larsen. opdr. 32b SP, hun,

324. Bedste KH voksen: Ejer: Marianne Sievers.

Gipsy-Jean af Fredenslund, 422. Bedste Siam/OKH kastrat;
opdr.23,hun. Pr.KirkhøjsCaspar, opd.2qa,han.
Ejer: Margret Doris Vollert. Ejer: Lone Ekstrøm.
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463. Bedste Siam/OKH ungdyr:
Mikkel af Bajang, opdr. 29a, han.
Ejer: Vagn B. Christiansen.

490. Bedste Siam/OKH killing:
Vindergds Buster,
opdr. 29b TB SP, han.
Ejer: Sonja E. Hansen.

503. Bedste KH veteran:
Pr. & Int. Ch. Pegasus Geisha,
opd.29, hun.
Ejer: Helle MPller-Madsen.

388. Bedstehuskat:
Jean Gråmis, han.
Ejer: Helle Mogensen.

298. Mister Odense:
Int. Ch. Theo Walisala, opdr. 16, han.
Ejer: Hanne & Jan Hedegård.

277 . Yinder avlsklasse LH:
Ch. Dennis La Douce, opdr. 2a, han.
Ejer: Lis Christensen.

280. Vinder opdrætsklasse LH:
al Bardolino.
Ejer: Lis Christensen.

494. Vinder avlsklasse KH:
Int. Ch. Moso af Pegu Yoma,
opdr.27,han.
Ejer: Sterna Gilbe.

499. Vinder opdrætsklasse KH:
af Fredenslund.
Ejer: Lis Rhymer Friis.

Følgende blev nomineret:
LANGHÅR, HAN:

37. Ch. Bahri ofHagia Sophia, opdr.2b.
Ejer: Gertrude Gesine Okkens.

100. Ch. Tamino v. d. Rasselbande,
opdr. 6a.
Ejer: Katharina Laufer.

168. Adamas'Isidor, opdr. l2a CR.
Ejer: Maja Skjgdt Petersen.

LANGHÅR, HUN:
135. Tabas China-Girl, opdr. 1l

Ejer: Jutta Danner.
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180. Cici Nes-Rovel, opdr. 13

Ejer: S. & T. Rasmussen,

LANGHÅR, KASTRAT:
91. Simon af Alsia, opdr. 5.

Ejer: Meta Petersen.

164. Oscillums Herkules, opdr. l2a R
Ejer: Ida Feddersen.

215. Pr. Misty Brown's Jasper,
opdr. l3bBP,
Ejer: K. Melchiorsen.

LANGHÅR, UNGDYR:
93. Golden Cassius af Paral, opdr. 5

Ejer: Connie Rohde.

229. Ivar afBardolino, opdr. l3b BP.
Ejer: Karin Overgård.

LANGHÅR, KILLINGI
149. Aliceaf Borupholm, opdr. 12b.

Ejer: Ingrid Tiainen.

184. Boheme afParal, opdr. 13.

Ejer: JPrgen Hansen.

242, llona afRæveherred, opdr. 13b BP.
Ejer: Marianne & Parmo Mortensen

KORTHÅR, HUN:
367. Ch. Nørr's LillacJessica, opdr.27c.

Ejer: Freddie & Anna Grete Jensen.

KORTHÅR, KASTRAT:
312. Int. Pr. Grisji Gargul, opdr. 16a.

Ejer: Anne-Lis Lund.

KORTHÅR: KILLING:
363. Freddie's Alexis, opdr. 27a.

Ejer: T. & J. B. Madsen.

SIAM/OKH, HAN:
484. Int. Ch. Casper af Fredenslund,

opdr.29s TB SP.
Ejer: Kirsten Foldager Jensen.

SIAM/OKH, KASTRAT:
454. Cassimir Lion Estrup, opdr.29

Ejer: Pia Estrup Jacobsen.



SIAM/OKH, UNGDYR:
412. Dark Cherie Al Katta, opdr. 24.

Ejer: Alice & Aksel Jæger.

Mirak af Agersnap blev
Bedste LH Veteran.

Her sammen med borg-
mesteren og ejeren,

Normø Agersnap Lar-
sen.

SIAM/OKH, KILLING:
456. Tiyoko Ama-Boschi opdr. 29

Ejer: Margit Sgrensen.

Borgmester Verner Dal-
skov overrækker ptæ-
mierne til Sonja E.
Hansen, der har Vinde-
røds Busier, Bedste
Siam/OKH Killing, på
4rmen.

9
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Int. Pr. Misty Brown's
Jasper poserer for foto-
grafen. Ejer: E. K. Mel-
chiorsen.
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(Fotoreportage, også forsiden: Susanne Nielsen. )

N§M

Int. Ch. Prim-Pet ll/ha-
taguy, Bedste LH Vok-
sen, synes ikke at være

opmuntret af den fine
titel! Ejer: Ellen &
Flemming Holm.
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Der er altid tid tit kærlighed - ogsd på dommerbordet! Krisrina Kronvall, Sverige. blit'er besnæret af
Vinderøds Buster.

I

Bohime af Para! q9s ggdt efrcr af Anette Sjddin, Sverige, under pa4elbSQøryr4elsgry

:l
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Lucy af 6ar7o1ino slapper af i
buret eJier udtagelsen til
Bedste LH Killing,

Ejer: Jette Rasmussen.

,-,-.- .: ir.,,\,.rr;rirs bisy grundrgt gennemgået af denaustralske dontmer,fru Lorna Thomas.
,11' . . ..i..: ! r ;i t' t't' tv,ian Ell ings P A N D A.
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Den hollandske dommer, Lida Jansen, rned Adamas Isidor ( e: Maja Skøclt lleder,ren 1 i panclet

Anni Christen, der var til examen, hatde god hjælp i sine assistpntpr, I"one Rank-l,Iikkelsen (tv) og
Annie Ortmann (th)"

13
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Alice af Borupholm blev BIO og nomineret. Hun er blålortie med hvid og ejes af Marianne Tiainen.

Oscillum's Hercules, rød/hvid Perser, Jik CAP og blev nomineret. Eier: Ida Feddersen.
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Int. Ch. Sat-T-Ree
Dark Mascot, Bedste

Siamf OKH voksen.

Ejer: Kis Østerby.

i$

Mister Odense (altså

ham til højre) Int. Ch.

Theo Walisala med sin

ejer Jan Hedegaard.
Theo blev publikums fa'
vorit. Hans størrelse ta-
get i betrugtning blev

IiIIen MIS ODENSE
straks lavet om til MI'
STER ODENSE.

15
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Lav haven om tilløbegård
Vor hobby, kattesport, koster os så meget,
at vi må holde ferien derhjemme. Dette
ikke som en beklagelse, snarere tværtimod,
for vi har mange gode ture til udlandet og
mgder mange rare mennesker med samme
interesse.

Hvad laver man så i sin ferie? Sommeren
1983 byggede vi en havestue på 16 m, til
vore katte, og i år 1984 har vi hegnet vor
have ind, således at vi ikke får besgg af
uvedkommende katte, og således at vi med
ro i sindet kan lukke vore katte ud uden at
være bange for, at de skulle løbe væk, blive
kørt ned eller blive skudt. Samtidigt sikrer
vi os imod diverse kattesygdomme, Vore
katte har hidtil været indegående, men det
er en forngjelse både for os og for kattene
at være sammen i naturen.

Hvordan har vi lavet dette hegn? - Ja,
det er det, jeg vil fortælle lidt om. Vort hus

ligger på en dobbeltgrund,.og derfor har vi
mange naboer eller bagboer. Med de tre
bagboer blev vi enige om et plankeværk, vi
delte udgifter og arbejde ligeligt. Det var så

den ene side afgrunden. Den anden side af
indhegningen dannes stort set af vort hus,
dog er der et hegn med en bred låge, så

man kan komme ind og ud med store ting
fra huset og ud til vejen. Langs med vejen
og indtil vor ene nabo har vi hæk, og langs
hækken står der buske. Buskene har vi klip-
pet ind, så der skabes gang mellem hæk og
buske. I denne gang, så tæt på hækken som
muligt, har vi for hver fierde meter ned-
støbt en 180 cm hgj galvaniseret vinkel-
jernsstang, se billedet. I 180 cm's hgjde
knækker yderligere 30 cm vinkeljern ind
imod haven. Tilsvarende »knækbeslag« er
anbragt på såvel plankeværket som langs
hele tagrenden på huset. Mellem stængerne

l6
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er spændt et dyrehegn op, og mellem de
øverste knæk og beslag er trukket to tråde
på isolatorer, som så er tilsluttet et almin-
deligt impulsgenerator til elektrisk hegn.
Her er det værd at bemærke, at der imellem
de strømførcnde ledninger på plankeværket
og ved tagrenderne skal trækkes en tredie
ledning, som forbindes med jord, ellers
giver ledningerne ikke stØd, da kattene på
de steder ikke har tilstrækkelig jordforbin-
delse. D.v,s., her skal kattene rgre ved to
ledninger, så de må ikke sidde for langt fra
hinanden. Det er vor erfaring, at når en kat
har fået et stød, så forsgger den aldrig
mere. I de tre måneder hegnet har været
der, har vi ikke haft besgg af fremmede
katte, og vore egne er blevet og har nydt
livet i haven.

Placeringen af hegnet mellem hæk og
buske gflr, at vi næsten ikke kan se det. Så
det skæmmer hverken ud mod vejen eller
ind imod haven. Den placering medfører,
at man i de perioder, hvor planterne gror,
skal rundt langs hegnet med en havesaks
mindst hver fortende dag for at studse evt.
udvoksede og hermed afledende grene.

Det har kostet os mellem 5 og 6 tusinde
kroner, men i relation til, hvad vi har op-
nået, er det en lille investering.

Mogens Østerby.

DE HJERTELIGSTE LYKøNSKNINGER TIL

Annie Christensen

MED TITLEN »NATIONAL DOMMER«
- HELD OG LYKKE I FREMTIDEN!
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LADY JANE GRAY
- katten der ændrede et liv

Af Lorna Gulston (sekretær for Kattens Værn, Ulster Nordirland.)

Jeg kiggede ind på internatet en mandag
alten for at hente posten, da telefonen
kimede. Damen der ringede var på grådens
rand. Der lå en dgende killing under hen-
des hæk, hvor den havde slgt tilflugt under
sin instinktive sØgen efter et skjul.

))Jeg gav min egen hund og kat til min
spster på landet, dajeg så hvad der begynd-
te at ske med dyrene i dette distrikt,« snøf-
tede hun. »Terrorister bruger dem til at
skyde til måls efter. De har gjort det mod
denne stakkel, kan De tage imod den?«

»Giv mig Deres navn og adresse, jeg
kommer med det samme,« sagde jeg, mens
jeg rakte ud efter en blyant. »Nej! det må
De ikkel« Hendes stemme blev pludselig
ængstelig - hun 1ød hysterisk. »Min mand
får srn bror til at køre sig over til Dem med
katten,,r

,rSig til ham, at han skal komme med det
samme. spild ikke et sekund! Jeg venter,
kcm så rilbage til telefonen, og giv mig flere
detaljer: Deres navn, hvor skydningen
fandt sted. Vi må stoppe det, anklage dem
for dl remishandling - hvis De vil vidne.«

I den anden ende blev reretlagtpåt . . .

\{it håb sank; i min iver for at få denne
terror standset, havdejeg begået en stor fejl
da jeg stillede de spprgsmåI, nu havde jeg
skræmt damen. Det var dumt af mig at
glemme, hvordan terroren i Ulsters tus-
morke zoner fik tungerne til at tie... Nu
ville de måske ikke komme med katten.

Jeg blev enormt lettet, da jeg endelig hgr-
te dørklokken, og fandt en mand i forhal-
len. Hans krave var slået op, og han havde
skubbet hatten langt ned over ansigtet;
udenfor lågen hprtes en dunken fra en bil-
molor - det mindede om en scene fra en
gammel Hollywood gangsterfi lm.

riHerlrr Manden trykkede en papkasse i
armene på mig. »Konen ringede.«
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))Ja, men jeg er bange for, at jeg ikke fik
fat i navnet.rt

»Hun sagde det ikke.« »Vi kan kontakte
Dem og fortælle hvordan katten har det,
det er meget venligt af Dem at...« »Glem detl
Konen åbnede munden for hgjt, vi ved
intet om den kat, forstået?«

Så var han væk, hurtigt forsvundet ned
ad stien uden at se sig tilbage. Bilen susede
væk fra kantstenen rned en sådan fart, som
var den blevet affyret fra en katapult.

Og sådan gik det til, på en bidende kold
januar aften. at Lady Jane Gray på mystisk
vis kom i vores pleje. Vi døbte hende såle-
des på grund afhendes smukke grå og hvi-
de pels - senere blev det slet og ret Jane. På
dette tidspunkt var hun dog langt fra smuk.
Hun var omkring 5 måneder gammel,
isnende kold, og pelsen var klumpet af
mudder og blod. Hendes åndedræt var hur-
tigt og uregelmæssigt, hendes hpjre bagben
dinglede vanskabt og ubrugeligt. En stadig
str/m af rldt dryppede fra hendes stakkels
små poter ned på gulvet. Det stod klart, at
hun ikke havde langt igen. Hvis hun skulle
have bare skyggen af chance - hastede det
med dyrlægehjælp. Der var ingen tid til
simpel fgrstehjælp.

Med papkassen gjort fast til forsædet,
drlnede jeg afsted til dyrlægen og over-
trådte samtlige færdselsregler.

Det var efter åbningstid; men dyrlægens
kone havde allerede åbnet døren for mig,
da jeg ankom. »Deres overordnede ringede
og sagde, at De var på vej« forklarede hun.
»Vær venlig at gå direkte til operations-
stuen.«

Lægen ventede ved operationsbordet.
Forsigtigt fik han den rlrende patient lirket
ud af papkassen, og lagde hende under
lampen.



»Damen der ringede, sagde at den var
blevet skudt.« Fortalte jeg ham.

»Desværre har hun ret. Se der - kuglen
sidder i bækkenet« sagde han bistert. »Hun
har tabt en stor mængde blod og er i chok.
Det eneste jeg kan ggre for hende lige nu er
at bedpve hende, stoppe blpdningerne og
holde hende varm og rolig natten over.«

Han arbejdede raskt med spr6jter og for-
bindinger. ))Om hun overlever eller ej, må
guderne vide. Hvis hun gpr, og kan tåle
narkosen, vil jeg bedgve hende og under-
søge skaden. Ser det håbløst ud, viljeg ikke
vække hende igen. På den anden side, hvis
der er chance for at jeg kan grave kuglen
ud, og reparere skaden, vil udsigterne alli-
gevel ikke være de allerbedste. Jeg vil holde
regningen på et minimum; men dette tilfæI-
de kunne lgbe op på en formue for Deres
internat alligevel, jeg ved det er småt med
pengene, og til sidst vil I ende med et dyr,
hvis mobilitet er begrænset og som I sikkert
ikke kan finde et hjem til.«

Jeg behgvede ingen betænkningstid. »Vi
tager os af regningen - ggr Deres bedste for
hende. Jeg synes vi skylder hende det, som
en slags undskyldning for vores afskyelige
race !«

Men da jeg trist til mode satte kursen
hjemad, frygtede jeg at have set det sidste
til Lady Jane Gray. Hvorledes kunne jeg
have vidst, at mindst 6t af hendes ni liv ville
blive sparet, og at hun til gengæld ville gen-
opbygge fremtiden for en dreng, hvis skæb-
ne på tragisk og forunderlig vis var parallel
med hendes egen.

Der gik lang tid fgr Jare kom sig, og som
dyrlægen har forudsagt havde hun et svært
handicap der gforde hendes bevægelser
stive og klodsede. Dog var hun virkelig
smuk - både af sind og udseende, Hun var
kærlig, blid og intelligent, og hun havde en
kær vane med at gnide kinder med sin
bl6de pote. Ofte blev hun beundret for sin
velplejede elegance; men når hun rejste sig
og ivrigt haltede hen imod vordende ejere,
skiftede de hurtigt mening. Omstrejfende
katte kom til os, blev nogle uger eller dage,

for så at komme til et hjem; men ikke stak-
kels Jane.

Det var hjerteskærende at se skuffelsen i
hendes lyse ansigt, når hænder blev strakt
ud for at kæle, for så at blive trukket til-
bage med sympatitilkendegivelser - for at
gå videre til en ny og raskere beboer. Med-
lidenhed var der nok af; men ingen ville be-
byrdes med en lemlæstet kat.

I fgrste omgang var der ikke det mindste,
der forbandt Jane med den Romersk
Katolske præst, der viste sig på internatet
en lgrdag eftermiddag. Vi lik sjældent
beslg af præster af nogen slags, skgnt de
alle ville have været lige velkomne. I det
urolige Ulster havde nogen for travlt med
at begrave deres for tidligt afdpde sogne-
bgrn, og med at trØste de pårgrende. Mens
andre, blændet af teologien anså dyr for
værende uden sjæI, og derfor af ringe værdi.
Nogle var endda forargede på Kattens
Værn'fordi vi »spildter< penge, der kunne
være gået til kirkeiige formå1.

Father Sean var en slank, yngre mand
med sort hår og et følsomt ansi§t: dybtlig-
gende brune gjlne og det anspændte udtryk
der forekommer, når man konstant må
bære andre menneskers byrder.

Han var ikke kommet for at finde en kat,
forklarede han undskyldende. »Min hus-
holderske har to.« Han smilede, »og vi
kommer fantastisk godt ud af det sammen.
Jeg har aldrig været hvad De ville kalde
»katte-minded«; men Tigger og Smutty
lærte mig snart, at katte er meget specielle,
meget psykisk stærke, og det er derfor at
jeg er her. Ser De,jeg er involveret i et fryg-
teligt problem - med en familie i mit sogn.
Præsten er et orakel, som desperate menne-
sker vender sig til, når de forventer små
mirakler. Guderne skal vide, at jeg har for-
søgt; til min sorg og skam har jeg fejlet. Nu
håber jeg selv på lidt hjælp fra en af Deres
katte! Har De tid til at tale et Øjeblik?«

Og sådan hørte vi, over en kop kaffe på
internatets kontor, Stephens historie.

Stephen boede i Belfast's berygtede kvar-
ter Lower Falls. Men i modsætning til så

mange andre af hans jævnaldrende havde
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han altid undgået bander, småkriminalitet
og kgrsel i stjålne biler. Hans far var post,
og meget stolt af sin dygtige og modne tret-
ten-årige sfln, der var nr, 1 i klassen, og
allerede havde sat sig for at få en plads på
universitetet.

Hver eftermiddag fra mandag til fredag
cyklede Stephen fra skole, for at sætte sig
med lektierne så snart han kom hjem, fgr
han foretog sig noget andet. Ikke fordi han
var et dydsmpnster. Han var også leder af
Junior fodboldholdet, og en lovende svlm-
mer og atlet. Kort og godt en dreng der
havde vind i sejlene.

Han steg på sin cykel den onsdag, og
startede på sin sædvanlige hjemtur. Mens
han cyklede, hørte han en tyverialarm og så

en politibil, der var parkeret ved kantste-
nen udenfor et konditori. Det overraskede
ham ikke. Lokale ungdomsbander brØd
konstant ind i butikkerne. To betjente stod
udenfor og underspgte dpren. Da Stephen
var lige ud for dem, brØd en maskinpistol-
salve løs. De to betjente slgte dækning bag
deres Land Rover, mens panikslagne fod-
gængere smed sig på fortovet. I vild panik
for de flyvende kugler vendte Stephen cyk-
len med et venstresving midt på gaden. Han
fik aldrig set den røde double decker bus,
der ramte ham,

Meget længe efter vågnede han op på
hospitalet med ben, der ikke mere kunne
bevæges.

I begyndelsen af sin ungdom ville fod-
boldspilleren, svømmeren, atleten og cykel-
rytteren Stephen - aldrig komme til at gå
igen...

Father Sean fortsatte: »Den fgrste gang
da satte ham i en k/restol forsøgte han at
rejse sig. Jeg ville hade at se et sådant syn
igenl En dreng der med al sin viljestyrke
kæmpede for at få sine lemmer til at lystre,
og den totale forvirring i hans ansigt da
intet skete.

Hans søstre - han har fire, der alle er gift
- er selvfølgelig fantastiske ligesom hans
forældre; men det bringer ham ud af ba-
lance, når de glr ting for ham. Hans venner
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er alle velmenende og loyale; men han græ-
der når de går - han ved at de skal til fod-
bold. Han er begyndt at isolere sig kunne
man sige. Han har mistet al interesse, han
er endda ligeglad med sine studier. Læ-
ger, socialpædagoger, psykiatere og fami-
lien - vi har alle forsggt; men vi kan ikke nå
Stephen.« Den tyngede præst stirrede ned i
sin kaffekop som om den kunne give
svaret.

»Her til morgen kom jeg i tanker om
noget,« sagde han, »Sidste sommer hjalp
Stephen og nogle andre drenge mig i haven.
Trigger og Smutty var ude at lege. De fleste
af de unge fyre var ligeglade; men Stephen
var fortryllet af dem. Så jeg tænkte, at hvis
han nu havde sin egen kat, en at tage sig aP
Jeg nævnte det for hans forældre, de stak-
ler, de ville glædeligt give ham ti løver, hvis
de troede det kunne hjælpe, Jeg ved, at
Deres internat er meget strenge med hjem-
mene til kattene, og det er et vanskeligt
kvarter, Men Stephen bor i en ret stille
sidegade, og familien er venlig og ansvars-
bevidst. En kat der kom til dem ville få god
pleje og megen kærlighed under mit per-
sonlige opsyn, det garanterer jeg Dem.«

»Det tvivler jeg ikke på, men på inter-
natet har vi en ufravigelig regel om at
beslge folk, inden de får katten,rr forkla-
redejeg,

»Det er en meget fornuftig regel, og jeg
er ikke den, der vil sætte spørgsmålstegn
ved den, Men kunne jeg ikke tage Stephen
med herud for at se kattene f6rst og iagt-
tage hans reaktion?«

»Selvfølgelig, den stakkels knægt,r« sva-
rede jeg. »Vil det passe i morgen?« Jeg ville
selv være der, da det var sØndag, for at
hjælpe med at sortere ting til den kom-
mende uges loppemarked. Stephens besgg
blev fastsat til kl. 15.

Familien ankom i Father Seans bil.
Klædt på i deres fineste søndagstøj.
Stephens forældre var et stille par med for-
pinte ansigtsudtryk, hvor smerten var ætset
dybt ind. Stephen var en kpn dreng med
krØllet brunt hår og regelmæssige træk.



BURMAKATTE-opdræt
Killinger til salg - netop nu

Af Pegu Yoma

Avlshan: lnt. ch. MOSO AF PEGU YOMA

En glædelig iutsamt et godt nytår ønskes
Ch.CarolineafThamakan - Ch.JlllafShwe-Dagon
Nørr's Red Kesona - lnt. Ch. Mausi af pegu yoma
Nørr's Red Delfina - Ch. Nørr's Lllac Jessica
Ch. Dunvald's Brown Huri - Ch. Blenchen v. Takataka
Gr. lnt. Ch. Alice v. Namsong.

Uden jeres strålende udseende og god6 egenskaber har det ikke været muligt, at vort
afkom er blevet så godt, at j€g har kunnet vinde avlsklassen 3 gange i år.

Kærligst MOSO

Som eJer:

?t . .-1.r, MILTONSVEJ 21 - 8270 HøJBJERG - DANMARK
Jtefn0 UUO? rELF. 0045-6-zr 10 02

KATTEGRUSET

NATUR E CAT
Naturprodukt, opløseligt i vand.
Opsuger væde hurtigt.
Garanteret asbestfri.
Billigst i brug.

2M ffix
Fyld kattepotten
med ca.5 cm
NATURE'CAT

Når poften har
været benyttet
klumper gruset.

Fjern klumpen
med en ske.

Ettertyld med
NATURE CAT

FoRHANDLER: Yvonne & Erik Larsen
Kornelparken 146, Grlndsted,9310 Vodskov, tlf.08 - 28 63 41

Aase & Ole K. Jengen Elieabeth Schrelber
Vestre Landevej 7 Engdraget 1

6800 Varde, telf. 05 - 22 43 61 8381 Mundelstrup, telf. 06 - 24 29 20
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Men han var så bleg og apatisk, at han
kunne have været en marmorstatue, mens
hans far styrede kgrestolen ind og ud af
internatets hytter.

»D6r er en sød lille 6n, Stephen,« lokkede
hans mor håbefuldt, da en afvores beboere
kom springende. »Kunne du ikke tænke dig
den?« Stephen rystede slgvt på hovedet.

»Hvad med den store rlde fyr, sgn'!«
prgvede hans far. »Ville han ikke passe til
vores kamintæppe?«

»Se Stephen, har du set den killing der
leger med sin hale? Sikke nogle lege, du
kunne lege med den og en snor,« faldt
Father Sean ind.

Jeg kunne se - det kunne vi alle - at
Stephen ikke var nærværende. Hans for-
ældre, præsten og jeg gik rundt i katteriet;
men Stephen var lysår væk, fanget i sit eget
private helvede. Indtil vi nåede til Cassius
Hut. Der midt på gulvet stod Jane og slik-
kede de sidste dråber mælk af den fælles
skåI. Hun så op med den sædvanlige gnist
af glæde og håb.

Stephens far kæmpede med kørestolen.
»Jeg er ked af det miss, men jeg kan ikke
komme igennem dgren,« sagde han.

»Er der andre steder, vi skal se?«

Hans stemme var mat af fortvivlelse på
grund af Stephens ligegyldighed. Father
Sean så også nedslået ud. De havde haft
store håb om dette besøg. Da de løftede
kørestolen i hver sin ende for at bugsere
den ud af den snævre døråbning, begyndte
Jane at halte over gulvet hen imod os, mens
hun mjavede ivrigt.

»Vent lige, far.« Lyden af Stephens stem-
me forskrækkede os. »Se den lille kat. Der
er noget galt med den. Hvad er der sket
med den miss?«

»Det er Jane,« sagds jeg. ))Hun er blevet
skudt.« Jeg kunne have bidt tungen af mig
selv, da jeg havde sagt det. Stephens mor
holdt vejret. Father Sean klappede hende
på skulderen.

Drengen rettede sig pludselig op. »flg1
kan næsten ikke gå.« Nu lænede han sig
forover, mens han stirrede på Jane. »Hun

kan hverken løbe eller springe, kan hun
vel? Hun har det på en måde ligesom mig.«
Jane kæmpede sig hen til Stephens fgdder
og forslgte at springe op på hans skgd;
men faldt om på siden.

Dreng og kat kiggede på hinanden, så

\øftede Jane sig op, og prlvede igen. Igen
faldt hun. Næste gang trak hun sig selv op
på Stephens skød ved hjælp af sine for-
poter, klodset men triumferende. Hans
blege ansigt blev rgdt, og han lagde armene
beskyttende om hendes blpde grå krop.
»Oh, miss, må jeg få hende?« spurgte han.
»Hun trænger til en, der kan tage sig af
hende.t<

Som internatets regler foreskrev, kgrte
jeg med dem hjem, og blev længe nok til en
kop te. Og til at overbevise mig om, at alt
var i den bedste orden.

Stephens forældre havde omhyggeligt
forberedt en grusbakke, en varm kasse med
et uldent tæppe ved kaminen, og selv en
legetgjsmus og en bold havde de sørget for.

Father Sean fulgte mig til døren. »Hu-
sker De det lille mirakel, jeg ikke kunne
klare?« hviskede han ophidset.

»Ja, jeg tror, vi har været vidner til det
idag.«

I sandhed et mirakel, men som det viste
sig, langt fra lille. Stephen er nu nitten, en
dynamisk, populær ung universitetsstude-
rende. Med det mål at studere jura. Han
bliver hjulpet på vej afJane, hans firbenede
sekretær, der sidder på bordet og sorterer
papirer, mens han arbejder,

Også handicapidræt træner han meget
med, fast besluttet på engang at nå inter-
national standard.

Læger, socialpædagoger, en kærlig fami-
lie samt en præst forsøgte alt det de kunne;
men som Stephen selv ville sige, den der
brød hans isolation; den der fik hans vilje
til at leve tilbage - den der vendte en knust
drengs fremtid fra håblpshed til stolt præ-
station, var et lille lamt offer for den sam-
me onde vold, som han selv: blide Jane, den
lille grå kat, der ændrede et liv.

(Oversat af Marianne Roth.)
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Tillykke
På JYRAK's vegne vil jeg gerne lnske den

nu internationale All-Round dommer,
Alva Uddin (fpdt Lundegard), tillykke med
hendes sidste eksamen.

Alva er 47 år gammel, og har siden 1968

opdrættet under stamnavnet RABACKEN.
Hun har for det meste opdrættet Silver
Tabby og Colourpoint P€rsere, men hun
har dog også haft et kuld Hellige Birmaer,
et kuld Abyssiniere og en del briter/euro-
pæiske korthårskuld.

Alva's langhårseksamen, incl. Birma, fik
hun i Paris i 1973, eksamen for @vrige kort-

hår Iik hun i Malmg i 1983, og Siam/Ori-
entalereksamen i MalmØ i 1984. Den ende-
lige afslutning på All-Round dommerud-
dannelsen fik Alva da hun sad sit tredie
stadie på Næstved udstillingen.

I dag er Alva formand for Birma Såll-
skapet, The Midnight Sun Society for the
Sacred Birman Cat og formand for SVE-
RAK (Sveriges Katters Riksfldrbund) i
Sverige.

Vi håber fremover at se meget til Alva
på de danske udstillinger, og Ønsker hende
held og lykke i fremtiden!

Hanne SoJie Sneum.
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SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

- LEJL!GHEDSVIS
KILLINGER TIL SALG...

Kis/Mogens Østerby
Kli n geskov 13. Klintebjerg
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TILST DYREPENS!ON
Agerøvej 21 (ved Bilka, Arhus)

Telefon 06 - 24 15 11

Aben hverdage mellem 8,00 og 17,30

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

\
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KATTE, HUNDE
og FUGLE

!

,stø.,mnøun
§aluteen Blue

Exclusiv opdræt af Siam siden 1955
og Orientalsk korthar siden 1973

Avlshanner fra Salween Blue:
Blåmøsket Sølween Blue Henri

Høaønna, Hennes aa ltza
/1

( lll""UL-
tt. fr 67Fædre til top katte

/l

/'t7ti 'sb,'1, l'!.-u tz

Stisse Lei.ditz
Østbane Toru 7

8000 Arhus C
Ttf.06 - 12 7s 40
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modtages i pension.
Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅROENI
Hobrovej 385
Råsted - 8900 Randers
Telefon 06 " tl4 æ 9!,



Slamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

Brltlsh Shorthalr
Burma

SxBlO
1 x nom. BIS

2 x Best in Show
Champion

Killlnger
lejlighedsvis til salg

4xBlO
lnt. Champion

Yvonne & Erik Larlen
Kornelparken 146 . Grindsted

931 0 Vodskov . Tlf. 08 - 28 63 41

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

Stamnavn

"BANGALORES"
OSCILLUM'S RIGOLETTO, rødlhvld

han til avlstjenoste.

Opdræt af perserkilllngor I farvorn€
blå, creme, blåcreme, hvld, sklldpaddo,

rød, sort, bicolour og trlcolour.

Bestilling modtages.
INGRID HENRIKSEN

Musvltvej 'l . 9990 Skagen
Tell.08 - 44 38 83
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På udstilling i Elmshorn
Yor 6lz år gamle Abbysinier-kastrat, der
startede sin »2. udstillingskarricre« for et
års tid siden, skulle bruge et udenlandsk
CAPIB. Vi havde derfol besluttet os til at
tage med på udstillingen i Elmshorn ved
Hamborg i oktober. Flemming og Hanne
Sofie §neum havde også bestemt, at de ville
med ned og se udstillingen. Vi havde derfor
bestemt, at vi ville fllges ad derned torsdag
aften, således at vi havde fredag til at tage
på indkøb i Hamborg. Flemming blev des-
værre forhindret af arbejde, så der blev
plads til Mischa, vor newfoundlænder-
hund, i bilen.

Yi kørte hjemmefra torsdag kl. 16, og
turen forløb uden de store begivenheder,
indtil vi nåede syd for grænsen. Det skulle
ifglge Hanne Sofie ikke give de store pro-
blemer at finde til Elmshorn, for Elmshorn
»lå næsten i fru Sielaffs baghave« og Hen-
stadt-Ulzburg lå lige ved motorvejen. Et
check til det medbragte Tysklands-kort
viste imidl.ertid, at der var ret langt fra
Henstadt-Ulzburg til Elmshorn. Vi fandt
dog ud af, at vi nok skulle køre fra motor-
vejen mod Barmstadt. Nu kan man jo tage
fejl af udenlandske stednavne, og af bare
iver efter at have fundet noget der lignede,
drejede vi fra efter Bad Bramstadt. Vi fandt
ud af fejltagelsen, og ved hjælp af kortet
kom vi efterhånden på ret kurs via Itzehoe.

Vi blev hurtigt enige om, at omvejen ikke
var helt forgæves, for vi kørte gennem et
meget smukt tysk landskab. Skulle tvivlen
dog have nagct lidt inderst inde, blev den

åiort til skamme næste dag, hvor vi kørte
lidt rundt i omegnen - i dagslys. Mischa,
der normalt har bagsædet for sig selv - kat-
tene har campingvognen - besluttede sig
under turen at ptøve tilværelsen som skø-
dehund, så efter at have haft 85 kg hund på
skødet en stor del af turen, kiggede jeg
efterhånden lidt længselsfuldt efter skilte
mod Elmshorn.

Vi nåede Elmshorn ved 2l-tiden og fandt

efter et par foresplrgsler skolen, hvor ud-
stillingen skulle afholdes.

Fredag gik med indkøb oE besøg. I løbet
af fredag aften kom de andre camperende
tyske og danske udstillere, og vi havde en
meget hyggelig aften sammen.

Vi skulle udstille vore katte - »§i1i«r,
hellig birma og »Whisky«, abbysinier - om
lgrdagen, så vi stod tidligt op for at undgå
kg i dyrlægekontrollen. Det blev nu ikke
noget problem, den tyske dyrlægekontrol
lod meget tilbage at ønske, men heldigvis
fik vi hverken lopper eller sygdom med
hjem.

Udstillingen forløb stille og roligt bortset
fra lidt ophidselse hos birmaerne, som Gini
heldigvis ikke lod sig skræmme af. Whisky
fik sit CAPIB og blev nom. BIS, så det
kunnejo ikke være meget bedre.

Det var'vores første tysklandsudstilling,
og vi var meget glade for at have Hanne
Sofie med til at hjælpe lidt med de prak-
tiske problemer. Da det nok ikke er alle ud-
stillere, der har så sagkyndig assistance, vil
jeg slutte med at fortælle om nogle af de
ting, der er anderledes på en tysk udstilling.

Kattene skal være rabiesvaccineret senest
en måned fgr udstillingen og tidligst et år
fpr. Hos nogle dyrlæger kan det være en
fordel at bestille vaccination i forvejen, hvis
der drejer sig om flere katte, så er man sik-
ker på, at dyrlægen har tilstrækkelig vac-
cine hjemme.

De tyske bure er hgjere og ikks så brede
sorn de danske. Det siges, at ikke alle tyske
bure har samme stlrrelse, så det er en for-
del at sy burgardinerne ekstra lange - ca. 90
cm - så er man sikker på, at de kan nå ind
under gulvtæppet. Hvis pladsforholdene
tillader det, opstilles burene således, at kat-
tene tages ud fra bagsiden afburet. Det be-
tyder, at gardinerne skal kunne skilles ad
midt for bagvæggen.

Tyskerne desinficerer ikke burene så
grundigt fgr udstillingerne, det er derfor
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nød!'endigt selv at tage desinfektionsmid-
del med til rengøring afburet.

Pa udstillingen i Elmshorn blev der ikke
udleveret kattesand eller dåsemad. Kattene
må iovrigt ikke fodres under udstillingen,
det sa dog ikke ud til, at denne regel blev
håndhær'er.

Yi kørte hjem slndag eftermiddag, man-
ge gode oplevelser rigere. Hjemturen forløb
uden de store begivenheder, men der blev
kastet mange misundelige blikke efter de
mange danskere, der med campingvogn var
på vej sydpå på efterårsferie.

Birgit Mottensen.

Hobbyudstilling i Gasahallen Sønderborg
- 50N betalende besøgende

Den 1.-1. september afholdt vi hobby-
ucistlliing rgen. Det er fjerde gang, vi del-
tager i Åkrir-Fritids udstilling, som afhol-
cies hven andet år. Normalt skal man selv
iilr:relde sis. men Jydsk Racekatte Klub
bhr er specieit inviteret.

-18 stande var der, en ret stor udstilling
ai air i:a perlebroderier til faldskærmsud-
spn;g. speldere til katte.

Vr rar pænt repræsenteret af forskellige
racer. Burmesere, Aby, Siameser samt Per-
sere iforskellige farver, Colourpoint og

Chinchilla. Desværre måtte vi sige nej til
nogle, der gerne ville have deltaget, men vi
håber at vi næste gang får stlrre plads,

eller vi skal måske lave en ny igen, så alle
kan være med.

For første gang skulle publikum stemme
om den bedste stand, Der var udsat præ-
mier til stand + den, der havde stemt på

denne stand. Nummer I blev Jydsk Race-
katte Klub (stand l4) med 450 stemmer, ca.

ljVo.
Nummer 2 blev Perlebroderier (stand 45)

med 390 stemmer.
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På vores stand havde vi videofremvis-
ning af bl. a. Nørresundby-udstillingen, og
optagelse under udstillingen af video, der
ved senere lejlighed vil blive vist ved et stu-
diekredsmøde.

Fælles konklusion: hobbyudstillinger er
afslappende, bedre tid til at snakke med
andre kattefolk og bedre kontakt med
publikum. Sådan en fremfor udstillinger er
en god mulighed for at vække interessen
for racekatte, idet mange oprindeligt kom
fcr at se noget andet.

For pvrigt er vi lige blevet inviteret til en

ny hobbyudstilling i Haderslev af en anden
forening, som havde set vores stand i SØn-

derborg. Det er så den 7. hobbyudstilling i
de godt 8 år, vi har haft kredsen hernede.

Hilsen fra
Anne - Finn - Solveig - Irene - Karl Christian
Mogens - Marianne og Inge-Lise Andreasen.

Nyt ormemiddel
Som det fremgår af annoncen på side 22

kan man nu købe ormemidlet BANMINT
specielt for katte i håndkØb. Dette middel
har man længe kunnet få til heste, svin og

hunde, mens kattene måtte ngjes med at
anvende hundedoseringen ganget med to.
Dette kunne medføre, at en velvoksen kat
næsten blev kvalt i sådan noget som 30 cm
pasta!

I Tyskland har midlet været i handelen
længe; fØrste gang jeg købte det i smart
6ngangs, oralsprljte var i slutningen af
70'erne. Siden da har venlige tyske opdræt-
tere forsynet mig. Nu slipper de, for som
nævnt, BANMINT for katte forhandles
nu også i Danmark. Det er yderst nemt at
administrere, især hvis man overrumpler
katten mens den sover. - Og husk, selv om
katten ikke viser synligt tegn på spoleorm,
så kan dens killinger alligevel være infi-
cerede, hvorfor det er vigtigt at give dem
en ormekur inden vaccinationen. Med det
nye middel er det legende let!

,sr.

Kunsthåndværk ApS
Jætle,tlanttea 104 o 2880l
nf. Qzl44 15 14 og (02)

Giro 8 26 79 95

Ba{wærd
44 15 64

Kunstneren J. Jønsson har tegnet denne
smukke platteserie med kendte racekatte.

Motiverne er med en detailrigdom, som al-
le kattevenner vil glæde sig over. Platterne
er fremstillet i den fine blå underglasur
som er kendetegnet for bedste kvalitet. Le-

veres med postgaranti 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,-.

Sølv Tabby Skovkat Lagh&et
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Hvor blev kattene af?
I begl ndelsen af november afholdt FIFe sin
ordinære generalforsamling (GF) i Amster-
dam med deltagelse af 19 medlemslande.
To lande lod sig repræsentere af andre
medlemmer, hvorved stemmetallet ved
dette mode var 21. Med fare for at få på
puklen lra nogle enkelte, tillader jeg mig
hermed nogenlunde kort at referere »hæn-

delsen'.
\1an kunne i forvejen se, at interessen for

katte som sådan tilsyneladende er noget
nedadgående, idet de fleste forslag fra de
lorskellge medlemslande gik ud på admini-
strali\e spørgsmåi. Som et af bestyrelsens
meiiemmer sagde: »Der er nu ikke mange
iorsiag med kød pål« - og det havde han så

er igt re; r,

\u er det sådan i FIFe, at forslagene
behandies tørst i de respektive udvalg, der
så enten anbefaler eller fraråder general-
iorsanlrngen. Der er to udvalg: Dommer-
og LO-udr alget og Udstillingsudvalget, der
hrer rsær behandler de for dem relevante
Iorslag under udvalgsmldet. Derudover er
der er disciplinærudvalg, der udelukkende
behandler klagesager i et lukket møde, og
præsenterer et beslutningsreferat til gene-
ralio rsamlingen.

Dassordenen ved disse generalforsamlin-
sei er meget lig dem vi kender fra vore,
ned undtagelse af valg af dirigent. Der bli-
ier rkke valgt dirigent, formanden (præsi-
ien :en ) er selvskrevet.

Da præsidenten havde holdt sin indled-
ningstale, og Hollands Mr. van de Sman
srn velkomsttale, gik man over til god-
i<erdelse af referat fra sidste GF. Referatet
blev enstemmigt vedtager efter enkelte
ændringer og tilfgjelser, bl. a. af en tale,
\{me Rossi holdt under punktet »Even-
tuelt,, i Oslo. Denne tale blev af præsiden-
ten betegnet som »smageslgs«. Talen skal
ikke rel'ereres her, idetjeg sandt at sige ikke
kan huske den i detaljer, Men, som sagt, vi
vil alle kunne læse den i referatet fra dette
rnode.

-10

Herefter var det »Præsidentens beret-
ning«. Mr. Jimmieson lagde ud med at for-
tælle. hvor tilfredsstillende det er, hvert år
at opnå mere og mere for kattene. Han tak-
kede Norge for det fine arrangement i 1983

og roste deres evne for organisation. Han
omtalte atter fru Rossis smageslØse tale,
som efter hans mening ikke burde have
fundet sted.'

FIFe's regnskabsår blev omlagt sidste år,
hvorved indbetaling af medlemskontingent
blev noget kompliceret for medlemmerne.
Bestyrelsen havde besluttet at acceptere
forsinkelserne, således at alle medlemmer
kunne glre brug af deres stemmeret. Han
omtalte vanskelighederne i forbindelse med
afholdelse af GF 10-11 måneder efter regn-
skabsafslutningen og udtalte et lnske om
at kunne afholde GF ikke senere end 4-6
måneder efter regnskabsafslutningen. Han
takkede fru Steinhauser for den grundige
omorganisering af FIFe's regnskabsbgger
og hendes grundighed i regnskabsfgringen.
Jimmieson fortalte videre, at fru Rossi
havde arbejdet som sædvanligt, og at han
på grund af private rejser stolede på hende
mere end sædvanligt. Han sagde: »Jeg har
begået fejl ved at ville gfie alt for mange
tilfredse.« Han omtalte derefter vanskelig-
hederne ved de forskellige oversættelses-
arbejder, der bevirker langsommelighed i
udsendelse af materiale til medlemmerne.

Han havde i det forlgbne år haft mpde
med GCCF's formand, Mrs. Pring og
CFA's formand Mr. Swanson. Under dette
mlde havde hele katteverdenen været sam-
let, (iflg. præsidenten, altså).

Han omtalte stigende administrationsud-
gifter og til slut nævnede han muligheden
for at opdele FIFe i fire områder, nemlig a)
det Europæiske, b) pstblokken, c) Mellem-
amerika, og d) Stillehavsområdet.

Han sluttede'af med at appellere til med-
lemmerne om opmærksomhed under mø-
det især med henblik på FIFe's fremtid.
Hans sidste sætning lgd: »Please, use fair



play.« (Ærligt spil/retfærdig behandling.)
Det lød lidt mærkeligt på det tidspunkt,
men man kunne senere forstå hvor det bar
hen. Det viste sig nemlig, at bestyrelsen
havde indstillet generalsekretæren fru
Rossi, til en grundig behandling i Discipli-
nærudvalget. Denne personsag optog gene-

ralforsamlingen i så lang tid, at forslag fra
flere lande måtte udsættes til behandling i
1985, idet man simpelthen ikke kunne nå

det hele under det almindelige todagsmlde.
Jeg skal ikke her gå i detaljer over de for-

trædeligheder, bestyrelsen beskyldte hinan-
den for. Blot fortælle, at fru Rossi blev
stemt »tillidsværdig« den ene dag og
»ikke-tillidsværdig« dsn næste, efter at den

tilstedeværende advokat havde giort op-
mærksom på det juridisk forkerte i at gen-

optage en afsluttet sag fra den ene dag til
den næste. GF var dog af den opfattelse
(iflg. en afstemning), at den var øverste
myndighed, hvorfor den selv kunne be-

stemme hvad som er rigtigt.
Slutresultatet blev at fru Rossi afløses af

hr. H. G. Scholer som FIFe's generalsekre-

tær med øjeblikkelig virkning. Samme hr.
Scholer var også på Disciplinærudvalgets
dagsorden, men det syntes ikke at have for-
styrret nogen.

De forskellige landes og FlFe-bestyrel-
sens forslag blev da også ind imellem den
offentlige storvask gennemgået, og refere-
res nedenfor.

FIFe-forslag
Dommerelever skal være tilstede ved Best-
in-Show udtagelse - vedtages enstemmigt.

Under 6ndågsudstillinger må en dommer
med elev kun dømme 25 katte. - Teksten
foreslået af Danmark allerede i 1983 - blev
vedtaget med 20 stemmer.

Dommereksamen skal alholdes skriftligt
- vedtaget med 21 stemmer.

Administrationsmateriale vedr. udstillin-
ger opbevares i 3 år - vedtaget med 21

stemmer.

Danmark
Forslag om indfgrelse af engelsk som ene-

ste sprog. Dette forslag medførte en læn-
gere diskussion. Landene syd for Tyskland
var ikke enige i DK's fremstilling at95Vo af
samtlige tilstedeværende har engelsk som
andet sprog. Advokaten meddelte desuden,
at dette ikke kunne lade sig glre, idet FIFe
er indregistreret i Chambre de Commerce i
Geneve, Svejts, der ikke vil acceptere et
hovedsprog, der er forskellig fra stedets.
Desuden oplystes det, at Felis Danica har
fået besked om, at engelsk ikke kunne
accepteres i Svejts. (Dette har sekretæren
blot glemt at meddele under sidste forret-
ningsmlde i FD.) På grund af de fremkom-
ne oplysninger og kommentarer, blev for-
slaget trukket af DK's delegat.

Forslag om at separere Colourpoint-
Tabby gruppen blev vedtaget enstemmigt.
Herefter er alle farver i egen gruppe, med
certifikatstatus. Vedtaget med 2l stemmer.

Forslag om at omnummerere Foreign
White til 24W blev nedstemt med 13 stem-
mer, kun 4 stemte for.

Forslag om at en Int. Ch. skulle til ud-
landet efter at have opnået hhv. 2 BIO/2
nomineringer i sit eget land bortfaldt, idet
10 stemte for og 10 imod. Det betyder, at
Int. Champs kan udstilles hjemme 100
gange om det så skulle være, de kan bare
ikke opnå titlen Grand. Champ, med min-
dre udstillet 6n gang i udlandet.

Australien
Forslag om at indføre genetisk beskrivelse i
racenummereringen blev nedstemt med 13

stemmer, kun 4 stemte for.
Forslag om anerkendelse af et nationalt

udvalg for Australien til godkendelse af
evt. nye racer blev nedstemt med 15 stem-
mer, kun 5 stemte for.

Forslag om en specialordning vedr. dom-
mermedlemsgebyr for australske dommere
blev nedstemt med 17 stemmer, kun 3 stem-
te for.

Italien
Forslag om at forbyde 2 internationale ud-
stillinger på to på hinanden fglgende dage
samme sted blev vedtaget med 13 stemmer,
8 stemte imod.
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Forslag om at Exotic Shorthair skulle
dgmmes af langhårsdommere blev ned-
stemt med l5 stemmer, kun 6 stemte for.

Østrig - ØVEK
Forslag om at Maine Coon opdeles i grup-
per svarende til Norsk Skovkat blev ved-
taget med 20 stemmer.

Forslag om at der mellem to nationale/
internationale udstillinger i en omkreds af
300 km skulle gå 14 d,age imellem blev ned-
stemt med I I stemmer, 9 stemte for.

Forslag om at Exotic Shorlhair skulle
dømmes af Semilanghårsdommere blev
nedstemt med l5 stemmer, I stemte for.

Brasilien
Anmodningen om at de i Brasilien uddan-
nede dommere anerkendes. Besluttet med
21 stemmer: Dommere uddannet i Brasilien
kan ikke kaldes nationale dommere. De til-
lades dog at dømme på klubudstillinger
dog uden at kunne tildele certifikater.

Frankrig
Tatoverede katte kan ikke længere udeluk-
kes fra udstillinger, ej heller fra bedømmel-
se. Vedtaget med 2l stemmer.

Forslag om at antallet af 150 katte, som
krævet iflg. udstillingsreglerne for at kunne
kalde udstillingen International, nedsættes
til 120. Nedstemt med 14 stemmer, kun 5

stemte for.

Norge
Forslag om at der pr. L januar 1985 alle
FIFe medlemmer skulle have I eller mulig-
vis 2 stemmer blev trukket af delegaten
elter at advokaten forklarede »juraen« i
forslaget.

Forslag om at de medlemmer, der ikke
har betalt kontingent rettidigt, mister stem-
meretten, blev også trukket.

Forslag om at importerede kattes kat-
terinavne kunne skrives i kataloger. Af
diskussionen fremgik, at denne regel ikke
eksisterede, men at man havde glemt at
sløjfe et afsnit i udstillingsreglerne. Det dre-

3l

jer sig om § 48, hele første afsnit. Herefter
indeholder § 48 kun en bestemmelse om, at
der skal være en udstillerliste i alle katalo-
ger.

Holland - FELIKAT
Forslag om en opdeling af Orientalere, tab-
by, i hver sin gruppe (dvs. de spottede op-
deles i farver) vedtages med 21 stemmer.

Forslag om at Manx kun accepteres i de
farver, der er naturlige for Europ6en, samt
samme farver med hvidt blev nedstemt med
l4 stemmer, kun 5 stemte for.

Forslag om at kunne udtage Bedst-in-
Show i enhver race på betingelse af at
mindst 40Vo af de udstillede katte i den
kategori med mindst 35 eksemplarer er til
stede blev nedstemt med l6 stemmer, kun 3

stemte for.

Tyskland
Forslag om at udarbejde en standard for
Huskatte blev vedtaget med 21 stemmer:
Standarden er som følger:

Venlighed, fysisk kondition og ligevægt
er Huskattens væsentligste egenskaber. Der
må ikke være fysiske defekter. Skønt en

bestemt ))type« er uden betydning, skal
katten være velproportioneret og i balance.

Punktskala:
Fysisk kondition ..................... 25 points
Balance & proportioner........,... 20 points
Pleje ........... ....... 15 points
Qjen- ogpelsfarve + aftegning .... 15 points
Temperament... 25 points

Belgien
På grund af GF's behandling af Mme.
Rossi trak Hr. Rossi samtlige forslag.

Luxemburg
Forslag om etablering afen ny titel »Euro-
pa Champion« blev afvist af generalfor-
samlingen. Det blev vedtaget, at udstil-
lingsudvalget udarbejder regler for evt. af-
holdelse af »Best-of-the-Best« i FlFe-regi.
Forslag skal fremlægges på næste GF.

Forslag om tvungen vaccination mod
katteinfluenza blev nedstemt med l6 stem-



mer, kun 3 stemte for. Begrundelserne var:
Vaccinen, der forhandles i Tyskland, har
iflg. præsidenten, dræbt mange killinger.
Iflg. samme er der ikke anden vaccine i
Tyskland. I andre lande (Sverige, Spanien)
fås vaccinen slet ikke. Desuden nævntes, at
flere havde erfaring med at vaccinen ikke
beskytter. (Det som kunne undre en uden-
forstående er, at ingen i den store interna-
tionale forbund kunne komme på den id6,
at FIFe i kraft af sin styrke burde sætte en
kampagne i gang i de lande, hvor dets med-
lemmer residerer. Man kunne f. eks. fra
FIFe rette henvendelse til disse landes vete-
rinære myndigheder med krav om vaccina-
tion med f. eks. den canadiske vaccine, der
her i landet har vist sig at være ret så
effektiv. Men nej, INGEN kom med det
forslag!)

Forslag om opdeling af rex i farvegrup-
per blev trukket af delegaten.

Herefter kunne man ikke (pga tidnød)
behandle flere landes forslag. Derved ud-
sættes Sveriges, Finlands, Holland-MUN-
DIKATs, Svejts' og Spaniens forslag til
næste år!

Forslaget om, at der skulle hengå 12

dage mellem 2 udstillinger for en enkelt
kat, kunne heller ikke behandles på grund
af tidnpd. Dette forslag tillod jeg mig at
tage op i udstillingsudvalget, hvor det blev
nedstemt med begrundelsen: Der er alle-
rede for få katte til udstillingerne! Præsi-
denten fremførte, at en stor del af Tysk-
lands katteejere har speciel campingvogn
indrettet til udstillingsturn6er på 2-3 måne-
der, og disse mennesker kunne man ikke
hindre i at deltage på samtlige udstillinger i
sæsonen! Mine argumenter om, at katten
måtte da blive stresset ved at være udstillet
hver uge, var der ingen der tog alvorligt.
Udstillingsudvalget ville så fremlægge mit
forslag til GF, men ak! - det var der ikke
rid til.

Man fik dog tid til at behandle Polens
ansøgning om optagelse. Efter nogle
diskussioner om dette lands vedtægter, der

blev fremsendt til FIFe på fransk, blev
Polen optaget med 19 stemmer for 2 imod.
Holland-FELIKAT påtog sig at betale det
fgrste års kontingent.

Generalforsamlingernes afholdelsesdato
og -sted blev også diskuteret. Oprindeligt
blev det foreslået allerede i 1985 at afholde
GF i maj måned. Efter stor modstand fra
DK samt de Skandinaviske lande vedtoges
det at afholde 1985-GF på den allerede
fastlagte dato i november og fra 1986 at
afholde GF i sidste weel-end i maj. For
1986's vedkommende i Spanien, og i 1985,
som planlagt, i San Marino.

GF afsluttedes med tak for ro og god
orden.

- Og så er det jeg spø'r, som i indlednin-
gen: HVOR BLEV KATTENE AF?

Susanna Bugge.

P.S.: Når vi får delegatens officielle referat,
vil det kunne fås ved henvendelse til
sekretæren.
Når de ovenfor nævnte stemmetal
ikke altid giver 2l skyl§es, at de
manglende har afholdt sig fra at stem-
me.

Annoncepriser i 1985
Opdrættere Firmaer
lx 4x* lx 4x*

l/l-side,,.... 400 1400 700 2400
l/2-side...... 200 700 350 1200
l/3-side...... 150 500 250 900
l/4-side...... 100 350 175 600
l/8-side..,... 50 180 85 300
* forudsætter forudbetaling.

Opdrætter- og avl-annoncer kr. 60 for €t
kalenderår. I disse annoncer foretages kun
evt. adresse- og telefonnummeræpdring i
løbet af året, og de må ikke fylde mcre end
5 linier.

Killinger netop nu: kr. 50 pr. optagelse.
Annoncepriserne er exclusive moms.
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Af Vibeke Mengel

Christi af Pacilak, 0148-83
Blås kildpadde / hvid Perser
CAC i Næstved 1984, Odende 1984
og Champion i Hgrsholm 1984,
Ejer: Connie Rohde.

Cita Rajah, l8-l l-80
B runmas ket Colourpoint Perser
CAC i Århus 1962,
.\'ørresundby 1983

og Champion i Horsens
I 984.

Ejet. Birgile Møldrup.

J{

Lessur Black lce
Orientalsk Korthår - Ebony
CACIB i Hamborg 1983, Nørresundby 1983
og Int. Ch. i Odense 1984.
Ejer: Dorte & Jesper Kaae,

CHAMPIONGALLERIET
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David af Ølsted,
Cho ko ladep let t e t O r ie ntals k Ko r thå r
CAC i 1983 Herlev, Nørrebro, Hamburg
CACIB i 1983 i Hannover, Hillergd og
Nørresundby.
BIO i Roskilde 1983, Hamburg 1984 og
Grand lnternational Champion i
Essen 1984.

Eje r : H elle M ølle r- M adsen.

Kornheddinges Tekla,06-1 2-8 I
Rødtabby Europå. Champion i Horsens 1984

Eje r : C harlot te H eibe rg.

Zakko's Dee-Choko, I 0-09-79
Choko lade mas kel C o I our po inl Pe ts e r
CACIB i Fredericia 1983, Hamburg 1983

og lnt. Ch. i Kobenhavn 1984.

Ejer : Inge- Lise Andreasen.

Pegasus Geisha,

Havana
Int. Ch. i 1981.

CAP i Århus 1984, Hamburg 1984 og
Premier i Næstved 1984.

Ejer: Helle Møller Madsen.
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Pussr, hvlskede ieg, Pussl -
du ved. Det ar lærdig katte-
mad, som bare hår det hele
...o9 er drønlækkert. NU kø-

ber jeg
selv ind
- man er
vel srn
egen...

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

er det og-
så bedre,
det er ba-
re så be-
sværligt!

tens godt
råd?

Pussi (ny) variant, ,udkost tørtoder med g etags
smag (lisk, levar og kødsmag) i samme pose. 800 g.

Pussi møre nærlngsbidder, hatvtøt tutdkost i 4
poser å 85 g. I alt 310 g = I nettiden
Pussi dåsemad med kød,625s.
Pussi dåsemad med fisk, ozss.
Pussi dåsemad med lever, ozss.
Pussi dåsemad med
kylling, oese.
Pussi dåsemad med
hjerte,625s.

=a.r
§

Pussi
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Zakko's Lilac Echel le, 0 1 -03 -80
Lil I amas ke t C o I ourp oint P e rs e r
CAC i Århus 1984, Horsens 1984 og
Champion i Næstved 1984.
Ejer: Inge- Lise Andreasen.

Romeo a' Hunter, 15-10-82
Creme Burmeser
CAC i Herlev, København og Århus
CACIB i Hamburg, Næstved og
lnt. Ch. i Odense lalle i 1984 1
Ejer: Ann & Palle Jæger.

J oac him af B æ kgårde n, I 5 -06 -7 9

C reme mas ket C o lourpoint Pe rse r
CAPIB i Åbenrå 1982, Nørresundby 1983
og Int. Pr. i Hamburg 1984.
Ejer: Karen-Marie Petersen,

Adoneam Blue Angel
Blåtortie Siameser
CAC i Næstved og
Odense og Champion i
Hørsholm 1984.
Ejer: Dorte &
Jesper Kaae.
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Blue Masetto af Sikiboon, Blå Burmeser

C A P i København I 984, Å rhus I 984 og Premier i Odense I 984
Ejer: Marianne Roth.

Mac Burney's Blue Cherie,02-06-82
B I åmas ke t C olourpoint Pe rs e r
CAC i Fredericta 1983, Nørresundby 1983
og Champion i Roskilde 1983.
Ejer: Ingrid Tiainen.
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In. Ch. Moso af Pegu Yoma
Brun Burmeser
Vinder afavlsklassen trc gange i
1984: marts i Århus, april i Horsens
og oktober i Odense.
Ejer: Sterna Gilbe.

San-T-Ree Mascot, 30-7 -83
Brunmasket Siameser
CAC i Giessen,,Essen 2x, demed Champion
CACIB i G{jtersloh, Elmshorn og
lnt. Ch. i Odense, Alle i 1984.
Ejer: Kis Østerby. 

,__

Brown Brasilia af Pegu Yoma,
Brun Burmeser
CAC i Roskilde 1983, Århus 1984
og Champion i Horsens 1984.
Ejer: Sterna Gilbe.
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Tiara Tara van Anatevka,02-07-83
Brunmasket Siameser
CAC i Essen, Gtitersloh og Champion
i Hørsholm 1984.

Ejer: Kis Østerby.

Ban-Thai's Jul chen, I 3 -0 I -8 3

Lillamasket Siameser
CAC i Roskilde 1983, Herlev 1984 og
Champion i København 1984

CACIB i Århus 1984, Berlin 1984 og
Int. Ch. i Hamburg 1984.

Ejer: Jytte Hjo Taplov.

!: i§in .: x
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Klubmeddelelser

Kontingentet for 1985
forfalder til betaling pr. 31. decem-
ber 1984. Husk, beløbet er blevet
forhgjet til kr. 175 pr. hovedmedlem
og kr. 25 pr. familiemedlem. Hvæsse-
brættet nr. l-1985 vil kun blive
udsendt til dem, der har betalt inden
1. marts 1985. Abonnement på bla-
det er uændret kr. 50. - Spar os for
portoen til rykkerbreve, BETAL
TIL TIDEN eller meddel udmel-
delse.

Studiekreds i
pstjylland
Lfidag 22/9 84 var der indbudt til studie-
kreds, som blev afholdt i Århus. Der blev
vist videofilm fra udstillingen i Solside-
hallen i Ngrresundby.

Der mødte 48 medlemmer op. Efter en
kort velkomst præsenterede man sig selv
og sine katte. Filmen blev vist og bagefter
var ordet frit. Interessen for studiekredsen
var stor, og der kom mange gode forslag
til fortsættelse fremover. Næste møde for-
ventes afholdt i januar måned og bliver for-
mentlig et dyrlægebesøg. Medlemmerne i
Østjylland får endelig besked.

Klaus Donneborg.
§a

HUSK - stamtavlen skal altid fllge katten,
såvel ved salg som hvis katten gives som
gave.

Studiekreds -
Nordjylland
Efter at efterårets program - pelspleje,
genetik og linieavl er vel overstået, fortsæt-
ter vi i 1985 med følgende aktiviteter:

9. februar går turen til Aalborg Zoo,
hvor vi skal se på lidt stØrre katte, end vi
normalt har med at Eøre, Zoologen i Aal-
borg Zoo har givet tilsagn om at lave et
program, så hvis der er noget,. I gerne vil
høre om - ring da hurtigst muligt til under-
tegnede. I gvrigt er der gratis adgang, og vi
mødes kl. 14,00 præcis ved hovedindgan-
gen.

Den 30. marts kl. 14,00 kommer Richard
Petersen og fortæller om Burmeseren. Både

temperament, standard og hvad der ellers

er af spændende ting om denne dejlige
race vil der blive fortalt om. Naturligvis
vil der være et par eksemplarer med af
racen, så vi kan se dem tæt på.

Dette mØde holdes i Lokalhistorisk
Arkiv - Peder Barkesgade 5 (bag Vor Frue
kirke) i Aalborg.

Dorte Kaae.

UDSTILLINGSSEKRETÆRER I:

DARAK RACEKATTEN
Hanne Kaarsberg Kim Brems

Albjergparken 55, I mf Schoutgården 7
2660 Brønsby Strand 2971 Draggr
Tlf.: (02) 73 76 38 Tlf. (01) 53 83 57
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Konsulenter
Skulle du have splrgsmål at stille vedr. ud-
stillinger, forberedelse etc., fodring, katte-
fødsler, pelspleje eller lignende, kan du
henvende dig til klubbens nedenstående
konsulenter, der gerne hjælper alle med råd
og vejledning. For fremtiden skal opdræt-
tere, der har brug for hjælp til farvebestem-
nelse af killinger, selv betale konsulentens
kørsel, der p. t. andrager kr. 1,05 pr. km.
Har du sygdomsproblemer, henvend dig da
til den nærmeste smådyrs-dyrlæge.

KONSULENTER:

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

6400 Sgnderborg 6681 Holsted St.
Tlf. 04 - 42 94 s6 Tlf. 05 - 39 35 l s

Champ. -g alle rie t - fo rts at

Klingeskov's Ro, f. 1983

Brunmasket Siameser
Champion i Hørsholm 1984

Ejer: Hanne Bassøe.

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

Jean Price
Kobbelh6jvej l9
9260 Gistrup
Tlf. 08 - 3l 43 93

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

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21

8270Højbjerr
Tlf. 06 - 27 t0 02

Lara Tiger Zenta, f. I 5-09-8J.
Plettet OKH.
CAC i Nøstved, Odense.

Champion i Hørsholm 1984.

Ejer: Anna Mørie Karlsson.

t
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Ormekurcn til kat r Vermox@ vet.
Vermox vet. tabletter er måske lidt vanskeligere at give for en
ny katteejer.

- Til gengæld er Vermox vet. effektivt og bredspektret.
Dette betyder færre behandlinger.

Den drægtige kat behandles 2-3 uger før fødsel.
Killinger og moder behandles 3-4 uger efter fødsel.
Killinger behandles igen inden vaccination.
Øvrige katte behandles 'l-2 gange om året.

Dosering:
Killinger: 1/4 tablet 2 gange daglig i 5 dage.
Voksne: ll2tablet2 gange daglig i 5 dage.

Pakning og apotekspris incl. moms:
10 tabl. 100 mg, kr.26,85.
Vermox vet. er V-mrk. og kan købes receptfrit.

A JANsiSENPHAFIMAS
(9 HAMMERBAKKEN 21 .3460 BTRKERøD.TLF. (02) 81 10 44

:'
!
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OPDRÆTTERE
PERSERE

AF AGERSNAP. - Opdræt at porsers I farverne sort,
rød, cr€m€, blå og blåcr6me. Norma Agersnap Lar-
sen, Jernban€gado 27, 6670 Holst6d. Tlf. 05 -
39 35 15.

LYNGE'S. - Opdræt at rødtabby, rød, sort, tortla,
blå, creme, blåcrem€ og tortle-smoke. Pla Lyng€
Høj€r, Gl. Kirkv€J 4, Thorup, 9330 Dronnlnglund.
Ttf.08-857t36.
MENAGE. - Perseropdræl i.farv€rn€ rød, rødlhvld,
sort, sort/hvid, blå, blå/hvid, crems og blåcreme.
Hanne Jacobsen, Rossnleldtparken 103, 9400 Nr.
Sundby. Tlf. 08 - 1 7 98 04.

OF NESS. - Opdræt af parsore I creme, blå og
blåcromo. Sonla Stoltenborg, Jacob Adelborgs A116
50, 8240 Risskov. Tlf. 06 - 17 84 17 e!.17 96 76.

COLOURPOINTS
AF AGERSNAP. - Opdræt at brun, blå, lllla og cho-
koladomasksde colourpolnt. Norma Agorsnap Lar-
sen, Jernbanegada 27, e670 Holsted. Tlt. 05 -
39 35 15.

A gox tttne. - utre

HUNTER. - Burmeseropdræt I brun, rød, cr6me og
tortie. Ann og Palle Jæger, Torrupvej 49, 6800
Varde. Tlf.05 - 26 95 09.

KLIVAGER. - Burmeseropdræt, klllinger l€jllgheds-
vis til salg. Aase og Ole Klivager Jens€n, Vestre
Land€vej 7, 6800 Varde. Tlf. OS - 22 43 A1 .

NøRR. - opdræt al burmos€re I farvorne: brun,
lilla, ød, tortio og creamo. Karln og Erlk Nlelson,
Sonat€vej 3, 8700 Horsens. Tlf. 05 - 62 87 65.

AF PEGU YOMA. - Opdræt af brune burmesero.
Sterna Gllbe, Mlltonsvsj 21,8270 HøJbj€rg. Tlf. 06 -
27 1002.

AF SIKIBOON. - Burmoserkllllngor lolllghedsvls tll
salg. L€ne Bang Sørensen, Llllov€l 5, Bal3l€v, 5592
Elby. Tlf. 09 - 42 1 7 58.

SIAMESERE OG OKH
ALLEGRETTO. - Opdræt af slamesers I dlverse rar-
ver, både hel- og tabbyma3kede - lramt OKH.
Jytto HJo Taplov, Klrkerupve, 16, Klrkorup, 4(x)0
Rosklldo. Tlf.02 - 38 71 96.

AF BAJANG. - Opdræt af slam€sere, brun- og
chokoladem. OKH: Havana, Blå, Ebony, Lavendel.
Lene og Aase Chrlstlanson, Slåenvaj 1,7080 Bør-
kop. Tlt. 05 - 95 73 06 61. 05 - 92 '12 17.

BALLYBORN. - Opdræt af Forelgn White, samt af
brun-, rød- og skildpaddemaskede siames€re. Allan
Lanng, Ndr. Strandvej 134,8240 Risskov. Tlf. 06 -
17 86 89 (20-22).

FLORENTINE. - Gudrun Thomson, Kllnt€bjergveJ 5,
5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 1658. - I skoloterlen:
Gl. Strandfoggdgård, Grønhø|, 9480 Løkk6n. Tll.
08 - 88 31 88.

AF JAWHARA. - Llll€ Slamæeropdræt I forsk€lllgo
farv€r. Killingor leJllghedsvls tll salg. Ann6 Lls€
Kaae, lngrlds Alle 13, 5250 Odense SV. Tlf. 09 -
12 52 91.

KLINGESKOV'S. - Opdræt a, brunmask6d6 Siam6-
sero. Kis Østerby, Klingeskov 13, 5450 Ottorup.
Tlf.09-821844.

PEGASUS. - Opdræt at Orl€ntålsk Korthår, Slam6-
s6r€ og fuldlarvede, Havana, Lavendel, Blå og
Ebony. Juno Krogsøe, Kr€ngerupv€l 91, 5690 Tom-
merup. Tll.09 - 75 14 17.

SALWEEN BLUE. - Siamesere 24a, 24b, 24c.
OKH: Havana, Blå, Lavendol, Ebony. S08se Lsldltz,
Østbanetorv 1r, SOOO Århus C. Tlt. 06 - 1'27340.

I forskol-
lige mask€Jarv€r. Bl ng Hede-
vel 408, 8250 Egå. Ttf.06 - 224601

ZAKKO COLOURPOINT. - Speclalopdræt af: Lllla,
Chokolade-, Blå- og Brunmask€t. lnge-Llse
Andreason, Arnkllsmaj 1, Hestehave, 6400 Srn-
d"rborgM

BRITISH SHORTHAIR
GRACIA'S. - Opdræt af Brltlsh Shorthalr. Sunde,
kærllge og frlt opvoksode kllllngor l€lllgh€dsvls tll
salg. Susanno og Walter Lorontzsn, Bolllsvol 16,
9440 Aabybro. Tlt. OA - 24 24 76.

ABYSSINIERE
AF FREDENSLUND. - Opdræt af Abysslnt€re (amo-
rikansk, hollandak, svensk, dansk Itstamnlng) og
Siam + Orlontalsk Korthår. Lls Rhymer Frlls, Fro-
donslund, BøgobJorg, 5471 Søndersr. Tlt. 09 -
89 15 03.

PERAOENIYA. - Opdræt af vlldttarvedo
abysElnisr€. Ellen Lønbæk, Sydtoften
viby J. Tlf. 06 - 29 31 05.

og
23,

SIGIRIYA. - Opdræt af vlldtlarvode og røde abys-
sinlere. Jørg€n K. And€rsen, Fag6rhl6m, Allestrup,
891 1 Allingåbro. Tlf.06 - 48 18 84.

BURMESERE

Colourpolnt-opdræt
rgltto Vonslld, Skærlt

øde
8260

AF BøGEBAKKEN. - Lllle burmæ€ropdræt, kttttn-
96r i forsksllige farver. Anna lbsen, Uranosvel ll,
9210 Aalborg SØ. Tlf.08 - 14 03 39.

TIYOKO. - Opdræt af Orlontalsk Korthår/Slameser,
samt Plottet Orlentalor. Havana - Blå - Lavendel -
Ebony. Margit Sørensen, En6bærvænget 20, Thurø,
5700 Svondborg. flt.09 - 20 61 56.

AF KÆHLERSHøJ. - Opdrot af blå og brun€ bur-
mesere samt Holllg Blrma. Kllllnger lolllghodsvls tll
salg. Hann6 KæhlershøJ, Melbyvel 86, 5486 Grlnd-
løse. Tlf.09 - 86 12 70.
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TROLLE. - Slam - Forelgn Whlto kllllngor. Eng€lsk
lmport af avlshunner. Export: Schw€lz, Tyskland.
Birgltte Trolle, Rådyrvænget 2, 3450 All6rød. Tll.
02-27 0035.



OPDRÆTTERE, lortsat RIBERIA'S. - Svensk og dansk afstamnlng I blå-
sort-smoke og llerfarvet. Jan P€dersen, Ned6rball€-
vei 20, 5463 Harndrup. Tlf. 09 - 88 1 7 08.

BIRMA
SOFIE'S. - Specialopdræt af Hellige Birmaer i

maskefarverne blå og brun. Grundstamme hol-
landsk import. Bestillinger på killinger modtages.
H. Sofie & Flemming Sneum, Sædding Strandvei 81,
671 0 Esbjerg V. Tll. 05-15 28 77 .

MANX
QUINTESSENZA. - Manxopdræt i 8 generationer
efter Grand lnt. Ch. og lnt. Ch's. Killing€r i mange
farv6r. Else Luders, Grøndals Parkvoi 82, 2724
Vanløse. Tlf. 01 - 7l 71 81 eller 03 - 47 0270.

TUNG-SI. - Foreign Whlte. Opdræt af Forelgn Whlte
og Siam. lng€-Lis Chrlstiansen, Jægerbuen 20,
2635 lshøl. Tlf. 02 - 73 84 93.

AF øLSTED. - Opdræt af chokoladeplettet Orl6n-
talsk Korthår, Havana og Siameser. Helle Møller-
Mads€n, ølstodgårdsvel 19, 5230 Odense M. Tlf.
09 - 15 87 80.

CORNISH REX
BODWIN. - Eksklusivt opdræt I mang€ farver, nu
også hvid. Ny norsk alvshan. Bestllllnger modtagos.
Susanna Bugge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet. Tlf.
06-27 2819.

PERSERE

TIL AVLSTJENESTE
COLOURPO!NTS

Rødtabby perser. AHMAD EL KUWAITI. Pla Lynge
Høier, Gl. Kirkv€i 4, Thorup, 9330 Dronninglund.
Ttf. 08 - 85 71 36.

Creme perser. ANIKA JONATHAN, Kirst€n Peder-
sen,
17 68

VibevaBnget 99, 5250 Odense SV. Tlf. 09 -
i 59.

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

Sort pers€rhan. BORUPS RICKY KASSANDER d. tl
og importeret rødtabby persor ANIKA LASSELILL.
Jørgen Ernst & Lisbot Larsen, Nørrogade 38, 5592
Eiby. Tlf. 09 - 46 1 I 31 .

Sort perser. DAVE AVIGNON, parrlngsgebyr 800 kr.
Elisa Andersen, Dronning Dagmarsvel 52, 7100
Veile. Tlf . 05 - 84 05 31.

Hvid Pers€r 2a. CH. DENNIS LA DOUCE, 3 x BlO.
Lls Christens€n, Ebeltoftvel 15, Tfutrup,8410
Rønde. Tlf.06 - 36 72 84.

Sort perser. HOSTRUP'S NEBUKANESER. Anns-
llge Hansen, Assensv€l 14, Brod,5492 Vlseenblerg.
Ttf.09 - 47 14 09.

Brunmasket. MR. CHARLIE BROWN AF TAMARA,
nr.2 pA top 10, 82-83. Bedste brunmaskåt, Sonla
Krist€nsen, Apotekerbakk€n 21, 8783 Hornsyld. Tlf.
05-687013.

Blåmasket FELIX AF AGERSNAP. B6nte P6tt6rE6n,
Thujave,l 60, 5250 Odonse SV. Tlt. 09 - 1 7 06 86.

Blåmaskot Colourpolnt. CH. MISTY BROWN'S
KING. Lis Christensen, Ebeltofw€l 15, Tåstrup,
841 0 Rønde. Tlf. 06 - 36 72 84.

PELLE AF DYSSEC, se under persere.

Brunmasket. SULTAN AF BÆKGAROEN. Birgltte
Vonslld, Skæring Hedeve,408, 8250 Egå. Tlf. 06 -
22 46 01.

Chokolad€maskot CH. ZAKKO'S CHOKO EKKO
(BlO). 1 x Bodste Colourpolnt. 1 x Bodst€ modsat
køn. lngs-Lise Andrsasen, Arnkllsmaj 1, 6400 Søn-
derborg. Tlf. 04 - 42 94 56.

BIRMA
Birma, b|åmasket. ARYAVARTHAS. CANDY, f.
21.01.82, H. Sofie & Flemming Sneum, Sædding
Strandvei 81 , 671 0 Esbjerg V. Tlf. 05-15 28 77 .

Brun burmos€r lNT. CH MOSO AF PEGU YOMA,
3 x BlO, 2 x BOX, 3 x nom. BlS. Leukæml t€8t6t.
Sterna Gilb€, Miltonsvol 21,8270 Hølblsrg. Tlf. 06 -
27 10 02.

t.
Ch. på 6 udstllllngor. Ann og Palle Jæger, Torrup-
veJ 49,6800 Vard€. Tlf.05 - 26 95 09.
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Blå pgrser. HOSTRUP'S PAU. Greto Dlxon,
væng€t 10, Tr€lds, 7000 Fredsrlcla. Tlf. 05-95

Koglo-
E0 89.

Cr€m€/Hvld psrs€r. MAYDAN SHAH'S BUGGY.
Blrte Kristenson, Vesterløkk6 4, Ny Nørup, 7182
Bredston. Tlf.05 - 88 32 09.

Sort perser. PELLE AF DYSSEC, gen for lilla og cho-
kolade. Christa Madsen, H. P. Hensensvej 3,6400
Sønderborg. Tff. 04 - 42 74 77 .

Blå perser. PERSY VIRKELYST. Charles Nlels6n.
Emtekærgade 9, 5592 EJby. Tlf.09 - 78 13 65.

Bød perser. SAMSON OF VALENTINOS. Egon Wotf,
Avei 10, Mø|by,6560 Somm€rsted. Tlf.04 - 55 46 75.

BURMESERE
x

BlS, 2 x nom. BlS. Aase og 016 Kllvagor Jens6n,
V€stre Land€vel 7,6800 Varde. Tlf.05 - 224361.



SIAMESERE OG
onrENiaLsK KoRrnÅn

Ebony (lFA-testot) lNT. CH. BENJAMIN AF BAJANG.
Gen for blå og lilla. Lone og Aaso Chrlstlans€n,
Slåonv€l 1, 7080 Børkop. Tlf. 05 - 95 73 OO el. 05 -
92 12 17.

Havana HERMES AV ITZA (29). Svensk import - ren
enoel8k stamtavle. Far tll bedste slam OKH' Oår-ak
noi. 82. Susse Leiditz, Østbanetorv 1', 8000 Ar'
hus C. Tll. 06 - 1273 40.

OPDRÆTTERE, lorlrat

Blåmask€t SALWEEN BLUE HENRI. Fad€r: lmport
fra Holland. SUss€ Leidltz. Østbanetorv 1, 1. gal,

SOOO Århus C. Tll. 06 - '1'2 73 40.

OKH - Lav€ndsl CH. SALWEEN BLUE'S LAVENDEL
MABCH. Søn af: lnt. Ch. & lnt. Pr. Salween Blu's
Kaslmer. Chr. Dorf, Åbl6rg 18, 6340 Kruså. Tlf.
04-67 1275.

Blåmasket slameser. SILVANAS HASSAN (lFA-
tsstet). Eva Juhl Mikkels€n, Gyldenløvesvej 20,8700
Horsens. Tlf. 05 - 65 72 68.

Blåmaskot slameser (mogst tln arstamnlng) TUNG-
sl BLÅ EKLIPTIKA. lng6-Lls Chrlstlansen, Jægor-
buen 20, 2635 lshøj. Tlt. 02 - 73 84 93.

Foreign Whlte (lFA-testet) GR. lNT. CH. URUGUAY
HVIDE PERRY. Grand lnt. Ch. på I udstllllnger.
13 x nombls, 10 x B€st in Show titler. Blrgltte
Troll€, Rådyrvænget 2, 3400 All€rød.Tlt.02-27 0035.

ABYSSINIERE
lNT. CH. AKSUM AF GLÆDE (23), 3 x BlO, 3 x BlR.
CH. KIANDA'S ASTERIX (23a), 2 x BlS. Lls Rhymor
Friis, Fredenslund, Bøgebierg 7, 5471 Søndergø.
Ttf . 09 - 89 15 03.

GODT NYTÅR!
- med en masse af

dejlig kattemusik!
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Gassius

KATTESA}ID

KONCENTRERET
Billigere i brug

* NATURPRODUKT, OPLøSELIGT I VAND,
LET OG HURTIG RENGøRING

* OFSUGER FORURENING DIREKIE OG HURTIGT

* STÆRKT ABSRBERENDE.}NTGIE'NISK
* GARANTERET FRI FOR ASBEST
* NÆRMESTE FORHANDLER ANVISES

09203 CASSIUS kattasand, S kg 09212 CASSIUS kattesand,'12 kg
09æ6 CASSIUS kattænd,6 k9 æ225 CA§SIUS kattænd, 25 kg

A/S CARL FR, MOHTENSEN. BULOWSVEJ 5C, 1870 KøBENHAVN V, TLF, (01) 24670I

PERLER tra MORTEN
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store specialfor

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.

og
på

så har vi netop den krttemad Deres kat elsker
dåse eller som torko5t,

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.

i

Vi f6rer alt i
HUNDE.OG KATTEFODER

ni.ss hund

samt anikler

a

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

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

ØVNIGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelemme -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander -

Katteparfume.

MøLLEGADE 8. 9OOO AALBORG
TLF. 08. 12 r 7 88


