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Med den Banminth pasta til katte kan købes på
apoteket uden recept Udførlig brugsvejled-
ning er indlagt i pakken.

katten
direkte i munden

og Sprøjte til behandling af4 kg kat kr. 18,85
incl. moms.

Med Banminth er det ikke nødvendigt
at behar-rdle llere dage, eller flere gange
dagen. En gang er nok!
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Anne Burmølle
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Udland:
Dorte Kaae
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STAfulBOGSSEKRETÆR:

ianne Sofie Sneum
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E710 Esb.ierg V.
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Der er kommet mange henvendelser vedr. stolfet
Gestafortin, der siges at være effektiv til neddæmp-
ning al hankatte for hvad angår »strinten(( og aggres-
sivitet. »Det må jeg se at lå noget gjort ved«, tænkte
jeg.

Min dyrlæge, Jan Ngrregaard Andersen, Beder
Dyreklinik, var så venlig at tilbyde at forsøge at
skaffe stoffet til en afprgvning på de hanner, hvis
ejere jeg havde været i lorbindelse med. Han kontak-
tede derfor Bayer Kemi A/S her i landet, der i fØrste
omgang var meget positiv i telefonen. Der gik et styk-
ke tid. men da intet skete, rykkede man for besked.
Nu er den kommet og er temmelig nedslående. Bayer
Kemi A/S meddeler, at man for nærværende rkke har
tænkt sig at registrere præparatet Gestafortin I Dan-
mark, og at man er meget utilbojeiig til at fremskaffe
ikke-registrerede Baver-produkter. da proceduren
bade praktisk o_e 1or mæssigt er særdeles kompliceret.
I samme brev slas det last. ar man mener ikke at Ge-
staiortin ti1 det nær nte formal (altså undertrykkelse
ai strrnten og ag_eressrvitet) skulle være bedre end
l'. e k s. Per lurex( l).

Jeg ma også skynde mig at fortælle hankatteejere,
at det er forbudt ved lov at anvende præparater, som
ikke er registreret af Sundhedsstyrelsen. For at skære
det ud i pap: I må ikke lå stoflet ind i landet fra
Tyskland, og kompromittere jeres dyrlæge med at
bede ham om at sprpjte katten. Dette kan bringe ham
i vanskeligheder, idet det er ham forbudt at anvende
ikke-registreret medicin. Husker I balladen om iand-
manden på Grenå-kanten, der selv sprotter sine krea-
turer med præparater indsmug.let fra Trsk,::il {:-
vendelse al Gestafortin vtlle si are rii :i:.s :- :-:,;e.
som såvrdt jeg v6d kommer for re::e:.

_i..,,;,.,: -- B:,.g-qe.

SUPPLEANTER:

Hanne Hedegård
Københovedvej 51 A
6680 Vejen
Tlf. 04 - 83 73 09 -')a-22a312
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Hvorfor nu en udstilling i Århus?
Dette spørgsmål har enkelte stillet os i an-
ledningen al klubbens ekstraudstilling i
april. Jeg skal hermed forsøge at besvare
det på bestyrelsens vegne.

De, der har været med i nogle år, kan
nok erindre, at der gennem tiderne har væ-

ret tre forårs- og tre efterårsudstillinger
afholdt af hhv. DARAK, JYRAK og
Racekatten. Dertil kom en sommer-killin-
geshow arrangeret af DARAK. I 1980 lave-
de Racekatten så en 6n-dagsudstilling i Jyl-
land med den begrundelse, at de var ngdsa-
get til at lave en udstilling for deres jyske
medlemmer. Allerede da glorde JYRAK
indsigelse, idet man i flere år havde holdt
sig til en uskrevet altale om, at de forskel-
lige klubber holdt sig inden for deres geo-
grafiske områder. Efter længere diskussio-
ner enedes man så om, at hver klub afholdt
to årlige internationale udstiliinger; hvad
der afholdes derudover, skal være 6n-dags,
nationale udstillinger. Dette var alle tre
klubber enige om, og må også fremgå af
mødereferatet. Aftalen blev respekteret
af Racekatten indtil engang i 1984, hvor
de ændrede licensanmodningen til FIFe fra
en 6n-dags national til en to-dages interna-
tional udstilling i Randers i foråret i 1985.

Ændringen blev foretaget uden at Felis
Danicas forretningsudvalg var blevet orien-
teret om det. Dette kunne lade sig gøre,
fordi Racekattens lormand og Felis Dani-
cas sekretær, der formidler al korrespon-
dance til og fra FIFe, er 6n og samme per-
son. Sekretæren har blot undladt at gøre
forretningsudvalget bekendt med ændrin-
gen. Vi protesterede overfor Felis Danica i

et brev af 21. januar d.å. og krævede, at
Racekatten holdt sig til altalen ved at
ændre to-dages udstillingen til en 6n-dags
udstilling. Brevet blev behandlet under et
forretningsudvalgsmlde i begyndelsen af
februar, hvor formanden for Felis Danica
pålagde Racekatten, i overensstemmelse
med vore krav, at holde sig til aftalen.
Dette ville Racekattens repræsentanter

forelægge deres bestyrelse. JYRAK gav det

ultimatum, at hvis ikke Racekatten holdt
aftalen, så ville Jysk Racekatte Klub be-

tragte samtlige aftaler, der ikke direkte står

i vedtægter, som ikke eksisterende og lægge

en udstilling 8 dage før hver to-dags inter-

national udstilling som Racekatten måtte

arrangere i Jylland. Racekatten fik to dage

til at træffe en beslutning. Det blev så med-

delt os skriftligt, at Racekatten ikke ønske-
de at lave april-udstillingen om' idet det

ikke står i nogen vedtægt, at man ikke kun-

ne arrangere ekstra to-dages internationale
udstillinger, og at Racekattens bestyrelse

ikke er bekendt med den omtalte aftale fra

1980/81. Desuden udtrykte brevskriveren,
Kim Brems, ønsket om at få nedfældet

paragraffer i Felis Danicas vedtægter an-

gående afholdelse af udstillinger.
Sådan er sagenJ og grunden til at vi har

udstillingen i Århus. Til yderligere oplys-

ning kan siges, at to af Racekattens nuvæ-

rende bestyrelsesmedlemmer havde også

bestyrelsesmedlemstatus i de år, aftalen

fandt sted.

rt __^:-b
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Spørgsmål

til dyrlægen

VED JAN NØRREGAARD ANDERSEN

I ) Hvordan fjernes de sorle »hudorme<< på
hagen af lyse katte?
De sorte »hudorme«, som reelt er til-

stoppede/tilsnavsede udfprselsgange for
I'edt- eller taglkirtler i huden, forekommer
både hos han- og hunkatte og ipvrigt både
hos lyse og mgrke katte. Det er sædvanligt
at finde tilstanden lokaliseret til hagepartiet
og på oversiden alhaleroden.

Behandlingen består blot i en mekanisk
opbtpdning (en våd tot vat) efterfulgt afen
grundig afgnidning.

Problemet er ipvrigt for et par år siden
behandlet i en artikel i dette blad (nr.
l-1980 og nr. 3-1983).

2 ) Hvorfor skiller pelsen ofte på specielt lyse
Burmeserkatte? - pelspleje? - kost?

Jeg vil mene, at en væsentlig årsag til at
pelsen hos burmesere olte skiller er det fæ-
nomen, vi kalder »ledtet pels«. Det er kar-
akteristisk, at visse hankatte især i første
kvartal i året lår en meget fedtet pels. Man
formoder, at den seksuelle frustration, nog-
Ie katte lider under netop i denne periode,
er medvirkende til en øget aktivitet i hu-
dens l'edtkirtler og dermed en fedtet pels.

ER DU FLYTTET? - SKAL DU FLYTTE? _ HAR
DU MELDT ADRESSEÆNDRING? _ NÅ. IKKE!
SÅ GØR DET NU! - DU VIL VEL IKKE UND-
VÆRE, NYHEDER FRA KLUBBEN?
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Som behandling kan kun angives en in-
tensiveret petspleje.

3) Er der noget der hedder »pelsmider«? -
hvordan udarter de sig? - behandling? -
smitte?

Jeg vil formode, at der med »pelsmide«

menes »rovmide«. For sådan en findes hos
katte. På latin hedder den Cheyletiella pa-
rasitivorax.

Miden snylter i pelsen hos katte, men gi-
ver kun sjældent anledning til direkte syg-
domssymptomer (undertiden let kløe). Ved
kraftige mideangreb får pelsen en meget
))støvet(( udseende med mange skæ1.

Miden kan overfgrt til mennesker give
anledning til gener i form af et rødt udslet
olte lokaliseret til mave og bæltested.

Behandling er ikke vanskelig, idet de al-
mindeligt anvendte insektdræbende midler
til katte er eflektive (shampoo, vaskemid-
ler, puddere og halsbånd).



Den orientalske kat

Katten har altid spillet en stor rolle i den
islamiske Orient. »Katten - engang Egyp-
tens hellige dyr - lovprist og smædet gen-
nem århundreder, lovprist, lordi den var
proleten Muhammeds elskede dyr, som be-
gejstrede Orientens digtere til dristige over-
drivelser og gjorde den fromme som den
lærde selskab i deres ensomhed. Smædet,
fordi dæmoniske magter kunne fare ind i
den, og fordi dens »falskhed«, dens lyst til
at stjæle chokerede den arabiske og endnu
mere den persiske tilskuer som også mange
europæere«. Sådan indleder den store
islamforsker, professor i Harvard i USA,
dr. og æresdoktor ved et utal af universite-
ter i den islamiske verden Anne Marie
Schimmel sin lille bog om den orientalske
kat (Die orientalische Katze, Kbln 1983).

Det er sande ord, både det gode og det
onde. Den store iranske mystiker Maulana
Djalaluddin Rumi - han fødtes år 1207 i
Balkh i det nuværende Afghanistan og han
døde år 1273 i Konya i Tyrkiet, hvor hans
dervishorden (»de dansende dervishertt)
endnu holder til og er en større turistattrak-
tion - fortalte sine disciple denne historie:

En dag sad profeten - fred være over
ham I - sammen med alle sine fæller i bede-
nichen i moskeen i Quba. Pludselig kom en
flygtende slange ind ad døren; den gemte
sig under Gudsapostlens kappe og sagde:
»O Guds Apostel, jeg flygter for en dende.
Da du er tilflugtsstedet for begge verdener,
så beskyt mig!« Efter den kom et pindsvin
ind og sagde: »O Guds Apostel, overlad
mig mit bytte, for mine bgrn jamrer!« Pro-
feten befalede at give pindsvinet noget
lever, og det gik tilfreds. Så sagde Guds
Apostel: »O slange, kom nu frem, for din
fende er vendt om og er gået herfra!« Slan-
gen sagde: »Nej, ikke fgr jeg har vist min
kunst. Så .går jeg«. Den snoede sig som
et bælte om Gudsapostlens hofte og ville

ubarmhjertigt bide ham. Straks viste han

slangen sin ædle lillefinger, for at den

kunne bide den. Da åbnede Abu Huraira
sin velsignede pose. En sort kat sprang

lrem, slnderflængede slangen med sine

klper og spankulerede stolt hen til Profe-

ten. Så sagde denne: »Kærlighed til katten
er en del af troen - elsk inderligt, også om

det måtte være en kat:« Og han strøg den

med sin velsignede hånd over ryggen, og af
denne håndstrygnings velsignelse kommer
det, at en kat, selv når man kaster den ned

fra et hgjt tag, altid falder ned på benene,

og dens ryg aldrig berlrerjorden.

Og om mystikeren Shibli fra Bagdad
(han døde år 945) fortælles der, at en af
hans venner så ham i en drØm efter hans

dgd og spurgte ham:

»Hvordan har Gud behandlet dig?« Han
svarede: »Han stillede mig foran Sig og
spurgte: »Abu Bakr, ved du, hvorlor Jeg

har vist dig barmhjertighed?« Jeg sagde:
»På grund af mine gode gerninger«. Han
sagde:. »Nej«. Jeg sagde:'»Fordi jeg var
oprigtig i min tilbedelse«. Han sagde:
»§sj«. Jeg sagde: »På grund af min pil-
grimsfærd (til Mekka) og min fasten og

mine pligtblnner«. Han sagde: »Nej, ikke
af disse grunde har Jeg vist dig barmhjertig-
hed«. Jeg sagde: »På grund af mine rejser
for at erhverve viden, og fordi jeg gik til de

fromme?« Han sagde: »Nej«, Jeg sagde: »O

Herre, der er jo de gerninger, der fører til
frelse, dem har jeg stillet over alt, og gen-

nem dem troede jeg, at Du ville vise mig
barmhjertighed!« Han sagde: »Nej, det er
sandelig ikke for alle disse tings skyld, at
jeg har tilgivet dig!« Jeg sagde: »O Herre,

hvorfor 5[J« Han sagde: »Husker du, at du
engang gik gennem Bagdads gyder og fandt

7
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A PROPOS HUSKATTE
Det er med tilfredshed at jeg i sidste num-
mer af HVÆSSEBRÆTTET læste, at der
er blevet vedtaget en standard for huskatte.
Ikke forstået på den måde atjeg mener at
der skal være en standard på typen, slet
ikke. Huskatte skal være forskellige, det er
jo deres charme. Det jeg finder, allerbedst
ved den fremkomne standard, er at tempe-
ramentet er sat så højt i kurs, for det kræver
sandelig noget af en kat at komme på ud-
stitling: Fremmede lugte, lyde, lys og ikke
mindst mennesker i kitler, - der er ikke
noget at sige til hvis »[zlis« protesterer, hvis
den kun er vant til at færdes bag hjemmets
lire vægge. Det der sker, hvis »Mis« ikke er
i besiddelse af et »det-går-nok-altsam-
men« -temperament er, at når den når
frem til dommerbordet simpelthen er ))hun-

deræd«, og hvad ggr en bange kat? - Den
går amok! I mange tilfælde falder den fgrst

til ro, når ejeren kommer og henter den.
Her vil nogle måske mene, at så kunne eje-
ren selv holde den på dommerbordet, -
men hvor er vi så henne? Alle katte ville da
være mest trygge hvis deres egne ejere frem-
viste dem, og vi har det nu engang sådan
indenfor kattesporten, at det er en steward
der fremviser kattene for at give alle en så

ens fremvisning som muligt.
Jeg har ikke skrevet dette indlæg fordi

jeg synes at huskatteklassen skal afskaffes,
- tværtimod - jeg skriver dette som ste-
ward, da jeg så sent som på vores jubi-
læumsudstiliing i Odense i oktober, bar
huskatteklassen og kom op at »skændes«

med en flot rød hankat. Og hvem gik det ud
over - rigtig gætter - katten!! Jeg kan nem-
lig godt holde en vred kat, så den ikke kan
stikke af, for hvordan lår man så fat i den i
så stor en hal, desværre er det ikke altid
med flgjlshandsker. Det jeg gerne vil med
dette indlæg, er at opfordre huskatteejere
til at udsætte deres katte for nogle prlvelser
fgr man stiller op på en udstilling. For sim-
pelthen at se hvordan deres kat reagerer
udenfor hjemmet, det kan meget vel være
jordens rareste og roligste kat når den er
hjemme, men derfor er det jo ikke sikkert
at den bryder sig om at være det når den er
ude - vel!

Helle Thomsen
Viborg

o o

T!LST DYREPENSION
Agerøvej 21 (ved Bilka, Arhus)

Telefon 06 - 24 15 11

Åben hverdage mellem 8,00 og 17,30

Eget hus! - udendørs
lØbegård!
Lige FERIESTEDET
for mig!
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CHAMPIONGALLERIET
Nedenstående billeder kunne ikke nå at komme med i sidste blad

Int. Ch. og Int. Pr, Isabella Quintessenza,.født i
1977. ,Eldre Manx-datne med.succes - blev Int.
Pr. pd 6 udstillinger, på kun ca. I /2 år:
Hillerctd..\(pteiltber.93: CA P, -
Herlev, januar 84: Premier, bedste KH-Veteran.
3-Falke, Jbbruar 84: CA PIB, bedste KH-Veteran.
Århus.marts84; CAPIB.
Hamburg. nrarts d4: lnt. Pretnier.
Ejes og opdtættes r!: Else og Bjarne Ltiders.

Arrgelique al Burdolino, htid r»forange øjne -
('A(- i Roskilde l9E3 os Århus 1984 Champion i
Hor:en.s 1984.
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Lli.sr) Rrown's King, lllue-Point Colourpoint - CAC iHillerød 1983, Nørresundby 1983 - Champion i
Roskilde 1983.

Dt'nni.; Lo Doute, hvid ntf orange øjne - CACIB i Holbæk 81, St'hverre l9\1 oq lnrentotional Cham-
pLon t Oden:e 19t1.

10
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Klemmes Design Charly f.d. 7 /3-83.
5 x Bio.
4 x nom.
Herlev 1984 cac.
Falkonercentret 1984. cac. Bio. nomineret.
Århus 1984. Champion. Bio. nom.
Næstved 1984. Cacib. Bio. Best in Show modsat
Elmshorn 1984. Cacib. Bio.
Hørsholm 1984, Int. Champion.
Eje r: Kirsten Klemmensen

Fortsat.fra side 7

en lille kat, der var blevet helt slået ud på
grund af den bidende kulde og løb lra mur
til mur for at finde ly for den skærende
kulde og sneen, og at du af medlidenhed
tog den op og stak den ind i den pels, du
havde på, og således beskyttede den mod
kuldens pinsler?« Jeg sagde: ))Jo, det husker
jegu. Han sagde: »Fordi du forbarmede dig
over denne kat, derfor har jeg forbarmet
Mig over dig.«

Fra: Prof. Jes P. Asmussen: Iranske Eventyr
og Historier ( Cafå Victor Eventyr, 1984 ).

Killinger netop nu
De smukkeste colourpointkillinger (+ hy.
brider) til til salg i flg. mdr.:

Primo marts md, etter:
Salokas Lille Carl (BP) x Bine af Sussi-
bella (3). Supertypede killinger med gen
for lilla.

Medio marts md. efter:
Severin af Bækgården (RP) x Andante af
Clipper (STP).

Ultimo marts md, elter:
Salokas Lille Carl (BP) x Søs af Bækgår-
den (1). Gen for lilla/chokolade.

Ultimo apri! md. efter:
Salokas Lille Carl (BP) x Fancy Girl af
Clipper (SP). cen for lilla/chokolade.

Henv. til:
Karen-Marie Petersen

"Bakkehuset..
Sønderballevei 24, Genner Strand

6200 Abenrå
Tlf.04-698551
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H,R DE,T NEDARVET?
I en artikel aldyrlæge Frances O. Smith fra
Minnesota Universitetets Smådyrsklinik i
USA behandles kranie- og ansigtsdefekter
hos Burmesere. Fglgende berettes:

Så tidligt som i begyndelsen af 1973 er en

kranie- og ansigtsdefekt registreret hos
Ilurmeserkillinger. Den omfatter: brokag-
tigt lremposning af hjernevæv (encephalo-
cele), medfødt spaltedannelse af kranie og
rygs@.jle (craniorchachiscisis), medfødt ab-
normt lille Bje (microphtalmia) misdannel-
se med delekt al kraniet, så den i reglen
misdannede hjerne delvis ligger uden for
dette (exencephalus), ganespalte (cleft pala-
te), overudviklet kæbedannelse, samt mis-
dannet næse og hård gane.

Disse killinger er normalt stBrre ved fgd-
slen end deres kludsøskende. Defekten er
altid dødelig. Den er konstateret hos katte
med fælles aner, hvilket vækker formod-
ning om at den er arvelig. Et fingerpeg om
hvorvidt et træk (Ønskeligt eller ulnskeligt)
er arveligt eller ej er:

I ) lorekomst af 2 eller flere angrebne dyr i
samme kuld elter gentagne eller nært be-

slægtede parringer.
2) en bemærkelsesværdigt hgjere hyppig-

hed af en defekt i et opdræt eller en race.
3) stamtavler, der viser fælles aner hos både

hun- og hankat.
.l) prØveparringer for at finde ud alom de-

fekten forekommer.

Da de angrebne killinger stammede fra
avl, der svarer til disse kriterier. blev der
foretaget pr@veparringer, således at kil-
lingerne kunne undersøges og karyotype-
bestemmes ved I'ødslen. En hunkat. der var
kendt som bærer, blev parret med en anden
kendt bærer, resulterede i et kuld på 3 kil-
linger - 2 normale hunner og I angrebet
han. Moderkatten samt de to hunkillinger
l'ik karvotypebesiemmelsen 38XX; han-
kattene det normale 38XY. Således kunne
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der ikke påvises kromosomdefekter for at
indentificere den bærende eller angrebne
tilstand.

Unders6gelse af et materiale på i alt 39
kuld med i alt 177 killinger - hvoraf 20
killinger havde kranie- og ansigtsdefekter
- afslgrede fglgende observationer: Defek-
ten lorekom kun i kuld, hvor mindst 6n af
forældrene havde den nye Burmesertype
med kortere næse, rundere hoved. mere
udstående Bjne med ikke særligt dybe gjen-
huler. Dette udseende er blevet kaldt
»Osterlands-look« eller »Ny-Burmeser-
lookrr . Delekten synes derfor at være knyt-
let til denne fænotype.

Defekten er hgjst sandsynlig dominant
med ufuldstændig manifestationshyppig-
hed. I dominanstilfælde avler den normale
(almindelige) rent. De abnorme dyr kan
lrembringe både normalt og abnormt af-
kom. Den ululdstændige dominans resul-
terer i normale, svagt abnorme og stærkt
abnorme dyr. De normale (almindelige) og
de stærkt abnorme (kranie- og ansigts-
delekter) vil avle rent hvis de holdes i live til
kønsmodenhed. De svagt abnorme dyr (i
dette tilfælde den moderate »new-look«)
skulle producere /+ normale (almindelige),
t'2 svagt abnorme (»new-look«) og y4

stærkt abnorme (kranie- og ansigtsdefek-
ter) dyr. Disse procenttal er baseret på 100
aikom fra samme parring, så de aktuelle
kuldprocenttal vil antagelig variere.

Et træk, som nedarves ved ufuldstændig
dominans, er let at udelukke ved ikke at
avle på de angebne dyr. Killinger med
defekten vil ikke leve til kønsmodningen, så

det er den svagt abnorme halvdel man skal
bekymre sig om. Det kan være vanskeligt at
skelne mellem de almindelige katte fra dem
med kun en lettere ny hovedtype. For at
spærre for denne vanskelighed kan fglgen-
de anbefales vedrØrende avl:
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En lille ting med
stor virkning

Kære udstillere!
Nu er der kun kort tid til forårsudstillin-

gen, og allerede nu vil jeg gerne have lov til
at udstØde et lille hjertesuk, som skal gælde

HJEMTAGET-skiltet. På trods af at der
adskillige gange over højtaleren bliver gjort
opmærksom på, at der skal anbringes et

skilt i buret, hvis katten fiernes lørdag

aften, så linder vi under vores runder altid
adskillige bure, der giver grund til ,mistan-

ke« fordi det er tomt uden at være forsynet
med et skilt, maske er lågen ikke engang

lukket. Vi er derfor spændte på. om det nu

viser sig næste morgen at der mangler en

kat - i så iald er det bare ærgerligt, lor vi

har intet ansvar for undvegne katte. ejeren

elterlader sin kat(te) på eget ansvar, Sa der-
for, kære udstillere, 16nk qver det næste

gangl Luk buret og læg et HJEMTAGET-
skilt (det er GRATIS og fas i inlormatio-
nen) hvis I tager jeres kat med hjem lørdag
nat.

På lorhiind takl

Pd nattevagtetnt' veBneHe 
,e Thotrrsen

DE HJERTELIGSTE LYKøNSKNINGER TIL

Lotte Borch

MED TITLEN »NATIONAL DOMMER«
_ HELD OG LYKKE I FREMTIDEN!

l3

l) Avl svagt abnorme (moderate) til nor-
male (almindelige) - halvdelen af kuldet
bliver almindelige og halvdelen moderat
til ekstrem.

2) Avl på to svagt angrebne kun med var-
somhed - man vil få flere angrebne kil-
linger, nogle almindelige men flest med
moderat til ekstrem hovedtyper.

2) E,n parring mellem to ekstreme hoved-
typer vil sandsynligvis give defekte kil-
linger og ekstreme hoveder.

Ovenstående anbefalinger antager at
man lnsker at flerne den nye hovedtype og
de defekte killinger. En anden mulighed er
at ignorere tilstanden indtil næsten alle kil-
linger fpdes med kranie- og ansigtsdefekter.
Da vil valget være en ngdvendighed.

(Oversat af Susanna Bugge efter en artikel
velvilligst udlånt af Birgit Neehammer. )



Noget om en ældre dame
Ganske vist er Sirikit ikke den ældste kat i
landet, men 18Vz år er alligevel en pæn
alder for en rigtig siamesermis. Sirikit er
familiens kat, og vi synes, hun fortjener lidt
opmærksomhed her på hendes gamle dage.

Vores gamle kat Tai-Tai, også en siame-
serhun, døde i 66, antagelig efter at have
spist rottegift fra en nærliggende grund. Da
vi elskede den kat, måtte vi igen have en
siameser. Det blev så Sirikit, en brun-
masket siameserkat født den 6. august 1966
på en bondegård på Mols.

Hun udviklede sig snart til et usædvan-
ligt klogt dyr (man er vel forældre). Det
blev hurtigt en smal sag at åbne dØre ved at
hoppe op på håndtaget; åbnes døren udad,
svinger vægten den op, og åbnes den indad,
sættes fra med en bagpote. Hun blev efter-
hånden en sand ekspert i at åbne selv de
mest tyverisikre låger og lemme. Uheldig-
vis, Der nåede at komme både kanarie-
fugle, jordegern, og hamstre på synderegi-
stret, inden vi opgav den ulige kamp; siden
har vi ikke holdt andre dyr.

En anden yndlingsstreg har altid været
nedrivning af tapetet, især hvor det kan
gpres fordægtigt bag stole og gardiner. Og
hun forstod aldrig, at vi ikke var begejstre-
de for at få serveret mus, fugle og muldvar-
pe på sengen.

I maj 68 satte hun seks dejlige, ægte kil-
linger i verden, alle i fin form. Det var nog-
le rigtige krudtugler, men heldigvis var mor
mis skrap til selv at holde styr på flok-
ken. I-lere al killingerne biev ilvrigt over-
taget af forskellig familie til os, som gen-
nem vore katte havde lært at sætte pris på
siamesere.

Året efter var Sirikit igen i lgbetid og
derfor lukket inde i kælderen, Det lykkedes
da den lille Houdini at åbne et lille skyde-
vindue, der tilsyneladende sad helt utilgæn-
geligt oppe under loftet. Resultatet blev
naturligvis et kuld uægte killinger, igvrigt
nogle skqnne små sorte fyre.
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Efter alt dette postyr val§te vi at lade
Sirikit sterilisere. Det var både for hendes
og vores egen skyld, for enhver, der har op-
levet en siameserhun i løbetid vil vide, at
det er somom at bo under tag med en luft-
værnssirene i tre uger.

Som sagt har missen altid været fuld af
numre, men sommetider er de også gået ud
over hende selv. F. eks. havde hun for vane
at fare som en torpedo gennem hele huset
og rundt i alle værelserne, for altid at ende
oppe i badekarret. Her lå hun på lur og
ventede på, at en af os skulle komme for at
blive overfaldet. Men en dag var der en på
vej i bad, så karret var fyldt med vand, og
mon ikke vi nu kan prale med at have den
første kat, der kan gå på vandet? Hun

Sirikit og killinger i 1968.

a§i
§
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nåede praktisk taget ikke at blive våd,

førend hun ilØj op af karret igen. Oplevel-
sen afholdt hende nu ikke fra at genoptage

sine vilde ture, men hver gang hun siden
nåede til badeværelset bremsede hun op,
kiggede over kanten af karret og stak prfl-
vende en pote ned. Først da turde hun for-
sigtigt hoppe op i badekarret og genoptage
legen.

Alvorligere var det, dengang hun blev
blind passager og var borte næsten en uge.

Baggrunden var den, at missen gerne ser sit
snit til at smutte ind i besøgendes biler for
at snuse rundt. hvis de glemmer at lukke
dgren. Det gjorde hun også en dag, mens vi
var i færd med at klbe noget af en grønt-
handler, der jævnligt lægger vejen forbi.
Ingen bemærkede katten, og grflnthandle-
ren lukkede bagklappen i og kgrte videre.
Da han gjorde holdt ved næste kunde nogle
kilometer herfra, sprang katten ud og for-
svandt ind i skoven. Lykkeligvis kendte
han Sirikit og ringede straks til os! men

vores eftersøgning var resultatløs. Flere

dage gik uden spor af katten, men endelig

ringede de fra huset hvor hun var forsvun-

det. De havde set en kat, der kunne passe

på beskrivelsen al vores.-Vi var hurtigt på

pletten og fik til vores usigelige lettelse

kaldt Sirikit frem, for hende var det. Det

blev altså en lykkelig afslutning på eventy-

ret, men det var i sandhed en forfærdelig tid
mens det stod på.

Nu er Sirikit efterhånden godt oppe i

pensionsalderen, men det er ikke til at se

det hvis man ikke lige ved det. Hun er gan-

ske vist lidt stivbenet, når hun rejser sig

efter en lur. Hun har også været døv det

sidste halve år og er blevet gråhåret på den

ene pote. Engang imellem skranter hun

også tidt og fælder og får sart mave.

Men ellers er hun i fin form og har aldrig

været smukkere. Hun hopper stadigvæk op

og ned af bordene og spæner oP ad den

næsten lodrette stige til loftet, hvor hun

elsker at snuse omkring. Hun kan endda

t5
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Sirikir. en ældre dame i 1984.



kravle ned ad stigen igen, men lår kun lov
til det, når der står en livredder parat
nedenunder. Det ser ganske naturstridigt
ud, når hun kommer ned, frit balancerende
på forpoterne ved hvert trin. Stemmen er
der heller ikke noget i vejen med, man fri-
stes til at sige desværre, for hun kan stadig
lave et frygteligt spetakel når hun er util-
freds med noget.

Og hvordan har hun holdt sig så flot?
Svaret er enkelt: Vi elsker hende allesam-
men.

H a r ry Frank F rede ri k.sen

Brabrand

Steriliserede katte
Herved lorstår jeg katte, der operativt er
gjort infertile, men som har bevaret hen-
holdsvis æggestokke eller testikler.

I 1977 fik jeg lavet min fgrste kat af
denne art - det er en hankat, somjeg holder
til glæde for mine hunkatte, der, til trods
lor at de bruges meget lidt i avl, ikke behg-
ver p-piller - i stedet har de nemlig Bu-
tomus.

Om dette emne har jeg skrevet flere gan-
ge og steder; og jeg gik og græmmede mig
over, at ingen andre ville benytte denne for-
trinlige metode til killingebegrænsning.

Men i går erfarede jeg så fra min dyr-
læge, at jeg ikke mere er ene. Dette glæder
jeg mig meget over, og jeg vil meget gerne i
forbindelse med enhver ejer af en sterilise-
ret kat. (Se delinitionen ovenfor).

Elsa Rienecker
Hormevejr5, 

3u::{f;;i
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Noget om nArkose
Det var med nogen forundring, jeg læste
Sofie Sneums indlæg i sidste nummer af
HVÆSSEBRÆTTET 1984. Du har sande-
lig været uheldig.

Til beroligelse for andre ængstelige katte-
ejere kan jeg fortælle, at mine to siamkatte
og min blå orientaler, alle er blevet bedøver
med RUMPUN/KETALAR uden nogen
form for bivirkninger. Kattene er oftest be-
gyndt at vågne op på hjemvejen.

Det lorudsætter naturligvis at man:

l)ikke fodrer kattene efter kl. 24 aftenen
før.

2) at doseringennøje overholdes.
3) at man efter hjemkomsten anbringer

kattekassen/kurven med den opvågnen-
de kat på gulvet, så den ikke tumler ned,
i et roligt halvmØrkt værelse, hvor den
kan lå lred til at sove »rusen ud«, i løbet
af en time til I t/z vil man høre en svag
mjaven, som tilkendegiver at katten øn-
sker selskab igen og sandsynligvis skal
på »bakken«. Så er der tid til at lukke
den ud. I løbet af kort tid vil den, endnu
slingrende, opsøge sin yndlingsstol, hvor
den vil blive genstand for sine medkattes
smigrende opmærksomhed og blive va-
sket ren for alle fremmede lugte. Al dra-
matik er undgået og katten vil spise sin
(hos mig) sene aftensmad med god appe-
tit.

Næste morgen er alt glemt!
Det siger sig selv, at større indgreb kræ-

ver mere ro, længere opvågningstid samt et
par lorsigtige kig til patienten af og til,
ellers er proceduren den samme.

Musse Hartvig

I



Hobbydyrsudstilling i Vejen

Jeg har flere gange bes@gt hobbyudstillin-
ger og har også et par gange deltaget i så-

danne. Det har altid undret mig, at arran-
gørerne af disse udstillinger til trods for, at
her ikke er mulighed for at opnå certifika-
ter og anden hæder, har formået at få folk
til at komme med deres katte og dermed få
lavet en virkelig præsentabel stand, der
altid har været god reklame for kattespor-
ten.

Nu indbyder man så nogle JYRAK-
niedlemmer på Vejen-kanten til at deltage i
en hobbyudstilling, hvor man skal betale 50
kr. for at få lov til at udstille. Man taler
om lra klubben at låne 20 (tyve!) bure; mon
de overhovedet har tænkt sig om? Alle bure
blev fyldt op!! - og i et af dem sad to af
vores siamesere. Ja, det var lige før man
måtte sige nej til en enkelt.

I. OG 2. DECEMBER 1984

Jeg v6d ikke hvad de øvrige udstillere
havde forventet sig, men jeg blev i hvert
fald meget overrasket. Glædeligt. Straks
ved indgangen til hallen blev man opmærk-
som på, at her deltager JYRAK, selv om
standen var i den modsatte ende af hallen,
gemt bag hundreder al duer og kaniner. Et
kæmpemæssigt skilt med JYRAK's logo
dominerede bagvæggen. Da jeg nåede frem
til standen blev jeg også imponeret. Burene
var placeret godt, så publikum kunne se

kattene; de fleste katteracer var repræsente-
ret, og der var sågar et katalog, så tilskuer-
ne kunne finde ud af, hvad det var for nogle
katte de så på. Også udstillerne var der
tænkt på, i en gård bag burene var der bord
og stole, hvor vi kunne drikke medbragt
kaffe og indtage vor ditto mad. Her må jeg
dog putte lidt malurt i bægeret, for om lør-
dagen frgs vi bravt i dette »udstillercafete-
ria«. Men som alt andet,. blev også dette
problem løst. Om sgndagen sprgede et par
elektriske varmeblæsere for, at vi havde det
lunt og rart.

Der var stort publikumfremmgde, og in-
gen tvivl om, at JYRAK's stand var den
mest besøgtel der var konstant kø foran
burene.

Som altid når kattefolk mødes, gik snak-
ken uafbrudt. Jeg tror at alle deltagere
uden undtagelse vil give mig ret i, at det var
en god udstilling, og at vi havde det hygge-
ligt. Jeg er klar over, at der må have været
flere om at stavle denne udstilling på bene-
ne, men jeg går næppe nogen lor nær, når
jeg udnævner Hanne Hedegård som primus
motor. Tak til jer alle, vi kommer nok igen
hvis I kalder.

Mogens Østerby

17
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Misforståelser? - eller hvad

. Overraskelsen var stor da vi I Vz måned
senere hentede vores fgrste russer ved flyve-
ren fra Klbenhavn. - Det varjo ikke nogen
»bamsekat« ! I - Siden har jeg lært meget om
racekatte, og den store og meget smukke
kat jeg engang så har uden tvivl været en
British Blue.

Fejltagelsen har dog ikke haft nogen be-
tydning i katteglæden, og af de 7 katte vi i
dag har er de 3 russere, de andre består af I

Abyssinier, 1 OKH, I sommerhuskat og 1

sk ra ldespan ds kat.
Nu nåede jeg efterhånden frem til det

essentielle. nemlig at Russian Blue er den
race der har fascineret os mest.

Opdræt al Russian Blue i Danmark star-
tede fgrst i ca. 1940, - igvrigt den eneste
race der er lrembragt og forældet i Dan-
mark, men opdrættet gik desværre hurtigt i
stå igen. Efter 15-20 års indavl havde man
efterhånden fået nogle frygtelige og ureger-
lige katte, et ry som desværre stadigvæk i
nogen grad er påhæftet denne meget smuk-
ke kat. I 1967 startede opdrættet så igen, og
siden er der importeret mange katte, både

t
SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

- LEJLIGHEDSVIS
KILLINGER TIL SALG...

Kis/Mogens Østerby
Klingeskov 13. Klintebjerg

DK' 5450 Otterup/09.82 18 44

l5

Dette indlæg er ikke en »story af my lile«
eller en reklamekampagne for en bestemt
katterace, men et fors@g på at rette nogle
mrsforståelser, som elterhånden begynder
at irritere mig, når jeg hgrer forskellige
,læglolk« diskutere de forskellige katte-
racer rundt på vore udstillinger.

Vores nuværende katteeventyr startede i
leb. 1983 med, at en ung, meget smuk blå-
grå kat kom og slog sig ned hos os. Hele
lamilien blev straks enige om at adoptere
denne dejlige kat, som l1'nhurtigt erobrede
hele huset. Men ak. - hvad der kommer let

- går let. Ca. l;l dage varede vor li,kke. En
dag stod en venlrg dame ved døren og
spurgte om vi havde set en lille grå misl, og
vi måtte pænt aflevere »vor« mis. Da hele
familien var enige om, at vi ville have en

blågrå kat, og ingen »gårdkatte« endnu
have lået killinger, blev vi enige om at for-
sPge med en racekat.

I min uendelige visdom vidste jeg præcis
hvad det skulle være. Jo - en rigtig bamse-
kat - og blå. Det var en Russian blue, - det
havdejeg selv set på en udstilling.



lia USA, England, Tyskland og Sverige.
Undertegnede har selv importeret en ung
han fra Sverige, der har et temperament så
flegmatisk og velafbalanveret som en hus-
kat. Derlor lBles det også urimeligt, at vi,
der elsker vore russere stadigvæk på udstil-
linger skal hlre frygtelige historier om rus-
sere der angriber bgrn, gravide og dom-
mere ect. ect. Det eneste vi i sådanne situa-
tioner kan gøre er, at smile overbærende og
nØ.ies med at tænke, at det alene skyldes
uvidenhed fra de pågældende.

Russian Blue er en kat der elsker sit hjem
og sin familie, og bryder sig, som andre
katte, ikke om udstillinger og den uro der
fBlger med. Jeg har aldrig haft problemer
med mine russere, og jeg har har heller
aldrig bemærket, at russere er mere ))sure«

end andre racer, spec. ikke i forhold til de 2
andre racer jeg kender, nemlig Aby og

OKH. I forhold til netop disse to racer er
russeren en meget tålmodig, afdæmpet og
»snusfbrnuftig« kat. Den er ikke »herske-

syg(( som en Aby og den er ikke »klagende

og påtrængende« som en OKH, den lader
sig heller ikke lorskrække ved pludselige
lyde, den virker kort sagt meget stabil og
n ervelast.

Nu vil nogen nok mene, at jeg er inkar-
neret »russerfan« - det erjeg også - ligesom
jeg er OKH, Aby og huskattefan, og ville
forsvare disse racer mod en urigtig karakte-
ristik og jeg håber, at dette indlæg vil være
med til at give russeren den omtale den for-
tjener, nemlig en meget hengiven, kærlig og
velafbalanceret kat, og ikke et farligt rov-
dyr.

Med venlig hilsen

Jonna Markvart paulsen

HUSKEDE DU AT TILMELDE TIL
ESBJERG I MAJ?

Stamnavn

"BANGALORES..
OSCILLU t\4'S RIGOLETTO, rød / hvid

han til avlstjeneste.

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

rød, sort og bicolour.

Bestilling modtages.
James

INGRID HENRIKSEN
Musvitvej 1 " 9990Skagen

Telf . 08 - 44 38 83
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.Stamttøun
Salweeru Blue

Exclusiv opdræt af Siam siden 1955
og Orientalsk korthar siden 1973

lAvlshanner fra Salween Blue:
Blåmasket Salween Blue Henri

Hauanna, Hermes au ltza
a( U*"1./1- t,

tt.o 6t
-/,Fædre til top katte

/1

\e
Stisse Leiditz

Østbane Toru 7

8000 Århus C
rff.06 - 12 73 40

../tr,tb,'1.
l!.u tI

KATTEGRUSET

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

2\y4
-.ffi-\ #x
med ca.5 cm. NATURE CAT

Fyld kattepotten Når potten har
været benyttet
klumper gruset.

Fjern klumpen
med en ske.

Efterfyld med
NATURE CAT

F.RHANDLER: Yvonng & Erik Larsen
Kornelparken 146, Grindsted, 9310 Vodskov, tlf.08 - 28 63 41

Aase & ole K. JJisen
Vestre Landevej 7
6800 Varde, telf. 05 - 22 43 61

Elisabeth Schreiber
Engdraget 1

8381 Mundelstrup, telf, 06 - 24 29 20
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Hsn siger jeg q loæsen. D et lcnn han selu uæne.

Han giner, når han hælder
de store, sat'tige kød-

og leuerstykker i kraftsky
op i min skål, og siger:

Kræsne møjkoL
Nd. Mon hor jo ikke selu

ualgt sit miljø.
Idag skol den kræsne kot

ha' store, lækre fskestykker i hakket
leuer ogindmad.

Ogs<i Whiskos. Hon er blettet ret
kræsen med huadhan køber

I

I

(Ellers kommer han til ot smide uQ.

lgenWhiskos.
Den kræsne kathor noget at uælge imellem.

hua'.

Han sidder deroure og smouser
ikronhjor|

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

hon slipper let
omknngmaden til mig.

Så er det skraldesponden
ogpengeudaf lommen.

Men det synes, som om
han hor læft deL

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

I

1

whiskas
Hvis du elskeren kræsen kat.

Bates

/,

,\ r,r,

MasterFoodsas VesterbrogadeS4 1620 KøbenhavnV

2l

leuer i



Når din kats pels ændrer farve
AF SUSIE PAGE

Ht'orfor sort bliver brunt
Hvis du har en sort kat, har du måske

lagt mærke til at noget af pelsen bliver
brun. lsær på siderne og på halsen. Det kan
også ske, at pelsen på brystet ser ud som
om den var rød.

Det er almindeligt at sorte katte bliver
brunlige eller rpdlige, dertil er der to grun-
de. Den ene er solen der lysner pelsen og får
det rØde til at komme frem, på samme må-
de som vores hår om sommeren bliver ble-
get og de gyldne og rgde reflekser frem-
kommer.

Den anden naturlige årsag er kattens
eget spyt. Når katten æder eller drikker vil
den normalt blive snavset i ansigtet og på
brystet. Disse områder vil til sidst blive
rødlige al renggring med spytvædede poter.
Hvis du ser godt efter vil du olte se at
poternes inderside også er brune. Loppe-
spray kan også lorandre en kats pelsfarve
på grund af kemikalierne i den.

Hvor"t'br sort bliyer hvidt og hvidt blit,er
sort?

Hvis din kat har haft ringorm, en alvor-
lig byld eller selv et lille ar, kan det ske at
de nye hår bliver hvide på en sort eller
brun kat - eller sorte på en hvid. Der er
ingen grund til panik hvis din kat er en
kælekat; men for en udstillingskat kan det
betyde udelukkelse af certifikat. Hvis du vil
undgå hvide eller sorte hår, må du starte
tidligt med at behandle det arrede område.
Du kan påsmpre en pasta lavet af lige dele
raseline og svovlpudder på sår og hudaf-
skrabninger, der allerede har dannet sår, og
stadigt er hårløse. Hvis du sm@rer med
denne pasta flere gange dagligt, er der en
god chance lor at holde liv i hårsækkene
under saret, således at de nye hår vil lå den
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rigtige farve . Hvis de nye hår får en anden
farve er det lordi hårsækkene er døde. For
at undgå ar fra rutinemæssige blodprøver,
kan du bede dyrlægen om at tage blod fra
en tånegl, indersiden al gret eller den store
åre i halsen. Ingen al disse steder kræver
barbering. Det gør det som regel altid, hvis
blodet tages fra åren i benet. Olte bliver det
barberede område permanent arret, og
enten lorbliver det hårløst eller også har de
nye hår en forkert larve.

Skæl.
Din kat kan få skæI, npjagtig som du

selv, og der kan være lige så mange grunde
til det. På en lys kat vil man måske ikke
lægge mærke til skæI, men hvis pelsen er
mØrk, kan skællene komme til syne når
man kæler for katten eller børster den. Lidt
skæl er normalt, da huden lorandrer og for-
nyer sig i perioder; men hvis du mener til-
standen er alvorlig, så lad dyrlægen se på
det. Det kan skyldes kosten, mangel på olie
eller en hudsygdom eller parasiter.

Jeg har lagt mærke til, at mine neutralise-
rede og ældre katte har mere skæl end de
vngre og lertile katte har. Hvis din kat er
neutraliseret mangler den hormoner de r
lremmer en sund hud og pels. Din dyrlæge
kan muligvis give dig en recept på medicin
eller et kosttilskud, der kan hjælpe på dette
underskud af hormoner.

Ældre katte vil gradvist udvikle en tyk-
kere, mere t@r pels og en skællet hud; igen
kan et kosttilskud hjælpe på tilstanden. Et
bad ind imellem vil også hjælpe omend ikke
få skællene til at forsvinde helt. men holde
dem under kontrol.

Badning.
I de fleste kattebøger står der: da katte

vasker og soignerer sig selv, er det ikke



nødvendigt at bade dem, medmindre der er
tale om et uheld f.eks. at katten kom i be-
r@ring med tjære eller et andet farligt stof.
Der findes intet medicinsk bevis for at det
skader at bade sin kat, så hvis det får dig -
og katten - til at have det bedre, så gå
endelig i krig,

Vi vil starte med at huske på at alle katte
er lige så forskellige som mennesker er det.
Nogle bader med glæde mens andre pligt-
opfyldende fylder karret med vand; men
bliver udenfor det.

Der er 2 vigtige ting man skal huske:
Valg af shampoo (check med dyrlægen, da
nogle shampooer kan være giftige) og be-
skyt katten mod træk til den er helt tgr. Da
katte føler sig mere sikre og sjældnere vil
stritte imod hvis de befinder sig hpjt oppe,
er det bedst at bade dem i køkkenvasken.
Fyld vasken med varmt vand - ca. den
samme temperatur som m,an bruger når
man bader en baby. SØrg for at have alt det
du skal bruge ved hånden, men samtidig
uden for kattens rækkevidde. Husk en god-
kendt katteshampoo, en klud til kattens
ansigt og håndklæder allørrc katten i.

Sæt katten i vasken med dens hoved ven-
dende væk fra dig selv, sørg for at alle fire
ben rlrer bunden. Hvis det kun er kattens
bagben der r@rer vil den instinktivt bruge
forbenene til at lorsØge at trække sig op af
vandet med. Hvis katten har alle fire ben på
bunden vil den af en eller anden grund
slappe af og falde mere til ro. Sædvan-
ligvis lægger jeg min ene hånd blidt på kar
tens skuldre, og bruger den anden til at for-
dele shampoo og skylle den ud med. Jeg

tager aldrig min kat i nakkeskindet, da jeg
har fundet ud af, at det er den bedste måde
at få katten til at vride sig og kæmpe for at
komme væk. Når du har placeret din hånd
blidt på skuldrene af katten, giver det den
en fornemmelse af tryghed, og du kan altid
tage bedre fat, hvis den skulle fors@ge at
stritte imod. Alle bevægelser skal g@res me-
get langsomt og du skal tale lavt og beroli-
gende. Det er ikke nBdvendigt at komme
shampoo på kattens ansigt, da du let kan

vaske det og ørene med en klud, der er dyp-
pet i vandet. Efter at du har sæbet katten
ind, kan du enten skylle sæben ud med
vand fra et glas, eller bruge slangen fra bru-
seren.

Sprg for at få al shampoo ud af pelsen,
da selv en lille smule shampoo vil få katten
til at skumme fra munden, når den begyn-
der at slikke sig t@r. Når katten er skyllet
godt tages den op og vikles ind i et hånd-
klæde, tal beroligende til den, mens du bæ-

rer den ind i et rum uden træk. Husk at
træk kan være lige slemt, hvadenten det
drejer sig om kold eller varm luft. Hvis din
kat er langhåret vil du måske tprre den med
en hårtørrer. Hvis du gØr det, så husk at
rede katten mens pelsen tØrrer for at undgå
at hårene filtrer. Og slut altid af med af
rede hele pelsen omhyggeligt. En korthåret
kat kan børstes med en gummibørste eller
stryges med hænderne.

Hvis du har flere katte, skulle du over-
veje at bade dem alle samme dag. Jeg har
fundet ud af, at en kat faktisk fgler sig flov
over en våd pels, og at tøtrc katte ofte slår
ned på dem der er våde. Hvis du kun har en
kat, så bliv ikke overrasket hvis den gem-
mer sig indtil den er helt tØr - og smuk
igen.

Et bad vil ikke skade din kat og meget
ofte vil det endda få den til at fgle sig meget
bedre tilpas. Katte bruger størsteparten af
deres vågne liv til at vaske sig i - og det vi
ggr er bare at give dem en hjælpende hånd.
De af os der opdrætter og udstiller hvide
eller lyse katte bader dem måske hver
anden uge uden problemer; og det skader
heller ikke at vænne din kat til at blive
badet. Hvis den nogensinde skulle få ring-
orm eller lopper, vil det ganske sikkert være

nldvendigt med et bad.

(Fra »CATS magazine« oversat af
Marianne Roth)

Jeg bruger altid en tskf. cider eddike oplgst
i ca. 4 del varmt vand lør sidste skylning,
da det neutraliserer sæben, virker antista-
tisk og får pelsen til at skinne. MR.
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Mest vindende langhårskatte 1984
For at kunne deltage i konkurrences om at
være mest vindende, skal kattene være
danskejede, de skal have været udstillet
mindst tre gange i 1984 i Danmark, og have
opnået mindst tre bedØmmelser.

Der gives desuden tillægspoint (TP), til
dem, der har været Best In Show, i forhold
til antallet al katte. der var tilmeldt udstil-
lingen i de forskellige kategorier: voksen,
ungdyr, killing og kastrat. For BOX vok-
sen og kastrat gælder det, at de får TP i for-
hold til halvdelen af de tilmeldte, i deres
respektive kategorier.

0- 24 tilmeldte giver ..
25- 49 tilmeldte glu., .....
50- 74 tilmeldte giver .....
75- 99 tilmeldte giver .....

100-124 tilmeldte giver .....
I 25-149 tilmeldte giver .....
l5U-174 tilmeldte giver' .....
I 75- 199 tilmeldte giver .....
mere end 199 tilmeldte giver

Den endelige pointsum angiver gennem-
snittet for de udstillinger, katten har delta-
get i.

Eksempel:
Herman 3 han 20,33 - 3

24

Herman har været udstillet 3 gange i
I 984.

Han blev Bedste ungdyr i Grenå, hvor
der var tilmeldt l8 ungdyr, han blev Bed-
ste voksen i Varde, hvor det var tilmeldt
l0l voksne, han blev BOX i Nyborg, hvor
der var titmeldt 149 voksne.

Det giver flg point:
Grenå ........ 19 + 0 TP
Varde ......... 20 + 2TP
Nyborg......r 19+lTP
Ialt 58 + 3 TP: 61 p.

61:3 + 20,33 p.

Det er planen næste år at udvide konkur-
rencen. således at den omfatter alle racer.

Der er flere grunde til, at dette desværre
ikke er blever gjort allerede r år.

Det er, for det første, et meget tidkræ-
vende arbejde, og der har beklageligvis ikke
været tid i overskud.

tsor det andet. kan det til tider være van-
skeligt at fremskaffe kataloger og resul-
tatlister, der jo ligger til grund for hele ud-
arbejdelsen.

Der skal samtidig lyde en tak til dem, der
har hjulpet med at fremskaffe disse mate-
rialer.

TOP IO - ALLE FARVER
I Ch. MidasTortieShellina ......... ll hun
2 lnt. Ch. Ursula

afRæveherred l3b Chp hun
3 Ch. Adamas Isidor ......... .....l2a,crhan
4 Stardust Cream Caroline ............ 5 hun
4 Int. Ch. Saloka's

Lille Morten .. 13b BP han

6 Int. Ch. Gram's Alis .................. 3 han

7 Ch. Christi af Pacilak 12b hun
8 Ch. Klemmes Design Charley . l2arhan
9 Jelle's Black Power .. I hun
9 Int. Ch. Chantal li

Cat von Chorazan 10 han

0
0,5
I
1,5

2
,5
3

1§
4

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP



TOP 1O - KASRTAT ALLE FARVER
I Int. Pr. Misty

Brown's Jasper ...... l3 b BP han 17,70-5
2 Pr. Vibsania-meretha von
Fanesvans . 13 hun 14,67-3

J Kentia's Blue Dino 3 han 14,33-3
4 Int. Ch. Kiran's Dressed in

Black and White ......... . l2ahan 14.25-4
5 Int. Pr. Petit Fleur's
Vincent ...... 5 han 13,50-4

6 Pr. Attila olValentinos ..... I han 13,00-4
7 Pr. Oscillum's Merlin .. 12ar han 12,67-3
8 Zarco's Claudia-Drusilla .. 5 hun 12.67-3
9 Int. Pr. Thor af
Bardolino 13b SP han 11.67-3

0 Pr. Snehvide af
Shiogama . 2a hun 11,50-4

0 Misty Brown's
Oliver ........ 13b BP han 1 1.50-5

IO BEDSTE SOLIDE FARVER
Opdræt: 1,2,3,4,5, I I og 13

I Ch. Midas Tortie Shellina F 11,

2 Stardust Cream Caroline.... F5.
3 Int. Ch. Gram's Alice .......... 3.
4 Jelle's Black Power........... F1,
5 Jelle's Ophelia .....,........... F3,
6Int. Ch. Poil Soins Beauty... F2,
7 Kreon of Melampus............ 1,

8 Ch. Elaisaof Melampus.... Fl1,
9 Petit Fleur's Vedette.......... F1,

10 Ch. Jelle's Lucky Luke......... 1,

10 Kockendorff's Natja ......... F1,

IO BEDSTE SMOKE - CAMEO - TABBY
GRØNØJEDE PERSERE.
Opdræt: 6,7,8,8 g,9, 10, l0 SS.
I Int. Ch. Chantal

Li Cat von Chorazan 10, 15,17-3
2 Ch. iulia von der Reche .... F 9,14,67-3
3 Ch. Iceflower

v. Diickerberg l0SS, 13,67-3
4 Schakralin's Engelchen.... F 10, 12,33-3
5 Ch. Kyros Gulbahar 8a, 12,25-4
6 Kribers Pepino Boy ........... 10, 12,00-3
7 Daisy of Beerpiece.......... F 6e, I 1,00-3
7 Ch. Pantheons

Orchid Fantosy................ F8, I 1,00-3
8 Virak's Fantasy F 10, 10,67-3

l0 Ch. Winnetou's
Smoke Unik................... F 6, 10,00-4

IO BEDSTE COLOURPOINT
Opdræt: l3 b.
I Int. Ch. Ursula

af Ræveherred ....... F l3b ChP, 16,65-7
2 Int. Ch. Saloka's

Lille Morten 13 B BP, 16,00-3
3 llona alRæveherred.. F 13b 8P,14,25-4
4 Ch. Breath-Taking's
Komichi F l3b Tb BP, 13,00-4

5 Belinda af Bardolino . F l3b SP, 13,00-3

6 Ch. Adricat's Artcie..... 13b SP, 12,67-6
7 Int. Ch. Breath-Taking's
Xantippe...... F l3b SP, 12,67-3

7 Misty Browns Sammy , l3b BP, 12,67-3
l0 Ch. Mr. Charlie

Sv. af Tamara 13b BP, 12,50-4

Kjeld Mathiasen.

t7,33-3
16,00-3
l 5,90-5
15,17 -3

15,00-3
14,"7 5-4
14,t7 -3

13,7 5-4

t3,67 -3

13,00-3
13,00-3

1O BEDSTE HVIDPLETTEDE
Opdræt: 12, l2a og l2b
I Ch. Adamo's Isidor ...... l2a cr, 16,58-6
2 Ch. Christie alPacilak... F 12b, 15,63-4
3 Ch. Klemmes Design
Charly ...... 12ar, 15,40-5

4 Tasneem's Cirkeline...... F l2a, 14,67-3
5 Feline af Pasquinel F 12, 12,88-4
6 Gipsy af Paral F 12b,12,75-3
7 Nevermind's Clancy....... l2ar, 12,50-4
8 Tasneem's Bamse ......... ... l2a, 12,00-5
9 Christianel afPacilak .... F 12b, I 1,33-3
9 Aki Bua af Teispes..... ... 12a cr, I 1,33-3
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NYT NYT!
I SVERAK's jubilæumskatalog for udstil-
lingen i MalmØ her i februar kunne man
læse: »Når katten bruges til avl, skal den
kastreres« og der angives adresse og tele-
lonnummer for tillældet at man skulle
@nske yderligere oplysninger. Telefonen
melder optaget hele tiden; det er lorståeligt

- også jeg kunne tænke mig at vide, hvor-
dan de så bærer sig ad. For ville det ikke
være skBnt at kunne avle på kastrerede
hanner alene? Hvis det lykkes nogen at
vriste hemmeligheden fra svenskerne, vil I
ikke nok lade det gå videre?

Nyt fra
Vestjylland
Så har vi taget fat aktiviteterne i Studie-
kreds Vest. Vi begyndte 1985 med et hygge-
mpde, hvor vi blandt meget andet fik gen-

nemgået emner som killingepleje, fodring,
både af killinger og voksne katte, og pels-

pleje.
På mØdet, som havde en god tilslutning

(vi var 27), drøftede vi hvilke aktiviteter vi
vil »pleje« i 1985. Der kom mange meget
interessante forslag. Emnet for vores næste

møde bliver virussygdomme, som vil blive
gennemgået af dyrlæge Brix-Christensen
lra Varde dyrehospital. I april har vi igen et
hyggempde, hvor Richard Pedersen vil gen-
nemgå BURMESERENS historie og stan-
dard. Vi har også planlagt en fællesudflugt i
bus til sommer. Det bliver en familietur
med madkurv, termokafle og alt til laget
hørende. Der er også tanker igang angåen-
de en hobbyudstilling til efteråret.

Vi har nu fået oprettet en ammetjeneste
her i Vestjylland. Elna Lykke er blevet
valgt som kontaktperson.

Som det kan udledes af ovenstående lor-
slag til aktiviteter i 1985, er vi »still going
strong'{ her i vestjylland' 

vivian Eiling
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Kattens alder
Fglgende tabel viser forholdet mellem kat-
tens og menneskets alder. Der skal dog
tages visse forbehold, da race, klima, køn
og levevis er forskellige fra kat til kat.

Kat Menneske

1 mdr. ............. 5- 6 mdr.
2 mdr. ............. 9-10mdr.
3 mdr. ............. 2-3 år
4 mdr. ............. 5-6 år
5 mdr. ............. 8-9 år
6 mdr. ............. 14 år
7 mdr. ............. 15 år
8 mdr. ............. 16 år
I år ................. 1 8 år
2 år . . . . . .. . . . .. ... .. 25 år
3 år ................. 30 år
4 år ................. 35 år
5 år ................. 38-40 år
6 år ............ ..... 42-44 år
7 år ................. 45år
8 år ................. 48 år
9 år ................. 55 år

l0 år ................. 60 år
ll år ................. 62 ttr
12 år ................. 65 år
I 3 år ................. 68 år
14 år ........... ...... 72 år
1 5 år ... .............. 74 år
16 år ........... ...... 76 ttr
I 7 år ................. 78 år
1 8 år ................. 80 år

(Fra Simon & Schuster's guide to CATS)



Ormekurcntil 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 1-2 gange om året.

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

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

r'n
E JANSSENPHAtrIMAs

HAMMERBAKKEN 21 .3460 BTRKERØD.TLF. (02) 81 10 44
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Rtt, r'

Perser m/ oran-se/blå ojne
Perser m/ gronlle ojne ..,.,
Perser - Colourpoint.......
Perser - andre larver ...,...
Or rige Langhår ,.,.........,
Birnru ..

Norsk Skovkat .............
Somali
NIaine Coon
British Shorthair ...........
E uropd
Russian Blue ..............,.
Abl ssinier
Manx .

B urmeser
Cornish Rex ......
Siameser
Orientalsk Korthår .,..,...
Ovrige Korthår,.....,..,...
Total '..........

N1'e stamnavne
Import
Export

52

5

39

r09

92
30

l4

128

3

130

56

l0

STAMTAVLER 1984
Daihk

210
40

123
ll

J.r ru k

691

26
222

t9

8

4

l?occl,ollt'tt

6lt
85

200
22

4

6

5l
6

25

20

2

13

5

4

5l

t'7

5

I

9r
t2
69

t2
88

69

7

34

14

13

I34r l5l7

74
9

87

27

l8 32
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Den mesl populære rate, Perseren.



Endnu et forslag ont parringsaftale er blevet fremsendt, denne gang af Perseropdrcrtte-
ren Vibeke Madsen. Dette forslag ofslutter emnet her i blodet i denne omgang.

PARRINGSGEBYR

Pris kr

Dato:

som betales ved afhentning afhunkatten. Parringsattest udleveres.

Parringsaftale mellem hankattens ejer:

og hunkattens ejer:

Hankat: 

- 

Opdrætter:-Stambogsnr.: 

-

er.den-blevet parret

Hunkat: 

- 

Opdrætnr.:-Stambogsnr

Forventet fØdsel d Med afvigelser på 4-5 dage til hver side al
det normale.

Dersom hunkatten ikke bliver gravid, er der 3 omparringer inden lor 3 måneder. Bliver
hunkatten ikke gravid ved omparringerne, tilbagebetales halvdelen al.parringsgebyret.
(Dette gælder dog kun, såfremt hunkatten ikke har været hos en anden hankat i perioden,
har den det, gælder ovenstående ikke, og parringsgebyret tilbagebetales ikke.)

Speciel aftale:

Begge katteejerne erklærer sig indforstået med ovenstående aftale.

H ankatteejeren : 

- 

Hunkatteejeren

Omparring d.:- Omparring d.

Omparring d.:

Halvdelen.afparringsgebyrettilbagebetaltd.:
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din kat vinder i 1985, så send et billed til os

købes i Infornationen på de Danske udstillinger

Artikl€i

opd rætsannoncer
Se årets..Bedst in show- katte

ÅReOCEN DANSKE RACEKATTE
v/VibekeMadsen SamsØvej 1D . 16U0 Ttf. 0i-65 28 3t
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Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

SxBlO
1 x nom. BIS

2 x Best in Show
Champion

Killinger
lejlighedsvis til salg

4xBlO
lnt. Champion

Yvonne & Erik Larsen
Kornelparken 146 . Grindsted

931 0 Vodskov , Tlf. 08 - 28 63 41
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KLUB-IIVFO!

Stamnavn
Registrering alstamnavn sker ved fremsen-
delse af mindst 3 forslag til stambogssekre-
tæren, der videresender ansggningen til
FIFe gennem F-elis Danica. Et registreret
stamnavn er ens personlige ejendom og vil
ikke kunne bruges af andre end ens nærme-
ste familie i 20 år efter ens død.

Pris: kr.250 en gang lor alle.
Dispensation til lritagelse al stamnavn

kan opnås i tillælde af, at man kun gnsker
at opdrætte en kuld fgr en evt. sterilisation.
I dette tilfælde vil afkommet kun kaldes
ved et navn.

Alle ovenstående priser er incl. moms.

Stamtavler
Priser gældende i dag:
indtil 3 mdr. ........... kr. 80,00
lra 3-6 mdr. ....... kr. 120.00
fra6-12 mdr............ kr. 160,00

U dfyldt parringsattest/stamtavlerekvisi-
tion, underskrevet af både han- og hunkat-
teejeren sendes til stambogssekretæren sna-
rest og senest efter l2 mdr. efter fødslen.
Efier l2 mdr. kan der ikke automatisk blive
udstedt stamtavler; kattene må lørst udstil-
les i en Novice-klasse for godkendelse. Iflg.
nve vedtagelser i Felis Danicas forretnings-
udvalg, vil Novice-kattes kendte aner ikke
blive påfprt, og den godkendte kat vil få et
Regi streri ngs bevis.

32

Autoriserede
hankatte
Avlshanner kan autoriseres ved fremsen-
delse af anmodning til stamsbogssekretæ-
ren. For at få katten autoriseret kræves føl-
gende:
l. en attest fra en dyrlæge om, at kattens

testikler er normal udviklede og place-
ret.

2. at katten allerede er far til et stambogs-
ført kuld.

Pris: kr. 70.
Alle avlshanner opfgrt i HVÆSSE-

BRÆTTET er autoriserede.

Transfer
Exporterede katte skal ledsages afet Trans-
fer-bevis for at de kan registreres i deres
nye h,iemland. Transferen koster kr. 40 og
bestilles hos stambogssekretæren.

lmporterede katte kan kun registreres
under Felis Danica, hvis de fra deres oprin-
delsesland er forsynet med et Transfer-
bevis. Dette bevis skal lremskalfes af op-
drætteren.

Opdrætterne anbefales at foretage e.jer-
skilte af de killinger, de sælger her i Dan-
mark, uanset om killingen sælges til avls-,
udstillings- eller »kæle«-brug. Ejerskifte
loretages al stambogssekretæren.

Stamtavlen skal altid følge katten, såvel
ved salg som hvis katten gives som gave.



Er stamtavlen bortkommet, kan en stam-
tavlekopi bestilles. Yi ggr dog opmærksom
på, at denne kopi vil forblive hos stambogs-
lBreren i tre (3) måneder inden udlevering.
Pris for en kopistamtavle er kr. 200.

Konsulenter
Skulle du have spørgsmål 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 lor hjælp til farvebestem-
melse af killinger, selv betale konsulentens
kprsel, 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 Jernbanegade2T

6400 Sønderborg 6670 Holsted
Tlf. 04 - 42 94 56 Tlf. 05 - 39 35 I 5

Hamburg-udstillingen
den 20. -21 . april
Denne udstilling er en dobbelt-jubilæums-
udstilling, idet det er Tysklands 100. udstil-
ling og Hamburgergruppens 30 års jubi-
læum. I den anledning arrangeres der en
stor lestmiddag i Ratsweinkeller des Ham-
burger Rathauses til en pris af DM 45 pr.
person. Der er to menuer at vælge imellem
og festdragt er påkrævet. Oplysning om
menu, samt tilmeldingsblanket kan fås hos
Dorte Kaae. Det anbefales at tilmelde sig
snarest.

Værd at vide om uden-
landske udstillinger
Tyske bure er ca. l0 cm højere end dem vi
bruger, og der kan ikke fås dobbeltbure.
Husk derfor, hvert bur sit gardinl

Katte, der udstilles i udlandet, skal være

vaccineret mod rabies (hundegalskab) se-

nest 4 uger fgr og tidligst 12 måneder før
udstillingen. Visse steder i udlandet kræves
der desuden en helbredsattest, der ikke må
være mere end 8 dage gammel. Er du i tvivl,
kontakt da Veterinærdirektoratet eller de
respektive landes ambassade.

Udenlandske
udstillinger
Ønsker man at udstille i udlandet, er frem-
gangsmåden fglgende:

- tilmeldingsblanket bestilles hos udstil-
lingssekretæren,

- den udfyldte tilmeldingsblanket returne-
res til samme bilagt en check på beløbet i
den møntsort, der anvendes i det land,
hvor man ønsker at udstille eller kopi af
postgiroindbetaling direkte til arrangØ-
ren,
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Inge Bilsted
Højdevej 36
2670 Greve Strand
Tlf. 02 - 90 12 83

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

Lis Rhymer Friis
BggevejT
547 1 SØndersØ
Tlt. 09 - 89 15 03

Sterna Gilbe
Miltonsvej 2l
8270 Hsjbjerg
Tlf. 06 - 27 10 02

Opdrætsnumre med
dansk tekst
Der er udarbejdet et lille hæfte med de af
FIFe-anerkendte opdrætsnumre på dansk.
Hæftet kan rekvireres hos sekretæren.

For at få det tilsendt, bedes en A5 ku-
vert, der er adresseret og frankeret med kr.
3,50, sendt til sekretæren sammen med 2
løse frimærker til kr. 2,80 pr. stk. lor beta-
ling af trykkeomkostninger.



De adresser og postgironumre vi er i be-
siddelse af er:
Tyskland:

l. DEKZV e.V.
Humboldtstrasse 9

D-6200 Wiesbaden
Postgirokonto nr.: 56212-607

Holland:
FELIKAT
Hof Van Putten 4l
NL-6721 TK Bennekom
Postgirokonto nr.: I 700659

MUNDIKAT
Boerhavelaan 23
NL-5644 BB Eindhoven
Postgirokonto nr.: 23 58697

Østrig:
Ovpr
Lichtensteinstrasse I 26
A-1090 Wien
Bankkonto nr.: 603301706 i Wien Zen-
tralsparekasse und Kommerzialbank,
A-Wien.

Indenlandske
udstillinger
Jysk Racekatte Klubs medlemmer tilmel-
der via egen udstillingssekretær. Andre
klubbers medlemmer via deres egen udstil-
lingssekretær. Tilmeldingsblanketter fås
hos den enkelte udstillingsarrangør, dvs.
JYRAK, se andet steds i bladet.

DARAK
Hanne Kaarsberg
Albjergparken 55lllmf
2660 Br6ndby Strand
Tlf.: 02 - 73 76 38

RACEKATTEN
Kim Brems
Schoutgården 7

2971Draggr
Tlf.: 0l 53 83 57

(Racekatten har netop meddelt, at
de fra l. maj 1985 kun accepterer
ttlmeldinger, når disse er vedlagt
udstillingsgebyrer. )

Har du gamle tilmeldingsblanketter liggen-
de (blanketter, hvor ikke alle tre klubbers
logoer er anfgrt), så smid dem ud og rekvi-
rer en stak af de nye, der er ens for alle tre
klubber.

Klubbens medlemmer glres opmærksom
på, at al service fra klubben ophgrer i til-
fælde af økonomisk mellemværende mel-
lem det enkelte medlem og af 6n af oven-
nævnte eller udenlandske klubber. Service-
ydelserne genoptages så snart det kan bevi-
ses, at belgbet er betalt.

*

{s

o.B.s.
Det har i den senere tid vist sig, at et stigen-
de antal medlepmer melder sig til udstillin-
ger hos Darak og Racekatten uden at beta-
le samtidigt med tilmeldingen.

Der gøres opmærksom på, at fremgangs-
måden er den, at man skal indbetale udstil-
lingsgebyret til den arrangende klubs kasse-
rer samtidigt med, at man sender tilmeldin-
gen til egen klubs udstillingssekretær.

Bliver disse . regler ikke overholdt, ser
klubben sig nldsaget til, i lighed med til-
meldingen til udenlandske udstillinger, at
bede om en kopi af kvittering på indbeta-
lingen, lgr tilmeldingen bliver videresendt
til den arrangerende klubs udstillingssekre-
tær.

Mogens Østerby
Kasserer

v
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OPDRÆTTERE

PERSERE
LYNGE'S. - Opdræt at tødlabby, rød, sort, tortie,
blå, creme, blåcreme og tortie-smoke. Pia Lynge
Højer, Gl. Kirkvej 4, Thorup, 9330 Dronninglund.
Ttf. 08 - 85 71 36.

MENAGE. - Perseropdræt I farverne rød, tødlhvld,
sort, sort/hvid, blå, blå/hvld, creme og blåcreme.
Hanne Jacobsen, Hovtvedvei 7, Vråby,4652 Hårlev.
Trf. 03 - 68 51 04.

AF STENSGÅRD. - Opdræt af brun, blå, lilla, ød,
creme og chokolademasked€ colourpoint. Annelise
Pedersen, Søkærvej 10, Hedensted Skov,8721
Daugård.05 - 89 19 05.

COLOURPOINTS
Å BON TITRE. - Liile Cotourpoint-opdræt i forsket-
lige maske-farver. Birgitte Vonsild, Skæring Hede-
vej 408, 8250 Egå. Tlf. 06 - 224601.
AF CLIPPER. - Opdræt al (ød-, blå-, brun- og skil-
paddemasket colourpoint, - samt gode hybrider -
velegnet til colourpointavl. Karen-Marie & Monica
Pedersen, "Bakkehuset", Sønd€rballevei 24, Gen-
ner Strand, 6200 Åbenrå. Tlt. 04 - 69 85 51.

AF DANNEVIRKE. - Opdræt af brun, blå, rød, creme
og skildpaddemasked-e. Birgitle Møldrup. Bispe-
havevej 65,4.8210 Arhus V. Tlf.06 - 159569.

ZAKKO COLOURPOINT. - Specialopdræt af: Lilla,
Chokolade-, Blå- og Brunmasket. lng€-Lis6
Andreasen, Arnkilsmaj 1, Hest€have, 6400 Søn-
derborg. Tlf. 04 - 42 94 56.

BRITISH SHORTHAIR
GRACIA'S. - Opdræt at Britlsh Shorthair. Sunde,
kærlig€ og frit opvoks€d€ killing€r leilighedsvis til
salg. Susanne og Walter Lorentz€n, Bellisvej 16,
9440 Aabybro. Tll.08 - 24 24 76.

ABYSSINIERE

Burmesere - tortsat

KLIVAGER. - Burmeseropdræt, killinger leiligheds-
vis til salg. Aase og Ole Klivager Jensen, Vestre
Landevej 7, 6800 Varde. ffi. OS - 22 43 61 .

AF PEGU YOMA. - Opdræt af brun€ burmesere.
Sterna Gilbe, Miltonsvej 21,8270 Højbierg. Tlf. 06 -
27 10 02.

AF SIKIBOON. - Burmeserkillinger lejlighodsvis til
salg. Lene Bang Sørensen, Lillevej 5, Balslev, 5592
Ejby. Tlf. 09 - 42 1 7 58.

SIAMESERE OG OKH

ALLEGRETTO. - Opdræt af siamesere i dlvsrse far-
ver, både hel- og tabbymaskede - samt OKH.
Jytte Hjo Taplov, Kirkerupvej 16, Kirkerup, 4000
Roskilde. TlI. 02 - 38 71 96.

ASLAUG. - Opdræt af ,uldmaskede siamesere i

brunt og blåt. Killinger med rene siamstamtavler
lejlighedsvis til salg. Aslaug Teislev, Skydsbjerg-
vej 33, Fjellerup, 5463 Harndrup. Tlf. 09 - 88 12 88.

AF BAJANG. - Opdræt af siamesero, brun- og
chokoladem. OKH: Havana, Blå, Ebony, Lavendel.
Lene og Aase Chrlstlansen, Slåenvoi 1,7080 Bør-
kop. Tlf. 05 - 95 73 06 el, 05 - 92 12 17.

BELLAMIS. - Opdræt a, siam OKH i forskellige lar-
ver etter engelsk-importerede katte. Specialopdræt
al rød- og tortiemaskede siamesere. Dorte Kaae,
Esbjergparken 5, 9220 Aalborg. Tlf. 08 - 15 93 18.

AF FREDENSLUND. - Opdræt af Abyssiniere (ame-
rikansk, hollandsk, svensk, dansk atstamning) og
enkelte siamesere. Lis Rhymer Friis, Fredenslund,
Bøgebierg7,5471 Søndersø. Tlt. 09 - 89 15 03.

SlGlRIYA. - Opdræt af vildtrarvede og røde abyssi-
niere. Jørgen K. Andersen, Vestergade 48, 5000
Odense C. Tlt. 09 - 1 2 48 08.

FLORENTINE. - Gudrun Thomsen, Klinteb,l€rgvej 5,
5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 1658. - I skolef€rien:
Gl. Strandfogedgård, Grønhøi, 9480 Løkk6n. Tlf.
08 - 88 31 88.

AF JAWHARA. - Lalle Siameseropdræt i ,orskellige
farver. Killinger lejlighedsvis til salg. Anne Lise
Kaae, lngrids Alle 13, 5250 Odens€ SV. Tlf. 09 -
12 52 91.

KLINGESKOV'S. - Specialopdræt af brunmaskede
siamesere. lmport fra Sverige og Holland. Kis Øster-
by, Klingeskov 13, 5450 Otterup. Tlf. 09 - 82 18 44.

SALWEEN BLUE. - Siamesere 24a, 24b, 24c.
OKH: Havana, Blå, Lavendel, Ebony. Susse Leiditz,
Østbanetorv 11,8000 Århus C. Tlf. 06 - 127340.

TIYOKO. - Opdræt af Orientalsk Korthår/Siames6r,
samt Plettet Orientaler. Havana - Blå - Lavendel -
Ebony. Margit Sørensen, Enebærvænget 20,5700
Svendborg. Tlf. 09 - 20 61 56.

TUNG-SI. - Foreign White. Opdræt af Forelgn White
og Siam. lnge-Lis Christiansen, Jægerbuen 20,
2635 lshøj. Tlf. 02 - 73 84 93.

AF øLSTED. - Opdræt af chokoladeplettet Orien-
talsk Korthår, Havana og Siameser. Helle Møller-
Madsen, ølstedgårdsvej 19, 5230 Odens€ M. Tlt.
09 - 15 87 80.
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BURMESERE
AF BøGEBAKKEN. - Lille burmeseropdræt, killin-
ger i forskellige farver. Anna lbs6n, Uranosvej 11,
9210 Aalborg Sø. Tlf.08 - 14 03 39.

HUNTEB. - Burmeseropdræt i brun, rød, creme og
tortie, Ann og Palle Jæger, Torrupvej 49, 6800
Varde. Tlf. 05 - 26 95 09.



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 Strandvej 81,
67 1 0 Esbjerg V .111.05-15 28 77 .

MANX

QUINTESSENZA. - Manxopdræt i 9 generationer
efter Grand lnt. Ch. og lnt. Champion's. Killinger i

mange farver. Else Liiders, Grøndals. Parkvej 82,
2720 Vanløse. Tlf. 01 - 71 71 81 eller østre Strand-
vej 70, Orø,4300 Holbæk. Tll. 03 - 47 02 70.

CORNISH REX

BODWIN. - Børnevenligt opdræt i mange farver, nu
også hvid og cameo. Ny norsk avlshan. Bestillinger
modtages. Susanna Bugge, Kærlodden 7, 8320
Mårslet. Tlf. 06 - 27 28 19.
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TIL AVLSTJENESTE
PERSERE

Rødtabby perser. AHMAD EL KUWAITI. Pia Lynge
Højer, Gl. Kirkvej 4, Thorup, 9330 Dronninglund.
T[. 08 - 85 71 36.

Creme perser. ANIKA JONATHAN. Kirsten Peder-
sen, Vibevænget 99, 5250 Odense SV. Tlf. 09 -

17 26 75.

lmporteret rødtabby perser. ANIKA LASSELILL.
Grete Dixon, Koglevænget .10, Trelde, 7000 Frede-
ricia. Tlt.05 - 95 80 89.

Sort perser. DAVE AVIGNON, parringsgebyr 800 kr.
Elisa Andersen, Dronning Dagmarsvej 52, 71OO

Vejle. Tlf . 05 - 84 05 31.

Persere - tortsat

Blå perser. PERSY VIRKELYST. Charles Nielsen.
Emtek€ergade 9, 5592 Ejby. Tlf. 09 - 78 1 3 65.

Rød
Åvej

perser. SAMSON OF VALENTINOS. Egon Wolf,
10, Mølby, 6560 Sommersted. Tlf . 04 - 55 46 75.

Hvid Perser 2a. lNT. CH. DENNIS LA DOUCE,3xBlO.
Lis Christensen, Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410
Rønde. Tlf. 06 - 36 72 84.

Sort perser. HOSTRUP'S NEBUKANESER. Anne-
lise Hansen, Assensvei 14, Bred, 5492 Vissenb,srg.
Ttf. 09 - 47 14 09.

Blå perser. HOSTRUP'S PAU. Gret€ Dixon,
vænget 10, Trelde, 7000 Fredericia. Tlf. 05-95

Kogl6-
80 89.

Blåmasket KALURS FELIX. Annelise Pedersen, Sø-
kærvej .10, Hedensted Skov,8710 Daugård. Tlf.05 -
89 19 05.

Blå/hvid perser. KLEMMENS DESIGN BRIO, Hanne
Jacobsen, Hovtvedvej 7, Vråby,4652 Hårlev. Tlf.
03 - 68 51 04.

Sort perser. PELLE AF DYSSEC, gen lor lilla og cho-
kolade. Christa Madsen, H. P. Hansensvej 3, 6400
Sønderborg. Tlt.04 - 42 74 77.
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Blå perser. SEBASTIAN LA DOUCE. Gerda Nielsen,
Hogagervej 2, Skave, 7500 Holstebro. Tlf. 07 -
46 84 91.

Blå perser. TRONADO AF TAMARA, med anlæg for
colourpoint, lilla og chokolade (TYPEFORBEDRING).
Ruth Pedersen, Danmarksgade 19, 8700 Horsens.
Ttf. 05 - 61 78 60.

COLOURPOINTS

Tabbymasket. CRESCENDO TOFINADO. Nanna
Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600 Silkeborg. Tlf.
06-85 t1 50.

Blåmasket colourpoint. IVAR AF BARDOLINO, 1 x
bedste colourpoint. Karin Overgård, Almindingen 5,
8210 Arhus V. Tlf. OO - 16 10 54.

Blåmasket Colouipoint. CH. MISTY BROWN'S
KING. Lis Christensen, Ebeltoftvei 15, Tåstrup,
8410 Rønde. Tlt.06 - 36 72 84.

PELLE AF DYSSEC, se under persere.

RødMASKEI SEVERIN AF BÆKGÅRDEN, 2 X CAC.
Sort perser BJøRN AF CLIPPER (3/4 perser), gen
for colourpoint, blå og chokolade, - giver en fan-
tastisk show-pels. Karen-Marie Petersen, "Bakke-
huset,,, Sønderballevej 24, Genner Strand, 6200
Abenrå. Tlf. 04 - 69 85 51.



Colourpoints - lortsat

Chokolademasket CH. ZAKKO'S CHOKO EKKO
(BlO). 1 x Bedste Colourpoint. 1 x Bedste modsat
køn. lnge-Lise Andreasen, Arnkilsmaj l, 6400 Søn-
derborg. ffi. 04 - 42 94 56.

Brun burmeser. lNT. CH. MOSO AF PEGU YOMA.
(lFA-testet 3 x BlO, 1 xBlB. 2 x BOX, 3x Nom-BlS,
3 x vinder al avlsklassen. Sterna Gilbe, Miltonsvej
21, 8270 Højbjerg. Ttt. 06 - 27 10 02.

Burmesere - lortsat

Birma, blåmasket. ARYAVARTHAS CANDY, født
21.01.82. H. Sofie & Flemmlng Sneum, Sædding
Strandvei 81, 6710 Esbierg V. Ttf. 05 - 15 28tt. '

BIRMA

BU RMESERE
Chokolade burmeser. CH. DUNVALD'S GAY, 1 x
BlS, 2 x nom. BlS. Aase og Ole Klivager Jensen,
Vestre Landevej 7, 6800 Varde. Tlf. 05 - 224361.

ABYSSINIERE
lNT. CH. AKSUM AF GLÆDE (23). 3 x BlO, 3 x BlR.
GR. lNT. CH. KIANDA'S ASTERIX (23a), 7 x BlO,
3 x BlS, 1 x BOX, Fredenslund, Bøgebjerg T,
5471 Søndercø. Tlf. 09 - 89 1 5 03-

SIAMESERE OG
ORIENTALSK KORTHÅR

Brunmasket Siameser. lNT. CH. COCORICOS RO-
BlN. Vinder af avlsklasse flere gange. Kis Østerby,
Klingeskov 13, 5450 Otterup. Tlt. 09 - 82 18 44.

Creme burmeser. lNT. CH. ROMEO A'HUNTER, lnt.
Ch. på 6 udstillinger. Ann og Palle Jæger, Torrup-
vej 49, 6800 Varde. Tlf.05 - 26 95 09.

HUSK - STAMTAVLE,N SKAL

FØLGE KATTE,N,

OGSÅ NÅR DU GIVER DEN SOM GAVE!
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rie & Monica
Sønderballevej 24, Genner Strand

6200 Abenrå. Ttf. (04) 69 85 51
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Pussr, hvlskede ieg, Pussi -
du ved. Det er færdig katte-
mad, som bare har del hele
...o9 er drønlækkert. NU kØ-

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

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

tens godt
råd?

Pussi (ny) variant, luldkosttørlodet mod g slags
smag (lisk, løvet og kødsmag) i samma pose. 800 g.

Pussi møre næringsbidder, hatvtør tuldkost i 4
poser d 85 g. I alt 310 g :8 melildet.
Pussi dåsemad med kød, 62s s.
Pussi dåsemad med fisk, oess.
Pussi dåsemad med lever, ozsg.
Pussi dåsemad med
kylling,62ss.
Pussi dåsemad med
hjerte, ozs s.

3
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t
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Pussi
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er det og-
så bedre,
det er ba-
re så be-
sværligt!



Cassius
KONCENTRERET

Billigere i brug

KAITESAilD
* NATURPRODUKT, OPL('SELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING
* oPsuGER FORURENING DIREKTE OG HURTTGT

* STÆRI(T ABSORBERENDE-HYGIEJNISK
* GARANTERET FRI FOR ASBEST
* NÆRMESTE FORHANDLER ANVISES

09203 CASSIUS kanesnd.3 k9 09212 CASSIUS kattesnd, 12 kg
00206 CASSIUS kanesnd,6 k9 09225 CASSIUS katlesand,25 kg

PERLER tra MORTEN

A/S CARL FR, MORTENSEN, B&LOWSVEJ 5C, 1870 KøBENHAVN V. Tl.F. (01) 246701
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SOIGNERI NGSARTI KLER:
Alle forende mærker i Shampoo - Pudder.
Kamme- Borster og 1'17 andre ting,som netop Deres
kat har brug for.

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

ØVNIGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelemrne -

Kattetoiletter Kradsetræ til væg og på stander -

Kattepa rf u me.

og så har vi netop den kattemad, Deres kat elsker
på dåse eller som tørkost.

De ringer -

vi sender
eller bringer.

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

Vi forer alt i
HUNDE-OG KATTEFODER

samt anikler

miss hund


