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Dead-line: Materiale til blad nr. 3-85 sendes til redaktionen senest

den 12. august 1985.

Forside: Alicia af Taco Villa, Ejer: Carol Nelson.
Foto: Susanne Nielsen

Foto herunder: Bestyrelsen. Bagerste række: Max Lund, Hanne Sofie
Sneum, Lone Klein, Helle Møller-Madsen, HansJørgen Mørck.
Forreste række: Karl-Chr. Jensen, Richardt Pedersen, Palle Jæger.
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NY LEDELSE

Som de fleste har erfaret, har
JYRAK skiftet hele ledelsen, S
nær een ud.

Da jeg er fortaler for samar-
bejde, vil jeg, uden at komme
ind på årsagerne til den ekstraor-
dinære generalforsamling, gerne
udtrykke håb om, at alle parter
fremover kan forenes i samar-
bejde til fælles gavn for klubben
og hermed også for det vi alle
KAN samles om, kattene.

.leg tror alle er på det rene med,
at det er svært og hårdt, at stå

med en hel ny bestyrelse. Der er
mange ting, der skal sættes pa
plads, inden tingene fungerer
som en helhed. Oven i det hele
skulle den ny bestyrelse starte
med en ekstra udstilling uge
dagen efter valget og en god må-
ned senere igen udstilling i Es-

bjerg (se omtale andetsteds i bla-
det). lngen beklagelser skal dog
lyde fra vores side, vi var jo

indforstået hermed da vi lod os

vælge.
Den hårde opstart har måske

bevirket, at vi har glemt et eller
andet, men det vil vi så råde bod
på senere. Det har for det meste

været både spændende og inte-
ressant at arbejde med.

HVAD SKAL DER NU SKE.

Det plejer jo at være sådan, at en
ny bestyrelse skal lave om på
tingene. I første omgang vil vi
dog bruge kræfter på at få tin-
gene til at fungere, for så senere
at tage nye ideer op f.eks.:

- udstillingerne, hvad kan vi gø-
re for at trække flere besøgen-
de. Altså udstillinger også på
ti Iskuernes præm isser.

- ændret bladudseende, de-
sværre er man lidt handi-
cappet økonomisk, da det er
svært at ændre på bladet uden
at det koster mere.

-en styrkelse af studiekredse-
ne, her kunne man samle nog-
le fra de enkelte kredse og
sammen udarbejde et oplæ9.

Dette er blot en start, der kan
gØres meget mere, det vil vi ef-
terhånden tage op, her i bladet
eller i studiekredsene.

Jyraks ny bestyrelse ønsker
hermed medlemmerne og deres
katte velkommen til et nyt år i

samarbejdets ånd.
Richardt.

NY
REDAKTØR
Vi præsenterer her den nye re-
daktør på Hvæssebrættet, Mari-
anne Roth, der glæder sig til at
modtage stof til næste udgave af
bladet.
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Så fik den nye bes§relse sin ild-
dåb med påskeudstillingen i År-
hus. Det var med nogen nervøsi-
tet vi gik til opgaven, men vi blev
glædeligt overraskede over at se

de mange hjælpere, så både op
stilling og nedtagning af udstil-
lingen foregik på rekordtid, til
trods for at det på grund af hellig-
dagene ikke var muligt at leje en
truck, så alt foregik pr. håndkraft!
Desuden havde vognmanden af
en fejltagelse leveret burene ved
Marselisborghallen i stedet for I-

drætshallen, så inden opstillin-
gen kunne begynde måtte alle
bure og alt materiel bæres til den
rigtige hal, uden alle de hjælp
somme medlemmer ville alene
det have været uoverkommeligt.

Selve udstillingen forløb også
næsten gnidningsløst og i en god
stemning, det eneste vi hørte no-
gen utilfredshed med var de
mange franske dommere, idet de
færreste selv kunne læse deres
bedømmelser, og det vil besty-
relsen naturligvis tage til efterret-
ning og fremover sikre sig at
dommerne skriver bedømmelser-
ne på tysk eller engelsk som de
fleste har lettere ved at forstå.

Fr. Rossi tager opgaven alvorligt.

UDSTILLINGEN I ÅRHUS

Hr. Rossi og
fotografen.

sHa poserer for

Økonomisk løb udstillingen li-
ge rundt, og den blev besøgt af
ca. 2000 mennesker, ejendom-
meligt nok var 9O"/o af de besø
gende voksne.

Helle Møller-Madsen.

ÅRHus rgas
BEST IN SHOW TOTAL:
l. lnt. Ch. Klingeskov's Ro
Ejer: Hanne Bassøe

Fr. Poirier tog sig kærligt af misserne.

ll. lnt. Ch. Maydan's Shah's Brandy
Ejer: Citte Bundgaard

lll lnt. Ch. Bodwin's Mixed
Ophelia
Ejer: Camilla Bugge

39. Bedste LH voksen:
lnt. Ch. Maydan Shah/s Brandy
o$r. 5, han. §

Ejer:, Citte Bundgaard

133. Bedste LH modsat køn:
Ilona Af Ræveherred
ofrr. 13B BP, hun.
ejer: Marianne &.Parmo
Mortensen

30. Bedste LH kastrat:
Baldrian Af Melampus
o@r. 3, han.
Ejer: lnga Haahr

1 38 Bedste LH ungdyr:
Nebsager's Zappa
o$r. l38 BP.

Ejer: Sonja Kristensen

144. Bedste LH killing:
Saloka's Miss Mozart
opdr. 138 BP.

Ejer: Jytte & Tom Mortensen

168. Bedste LH veteran:
Tornado Af Tamara
opdr. 3, han.
Ejer: Ruth Pedersen

Birgitte Johansen præsenterer en siam.
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s Ro med sin ejer Hanne Bassøe. Frk. Ro klarede udstillingen særdeles godt
ved at blive Best of the best.

290. Bedste Siam/OKH modsat
køn:
Mikkel Af Bajang
opdr. 29a, han.
Ejer: Vagn Christiansen

266. Bedste Siam/OKH kastrat:
Arnold Af True
oSr. 24, han.
Ejer: Helle Paulsen

314. Bedste Siam/OKH ungdyr:
Angelica's White Beauty

oSr. 35.
Ejer: Alice & Aksel Jæger

303. Bedste Siam/OKH killing:
Amok Strigra
ofrr. 2958.
Ejer Asta Lyhne

254. Bedste huskat:
Lady-Mia-Mis, hun.
Ejer: Helle Thomsen

194. Mis Århus:
Citaline Blue Bella
o$r. 16.
Ejer: Jytte Storgaard

162. Vinder avlsklasse LH:
lnt. Ch. Dennis La Douce
ofir. 2a, han. 92,1 point
Ejer: Lis Christensen

164. Vinder opdrætsklasse LH:
Stamnavn,Af Bardolinou
Ejer: Lis Christensen 91,0 point

217. Yinder avlsklasse KH:
Gr. lnt. Ch. Kianda's Asterix
ofir. 23a, han. 91,4 point.
Eier: Lis Rhymer Friis

Følgende blev nomineret

Langhår han:

15. Garfield Of Donaciano
opdr. 2a.
E.ier: Crethe & HansJørgen
Mørck

246a. Bedste KH voksen:
lnt. Ch. Bodwin's Mixed OPhelia
ofrr. 33, hun.
Ejer: Camilla Bugge

BEDSTE KATTE -Århus 1985
187. Bedste KH modsat køn:
Stagebjerggård's B I ue Ayento
ofrr. 16, han.
Ejer: lda Feddersen

214a. Bedste KH kastrat:
Ch. Theriaca's Frøken Figaro
ofrr. 23a, hun.
Ejer: Berit Christiansen

193. Bedste KH ungdyr:
Syriam's Afrodite
ofrr. 16.
Ejer: E. Schreiber

238. Bedste KH killing:
Primrose af Stenius
ofir.27b.
Ejer: Steen Nielsen

256. Bedste Siam/OKH voksen
lnt. Ch. Klingeskov's Ro

opdr. 24, hun.
Ejer: Hanne Bassøe

Lene og Marianne præsenterer en perser
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lnt. Ch. Maydan Shah's Brandy BIS LH og
nr. 2 af de 3 bedste.

Langhår hun:

72. Fee Beverly v.d. 3 Prinzen
opdr. 12.
Ejer: Karin Heinson

78. Ch. Christie Af Pacilak
opdr. 12 B.
Ejer: Connie Rohde

145. Cr.lnt. Ch. Ursula Af
Ræveherred
o@r. 138 chp.
Ejer: Marianne & Parmo
Mortensen

Angeliqe af Bardolino med ejer Lis
Chri stiansen.

fra Århus.

Langhår kastrat:

13. Pr. Atos af Bardolino
opdr. 2a, han.
Ejer: Curli Nielsen

95. Ocillum's Hercules
opdr. 124 R. han.
Ejer: lda Feddersen

136. Columbine af Mischou
opdr. 13 B BP. hun.
Ejer: B. L. Pedersen

Ch. Theriaca/s Frøken Figaro sidder trygt
hos sin ejer Berit Christiansen efter al være
blevet bedste KH kastrat.

tanghår ungdyr:
18. Sijii's White Lucretia
opdr.2a.
Ejer: Solvej .lensen

48. Sijii's Cream lvanowitz
opdr. 5.
E.ier: Vibeke Madsen

160. Alomis High Energy
opdr. 13 B BTP.
Ejer: Susanne Christensen

Helle Thonrsen og Lady-Mia-Mis,
bedste huskat i Århus

Syriam's Afrodite er helt klar over

dejlig hun er.

Korthår hun:

197. Syriam' Pussergøj
opdr. 28.
Ejer: l. Panum & E. Thisted

234. lnt. Ch. Dunvald's Blue
Michaela
ofir.27a.
Ejer: Yvonne & Erik Larsen

Korthår kastrat:

232 Ramses A' Hunter
opdr. 27, han.
Ejer: L. Borkmann

Stagbjerggårds Blue Ayento BOX KH.

Lene Christiansen med Mikkel af Balang
der blev BOX i Århus.

1
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239 lnt. Pr. Gerido's Desiree
opdr.27c, hun.
Ejer: Kirsten Christensen

Korthår ungdyr:

227 )aanus Blue Bonnie
opdr. 23 bl.
Ejer: Marianne Roth &
Mogens Allan .lensen

242. Nørr's Red Vitus
opdr.27d.
Ejer: Helle Ølsgaard

Siam/OKH hun:

300. Star Sparklet Van Anatevka
opdr. 29 Sb.
Eler: .lesper Dopping

309. Tanholt Pikant
opdr. 29 E.

Ejer: Anne M. Hansen

Siam/OKH kastrat:

27 O. Højlykke's Li nette
opdr. 24a, hun.
Ejer: Connie Pedersen

;..
Cunnar Pehrsson dybt koncentreret.

283. Pr. Frederiksværk's Choko
Henrik
ofrr. 32 chp. han.
Ejer: lrene Johansen

Siam/OKH ungdyr:
2M. lael Van Diaspora

opdr. 32 chp.
Ejer: Bianca Hoflich

289. Salween Blue's Bronze
Yvette
ofrr.29.
Ejer: K. & E. Bøhnlein

ABYSSINIER KILLINGER
Jævnligt til salg! - Bestillinger modtages på killinger i farverne:

vildtfarvet (23) - sorrel (23a) - blå (23b1)

AF FREDENSLUND:
Lis Rhymer Friis

Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø
telefon 09-89 15 03

AF TACO VILLA:
Marianne Roth & MogensJensen
Syrenvej 8, 6400 Sønderborg

telefon 04-43 41 53

VON TRIPWITT:
D. Hansen & R. Ktihler

Toften 41, 6330 Padborg
telefon 04-67 01 67
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Ud over klubberne, der er repræ-
senteret i Felis Danica, var der
mødt deltagere fra specialklub-
berne »Perseren« og Colour-
pointen «.

Selve plenarforsamlingen forløb
stille og roligt, hvad der lover
godt for en styrkelse af samarbe.i-
detde tre klubber imellem i For-

retn ingsudvalget.
Det nye forretningsudvalg ser

således ud:

Formand:
Aase Nissen, Darak

Næstformand:
Richardt B. Pedersen, Jyrak

Sekretær:
Per Borch, Racekaften

Kasserer:
Hanne Sofie Sneum, Jyrak

Vicesekretær:
Kim Brems, Racekatten

FU-medlem:
Flemming Nielsen, Darak

Fra jyrak er de to nævnte per-
soner indtrådt i FU p.g.a. Susanna

Bugge og Per Hilfling-Olesen's
afgang i utide.

Stambogsføringsreglerne ti lfø jes

under § 2 et nyt punkt g:
,Opdrætteren/ejeren kan ændre
en kat's farvebestemmelse, indtil
katten er 10 måneder. En sådan
administrativ farveændring sker
ved indsendelse af stamtavlen til
stambogsføreren gennem egen
kl ubs Stambogsseketæru.

Af fyrak's fremsendte forslag blev
det ene godtaget af plenarfor-
samiingen til fremsendelse til
FIFe's genera[feirsamling 1 985 :

PLENARFORSAMLINGEN 1 985
Traditionen tro blev der afholdt ordinær plenarforsamling

Kristi himmelfartsdag på hotel Nyborg Strand,
denne gang 16. maj 1985 kl. 13.00

»Enhver kat/killing, der efter
dommerens mening er alt for lille
af sin alder, eller i meget dårlig
kond ition, skal diskval ificeres«.

Følgende blev besluttet sendt
til genbearbeldning i udvalg:

Felis Danica's skærpelse af
Fl Fe's registreri ngsregler.

Det fremsendte forslag blev
overvejende positivt modtaget,
men flere klubber havde æn-
dringsforslag. Det hele mundede
ud i, at de enkelte klubber frem-
sender ændringsforslag til avls-
rådet, der så vil udarbejde dem i

det fremlagte forslag til endelig
godkendelse i 1 986.

Racekattens forslag til ændring
af standarden for skilpaddefarve-
de katte gav anledning til megen

diskussion. Da man havde svært
ved at finde en fælles løsning
blev man enige om, at lade avls-
rådet samt samtlige danske dom-
mere udarbejde nye standarder,
der så vil blive fren.rsendt til For-
retningsudvalget for at blive vi-
dersendt til FlFe's generalforsam-
ling 1986.

Lovudvalget skal fortsætte ar-
bejdet i I985 (evt. med nye med-
lemmer udpeget af klubberne),
med henblik på fremsættelse pa
plenarforsamlingen 1 986. Også
her må gælde at klubberne går

ind for de medlemmer, der er
udpeget, for at undgå ændrings-
forslag til nye love, samme dag
de bliver foreslået, hvorfor ellers
udvals?

Richardt.

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

TILST
DYREPENSION
Agerøvej21
(ved Bilka, Arhus)
Telefon 06 - 24 15 11

Åben hverdage mellem
8,00 og 17,30
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BREV FRA EN DOMMER
Det var en spent norsk dommer,
som satte kurs for Danmark 5.

april. De siste dagene før jeg
reiste nedover, hørte jeg på alle
nyheter!! Hvordan gikk det med
streiken? Heldigvis for MEG eikk
det godt, og jeg var i rimelig tid

framme på et alle tiders hotell.
Man er også alltid spent på,

hva man får å dømme. For min
del fikk jeg noen hvitflekk, co-
lourpointene minus de blåmas-
kede, og da selvfølgelig norsk
skogkatt, som jeg alltid får, fordi
jeg er norsk, og helt til slutt kom
det beste: langhårs veteraner.

Jeg syntes jevnheten blant
hvitflekkene var bra. Adamas lsi-
dor var en pen katt, men katt nr.
.l 
00 falt ennå mer i min smak. Jeg

synes det var morro a se at katten
het Rosamunde R. av Fagervoll,
og at opdretter var Mette Drol-
sum. Ja, hun er kjent for at eks-
portere fine dyr.

Colourpointene var mer ujev-
ne. De brunmaskede var faktisk
de dårligste!! lkke for det: nr.
111, Ch. Saloka's Perle, var

LANCT over middels!! Jeg vet at
mange var ergerlige på mine be-
dømmelser. Men for det første er
det lenge siden man sa: »det er
en colourpoinl«, avlen har bragt
fram MANCE flotte dyr. For det
andre: en colourpoint er også en
perser, og tar man for seg stan-
darden, så er det 30 point pa

hovedet. Standarden sir om ho-
vedet på en perser: kort, bred
nese, dyp stopp, velutviklet ha-
ke. Hodet skal være bredt og
rundt. u

Trekker man så en rett linje
foran et perserhode, skal panne,
nese og hake danne en RETT

LlNjE. Det er den ideelle perser-
profil. Snur man katten mot seg,

villeman finne et bredt og rundt
hode.

Cr. lnt. Ch. Ursula af Ræveher-
red var en fantastisk katt. Jeg
møtte henne for første gang i

november 1983, hvor hun ble
,beste Killingo. Ursula er en av
de aller beste colourpoints, jeg

noensinne har sett. Det er for
meg helt uforståelig at hun ikke

ble »Beste Langhåro på utstillin-
gen. Alt stemte på den katten. .feg
gratulerer eier/oppdrettere for
den katten og for presenttasjonen
av den. Da jeg senere åpnet år-
boken, så jeg at hun hadde man-
ge titler å se tilbake på i 1984.

Skogkatten får jeg bestandig
fordi jeg er norsk!! lkke så rart
det. Det er en gjennomsnittelig
god stamme av dem i Danmark,
men dem som står fast annå er
Dovregubbens Mischa og lsis av
Æsene. To katter JEC personlig
har tro på. Til sist, men ikke
minst hadde jeg veteranene. Jeg
blir alltid så glad, når jeg ser at
folk også har plass til de gamle
kattene sine. Alle 4 var like vell-
stellte og fine og bar sin alder
godt skjult. Det VAR vanskelig å

velge, særlig mellem 1. og 2.

plass. Chinchillaen hadde mange
kvaliteter. Den blå gikk av med
seiren, og gjett min overraskelse
var stor, da det viste seg å være
en colourpointhybrid!!! Like god
som en hvilket som helst blå
perser, bortsett fra øyenfargen.

Utstillingen var kjempefin sett
ut fra mine øyne. )eg hadde nok
bur, flinke assistenter, snille kat-
ter og alt forløp meget fint. Jeg vil
benytte anledningen til å takke
dere som bare til meg etter pane-
let, som spurte, fortalte og var
glade over dyrene deres. Fortsett
slik! der er sjelden vi dommere
biter!!! Og en koselig pratestund
etterpå kan rydde mange misfor-
ståelser av veien.

Sup6en på lørdagskvelden var
svart hyggelig og vellykket. Jeg
håper at det var endel publikum
til tross for at det var midt i

påsken.
Til sist vil jeg ønske dere alle

til lykke med opdrett og utstillin-
ger som kommer.

Og til alle to- og firebente vil
jeg ønske en riktig god Sommer.

Karina Strømmen, Norge
(FlFe-dommer)
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GEN ETISK SPØRG EBREVKASSE

Alle spørgsmål til den genetiske
brevkasse kan sendes direkte til
Helle Møller-Madsen. Vi håber
mange vil benytte sig af lejlighe-
den til at få svar på, hvilke
killinger de kan forvente at få,
når de parrer de forskellige farver
katte til hinanden.

Til Hvæssebrættets genetiske
spØrgebrevkasse:

Kære Helle
hvad sker der hvis jeg parrer en
rødmasket 13b RP X 3 (blå
perser)?

venlig hilsen,
Heinke Karstens
Tjørnevængel 23,
5856 Ryslinge

Svar:
Hvis faderen er 13b RP (cscsDD

Oy) uden anlæg for creme, og
moderen blå uden anlaeg for
colourpoint (CCddoo), vil alle
hankatte blive sorte (CcsDdoy;
og alle hunkatte blive skildpad-
defarvede (CcsDdOy). Hvis den
rødmaskede fader har gen for

creme (ss6sPdOy), bliver 5o%
af hankillingerne sorte og 5oo/o

blå (Cc'ddoy), desuden bliver
50% af hun killingerne skilpadde-
farvede og 5O"h blåcreme (Ccsd

dOo). Hvis den blå moder har
anlæg for colourpoint, bliver
halvdelen af killingerne colour-
point's med masker i de ovenstå-
ende farver.

Hvis faderen er en blå kat
uden colourpointgen (CCddoy)

og moderen er den rødmaskede
uden creme gen (cscsDDoo),
bliver alle hankatte røde (CcsDd

Oy) og alle hunkatte skildpadde-
farvede (CctDdOo). Har den
rødmaskede moder et gen for
creme bliver 5O"/" af hankillin-
gerne røde (CcsOdOy) og 5o"h
creme (CcsddOy), samt 5O%" af
hunkillingerne skildpaddefar-
vede og 50% blåcreme. Også
her gælder det, at hvis den blå
kat har anlæg for colourpoint
bliver halvdelen af killingerne
colourpoint's.

Helle Møller-Madsen

KATTENS
VITAMINBEHOV

Undersøgelser har vist, at katte
ikke har behov for C vitamin og
at de, i modsætrring til menne-
sker og hunde, ikke er i stand til
at omdanne karotinen fra grønne
planter og gulerødder til A vita-
miner. På alle andre områder er
kattens vitaminbehov i det store
og hele tilsvarende menneskets.

lvlælk, lever og nyre indehol-
der A vitamin, som er ndven-
dig for et sundt skind, øjne, knog-
ler, tænder, og som tilsynela-
dende også fremmer nyrefunk-

tionen. A vitaminmangel vil san-
synligvis ikke opstå hos katten,
når den er fodret fornuftigt efter
en varieret kosplan. Tværtom,
det er A vitaminoverskudet kat-
teejere må stå på vagt overfor,
hvorfor mængden af lever i fo-
deret skal grundigt kontrolleres.
Det er blevet hævdet af forskere,
at leverindholdet i en kats kost
ikke må overstige 10-20%. Lever
er en udmærket bestanddel i

kattens foder, men kan blive
farlig hvis kosten udelukkende
består af lever eller andet, hvori

11

Til Hvæssebrættet's
læsere:

H ilsen
Kirsten Pedersen
Bakkehaven 6,
Munkebo
Tll. 09-97 s4 69
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Killinger jævnligt til salg

Karen-Marie & Monica htersen
Sønderballevej 24, Genner Strand

62OO Åbenrå. It. (04) 69 85 51

så
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lever er hovedbestanddelen.
Dette vil nemlig medføre et
overskud af A vitamin, der i sidst
instans kan bevirke at hvirvlerne
i rygsøjlen smelter sammen, samt
dannelse af benvækst (exostose).
Den angrebne kat vil da vise
tegn på smerter, appetitløshed og
lammelse; og medmindre kosten
ændres, vil katten blive smerte-
fuldt forkrøblet. Dåsemad med
lever er skånsomt sammensat {or

at undgå overskud. Fodres der
regelmæssigt med dåsemad, bør
ekstra tilskud af rå lever undgås.

Vitaminer af B-gruppen findes
i lever, hjerte, lunge/ nyre og
også i æg, kornprodukter og gær.

Nogle af vitaminerne i B-grup-
pen bliver let ødelagte ved for
megen kogning, så dette bør
undgås. I en varieret kost vil B-
vitaminmangel kun sjældent op-
stå. lmidlertid kan 82-vitaminen

(Thiamin) ødelægges af enzymet
thiaminase, der findes i forskellig
grad i rå fisk. Tegnene på denne
slags mangel er appetitløshed,
slingrende gang og muskelkram-
per. Det er ikke nødvendigt at
give katte B vitamintilskud; bare
koge fiskenl Dermed være ikke
sagt, at B vitamintilskud aldrig er
nødvendig; det er ofte foreskre-
vet af dyrlæger i behandling af
flere forskellige tilfælde, der slet

Stamnavn

"BANGALORES"
OSCILLUM,S RIGOLETTO, rødlhvid

han til avlstjeneste.

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

rød, sort og bicolour.

Bestilting modtages.

INGRID HENRIKSEN
Musvitvej 1 . 9990Skagen

Telf. 08 - 44 38 83
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ikke er knyttet til rå fisk. I tilfaelde
af manglende appetit kan der
forsøges med en gærtablet om
dagen i nogle dage. Man kan
også tilsætte kattens mad en

teskefuld ølgær (fås hos materia-
listen) hvis man har besvær med
pilleindgivning.

D vitamin findes i mælk, smør,

ost, æggeblomme, levertran, etc.
og støtter stofskiftet af kalk og
fosfor, der er vigtige for sunde
knogler og tænder. D vitamin-

mangel er knyttet til forekomsten
af rakitis (engelsk syge) i andre
dyrearter. I reglen behøver katte-
ejere ikke at kymre sig om denne
mangel: En undtagelse er dog
ved opflaskning af moderløse
killinger med komælk. Her kan
det anbefales at blande en dråbe
torskelevertran i en kopfu ld
mælk, samt at tilsætte en teske-
fuld smør og en kvart æggeblom-
me.

Fodrer man sin/e kat/te 6nsi-

digt, er det nok klogt at give et
daglig vitamintilskud. Et produkt,
der er i handelen i Danmark, og
som indeholder et bredt spek-
trum af vitaminer, mineraler og
micro-næringsstoffer er SA-37 fra
lntervet (fås hos dyrlæger). Den
anbefalede dosis er en halv
teskefuld.

(Sammendrag af forskellige artik-
ler, bearbejdet af Susanna Bug-
8e).

ESBf ERGUDSTTLUNGEN
Den 1 1.-12. maj i Esbjerg Stadionhal

Puha, det var en værre omgang.
Den anden udstilling inden for
blot en måned. En udstilling der
fra starten havde alle odds imod
sig. En uge efter sidste frist for af-
melding, var der stadig kun
tilmeldt 175 katre, ALT FOR
LIDT. Vi kæmpede herefter på
alle fronter for at få tilmeldinger,
så sent som på udstillingen i

Hamborg.Helt utroligt lykkedes
det os at få ialt 408 katte på
udstillingen. Mange af dem vi
talte med, gav udtryk for, at de
ikke havde tilmeldt, fordi det
havde været et forår med mange
udstillinger. Som bekendt er det
jo ikke gratis at udstille.

Det var en spændt bestyrelse,
der mødte op i Esbjerg, havde vi
nu husket det hele? Med små
skønhedsfjel klappede det hele
til vores, og forhåbentlig også til
udstillernes fulde tilfredshed. Vi
har nu alle så meget indsigt i

tingene, at vi fremover kan få
udstillingerne til at køre, som vi
gerne ser dem.

Der var blandt dommerne to,
der havde de lave bedømmelser
fremme. men det er jo noget vi
ikke kan gØre noget ved. Som jeg
hørte en udsti I ler galgenhumoris-
tisk udtrykke det: ,leg må have

en virkelig god kat, når den kan
vinde sin gruppe med bedøm-
melsen MG.n

Et andet sted i bladet efterlyste
vi muligheder for at få flere
besøgende ind på vores udstil-
linger. Som noget nyt prøvede vi
i Esbjerg at udlodde præmier til
publikum, trukket ud på ind-
gangsbilletter. Det var menin-
gen, at det skulle ske hver anden
time, for at sikre at vinderne
stadig var tilstede i hallen, men
det viste sig nødvendig at ændre
udtrækningen til hver time. Af
det kan vi udlede at de fleste
besøgende højst er på udstil-
lingen i en time. Hvorfor?
Hvordan holder vi på dem?
Hvordan gør vi dem interesseret?
Og ikke mindst: Hvordan får vi
fat i dem, der ikke har kat i
forvejen? Hvad jeg bygger det
på? Alle vinderne, ca 35, ud af et
besøgstal på ca. 1900, blev kort
interwievet på scenen. Alle, på
nær en, fortalte, at de havde kat
hjemme. Den sidste fortalte at
hans broder havde kat. Jeg
tillader mig derfor at gå ud fra at
vi på vores katteudstillinger til
d.d. overvejende kun har haft
besøgende, der i forvejen har kat.
Så en af opgaverne fremover må

blive at få tag i den store skare,
der ikke har kat.

Skulle der blandt medlemmer-
ne være nogle, der har et par
gode ideer, kom frit frem, vi vil
gerne tale med jer.

Økomomisk var Esbjerg udstil-
lingen meget fin, med et rimeligt
overskud. Studiekreds VEST med
Elna Lykke havde lagt et virkeligt
stort arbejde i at få det hele til at
køre, både {ør, under og efter
udstillingen. Bestyrelsen vil her-
med gerne udtrykke sin tak til
hele kredsen, samt til øvrige
hjælpere.

Richard

BEDSTE KATTE
ESBfERG 1eB5:

98. Bedste [H voksen:
Cr. lnt. Ch. Midas Miss Tortiel
Sh illina,
opdr. 1.1 , hun.
Ejer: Citte .lensen

71. Bedste LH modsat køn:
Cr. lnt. Ch. Kavalier Kevin
opdr.6, han.
Ejer: Erik Laub

1 30. Eedste [H kastrat:
Pr. Oscillum's Hercules
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opdt.12 a r, han.
Ejer: lda Feddersen

1 20. Bedste [H ungdyr:
Nebsager's Zappa
opdr. 'l3b SP, han,
E.ier: Sonja Kristensen

45. Bedste tH killing:
Fee .lustine v.d. 3 Prinzen
opdr. 3, hun.
Ejer: Cabriele Craap

I 99. Bedste LH veteran
Tornado Af Tamara
opdr.3, han.
Ejer: Ruth Pedersen

206. Bedste SLH voksen:
Bunny Sai-Savart
opdr. 13b BP, hun.
Ejer: Esther lkjær

214. Bedste SLH modsat køn:
Torvmyra's Sagres
opdr. 13 NF AW, han.
Eier: Dortemarie Kaplers

208. Bedste SLH kastrat:
Cr. lnt. Ch. + Pr. Torvmyra's
Crand Soltario
opdr. 13 NW A, han.
Ejer: Dortemarie Kaplers

219. Bedste SLH ungdyr:
Dovregubben's Hulda
opdr. 'l 3 NW Bw, hun.
Ejer: Crethe Lauritzen

220. Bedste StH killing
DK- Skjoldunge's Brage
opdr. 13 NF Bw, han.
E.jer: Lis Toxværd

233. Bedste øvrige korthår:
Ch. Dunvald's Blue Natas.ia

opdr. 'l 6, hun.
E.ier: Yvonne & Erik Larsen

261. Bedste KH modsat køn:
Culdvingens Blue Jim
opdr. 16a, han.
Ejer: Anne Nielsen

315. Bedste KH kastrat:
Nørr's Red Sam
opdr.27d, han.
Ejer: Fl. Torbensen & Hanne
Østergård

279. Bedste KH ungdyr:
Sisse Af Fredenslund
opdr.23, hun.
Ejer: Lis Rhymer Friis

320. Bedste KH killing:
Thamakan lsa

opdr.27h, hun.
Ejer: lrma & Max Lund

'opdr. 29 B Tb sp, han.
Ejer: Sonja E. Hansen

340. Bedste Siam/OKH modsat
køn:.
lnt. Ch. Tiara Tara Van Anatevka
opdr.24, hun.
Ejer: Kis & Mogens Østerby

341. Bedste Siam/OHK kastrat:
Pr. Arnold Af True
opdr.24, han.
Ejel: Helle Paulsen

370. Bedste Siam/OKH ungdyr:
Nadja Af Bajang "

opdr.29a, hun.
Ejer: Helle Poulsen

394. Bedste Siam/OKH killing:
Harvey's Romeo
ofir.29 S Tb sp, han.
Ejer: Åse Madsen

331. Bedste Huskat han:
Ferdinand
Ejer: Mona Moesgård

333. Bedste Huskat hun:
Cleo Garfield
Ejer: Thyge S. Thomsen

392. Mis Esbjerg:
lnt. Ch. Caspar Af Fredenslund
opdr.29 S Tb sp, han.
Ejer: Kirsten Foldager

398. Vinder avlsklasse KH:
Cr. lnt. Ch. Kianda's Asterix

Kltugeshoub
SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

- LEJLIGHEDSVIS
KILLINGER TIL SALG...

Kis/Mogens Østerby
Kli n geskov 13 . Kli ntebjerg

D K' 5450 Otterup/09.821844
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395. Bedste Siam/OKH voksen:
Vinderød's Buster



opdr.23a, han. 93,5 point.
Ejer: Lis Rhymer Friis

399. Vinder opdrætsklasse KH
Af Fredenslund. 91.5 point.
Ejer: Lis Rhymer Friis

Følgende blev nomineret:

Langhår han:
46. lnt. Ch. Hardy v. Tini, opdr.
4.
Ejer: Erik & Tina Laub

Langhår hun:
8. Budofbon Ebony's Velvet
dream Cirl opdr. 1.

Ejer: Vibeke Madsen

Langhår kastrat:
32. Pr. Baldrian Af Melampus
opdr. 3.
Ejer: lnga Haahr

Langhår ungdyr:
65. Sijii's Cream lvanowits opdr.
5.
Ejer: Vibeke Madsen

142. Cwendero's Peggy opdr.
13.
Ejer: Birthe Knudsen

Langhår killing:
.l 75. Kingstown's Alexander op-
dr. i3b BP
Ejer: Susanne Larsen

Semilanghår han:
229. Ch. Bandito opdr. 13 BA tb
BP
Ejer: Cianni Di Loreto

Korthår hun:
31 B. Angvorkat's Bessie opdr.
)7a

Ejer:K&ELund

Korthår han:
3.14. Nørr's Red Vitus opdr.27d
Ejer: Helle & Jens Ølsgaard

Korthår kastrat:
321. Shorty Af Taurup opdr. 33

Ejer: E. Neumann

Korthår ungdyr:
288. .laanus Blue Bonnie opdr.
23bl
Eier: Mogens Allan Jensen

Korthår killing:
251 . Camille Løvehjerte opdr. 19
E btch
Ejer: Jytte & Kurt Thatt
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åtamnan)n
Dalween Blue

Exclusiv opdræt af Siam siden 1955
og Orientalsk korthar siden 1973

Avlshanner fra Salween Blue:
Blåmasket Salween Blue Henri

Høuanna, Hermes au ltza
I

i lÅr4,/L- aa. t,
Fædre til top katte

tt.0 6 |

\=
Stisse Leiditz

Østba.ne Toru 1

8000 Århus C
Tlf. 06 - 12 73 40

7;t ':b,'1,
I l' .ft tt

.,1,

KATTEGRUSET

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

23 x
Fyld kattepotten
med ca.5 cm
NATURE CAT

Når potten har
været benyttet
klumper gruset.

Fjern klumpen
med en ske.

Efterfyld med
NATURE CAT

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

Aase & Ole K. Jensen Elisabeth Schreiber
Vestre Landevej 7 Engdraget 1

6800 Varde, telf . 05 - 22 43 61 8381 Mundelstrup, tel"f. 06 - 24 29 20
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KONSULENTER
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillinger, forberedelse
etc., fodring, kattefødsler, Pels-
pleje eller lignende, kan du
henvende dig til klubbens ne-
denstående konsulenter, der ger-

ne hjælper alle med råd og
vejledning. For fremtiden skal

opdrættere, der har brug for
hjælp til farvebestemmelse af
killinger, selv betale konsulen-
tens kørsel, der p.t. andrager kr.
1,05 pr. km. Har du sygdomspro-
blemer, henvend dig da til den
nærmeste smådyrs-dyrlæge.

KONSULENTER:

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1

6400 Sønderborg
Tlf. 04 - 42 94 56

lnge Bilsted
Højdevej 36
2670 Creve Strand
rlf.02-90 1283

.lean Price
Kobbelhøjvej 19

9260 Cistrup
Tlf. 08 - 31 43 93

Norma A. Larsen

Jernbanegade 27
6670 Holsted
Tlf.05 - 39 35 ls
Lis Rhymer Friis
Bøgevej 7
5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 .ls 

03

Crethe Hansen
Kongshøjvej 123

9210 Ålborg
Tlf. 08 - 31 s7 96

STUDIEKREDS
MIDTf YLTAND
Midtjyderne prøver nu med et
frisk initiativ at få startet en stu-

diekreds i området:
HERNINC - HOLSTEBRO -
SKIVE - VIBORC - KARUP og

SILKEBORC.
Klubben er naturliSvis villig til
at bakke op, hvis der melder sig

medlemmer nok. Klubben anbe-
faler derfor alle der bor i området
at kontakte:

Helle Thomsen
Gl. Århusvej 41

8800 Viborg.

Mitzi Andersen
Cenvej 32
7470 Karup ).
tlf.07-10 1551

STUDIEKREDS
pÅ rvrrt
Vi er nogle stykker, der vil
forsøge at genopleve FYNS-
KREDSEN ti I efteråret 1 985.
Fynske medlemmervil i midten af
august få tilsendt indbydelse og
foredragsforslag, men da vi er
mange med vidt forskellige inte-
resser. hører vi gerne fra jer, om
emner I ønsker optaget.
Kis Østerby, tlf. (09) 82 18 44

STAMNAVN
Registrering af stamnavn sker
ved fremsendelse af mindst 3

forslag til stambogssekretæren,

der videresender ansøgningen til
FlFe gennem Felis Danica. Et

registreret stamnavn er ens per-
sonlige ejendom og vil ikke
kunne bruges af andre end ens
nærmeste familie i 20 år efter ens
død.

Pris: kr. 250 en gang for alle.
Dispensation til fritagelse af

stamnavn kan opnås i tilfælde af,
at man kun ønsker at opdrætte en
kuld før et evt. sterillisation. I

dette tilfælde vil afkommet kun
kaldes ved 6t navn.

Alle ovenstående priser er incl.
moms.

STAMTAVTER
Priser gældende i dag:
indtil3mdr. ....... kr. 80.00
fra 3-6 mdr. kr. 120,00
fra6-12mdr. ....... kr.'160,00

Udfyldt parringsattest/stam-
tavlerekvisition, underskrevet af
både han- og hunkatteejeren
sendes til stambogssekretæren
snarest og senest efter 12 mdr.
efter fødslen. Efler 12 mdr. kan
der ikke automatisk blive udstedt
stamtavler; kattene må først
udstilles i en Novice-klasse for
godkendelse. lflg. nye vedtagel-
ser i Felis Danicas forretningsud-
valg, vil Novice-kattes kendte
aner ikke blive påført, og den
godkendte kat vil få et Registre-
ringsbevis.

17



Ormekurcntil kat r Vermof vet.
Vermox vet. tabletter er måske lidt vanskeligere at give for en
ny katteejer.

- Til gengæld er Vermox vet. effektiw 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: 1i2 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.

JANSSENPHAtrIMAsA
(, HAMMERBAKKEN 21 ' 3460 BIRKERØD . TLF. (02) 81 10 44
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OPDRÆTSNUMRE
MED DANSK TEKST

Der er udarbejdet et lille hæfte
med de af FlFe-anerkendte op-
drætsnumre på dansk. Hæftet
kan rekvireres hos sekretæren.

For ar få det tilsendt, bedes en

A5 kuvert, der er adresseret og
frankeret med kr. 3,50 sendt til
sekretæren sammen med 2 løse

frimærker til kr. 2,80 pr. stk. for
betaling af trykkeomkostninger.

AUTORISEREDE
HANKATTE
Avlshanner kan autoriseres ved
fremsendelse af anmodning til
stamsbogssekretæren. For at få
katten autoriseret kræves føl-
gende:
.l . en attest fra en dyrlæge om, at

kattens testikler er normal
udviklede og placeret.

2. at katten allerede er far til et
stambogsført kuld.
Pris: kr. 70.
Alle avlsharlner opført i

HVÆSSEBRÆTTET er autorise-
rede.

TRANSFER
Exporterede katte skal ledsages

af et Transfer-bevis for at de kan
registreres i deres nye hjemland.
Transferen koster kr. 40 og
bestilles hos stambogssekre-
tæren.

lmporterede katte kan kun
registreres under Felis Danica,
hvis de fra deres oprindelsesland
er forsynet med et Transferbevis.
Dette bevis skal fremskaffes af
opdrætteren.

Opdrætterne anbefales at fore-
tage ejerskifte af de killinger, de
sælger her i Danmark, uanset om
killingen sælges til avls-, udstil-
lings- eller »kæle«-brug. Ejer-

sk ifte foretages af stam bogssekre-
tæren.

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

Er stamtavlen bortkommet,
kan en stamtavlekopi bestilles.
Yi gør dog opmærksom på, at
denne kopi vil forblive hos
stambogsføreren i tre (3) måne-
der inden udlevering.Pris for en
kopistamtavle er kr. 200.

UDENTANDSKE
UDSTILTINCER
Ønsker man at udstille i udlan-
det, er fremgangsmåden følgen-
de:

- tilmeldingsblanket bestilles
hos udstillingssekretæren,

- den udfyldte tilmeldingsblan-
ket returneres til samme bilagt
en check på beløbet i den
møntsort, der anvendes i det
Iand, hvor man ønsker at
udstille eller kopi af postgiro-
indbetaling direkte til arrang-
øren.

De adresser og postgironumre
vi er i besiddelse af er:

Tyskland:
1. DEKZV e.V.
Humboldtstrasse 9
D-6200 Wiesbaden
Postgirokonto nr.: 56212-607

Holland:
FELIKAT
Hof Van Putten 41

NL-6721 TK Bennekom
Postgirokonto nr.: 1700659

MUNDIKAT
Boerhavelaan 23
NL-5644 BB Eindhoven
Postgirokonto nr.: 2358697

Østrig
Ov«
Lichtensteinstrasse 1 26
A-1090 Wien
Bankkonto nr.: 603301706 i

Wien Zentralsparekasse und
Kommerzialbank, A-Wien.

!NDENTANDSKE
UDSTITTINCER
jysk Racekatte Klubs medlemmer
tilmelder via egen udstillingssek-
retær. Andre klubbers medlem-
mer via deres egen udstillings-
sekretær. Tilmeldingsblanketter
fås hos den enkelte udstillingsar-
rangw, dvs. JYRAK, se andet
steds i bladet.

DARAK
Hanne Kaarsberg
Albjergparken 55/1/mf
2660 Brøndby Strand
Tlf .:02 - 73 76 38

RACEKATTEN
Dortemarie Kaplers
Birkhøjterr. 422 f ,

3520 Farum

KITTINGELISTEN
Ønsker man optagelse på killin-
gelisten skal man henvende sig
til Hanne Sofie Sneum, eller
skrive det på parringslfødselsan-
meldelsen. Hvis man ønsker
optagelse udover de 2 måneder,
henvender man sig til Lone
Klein.

SPØRG DYRIÆGEN
Rubrikken spørg dyrlægen fort-
sætter, og spørgsmål er meget
velkomne, bare spørg løsll

ÆNDRING AF
ANNONCEPRISER
På grund af den ændrede blad-
stØrrelse, kommer der muligvis
på et tidspunkt en ændring af pri-
serne på annoncerne i bladet.
Der er ikke fastlagt noget konkret
endnu, så en evt. prisændring vil
blive trykt på et senere tidspunkt.
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"Itlssi er som et eYentyr!
-ffoornår begrnder eventyret

fordinl<Lt?"
Det er ikke uden grund, at katte har ry for at være
kræsne. For katte har en meget højt udviklet sans
for at spise netop de ting, de har 

,ROTEINERbrug for. r
Katte vil altid med omhu VITAMINER
udsøge sig fødg der indeholder
proteiner, vitaminer,
mineraler og alle de andre

næringsstoffer, der giver katten
energi, stærke tænderog en smuk,

glansfuld pels.
Pussi fuldkost hører til den slags kost, som

elsker. Og grunden har
du lige fået.Oven i

købet kandu
forkæle din

kat med en ny
smag hver dag, for Pussi findes

med fisk, kød, hjerte, kylling,
kød/lever, fisk/rejer og med vildt.

- Det lyder måske som et eventyr.
Men det er ganske vist!

Rrssi fuldkost til katte
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OPDRÆTTERE

PERSERE

l-ynge's. - Opdræt af rødtabby, rd, sort,
tortie, blå creme, blåcreme og tortie-
smoke. Pra Lynge HøPr, Cl. Kirkevej 4,
Thorup, 9330 Dronning Lund. Tlf. 08 -

85 71 36.

Menage. - Perseropdræt i farverne rød,

rød/hvid, sort, sort/hvid, blå, blå/hvid,
creme og blåcreme. Hanne .lacob,sen,
Hovtvedvej 7, Yråby, 4552 Hårlev. Tlf.
03 - 68 51 04.

Af Stensgård. - Opdræt af brun, blå, lilla,
rød, creme og chokolade-maskede colour-
point. Annelise Pedersen, Søkærvej 10,

Hedensted Skov, 8721 Daugård. Tlf. 05 -

89 19 05.

COTOURPOINTS

A 8on Titre. - Lille colourpoint-opdræt i

forskellige maske-farver. Birgitte Vonsild,
Skæring Hedevei 408, 8250 Egå. Tlf.06 -

22 46 01.

Af Clipper. - Opdræt af rød-, blå-, brun-
og skildpaddemaske colourpoint, - samt
gode hybrider - velegnet til colourpoint-
avl. Karen-Marie & Monica Pedersen
, Bakkehuset,,, Sønderballevej 24, Cenner
Strand, 6200 Åbenrå. Tlf. 04 -69 85 51.

Af Dannevirke. - Opdræt af brun, blå,
rød, creme og skildpaddemaskede. Birgir
te Møldrup/ Bispehavevej 65, 4. B21O

Århus V. Tlf. 06 - 15 95 69.

Zakko Cotourpoint. - Specialopdræt af:

Lilla-, chokolade-, blå- og brunmasket.
lnge-Lise Andreasen, Arnkilsmaj 1, Heste-

have, 6400 Sønderborg. Tlf. 04 '
42 94 56.

BRITISH SHORTHAIR

Gracia's. - Opdræt af British Shorthair,
Sunde, kærlige og frit opvoksede killinger
lejlighedsvis til salg. Susanne & Walter
Lorentzen, Bellisvej 16, 9440 Aabybro.
rll. oB - 24 24 76.

ABYSSINIERE

Af Fredenslund, - Opdræt af Abyssiniere
(amerikansk, hollandsk, svensk og dansk
afstamning) og enkelte siamesere. Lis
Rhymer Friis, Fredenslund Bøgebjerg 7,

5471 Søndersø. TIf. 09 - 89 1 5 03.

Sigiriya. - Opdræt af vildtfarvede og røde
abyssiniere. lilBen K. Andersen, Vester-
gade 48, 5000 Odense C. Tlf. 09 -

12 48 08.

Af Taco Villa. - Opdræt af vildtfarvede og
sorrel Abyssiniere, enkelte med gen for blåt.
Import fra USA. Bestillinger på killinger
modtages. Marianne Roth og Mogens AIlan

Jensen, Syrenvej 8, 6400 Sønderborg. Tlf.
04 - 43 41 s3.

BURMESERE

Af Bøgebakken. - Lille burmeseropdræt,
killinger i forskellige faruer. Anna lbsen,

Uranosvej 11, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 08 -
14 03 39.

Hunter. ..._ Burmeseropdrcet i l:run, rød,

creme og tortie. Ann og Palle jæger,

Torrupvej 49, 6800 Varde. Tlf. 05 -

26 95 09.

Klivager. - Burmeseropdræt, killinger
lejlighedsvis til salg. Aase og Ole Klivager

Jensen, Vestre Landevej 7, 6800 Varde. 05
- 22 43 61.

Nørr. - Opdræt af burmesere i farverne:
brun, lilla, rød og tortie. Karin og Erik
Nielsen, Sonatevej 3, 8700 Horsens. Tlf.
05 - 62 87 65 efter d. 1511 - 86 rlf. 0s -
64 37 65.

Af Pegu Yoma. - Opdræt af brune
burmesere. Sterna Cilbe, Miltonsvei 21,
8270 Høibierg. Tlf. 06 - 27 1OO2.

Af Sikiboon. - Burmeserkillinger lejlig-
hedsvis til salg. Lene Bang Sørensen,
Lillevej 5, Balslev, 5592 Eiby. Tlf. 09 -
42 17 58.

SIAMESERE OG OKH

Allegretto. - Ofrræt af siamesere i

diverse farver, både hel og tabbymaskede

- samt OKH. Jytte Hjo Taplov, Kirkerup-
vej 16, Kirkerup, 4000 Roskilde. Tlf. 02 -

38 71 96.

Aslaug. - Opdræt af fuldmaskede
siamesere i brunt og blåt. Killinger med
rene siamstamtavler lejlighedsvis til salg.
Aslaug Teislev, Skydsbjergvej 33, Fjelle-
rup, 5463 Harndrup. Tlf. 09 - 88 12 88.

Af Balang. - Opdræt af siamesere, brun
og chokoladem. OKH: Havanna, Blå,
Ebony, Lavendel. Lene og Aase Christian-
sen, Slåenvej l, 7080 Børkop. Tlf. 05 -
92 12 17 eller 05 - 95 73 06.

Bellamis. - Opdræt af siam OKH i

forskell ige farver efter engelsk-importere-
de katte. Specialopdræt ai rd og
tortiemaskede siamesere. Dorte Kaae,
Esbiergparken 5, 9220 Aallnrg. Tlf. 08 -
ls 93 18.

Florenline. - Cudrun Thomsen, Klinte-
bjergvej 5, 5440 Otterup. Tlf. 09 -

82 1658. - lskoleferien: Cl. Strandfo-
gedgård, Crønhøj,9480 Løkken. Tlf. 08 -

88 31 88.

Af lawhara. - Lille siameseroftræt i

forskellige farver" Killinger le jl ighedsvis til
salg. Anne Lise Kaae, lngrids Alle'11,5250
Odense SV. f lf . 09 - 12 52 91.
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Klingeskov's. - Specialopdræt af brun-
maskede siamesere. lmport fra Sverige og
Hof land. KisØsterby, Klingeskov 13,5450
Otterup. Tlf. 09 - 82 18 44.

Salween Blue. - Siamesere 24a, 24b,
24c. OKH: Havanna, Blå, Lavendel,
Ebony. Srisse Leiditz, Østbanetoru 1,1,

8000 Århus C. Tlf. 06 - 127340.

Sphinx. - Specialopdræt af tigrede og
plettede Orientalsk korthår i flere faruer. v/
Kirsten og Mette Foldager, Palnatokesvej
54, 5000 Odense C. rlf. 09 - 1421 79.

Tung-Si. - Foreing White. Opdræt af
Foreign White og Siam. lnge-Lis Christian-
sen, Jægerbuen 20, 2635 lshq. fll. 02 -
73 84 93.

Af Ølsted. - Opdræt af chokoladeplettet
Orientalsk Korthår, Havanna og Siameser.

Helle Møller-Madsen, Ølstedgårdsvej'19,
5230 Odense M. Tlf. 09 - 15 87 80.

BIRMA

Sofie's. - Specialopdræt af Hellige
Birmaer i maskefaruerne blå og brun.
Crundstamme hollandsk import. Bestil-
linger på killinger modtages. H. Sofie &
Flemming Sneum, Sædding Strandvej 81,
6710 Esblerg V. Tlf.05 152877.

MANX

Quintessenza. - 
Manxaopdræt i 9

generationer efter Crand lnt. Ch. og lnt.

Chanrpiort's. Killinger i nrangc farver. Elr
Lilders, Clrøndals Parkvej 82, 27 )O
Vanløst:. Tlf. 0l - 71 71 8l ellcr Østre
Strandvej 70, ()rø,4300 Holbæk, TIf.0-l
47 t)2 70.

CORNISH REX

Bodwin. 
- 

Børnevenligt opdræt i mange
farver, nu også hvid oB carreo. Ny norsk

avlshan. Bestillinger modtages. Srisanna
Bugge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet. l lf. 06
- 27 )8 19.

TIL
AVLSTIENESTE

PERSERE

Rødtabby perser. Ahmad El Kuwaiti.
Pia Lynge Højer, Gl. Kirkevej 4, Thorup,
9330 Dronninglund. Tlf. 08 - 8571 36.
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Creme perser. Anika Jonatan. Kirsten

Pedersen, Bakkehaven 6, 5330 Munkebo.
rlf. 09 - 97 54 69.

lmporteret rødtabby perser. Anika lasselil.
Crete Dixon, Koglevænget 10, Trelde,
7000 Fredericia. flf. 05 - 95 B0 89.

Sort perser. Dave Avignon, parringsgebyr

800 kr. Elisa Andersen, Dronning Dag-
marsvej 52, Z 1 00 Veile. Tlf. 05 - 84 05 31 .

Hvid perser 2a. lnt. CH. Dennis la Douce,

3xBlO. Lis Christensen, Ebeltofwej 
.15,

Tåstrup,8410 Rønde. Tlf. 06 - 367284.

Sort perser. Hostrup's Nebukaneser. An-
nelise Hansen, Assensvej 14, Bred, 5492
Vissenbjerg. fll. 09 - 47 14 09.

Blåmasket Kalurs feiix. Annelise Peder-

sen, Søkaervej 10, Hedensted Skov, 8710
Daugård. Tlf. 05 - 89 '19 05.

Blå/hvid perser. Klemmens Design Brio,
Hanne Jacobsen, Hovtvedvej 7, Yråt:y,
4652 Hårlev. Tlf. 03 - 68 5l 04.

Sort perser. Pelle af Dyssec, gen for lilla og
chokolade. Christa Madsen, H.P.Hansens-
vej 3, 6400 Sønderborg. Tlf. 04 - 42 74 77 .

Blåperser. Persy Virkelyst. Charles Niel-
sen. Emtekærgade 9,5592 Ejby. Tlf. 09 -
78 13 65.

Rød perser. Samson of Valentinos. Egon

Wolf, Åvej 10, Møll:y,6560 Sommersted.
rll. 04 - 55 46 75.

Blå perser. Sebastian la Douce. Cerda
Nielsen, HogageNej 2, Skave,7500
Holstebro. f lf . 07 - 46 84 91.

Blå perser. Tornado af Tamara. Med
anlæg tbr colourpoint, lilla og chokolade
(Typeiorbedring). Ruth Pedersen, Dan
marksvej 19), 87OO Horsens. Tlf. 0.5 -
61 78 60.

COLOURPOINTS

Tabbymasket. Crescendo Tornado. Nanna
Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600 Silke-
borg. TIf. 06 - 85 1'l 50.

Blåmasket colourpoint. lvar af Bardolino,
1 x bedste colourpoint. Karin C)vergård,
Almindingen 5, 8210 Arhus V. Tlf. 06
t6 t 0 5.1.

B låmasket colourpoint. CH.Misty Brown's
King. Lis Christensen, Ebeltoftvej 15,

Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf. 06 - 367284.

Pelle af Dyssec, se under persere.

Rødmasket Severin af 8ækgården, 2 x
CAC. Sort perser Bjørn af Clipper (3/4
perser, gen for colourpoint, blå og
chokolade, - giver en fantastisk show-
pels. Karen-Marie Petersen, » Bakkehuset«,
Sønderballevej 24, Genner Strahd, 6200
Åbenrå. Tlf. 04 - 69 85 51.

Chokolademasket CH. Zakko's Choko
Ekko (Bio). 1 x bedste colourpoint. 1 x
bedste modsat køn. lnge-Lise Andreasen,
Arnkilsmaj 1, 6400 Sønderborg. Tll. 04 -

42 94 56.

BIRMA

Birma, blåmasket. Aryavarthas Candy,
født 21.o1 .82. H. Sofie & Flemming
Sneum, Sædding Strandvej 8'1, 67'tO
Esbjerg V. Tll. 05 - 15 28 77 .

BURMESERE

Chokolade burmeser. CH. Dunvald's Gay,
1 x BlS, 2 x NOM BlS. Aase og Ole
Klivager Jensen, Vestre Landevej 7, 6800
Varde. Tlf. OS - 22 43 61.

Creme burmeser. lNT. CH. Romeo A
Hunter. lnt. Ch. på 6 udstillinger. Ann og
Palle Jæger, Torrupvej 49, 6800 Varde. Tlf.
05 - 26 95 09.

Brun burmeser. lNT. CH. Moso af Pegu
Yoma. (lFA-testet) 3 x BlO, 1 x BlR. 2 x
BOX, 3 x NOM BlS, 3 x vinder a{
avlsklassen. Sterna Cilbe, Miltonsvej 21,
B27O Højbjerg. TLF. 06 - 27 1002.

Rød burma han. Nørr's Red Milo. Mor
engelsk import. Karin og Erik Nielsen,
Sonatevej 3, 8700 Horsens. Tlf. 05 -

62 87 65. (Efter D. 15.01.86. Tlf. 0s -
64 77 6\.

ABYSSIN!ERE

lNT. CH. Aksum af GIæde (23). 3 x BIO.

CR. lNT. CH, Kianda's Asterix (23a), 9 x
BlO, 4 x BIS, .l x BOX. Fredenslund,
Bøgeblerg 7, 5471 Søndetsø. fll. Og -
89 15 03.

SIAMESERE OG OKH

Brunmasket siameser. lNT. CH. Cocoricos
Robin. Vinder af avlsklassen flere gange.

Kis Østerby, Klingeskov 13, 5450 Otterup.
rll. 09 - 82 18 44.

Blå perser. Hostrup's Pau. Grete Dixon,
Koglevænget 10, Trelde 2000 Fredericia.
Tlf. 0s - 95 B0 89.
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Casslus
KONCENTRERET

Billigere i brug

KATTESAI{D
* NATURPRODUKT, OPLIøSELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING
* OPSUGER FORURENING DIREKTE OG HURTIGT

* STÆRKT ABSORBERENDE.I'IYGIEJNISK.

* GARANTERET FRI FOR ASBEST
* NÆRMESTE FORHANDLER ANVISES

09203 CASSIUS kattesand.3 kg 09212 CASSIUS kattesand, '12 kg
09206 CASSIUS kattesand,6 kg 09225 CASSIUS kattesand, 25 kg
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SOIGNERINGSARTIKLER:
Alle forende mærker i Shampoo - Pudder -

Kamme - Borster og 117 andre ting,som netop Deres

kat har brug for.

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

øVRtGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelernrne -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander
Katteparf ume.

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

De ringer'
vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.

a

store specialf orretni n

,
t(

I
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MøLLEGAOE 8 . 9OOO AALBORG

TLF.08-12r788

Vi forer alt i

HUNDE.OG KATTEFODER

hundmÆs

samt anikler


