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Med den pral<tiske plastsprøjte, er det
nemt at give katten en effektiv kur mod rund-
orm. Enten direkte i munden eller iblandet
foderet. Pastaen er smagsfri og ædes villigt
En behandling - 6n kur.

Med Banminth er det ikke nødvendigt
at behaldle flere dage, eller flere gange om
dagen. En gang er nok!

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

Sprøjte til behandling af 4 kg kat kr. 18,85
incl. moms.

Banmin*f net,
furant€l smbonet

Vnr. 33 ?3 ?§

Pfizcr A/S
Vestre Gade 18,
2650 Hvidovre
(ot) Ti 42 rr
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Dead-line: Materiale til næste nr. sendes til redaktionen senest 1. nov

Forcide: Domi af Dusseta creme/hvid perser opdr. og eier Susanne
Nielsen og Kjeld Mathiasen. Foto: Susanne Nielsen.

HVAD ER DET?
For de, der har ptøvet detlør er
svaret er nemt nok: »BURREN-

CØRINC« før en udstilling.
Det er et snavset, hårdt og vådt

job, men det skal jo gøres, den
mest rammende måde at kom-
mentere det på er udtalt af min

søn i anden forbindelse: Det er
p....træls, men sk....skægt. For-
stået sådan, at selve arbejdet er
hårdt, men samværet før, under
og efter er helt i top.

June var ikke med på billedet af
bestyrelsen i sidste nummer.

Her er hun sammen med sin
australske hankat Snowdonia
Sultan.
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DYREHOLD I LEILIGHEDER

Jydsk Racekatte Klub er gennem

en henvendelse fra Dyrefondet,
der er udgiver af »HUNDEjOUR-
NALEN«, blevet bedt om at stØtte

Dyrefondet i et forsøg på at
ændre den eksisterende lovgiv-
ning, der omhandler dyr. i

lejligheder.
I bestyrelsen i jYRAK er der

enighed om at bakke |orsøgetfra
Dyrefondet op. Hvis man ser

isoleret på de enkelte dyrearter,
og her specielt retter øjnene mod
kattehold i lejligheder, er der for
mig ingen tvivl om, at der intet
burde være til hinder for en

liberalisering af lovgivningen,
men desværre er der jo mange
andre dyrearter af både stØrre og
mindre art, der vil være svært at
tilpasse et ophold i en lejlighed
på 9. etage. Skulle det lYkkes,

bl.a. ved hjælp af støtte fra andre
organisationer, at ændre lovgiv-
ningen, vil det for kattene være
en positiv udvikling, der kun kan

være medvirkende til at udbrede
kendskabet til vores kæledyr.
Måske vil det endog - langt om
længe - lykkes at komme væk
fra hundens »skyggen og virkelig
få kattene accepteret som de
pragtfulde kæledyr, de er.

For mig er der ingen tvivl om,

at en ændring i lovgivningen helt
klart" vil have størst gavn for
kattene, der for de flestes ved-
kommende langt bedre kan trives
ien lejlighed end en hund.

Uanset egoistiske tanker vil
klubbens bestyrelse naturligvis
kæmpe for en fælles sag med
andre foreninger cig organisatio-
ner, dette gør vi ud fra devisen
offi, at enighed gø( stærk.

Dyrefondets egen - ogførste

- henvendelse til regeringen har
desværre kun resulteret i et
afslag. Dette skal dog ikke
afskrække os, det bør tværtimod
være medvirkende til en intensi-
vering af kampen, i et forsøg på
en ændring af lovgivningen. Det
må gerne være efter den svenske
model, der peger mod:

FRIHED
UNDER ANSVAR,

hvad klubbens medlemmer efter
min overbevisning sagtens kan

Ieve op til.
Er der i klubben medlemmer,

der har gode ideer til, hvordan
sagen bedst behandles, hvis vi
skal bevæge politikerne, kontakt
da venligst et bestyrelsesmed-
lem.

Richardt.
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OM KATTEBID
OG HVAD DERAF KAN FØLCE

Sommerhus - strand - Sankt
Hans aftens idyl, tidspunkt:
formiddagskaffe med gode ven-
ner fra Odense. 2 Siamesere i

snor og sele, de nyder det lige så
mqlet som vi andre er vant til
at gå i snor dernede. Et selskab
på 3 mennesker med 2 børn går

tur på stranden; børnene får øje
på kattene og kommer helt op til
huset, og pludselig står der ved
siden af en bokserbastard, der
tilhører en lokal fisker. Hunden

er helt oppe ved huset,'den er
selv gået tur med de fremmede
mennesker og selvfølgelig uden
snor.

Panik - Siameseren flygter
ind i huset med snor og sten og
gemmer sig. Orientaleren stiller
sig i angrebsstilling med rejste
børster foran hunden. .leg råber
til menneskene, at de skal kalde
på hunden; det kan de bare ikke,
for det er ikke deres. Jeg prøver

sammen med den ene af venner-

TIL LYKKE!

Til lykke til Hanne Sofie Sneumder har bestået sin langhårs dommer
eksamen. Det skete i Fevik i Norge den 29.-30. juni 85.

Hanne Sofie bestod eksamen meget flot, nemlig med 91,5"1, i den
skriftlige eksamen og92,5"h i praktisk bedømmelse.

Jyrak ønsker hjertligt tillykke og alt godt i fremtiden.
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ne at sparke hunden væk, det
lykkes selvfølgelig ikke, den
nåede at bide katten og flå hår af
dens hale. Else går hen og tager
den skræmte, vrede kat op for at
få den ind i huset^ - skarpt
forfulgt af hunden - og bliver
selvfølgelig bidt af katten. Hun
blev omgående kørt til nærmeste
sygehus og fik stivkrampeind-
sprøjtning, men ingen penicillin.
Fingeren blev meget øm. oB

betændt, og Else gik til sin egen

læge dagen efter. Denne ordine-
rede penicillin og ville se

fingeren igen to dage senere. Der
er stadig mange smerter, og
armen er lagt i slynge. Onsdag:
penicillin behandling fortsættes.
Fingeren ser meget grim ud, og
næste mandag, altså en uge efter,
indlægger man oB opererer
fingeren. Så vidt - så godt -men'ulykken er altså ude. Efter

en uge på hospitalet med armen i

gibs og slynge i lodret stilling må
man operere endnu en gang på
grund af stafylokokker. Fingeren
er nu så ødelagt, at man
overvejer amputation, men for-
søger dogførst at fjerne et stykke
af den angrebne knogle. Det
lykkes heldigvis, men midterste
pegefingerled bliver stift og
fingeren kortere.

Vi ved af erfaring, at det er
svært at hale penicillin ud af
sygehusene, når en steward
bliver bidt (iøvrigt skal det helst
være Tetracyclin, som er mere
bredspektret), men havde der i

dette tilfælde, og sikkert også i

andre, været givet antibiotica
straks, havde det hele måske slet
ikke udviklet sig til noget.

Vi er i hvert fald nogle stykker,
der ikke glemmer Sankt Hans
aften 1985.

Anne Lise Kaae.



SORT UHELD ELLER UVIDENHED?

.leg har i forbindelse med killin-
gesalg haft ,en dum oplevelseo,
som jeg tror andre medlemmer
kan lære noget af. Derfor skriver

leg dette indlæg til »Hvæsse-

brættet«.

Jeg havde solgt en 12 uger
gammel killing til en ,nybegyn-
dern og havde cirka en uge før
overdragelsen bedt køberen om
at læse al den litteratur om katte,
hun kunne i den uge, indtil killin-
gen blev gammel nok til overdra-
gelse. I denne uge fik jeg

killingen vaccineret og givet
ormekur samt checket af hos

dyrlægen. Og inden udleverin-
gen af killingen talte vi sammen i

et par timer, ogjeg kunne mærke
hun havde »læst sin lektieo, så

alt var såre godt.
Et par dage efter blev jeg ringet

op af en fortvivlet dame, som
ikke kunne få missen til at spise,
og jeg gav hende forskellige råd,

idet jeg efter de oplysninger jeg

fik, regnede med, det var flytnin-
gen, der var skyld i det. Men 5

dage efter overtagelsen blev
katten syg med tynd mave og
blod i afføringen. Hurtigt gik det
til dyrlæge. Til alt held for mig til
samme dyrlæge, som jeg selv
benytter, og han fandt ud af, at
det måtte være en forgiftning
opstået i det nye hjem, for han
kendte mig og mine katte, og
vidste at katten intet fejlede ved
overdragelsen.

Så fru X ringede igen og vi
lagde hovederne i blød, men
kunne ikke finde noget galt i

fodringen; desuden havde hun jo
heller ikke spist noget og havde
derfor tabt sig en hel del. I

samtalens løb fortalte jeg fru X

om en dame, jeg kender, som

havde mistet en kat på grund af

terpentindampe i et nymalet
badeværelse, hvor katten boede.

OC SÅ KOM CHOCKET. FTU X

malede oliemalerier, og i det
værelse, havde missen ligget og
sovet i sofaen og faktisk boet,
mens hun malede. Desuden
havde der i nogle køkkenskabe
ved gulvet været sprøjtet for
myrer.

ieg tog straks katten herhjem,
mens fru X fik pakket alle sine
malegrejer bort og gjort hele
huset hovedrent. I de seks dage
jeg havde missen tog hun 30
gram på om dagen og havde
normal mave, så vi klarede den
heldigvis ved samarbejde mel-
lem fru X, dyrlægen og underteg-

nede. Det jeg hermed vil fortælle
er faktisk 2 ting. Husk terpentin
og myregift er farligt for katte og
det er ikke altid opdrætterens
,skyldo når en nyindkøbt killing
bliver syg. Det kan også være et
sammenfald af ,uheldige om-
stændigheder« i det nye hjem.
Men heldigvis for mig, var det en
yderst fornuftig dame, der havde
købt min killing, så alt ånder fryd
oB Bammen i det nye hjem og
killingen har det som en lille
prinsesse.

Elna Lykke
Blåvandsradio

STERILISATION

- ET MIDDEL TIL
ET LYKKELIGERE KATTETIV

»At give katten p-piller er et bru-
talt indgreb i organismens hor-
monsystem. I værste fald kan det
medføre døden, dersom sygdom-
me i kønsapparatet ikke erken-
des i tide. Disse sygdomme op-
træder hyppigt hos katte, som
man har givet p-piller, og de
med{ører en alvorlig livmoderbe-
tændelse. Operation i rette tid
kan i reglen redde kattens liv.
Kastration er imidlertid at fore-
trække.n

Sådan skriver dr. med vet. Udo
Theissen (,die edelkatzen nr.
1/81. Han anbefaler altså kastrati-
on fremfor brugen af p-piller. Og
deter naturligvis et fortrinligt mid-
del, når det drejer sig om kælekat-
te. Mindre heldigt er midlet, når
det drejer sig om avlshunner, der

af 6n eller anden grund skal holde
en killingepause.

Problemet med sådanne hun-
katte blev hos os løst i december
1977. Da trådte her en sterilise-
ret hankat i funktion.

Min 6t-årige cornish rex Buto-
mus af Dilnum blev i november
1977 steriliseret af afdøde dr.
Wamberg, som iøvrigt ikke var
spor positivt indstillet til id6en,
som jeg fik af dr. Ulla Schultz-
Roth (Ullestein Kazenbuch 1975
p. 7O-71).

Bortset fra at Butomus er
infertil (ufrugtbar), så fungerer
han som en almindelig hankat,
bl.a. strinter han. Han bor derfor i

kælderen, men det er en lys og
opvarmet kælder, og han har da
også et lille udebur. I over 7 år
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har han modtaget besøg af 9
hunkatte, 7 cornish rex og 2

europl6-hunner. Vore europr6-
hunner kan iøvrigt godt klare sig
med kastrater. Det kan rex-erne
dårligt. Vi har 9 kastrater, nogle
med, nogle uden erfaring. De er
al le aldeles utilstrækkelige for de
meget temperamentsfu lde rex-er.

Vi har idag 7 fertile hunkatte i

huset, idet 2 af rex'erne fik
livmoderbetændelse og den ene
blev kastreret, den anden sterili-
seret. Da vi i sin tid begyndte at
bruge den steriliserede hankat til
vore løbske hunner spåede man
os masser at tilfælde af livmoder-
betændelse og falsk graviditet.
Foruden de ovennævnte tilfælde
af livmoderbetændelse har vi
netop i disse dage fået det 3, som
har ramt en næsten 10-årig rex.
Hun behandles med medicin.
Falsk graviditet har vi kun
oplevet 6n gang.

Den steriliserede hunkat, Briza

af Dilnum, blev givet til europ6-
hannen ch. Angantyr fra Samsø.
Angantyr, der er gået novice-ve-
jen, blev naturligvis ikke benyttet
meget i avl, og han var ofte
meget utilfreds med sin tilværel-
se, selv om han havde et godt
værelse og en kastrat til selskab.
Da han strintede, og da der var
løsgående cornish rex-hunner i

huset, så måtte han jo leve
isoleret. Om natten lå jeg ofte
vågen, fordi han kradsede vildt
og volsomt på sin dør. Det var
væmmeligt, at føle sig som
dyreplager. Men så fik han da
heldigvis Briza, og alt blev
anderledes. Nu blev der aldrig
mere kradset på døren, alt blev
idyl. D.v.s. det blev det ikke for
den stakkels kastrat, som Angan-
tyr havde været så glad for. Både
Angantyr og Briza kastede sig
over ham og bed og kradsede.
Han måtte ud af værelset. Og så

levede Angan§r og Briza lykke-

ligt sammen - til Angan§r blev
kastreret. Han kom så til at gå

sammen med fertile europ6-hun-
ner, og hun blev givet til en ung
cornish rex ved navn Balder af
Soria Moria. Ham ville hun
imidlertid ikke vide noget af, så

den forbindelse måtte opgives.
men for et år siden fik vi en ny
rex-han i huset, Kasper al
Rexano. Ham syntes hun straks
godt om, og ham lever hun
sammen med nu. I værelset bor
også 4 kastrater. Alle disse 6
katte enes godt, og der er ingen
underkat. jeg mener, at dg lever
et rimeligt godt katteliv, når det
nu er sådan, at de ikke kan
færdes frit.

De steriliserede katte har
således været en succes her på

Glamholm. Ærgerligt er det
imidlertid, at de kun kan udstilles
uden for bedømmelse.

Else Rienecker

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 & Mogens Jensen
Syrenvej B, 6400 Sønderborg

telefon 04-43 41 53

VON TRIPWITT:
D. Hansen & R. Krihler

Toften 41, 6330 Padborg,
telefon 04- 67 01 76
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NYT
MIDDEL
MOD
LOPPER

Så starter udstillings- og navnlig
loppesæsonen igen. Sidste efterår
fik vi vores første loppeangreb i

de 20 år vi har haft katte, og
forhåbentlig også det sidste. Efter
i 7 uger at have prøvet alt hvad
der var i handelen til disse små
bæster, både til at vaske kattene
i, spraye hele huset, pudre,
Vapona m.v. men intet hjalp.

Tilsidst kontaktede 1eg Skades-
dyrlabotoriet for at få hjælp, og
kom der med i et forsøg med en
vædske til at spraye på selve
katten.

Efter små 5-6 dage var der
ingen lopper mere. Denne nye
spray er nu kommet i handelen
under navnet APARASIT MET-
HOPREN og kan købres på

Apoteket. Materialisten har den
oBSå men under navnet MATAS
KATTESPRAY m. METHOPREN.

Forebyg loppeangreb ved at
spraye kattene før lopperne er der,
en behandling varer ca. .l mdr.

Håber den kan være til hjælp

hvis andre også har haft svært
ved at komme af med lopperne
og måske ikke er kommet med på

tilmeldte udstill inger.

Med venlig hilsen
Birthe Knudsen »Paralo

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

TILST
DYREPENSION
Agerøvej 21

(ved Bilka, Århus)
Telefon 06 - 24 15 1 1

Åben hverdage mellem
8,00 og 17,30

Stamnavn

,,BANGALORES"
OSCILLUM'S RIGOLETTO, rødlhvid

han til avlstjeneste.

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

rød, sort og bicolour.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN
Musvitvej 1 . 9990Skagen

Telf . 08 - 44 38 83
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EN NYOPDAGET SYGDOM
I NERVESYSTEMET HOS KATTE

FEilN DYSAUTONOMT (KEY-GASKETT SyNDROM)

Af Anette Flagsted
Stationær klinik for mindre husdyr,

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

I det sidste halve år, er der
herhjemme set nogle få tilfælde
af en antagelig ny sygdom hos
katte. Denne sygdom, der kaldes
Felin Dysautonomi, viser sig ved
en nedsat funktion og koordinati-
on af det autonome nervesystem.
Sygdommen kaldes også Key-
Caskell syndrom efter de første
beskrivelser af sygdommen af
T.J.A. Key og C.J. Caskell i i982.

Sygdommen er ikke tidligere
beskrevet, men er nu diagnosti-
ceret i over 100 tilfælde i

Storbritannien gennem de sidste
2-3 år. Udover disse tilfælde er
der rapporteret et enkelt tilfælde
i Norge og i Sverige, og nu er der
også set tilfælde i Danmark.

Sygdommen er ikke set i det
øvrige Europa eller i USA.

Årsagen til sygdommen er
endnu ukendt. Det har ikke
været muligt at påvise mikroor-
ganismer eller toksiner, lige som
epidem iologiske undersøgelser
tilsyneladende ikke har vist
nogen fælles faktor i miljø eller
levevilkår, der kan forklare ud-
brud af sygdommen.

Det er ejendommeligt, at
beskrivelserne af sygdommen er
fremkommet inden for de allerse-
neste år og tilsyneladende kun i

Storbritannien og i Norden.
Man kan naturligvis ikke se

bort fra, at tilstanden kan være
forekommet i længere tid, men

blot ikke er blevet opfattet som et
sammenhængende sygdoms-
kompleks.

Specielt den geografiske forde-
ling af tilfældene har bevirket, at
der udover undersøgelser rettet
mod at finde virus eller giftstof
som årsag, også foretages epide
miologiske undersøgelser med
den hensigt, at finde en eller flere
faktorer, der kan være medvir-
kende til udvikling af sygdom-
men.

Sygdommen rammer oftest
katte under 3 år, såvel fritlevende
som katte der lever indendøre.
Almindeligvis angribes kun en
enkelt kat i et kattehold.

Sygdommen kan opstå helt
akut eller udvikles gradvis over
en lang periode.

Der ses mange forskellige
symptomer. Det mest karakteri-
stiske er udvidelse af pupillerne
og blinkhindefremfald. Endvide-
re opkastning som følge af en
udvidelse af spiserøret. Der er
nedsat tåreproduktion og spyt-
sekretion. Der kan også være
oplysninger om forstoppelse og
diarr6, urinvejsproblemer, appe-
titløshed og nedstemthed. Der kan
udvikles kredsløbskolaps. Syg-
dornmen kan endvidere forårsage
bevægelsesforstyrrelser. I enkelte
tilfælde forekommer desuden
store revnedannelser under huden.

Forløbet kan vare flere måne-

der. Hos katte, der overlever
sygdommen, kan der være følge-
sygdomme med forstyrrelser i

reguleringen af affløring og urin
og med vedvarende pupiludvidel
se og blinkhindefremfald.

En obduktion viser umiddel-
bart ikke noget karakteristisk ud-
over måske at spiserøret er udvi-
det. Ved mikroskopisk undersø-
gelse af det autonome nervesy-
stem er der påvist degeneration.

Nogle af de beskrevne kliniske
symptomer som blinkhindefrem-
fald, forstoppelse, dia116, ned-
stemthed og appetitløshed er
almindeligt forekommende hos
syge katte. En udvidelse af spise-
røret (megaoesofagus) er deri-
mod ikke almindelig hos katte,
men forekommer i over 6O"h a'[

de diagnostiserede tilfælde af
Felin Dysautonomi.

Alle symptomerne kan forkla-
res ved en ændret funktion af det
autonome nervesystem. Det au-
tonome nervesystem med dels
sympatiske og parasympatiske
nerver regulerer funktionen af
muskulatur i tarm og h jerte m.m.
og af mange kirtler. Således regu-
leres tåreproduktion, spytpro-
duktion og dannelse af forskelli-
Be tarmsekreter af dette nervesy-
stem. Parasympatiske oB sympa-
tiske nerver regulerer sammen-
trækningen af pupillen, af spise-
rØrs- oB tarmmotorik, bidrager til

regulering af lukkemuskel til
tarm og til blære, samt regulerer
ledningen i hjertet, hjerteslagene
og sammentrækning af blodkar.

Behandlingen består på nuvæ-
rende tidspunkt udelukkende af
symptomatisk støtteterapi. Der
gives forskellige dråber, der
stimulerer tåre- og spytproduk-

()



Fig'1. Kat med Felin Dysautonomi. Katten er nedstemt, udtørret med blinkhindefrem-
f.rld. Øjnene ser i øvrigt helt sorle ud, da pupillt'rne er udvidet og ikke reagerer på lys.

tion, endvidere evt. afførings-
midler samt væske- oB nærings-
stoffer.

Endnu er årsagen til denne
alvorlige sygdom som sagt u-
kendt. For i fremtiden at undgå
sygdommen oB for at finde frem
til en bedre behandling, er det

vigtigt, at årsagerne til sygdom-
men klarlægges. Der er forsk-
ningsprojekter i gang i Storbritan-
nien, for at finde årsagsforhol-
dene.

Da sygdommen nu også findes
i Danmark, er det vigtigt, at der
ved sygdomstilfælde, der minder

om Felin Dysautonomi stilles en

så nøjagtig diagnose som muligt,
og at det sØges at opklare, om der
er noget fældes i disse kattes

levevilkår, der kan forklare syg-

dommens opståen.

Kringeshoub
SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM
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HOBBY.
UDSTITLING
I SØNDERSØCENTRET
DEN 1.lUNr 85.

Denne hobbyudstilling slog vist
alle rekorder. 73 var tilmeldt og
fordelt på Søndersøcentrets torv.
Udstillingen, der foregik på en

lørdag formiddag må betegnes
som en succes. Alt fungerede
perfekt både for udstillere og
publikum. På scenen blev de
forskellige racer præsenteret, og
der blev fortalt om pelspleje for
de tre hårlængder.

Jeg tror at publikum fik meget
med hjem den formiddag, for der
blev spurgt og svaret meget i en
rolig og afslappet atmosfære. Tak
til primus motor Lene Jørgensen,
til Søndersøcentret for god PR og
til udstillerne der lagde tid og
katte til.

Jeg håber at denne hobbyud-
stilling vil inspirere andre til
lignende, for det var god PR for
kattene og klubben.
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OP TIL 40 GANGE
FOR MEGET MAGNESIUM I
FÆRDIGFODER TlL KATTE

Af dyrlæge
Knud Steensborg,
Bygholm Dyrehospital

Kilde: Dyrene og os nr, 1/1985

Katten mjaver hjerteskærende,
og det er åbentbart, at den har
ondt. Den går ofte til sin bakke,
men det er kun sjældent, det
lykkes den at tisse, og så er der
endda ind imellem blod i urinen.

Denne situation kan desværre

en del katteejere nikke genken-
dende til. Ofte tror man, at katten
har forstoppelse, men det er sjæl-
dent årsagen. Crunden er som
regel en ganske anden, nemlig
sten i urinvejene.

Enhver ting, der irritere slim-
hinden i urinvejene, vil kunne
forårsage en betændelse ogleller
en Øget slimproduktion. Begge

dele kan resultere i at der dannes
større eller mindre sten i urinve-
jene. Resultatet er hyppig, ofte
blodig urinering i små portioner,

AIIe dyrevenner bruger

ALLISON'S
hud- og plejeprodukter

Fremsti I let uden dyreforsøg!

Vi handler med alle

Torvegade 28,6700 Esbjerg, tlf. (05) 12 68 05
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ligesom der kan være tale om
delvis eller total lukning a{
urinvejene. Katte med disse
symptomer lider af FUS (feline
urologic syndrome).

FUS forekommer lige hyppigt
hos hunkatte som hos hankatte
incl. kastrater. De kliniske
symptomer hos hankatte
og kastrater er imidlertid ofte
langt mere dramatiske på grund
af en mindre diameter i urinrøret
og dermed en stØrre risiko for
irritation og forstoppelse. Oftest
drejer det sig om stuekatte, idet
inaktivitet, vellevned og fodring
med ,kommercielto foder - især
tørfoder - øger risikoen for FUS.

lrritationen
Hvad er det da, der forårsager
denne irritation af slimhinden i

urinvejene. Der kan være flere
årsager som infektion, kemisk
eller fysisk påvirkning, og under-
søgelser har vist, at det er den
siCste, der er årsagen. De
krystaller og urinvejssten der
forårsager denne irritation har
vist sig næsten udelukkende at
bestå af magnesium-ammonium-
fosfat.

Der er forskellige ting, der
stimulerer udfældningen af mag-
nesium-ammonium-fosfat. Det
drejer sig for eksempel om
surhedsgraden. Når urinen er
basisk øges risikoen for stendan-
nelsen. Man ved, at ph i urinen
stiger um iddelbart efter foderind-
tagelse, det vil sige at fodrings-
metode får betydning. Hyppig
fodring eller fri adgang til foder



som mange bruger ved anven-
delse af tørioder, indebærer en
risiko for FUS.

Jo mindre vandindholdet i

urinen er og jo længere tid, der
går mellem urineringerne jo
mere koncentreret er urinen.
Risikoen for udfældninger Øges.

Altså - husk adgang til frisk, rent
vand og rene ,kassero.

På grund af kattes store behov
for protein og relativt store behov
for fosfor vil koncentrationen af
ammonium (nedbrydningspro-
dukt af protein) og fosfor (ned-

brydningsprodukt fra proteiner
og knogler) altid være så stor, at
den muliggør dannelse af krystal-
ler og sten.

Med hensyn til magnesium vil
det imidlertid være sådan, at
man samtidig med at kattens
behov i foderet opfyldes, kan få
sænket koncentrationen i urinen
til et niveau, der ,umuliggørn
dannelsen af sten. lndholdet i

urinen er direkte proportionalt
med magnesiumindtagelsen i

foderet.

Foderets betydning
Talrige lorsøg i løbet al de sidste
10 år har vist at netop magnesi-
umindtagelsen er nøglen til
FUS-problematikken i 95 pct. af
de kliniske tilfælde. Katten indta-
ger generelt for meget magnesi-

um md maden, specielt hvis de
fodres med fabriksfremsti llet kat-
temad, såvel dåsemad som tør-
foder. lndholdet ligger et sted

mellem 4 - 4O gange over, hvad
katten har behov for. lngen inde-
holder for lidt. Årsagen er at
su nde letford øjelige næri ngsstof-

fer med et lavt indhold af
magnesium er både kostbare og
svære at få fat på.

Specialt tørloder udgør en stor
risiko for udvikling af FUS. 4
årsager:
'l . Fodringsmetoden.
2. Relativ lav fordøielighed.
3. Et for lavt kalorieindhold.
4. Et for højt magnesiumind-

hold.

Ad. 1 : Ofte står tørfoder fremme
hele tiden det vil sige at katten
indtager mange små måltider i

løbet af en dag. Da vi som
tidligere nævnt ved, at enhver
foderindtagelse - af forskellige
fysiologiske årsager - medfører
en høi ph i urinen og at dette
stimu lerer' stendannel sen, udgør
hyppig foderindtagelse i sig selv
en risiko.

Ad. 2: Lav fordøjelighed bety-
der, at der bliver mange ufordø-
jelige rester tilbage i tarmkana-
len. Disse rester binder vand,
som ellers skulle have været
udskilt med urinen. Urinen bliver
mere koncentreret.

Ad. 3: Det meste tørfoder har
et for lavt fedtindhold - oB
dermed - lavt kalorieindhold. Da
kattens naturlige foderbehov sty-
res af kaloriebehovet vil katte
spise meget tørfoder og uundgåe-
ligt indtage for store mængder
magnesium. Specielt fordi :

Ad. 4: Det reelle indhold
magnesium er for højt. Udskille-
sen af magnesium i urinen er
direkte proportional med indta:
gelsen i foderet. Både pkt. 3 og 4
fører altså til dannelsen af urin
med et højt magnesiumindhold.
En koncentreret urin med et højt
indhold af magnesium øget
chancen for udfældninger al
krystaller el ler mikrosten.

Omvendt vil det sige, at frem-
stiller man et tørfoder der er
letfordø.ieligt og kalorierigt, og
som yderligere stimulerer udskil-
lelsen af en sur urin - ja, så har
man faktisk løst problemet. Det
er lige det man har gjort.

Forebyggelse
Prescription diet C/D er navnet
og det findes både som tørfoder
og dåsemad. det er netop
fremstillet efter ovennævnte
principper. Et højt kalorieindhold
(ikke lor højtl), et optimalt
indhold af mineraler det vil sige
at kattens behov dækkes uden at
der er for me8et (udskillelsen i

urinen reduceres til et »mini-

mumn), en høj fordøjelighed
(katten forbrænder næsten det
hele), foderet Iører til dannelsen
af sur urin (ved hjælp af en
naturlig sammensætning - ikke
ved medicintilsætning).

C/D opfylder alle kattens
vedligeholdelsesbehov - altså
behøver man ikke give tilskud af
vitaminer, mineraler etc. Foderet
er meget velsmagende på grund
af en speciel »protein-coating« -
det spises med garapti i den ene
eller anden form. lngredienserne
er blandt andet lever, muskel-
kød, tørret skummetmælk, tørret
hårdkogte æg, animalsk fedti
gær, jod-salt, majs og selvføl-
gelig vitaminer og mineraler.

På en USA-rejse i oktober 84
traf jeg mange katteejere, der
anvendes Preciption Diet CiD
som eneste rutinefoder. Dels for
at undgå FUS og måske nyreska-
der i almindelighed, men også
fordi C/D giver en flot pels, en
sund mave, en mindre mængde
ai{øring på grund af den høje
fordøjelighed, en mindre gen-
nemtrængende urinlugt og ikke
mindst fordi, det var deres
indtryk, at killingekuldene var
1-2 killinger større end normalt.

,Opfinder Dr. Mark Morris jr.n
forlanger at hver eneste ny
bruger af foderet får en grundig
information om hans produkter -
derfor sælges Presciption Diet
udelukkende af dyrlæger. Prisen
er ca. 2 kroner pr. kat/dag for
lørtoder og ca. 5 kroner pr.
kat/dag for dåsemad, altså be-
stemt ikke dyrere end almindelig
kommerciel kattemad - snarere
tværtimod.

Helbredelse
Med vilje skriver jeg ikke
behandling som overskrift. Be-
handling sættes altid i relation til
traditionel dyrlægebehandling -
medicinsk eller kirurgisk. Det er
der ikke tale om her. Faktisk er
man i dag nået så langt inden for
fodringsvidenskaben, at det er
muligt med speciel diætmad

1l



Prescription Diet C/D at opløse
urinvejssten hos katte i 95 pct. af
de kliniske tilfælde. Der er som
nævnt ingen medicin i CID
Princippet er, at fodring med
denne diæt medfører produktion
af en meget tynd ,sur urin« - 5f
tynd at stenene opløses som »et

stykke sukker i kaffenn. S/D, som
ikke er et fuldfoder, gives som
eneste foder i 1-2 måneder,
derefter går man over til Pres-
cription Diet C/D i al fremtid.
C/D virker forebyggende.

Akutte urinvejsforstoppelser,
almen svækkelse med for ek-
sempel nyreskader og sekundære
infektioner må selvfølgelig be-
handles på traditionel vis, men
operation kan undgås i 95 pct. af
tilfældene.

Et aktuelt tilfælde: Min egen
11 år gamle kastrat behandlet
flere gange for alvorligere tilfæl-
de af FUS med blæreskylninger
og antibiotika. Symptomerne er
delvis urinvejsstop og hyppige
urineringer med blod i. Senest
undlod jeg enhver medicinsk
behandling. Katten blev sat på
Prescription Diet S/D i en måned
og derefter på C/D. Sympte
merne forsvandt i løbet af 24
timer, og katten har været rask
siden. Fantastisk!

PERSERKATTENS
NUTID OG FREMTID

I år modtog jeg en iubilæumsår-
bog, nemlig min -I0. 

CFA årbog.
Den blev som de øvrigeg studeret
med interesse omend på kortere
tid, fordi det naturligvis er lettere
at få overblik, når de amerikan-
ske opdrættere snart sp »gamle

bekendten.
Det er klart, at jeg mest

studerer persero@rætternes re-
sultater. Perserkatten vil altid
fascinere mig, og de 12 års til
tider drøje og altid tålmodigheds-
krævende avlsarbejde, jeg har
bag mig som hobbyopdrætter,
gør det ikke nrindre interessant at
følge med i andre opdrætteres
resu ltater.

En stadig stigende interesse for
at importere avlsmateriale fra
U.S.A. antyder, at de amerikan-
ske opdrættere er førende på
området. Men korrekt vil det dog,
være at udtrykke det på denne
måde: Nogle amerikanske op-
drættere er forud for alle andre.
Det er nemlig naivt at tro, at alt
er godt, når bare det kommer fra
Amerika.

Når man indkøber avlsmateri-

ale overtager man et stykke
avlsarbejde fra en anden opdræt-
ter. Det er derfor ikke kun godt at
kende de avlslinier, der er repræ-
senteret på en stamtavle. Det er
også godt - om ikke vigtigere -at kende noget til opdrætterens
stabilitet og ansvarsbevidsthed.

Med stabilitet mener jeg:
Opdrætterens evne til jævnligt
og over en længere periode at
producere kvalitetskatte samt
trofasthed overfor egne avl skatte.
Det er vigtigt, at overtage en kat
fra linier opdrætteren selv tror på,
og har gode erfaringer med, og
ikke fra tilfældige parringer
mellem dyr, der er på ,gennem-
træk« i katteriet.

Med ansvarsbevidsthed mener

iegr
Opdrætterens evne til kritisk at
bedømme egne resultater. Her-
under vedkommende er bevidst
om de fejl, der bør undgås i

fremtidig avl. Lægger vægt på

temperament og fertilitet. Svarer
oprigtigt på spørgsmål om sund-

PERSER.COLOURPOINT
O P D RÆT
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hed. Er uvillig til at sælge
tremtidige avlsdyr på under 6
måneder.

Hvis en opdrætter kan leve op
til disse krav om stabilitet og
ansvarsbevidsthed, er vedkom-
mende lige så sjælden, som en

absolut topkat. Efter mit kend-
skab til amerikanske opdrættere
er det meget få, der giver sig selv
den daglige glæde at se kattene
udfolde sig i hjemlige omgivel-
ser. de fleste holder dem i stort
antal på et forholdvis lille areal.
Dette er ikke kun en løs påstand.
Det kan konstanteres ved læs-

ning af tidsskrifter, ved o@rær
ternes egne udsagn og referater
at personer, der har besøgt
amerikanske kafterier. Det tyder
på en mentalitetsforskel i forhol-
det til kattene, der efter min
mening gør det vanskeligere at
importere, fordi det ganske en-
kelt er umuligt at holde et vågent
øje med så mange dyr. Jeg
kender en opdrætter, der har
fuldtidsiob, et spændbarn, en
mand, der ikke interesserer sig
for katte og husarbejde, og oven i

dette har hun en bestand af 30
persere! Jeg tror ikke, at opdræt-
terne holder mange dyr, fordi de
tror, der er penge i opdræt. De
giver mere indtryk af, at det hele
drejer sig om at få succes i en
flyvende fart, og at man dertil
skal bruge en mængde dyr for at
forsøge muligheden for at produ-
cere gode katte. Og så er 30 katte
endda ikke et overvældende
antal i U.S.A., mange har flere.

En anden side af mange ameri-
kanske opdrætteres holdning er
deres lyst til at dyrke noget
usædvanligt. Det kan man fastslå
f.eks. ved at bemærke, hvor nye
katteracer opstår eller bliver
opdrættet. Tænk blot på Rag
Dolls (store langhårede katte
med påstået usædvanligt godt
temperament, men bevægelses-
hæmmede), Sfinx (katte uden
pels), American Curl (katte med
ørespidser, der svipper som en
krølle), Scottish Fold (med ører,

der ligger fladt ned på hovedet)
Somal is (langhårede abyssin iere)
for blot at nævne nogle racer, der
fortrinsvis opdrættes i U.S.A.

Det skal ikke opfattes sådan, at
jeg synes, der er noget odiøst ved
at beskæftige sig med nye
katteracer, men nogle af de her
nævnte har som særpræg nogle
yderligtgående ekstreme træk,
som efter min mening ikke er
dyrevenlige. Den samme hold-
ning til ekstreme yderligheder
kan nu kontateres hos mange
perseropdrættere, og det er der-
for vigtigere end nogensinde at
vide, hvad man ønsker sig af sit
eget o@ræt, og hvad der ligger
bag importerede katte.

CFA årbogen 1984 vrser
tydeligt at »pig type« nu er den
eneste saliggørende persertype
for opdrætterne. Oversat besder
det »grisetype« og så kan man
undre sig over, at opdrætterne
giver en eftertragtet type en ikke
særligt flatterende betegnelse.
Men under alle omstændigheder
dækker betegnelsen en ekstrem
ansigtstype.

Næsestoppet er flyttet til en
position, der minder om pekin-
geserens, bortset fra at kattenes
ansigtsudtryk ikke i alle tilfælde
kan sammenlignes med denne
hunderace. Man benytter dog
betegnelsen rPeke-facedn om
nogle rødtabby persere, men har
indtil nu regnet dem næsten for
en race for sig selv. Det skyldes,
at denne form for ansigtsbygn ing,
giver en anden hovedform, hvor-
ved ørerne sidder højt på hove-
det. De er aldrig blevet særligt
udbredt, og det skyldes sandsyn-
ligvis, at perseropdrættere har
svært ved at acceptere højtsid-
dende ører. Opdræfterne af disse
katte reklamerer da også med
både peke- og standardtype.

For ti år siden havde Flo-Sher
opdrættet i U.5.A. nogle ekstremt
typede katte, der så anderledes
ud end de peke-faced rødtabby
persere. De havde rundere ho-
vedform og mindre ører. An-Do

opdrættet fulgte efter, og efter 10
år har alle altså ,vænnet« sig så

meget til.dem, at de nu er endt
med at blive typen af katte alle
må have.

Skønt næsestoppet er forrykket
til en for katte noget usædvanlig
position, er der nogle af dem, der
bevarer et meget sødt, åbent
ansigtsudtryk, medens andre ser
direkte deforme og dermed
hæslige ud.

Efter at have bemærket en

sådan udvikling må man spørge:
Hvordan skal perseren så se ud,
når endnu 10 år er gået?

Det spørgsmål kan ikke besva-
res, men hvis udviklingen folt-
sætter i samme retning som nu,
vil jeg tro, vi om 'l 0 år har
reduceret vor mulighed for at
opdrætte persere i det hele taget.

Det vil derfor være relevant al
tænke lidt over, hvordan avlsar-
bejdet er nu, oB hvordan vore
persere klarer at nredvirke til de
ønsker om ekstremt korte næser,
vi stiller til dem. Hvis vi kan
indrømme, at et eftertragtet
opdrætsmål er skabt af egne
egoistiske ønsker, kan vi måske
samtidig indrømme de involve-
rede katte en anstændig tilværel-
se oB sørge for, at de ikke betaler
så høj en pris, at vor dyrevenlig-
hed kan drages i tvivl.

Personligt mener jeg, at et-
hvert o@ræt får problemer, hvis
der fokuseres stærkt på ændrin-
ger, der fra naturens hånd er
uhensigtsmaessige. lngen kan
påstå, at det er hensigtsmæssigt
at opdrætte persere med ekstremt
korte næser og dermed ekstremt
korte kæber. Korte kæber giver
en buet tandrække, så over- og
underkæbe ikke mere kan ar-
bejde sammen og klippe føden
over for katten.

At vi opdrætter en race, der er
fjernet et stykke fra den oprinde-
lige viser sig også ved det
faktum, at det er svært at vinde
»Best of the Bestn med en perser,
der dog repræsenterer mange
mange års opdræt, medens et nyt
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Hsn srger jeg er lsæsen. Det kan han selu uære.

Han giner ndr hon hælder
de store, sat'tige kød-

og leuerstykker i krat'tsky
op i min skdl og siger

Kræsne møjkaL
Nd. Mon hor jo ikke selu

ualgt sit miljø.
Idag skal den kræsne kat

ho' store. lækre t'iskestykker i hakket
leuer og indmad.

Ogsd l4lhiskos. Han er bleuet ret
kræsen med huod han køber

(Ellers kommer han til at smide ud).

IgenWhiskas.
Den kræsne kot har noget ot uælge imellem.

Vildtstykker og leuer i udsøgt gelå-sous,
Hon beggnder at lære det. Men huo'.

Hon sidder deroure og smouser
i kronhjort

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

han slipper let
omkring maden til mig,

Så er det skraldespanden
og penge ud al lommen.

'i[en det synes, som om
han hor lært deL

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

whiskas
Hvis du elsker en l«æsen kat.

.'! t,n
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opdræt som norsk skovkat vinder
titlen oftere end noget andet nyt
opdræt.'skovkattens standard må
altså ligge tæt på den oprindelige
,vilden skovkat og gøre det
noget lettere at reproducere den,
medens der til alle tider må
arbejdes tålmodigt med perse-

ren.
Nogle vil måske påstå, at der

ikke er grund til alarm, fordi alt
går fint hos dem. Dertil vil jeg

ønske til lykke. Mine katte har
det også godt, men det forhindrer
ikke, at jeg tager små problemer
alvorligt inden de bliver større.

Og har man ikke problemer nu,
skal man nok få dem, hvis idealet
af en perser er det ekstreme.

Problemer i forbindelse med
såkaldt §peforbedring begyndte
for længe siden. Mange persere

har et problem med tårekanaler,
der enten ikke fungerer eller er
for korte.

Disse løbeøjne er faktisk fare-
signal nr. 1, for disse katte er
mere udsatte for infektion og
virus, desuden er det da et
opdrætsmæssigt handicap, at en
kat skal plejes og renses omkring
øjnene for ikke at se ud, som om
den går med motorbriller.

Vi hører også oftere og oftere
bemærkningen: Jeg har sådan en
god killing, men desværre har
den lidt skævt bid, men måske
retter det sig. Den slags hørte vi
meget sjældent for ti år siden.
Det må betyde, at det er lykkedes
os at §peforbedre vore persere

blot for at måtte kontatere, at vi
producerer flere killinger med
fejl.

En tredie forandring, jeg har
lagt mærke til er, at ekstreme
katte meget ofte er mindre af
størrelse, både af krop oB
hovede, end vi sædvanligvis
opfatter perseren. Måske vil
andre ikke tillægge det større
betydning, men det bør give stof
til eftertanke, fordi de samme
katte på grund af ansigtstypen vil
være de foretrukne til avl hos

opdrætteren, og hvor langt kan

man gå ned i størrelse, før
avlsproblemer viser sig? Og er
opdrættelsen af perseren ikke, at
den skal være imposant at se på?

Med kropsstørrelsen følger et
andet problem, nemlig en æn-
dring i hovedformen. Hovedet
bliver mindre og smallere. Pan-
den bliver snæver, og det betyder
højtstillede øtet, som ovenfor
nævnt hos den peke-facd rød-
tabby. En smallere og rnindre
hovedform giver yderligere pro-
blemer, fordi der ikke mere er
plads til bredt ansatte øjne, ior
slet ikke at tale om Øjenstørrel-
sen, der kan blive reduceret til
mandelform. Ved for Iille hove-
de får katten hyppigt en ekstra
kæbedeformitet. Kæben bliver
tydelig smal, og levner ikke plads
til de små fortænder, og hjørne-
tænderne vokser ikke mere lige
ud, men vil have en tydelig skrå
stilling.

Det må også varsko en op-
drætter, når en rigtig ønskepar-
ring, hvad typeforbedring angår,
endelig er lykkes og resultatet
bliver født, så er det i 9 ud af 10
tilfælde den eller de bedste
killinger, der dør i løbet af et par
dage. Vi konstaterer, at vi er
uheldige, og at killingen nok
havde vand i lungerne, men
tænker vi over, at denne så gode
killing måske netop på grund af
den korte næse havde svært ved
at få renset lufwejene? Og når
flere og flere killinger bliver født
med skævt bid, hvem kan så

svare på, om de ikke også har
indre defekter og derfor går til?

Underbid er en kendt sag hos
perseren. Men en egentlig fare
ligger der nok ikke i at have
underbid. Det har mange men-
nesker klaret sig.godt med. Men
selvfølgelig har man stort ansvar,
hvis man glemmer at tage det
med i betragtning i et opdræt.
Det er ikke god reklame for
perseren, at den søde lille killing
senere repraesenterer opdrættet
somsabelti ger. Desuden er det en
advarsel om disharmoni mellem

over- og underkæbe, og en
forstærkning heraf kan give
katten store problemer, fordi
dens tunge ikke mere passer til
munden.

Ved opdræt af ekstreme ,grise-
typer« får perseren flere kæbe-
problemer at slås med. Det
forekommer som nævnt, at un-
derkæben er længere end over-
kæben, og det kalder vi under-
bid, men misforholdet kan blive
så grelt, at tungen presser under-
kæben nedad og katten går rundt
med kontant hængende kæbe,
hvorved den savler og er ude af
stand til at lukke munden. Det
skyldes, at skønt man avlsmæs-
sigt kan forkorte kæber, vil
tungen have sin normale sØrrel-
se, og overkæben er altså i

forhold til underkæben så kort, at
tungen ikke kan nøjes med den
ganeplads, en kort overkæbe
levner.

Det modsatte forhold gør sig
også gældende. Underkæben
bliver ekstremt kort i forhold til
overkæben. Det giver overbid og
igen overvægt at tungen, og i

disse tilfælde vil det faktisk r,ære

en umulighed for katten blot at
forsøge at samle kæberne. Desu-
den vil man se en stingende
tendens til ganespalte og skævt
bid.

Man behøver nok ikke megen
fantasi for at kunne forestille sig,
at disse deformiteter giver god
grobund for sugdomsangreb, og
hvem ønsker den slags proble-
mer for sig selv og sine katte?

Nogle vil måske påstå, at jeg
overdriver. Det gør jeg ikke.
Enhver kan finde symptG
mer på disse fejl ved at se

sig omkring. I CFA årbogen kan
man endda se en Crand Cham-
pion, der ikke kan lukke sin
mund.

Det er som altid let at
trække negative sider frem og
kritisere, og spørgsmålet bliver
naturligvis, hvordan man så kan
opdrætte race§piske persere og
samtidig undgå disse problemer.

tfl
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Jeg tror, vi må lære at selektere
og kræve andet af en perser end
ansigtstype. Samtidig må vi
opdrætte ansvarsfuldt og ikke
forcere tempoet i avlen. Det er
en god id6 at indse, at et opdræt
ikke bygges op over en sommer.

Mange dommere har et
godt blik for persere, men der
findes også mange, der får en

opdrætter til at krumme tæer i

skoene, når deres bedømmelse
iagttages. Det ses lidt for ofte, at
f.eks. en vinder af en klasse

afgøres medens kattene bliver
holdt af stewards og dommeren
ser dem ind i ansigtet. Der er
fal«isk andet på en kat end
hovedet. Det er heller ikke
betryggende, når dommere får
den vane at forelske sig i en

bestemt detalje hos perseren og
bedømmer efter, om netop den
detalje forefindes i den grad,

dommeren synes den skal fore-
findes. Detaljer skal vejes mod
andre detaljer, ellers er domme-
ren inkompetent og viser i hvert
fald, at vedkommende ikke op-
drætter selv. Opdrætteren må
uanset hang til udstillingssucces
selv bedømme om et krav fra
dommerside om f. eks meget
kraftig hage skal imødekommes i

avlen. Opdrætteren ved, hvor
problemerne dukker op, hvis der
fokuseres på detaljer i avlen.
Og hvis vi f.eks. ikke vil opdrætte
katte med stærkt markerede
hager, fordi vi ved, det øger risi-
koen for disharmoni mellem o-
ver og underkæbe, så får dom-
meren dem ganske enkelt ikke at
se, og så må de bedømme efter
det, vi viser dem. Vi kan så

komme ud for, at enkelte dom-
mere overser avlsmæssige resul-
tater, vi måske har afoejdet
længe på at opnå. Men det
lykkes før eller siden at få disse
resultater bedømt af en dommer
med sans for avlsmæssige frem-
skridt. Selv har jeg f. eks opdræt-
tet en hunkat, som efter min
beskedne mening har usædvalig
hoved- og kropsform. En over-

gang troede jeg, at jeg var alene
om at lægge vægt på disse kvali-
teter, indtil flere dommere på en
udstilling tydeligt bemærkede
kattens fortrin og belønnede den
for dem.

Ved selektion har vi mulighed
for at udvælge de bedst egnede
killinger til videre avl. Men vi
kan samtidig udvælge de bedst
egnede til overlevelse. Som
opdrætter har man et stort
ansvar/ fordi man bestemmer,
hvilke dyr, der skal [ormere sig.
Vi kan ikke påberåbe os naturbe-
skyttende intentioner ved at
opdrætte persere. Perseren er
mere eller mindre menneskabt
og ville ikke klare sig godt i

naturen. Det er derfor oversenti-
mentalt og ansvarsløst, hvis vi
mener, at samtlige killinger, vi
har forårsaget fødsel af også skal
overleve uanset fejl og
mangler.

Jeg vil vove pelsen og påstå, at
man er for dårlig en opdrætter,
hvis man ikke er i stand til at
konstatere grove fejl hos nyfødte
killinger. Fejl som f. eks. skævt
bid og strækt forskudte kæber er
man nØdt til at tage konsekven-
sen af og få sådanne killinger
aflivet hurtigt. Hvis man kan
nænne at lade killinger med
grove fejl vokse op, så har jeg
ikke forstand på dyrekærlighed,

for de fejl, der ser forholdsvis
uskyldige ud på en nyfødt killing,
kan blive mildest talt groteske,
når katten er voksen. Desuden
giver man mulighed for, at den
onde cirkel kan køre videre, fordi
der måske bliver avlet på sådan
en kat.

Det må også være på tide, at
opdrættere fokuserer på hele
kattens racepræg og ikke kun på,

hvor kort næsen kan blive. Selv
har jeg længe albejdet med
bedre hoved- og kropsbygning
på mine katte. Det er der
udfordring i, fordi det faktisk er
både svært og tålmodigheds-
krævende. Det er ikke altid
noget, der viser sig i første forsøg.
I mit opdræt har jeg eksempler
på, at et stort bredt hovede giver
plads til både tårekanaler og
luftveje. Et stort hovede og lang
pels bør understøttes af en kraftig
krop. Katten skal være lige så

bred over skulder som hofteparti,
og den skal have en bred
brystkasse og »et ben i hvert
hjøneu. Det siger sig selv, at
med en sådan kropsbygning skal
katten stå på fire korte, kraftige
ben og have store poter. Deter et
vanskeligt mål at sætte sig, og jeg
har da også kun opdrættet 6
katte, som jeg har været fuldt
tilfreds med på det område. Til
gengæld er det ikke sundheds-
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farligt at satse på bedre krops-
bygning!

jeg vil slutte af med at opfordre
til, at vi alle gennem ansvars-
bevidsthed beskytter perseren, så

den kan oparbejde sit ry som et

dejligt familiemedlem og ikke få

det nedbrudt. Hvis vi skal
efterleve vore klubbers formåls-
paragraf , der i de fleste tilfælde
lyder, at kendskabet til racekatte
skal udbredes, må vi sørge rrcr, at
perseren har et udseende, som
ikke kun en lille sluttet kreds

treundrer. En perser skal have et
sundt og sødt udseende, der vi fa
alle dyrevenner til at udbryde:
Hvor er den dejlig, sådan en vil
jeg også gerne have!

Ellen Holm.
cosmos Persere

o-@

Tegningerne af persertyper er kun tænkt som en illustration af tendenser i ansigtsopbygning.
Der vil naturligvis være mange små variationer fra kat til kat.

Fig. 1 Lille hoved, næsestop under øjenmidte:
Højtsiddende ører.
Skråtstillede øjne.
Svage kinder.
Lang næse.
Smal og svag hage.

Fig 2 Lille hovede, næsestop midt for øjnene:
Højtsiddende ører.
Tætsiddende runde øjne, der løber.
Runde kinder.
Kort næse

Smal hage med tendens til underbid og manglende fortænder

Fig 3 Lille hovede, næststop over Øjenmidte:
Højtsiddende ører.
Tætsiddende mandelformede øjne, der løber.
Runde kinder.
Kort næse med tendens til vejrtrækningsvanskeligheder
Smal hage med tendens til biddeformiteter.

Fig. 4 Stort hovede, næsestoppet under øjenmidte
Lavt placerede ører.
Store runde øjne, bredt ansat.
Rimeligt kort næse.
Lidt svage kinder.
Lidt svag hage.

Fig. 5 Stort hovede, næsestop midt for øjnene:
Lavt placerede ører.
Store runde øjne, bredt ansat.
Kort næse.
Fyldige kinder.
God hage med tendens til underbid.

Fig. 6 Stort hovede, næsestoppet sidder over øjenmidte:
Lavt placerede ører.
Store runde øjne, bredt ansat.
Meget kort næse med tendens til vejrtrækningsvanskeligheder
Fyldige kinder.
Kraftig hage med tendens til biddeformiteter.
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»LOPPES« PRØVELSER

Her ligger jeg doven i buret og kigger
på verden omkring mig, og har det helt rart.
Med et jeg forstyrres, - en mand i hvid kittel,
han kidnapper mig i en gruerlig fart.
Så bærer han mig, hen blandt fremmede menn'sker
og sætter mig ind i et bur, der er bart.
Oh, menneskemor, - hvor er du dog henne?

Jegføler mig ensom, - er lille og sart!

Jeg græder på ,r.noru, - ingen hører min råben,
dog, pludselig løftes jeg ud af d6t bur.
Men det var en fremmed der åbnede lågen,
fcirdi det nemlig var blevet »min tur«.
Tænk bare, jeg havde vel knapt observeret,
at der var andre misser som mig,
der alle blev gransket, befølt og sorteret
af Dommeren , - ja, for det kaldte hun sig.

Hvad Dommeren laver, det fik jeg erfaret,
for jeg blev placeret derhen partout.
Hun vidste besked, - ja, var fuldbefaren
i hvordan vi Colourpoint's nu skal se ud.
Straks tænkte jeg: - her gælder liv og ære

for mig og sandsynligvis også min »mor«.
Et nederlag, det er så svært at bære, -,Min vilje er Domm'rens, -d6n tanke jeg svor!

Så gik hun igang med at holde en tale,
imedens hun holdt mig så kønt på sin arm
Hun talte om ører og næse og hale, .-
jeg prøvede bare, at vise min charme.

D6t så hun slet ikke, - hun snakkede bare
om oSræts-metoder og afkom som mig.
Hun d§'de mig rundt for sin tilskuerskare,
da så jeg min »mor«, - og så vrælede jeg!

Det næste det var så, at hun ville prøve
hvor god mon jeg var i balancens kunst.
En rask lille flyvetur skulle jeg øve,
til vejrs det bar, - jeg blev helt tummelumsk!
D6r hang jeg så, - temmelig højt for oven,
blev pustet og rystet i hele min pels.

Jeg følte, som om der var kuling for boven,
d6n prøve, den syn's jeg var temmelig træls.

Min prøvelsestid var ej slut, nej desværre,
for lige med 6t røg jeg atter op.
Af blikket jeg læser, at hun er »Vorherre«,
der byder jeg retter min skælvende krop.
Musikken, den mangler, - d6t ænser hun ikke,
hun vil at vi danser en Tango for To!
Da sker det, .ieg umotiveret får hikke, -brat slutter vor dans, - mon jeg nu kan få ro?

Ak nej, - det næste er helt nederdrægti8t,
et bagholdsangreb! - Hun er virkelig snu!
Hun holder mig fast, og bebyder med vægt i

det granskende blik, der siger »spar to«!
Så ved jeg med sikkerhed hvad hun vil have:
Et MUT! - Oh nej - bare jeg ku' bli' fri!
Så o.k. da! - O.K. - ja, skynd dig at ta' det!
Men øjnene, - dem, kniber jeg altså i!
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Nu har jeg vidst prøvet det hele der findes,
jeg syn's faktisk selv, jeg har været sii sød.

Hun løfter mig atter og strengheden mildnes
af smilet, hun gi'r miB, - hvad mon det betød?
Omsider jeg fatter; - Jeg er noget særligt,
jo, damen ka' li' mig, - hun syn's jeg er smuk!
Hun nusser mig blidt, hendes smil er så kærligt,
Beruset jeg mjauer et lykkeligt suk.

Hvad blev resultatet? - det skal fortælle:
Hun gav mig sit hjerte, - og BIO{otal.
De andre var gode, - min charme var nu bedre, -
jeg vidste det hjalp! Undskyld, - d6t var vist pral.
Til slut blev jeg atter vist frem for dem alle,
og »moar« hun fik mig, hvor var hun dog glad!
Tilbage i buret, jeg lå med medalje.
.la, d6t vai det hele,........men, sikken en dag!!!

Mange MISSE-MJAUU fra,LOPPEu
flosephine Coshi af Clipper)

BAG-
GRUND
Baggrund er mange ting, på

bllledet er det kokarderne, der
danner baggrund, men i den her
situationen er det den unge mand,
vi vil sætte focus på.

§rtr*

Robin Price's venlige ansigt er
kendt af alle, der inden for de
sidste 10 år har været på IYRAK's
udstillinger, der udleveres nem-
lig ikke en kokarde, uden den har
været igennem Robin's hænder.

Bestyrelsen vil hermed takke
Robin for det store arbejde, han
nu i 10 år har lagt på klubbens

udstillinger, vi må også beundre
ham for evnen til i det uendelige
at finde på nye farvesammensæt-
ninger til kokarderne, de fleste
havde givet op efter få år.

Endnu engang tillykke med dit
10 års jubilæum som hjælper på

JYRAK's udstillinger.
Richardt.

åIfiåfntt* 
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ÅRBoGEN
Bogen kan købes på alle danske udstillinger

Pris kr. 150,-

Vinder din kat i 1985, send et billede.

ÅnsocrN DANSKE RACEKATTE

v/ Vibeke Madsen . Samsøvej 1 D . 4600 Køge . Telefon 03-65 28 31

T'BEDDIE,S BUNMESEB
v/Freddie og Anna Crete Jensen
Uglevej 17,8210 århus V
Tlf. 06 - 16 64 84.

Killinger netop nu efter
Ch. Nørr's Lilac Jessica og
Blue Murray af Sikiboon.

Samtidig ønsker vi herigennem

Freddie's Alexis
tillykke med de fine reaultater

NOM i Odense
BIO i Hamburg
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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. Hardu sygdomspro-
blemer, henvend dig da til den
nærmeste smådyrs-dyrlæge.

KONSULENTER:

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1

6400 Sønderborg
Tlf. 04 - 42 94 s6
lnge Bilsted
Højdevej 36
2670 Creve Strand
Tlf. 02 - 90 12 83

Jean Price
Kobbelhøjvei 19

9260 Cistrup
Tlf. 08 - 31 43 93

Norma A. Larsen

Jernbanegade 27
6670 Holsted
Tlf.05 - 39 3s 15

Lis Rhymer Friis
Bøgebjerg 7

5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 ls 03

Crethe Hansen
Kongshøjvej 

.123

9210 Ålborg
Tlf. 08 - 31 s] 96

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 i20 år eiterens
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 aikommet kun
kaldes ved 6t navn.

Alle ovenstående priser er inr:1.

moms.

BLEV GTEMT
Ch. Dunvald's Cay blev glemt i

sidste nummer af bladet. Han fik
CACIB og blev NOM. BlS. i

Århus. Cay er en chokolade bur-
meser og ejes af Aase og Ole
Klivager.
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Ormekurentil kat Vermof 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: 

.l/4 
tablet 2 gange daglig i 5 dage.

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

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

A JANSiSEI\PHAtrIMAS
c, HAMMERBAKKEN 21 '3460 BTRKERØD'TLF. (02) 81 10 44
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INDENTANDSKE
UDSTITTINGER
Jysk Racekatte Klubs medlemmer
ti lmelder via egen udstillingssek-
retær. Arrdre klubbers medlem-
mer via deres egen udstillings-
sekretær. Tilmeldingsblanketter
fås hos den enkelte udstillingsar-
rangø(, dvs. .IYRAK, se andet
steds i bladet.

DARAK
Kasserer:
Ole.lohnsson
Sprogøve1 29,4
2000 København F.

Tlf. 0t - 19 1079
Giro nr. 9 OO 39 75

Udstillingssekretær:
Hanne Kaarsberg
Albjegparken 55/1/mf
2660 Brøndby Strand
lf .02 - 73 76 38

RACEKATTEN
Kasserer:
Allan Thorsøe
Bygaden 79 B

2630 Tåstrup
Tl{.02 - 99 71 56
Ciro nr. 1 OB 72 23

Udstillingssekretær:
Dortemarie Kaplers
Rosenørnsalle 16,3
1634 København V.
Tlf. 0'l - 3s 87 70

KITTINGELISTEN
Ønsker man optagelse på killin-
gelisten skal man henvende sig
til Hanne Sofie Sneum, eller
skrive det på parrings/fødselsan-
meldelsen. Hvis man Ønsker
optagelse udover de 2 måneder,
henvender man sig til Lone
Klein. Pris kr. 35,- pr. md. Der
skal betales forud.

STAMTAVLER
Udfyldt parringsattest/stam-

tavlerekvisition, underskrevet af
både han- og hunkatteejeren

sendes til stambogssekretæren
snarest oB senest efter 12 mdr.
efter fødslen. E{ter 12 mdr. kan
der ikke automatisk blive udstedt
stamtavler; kattene må {ørst

udstilles i en Novice-klasse for

AKTUELLE PRISER
Stamtavler 0-3 mdr.

Stamtavler 3-6 mdr.

Stamtavler 6-12 mdr.

Stamtavlekopi 1)

Ombytn ingsstamtavler I )

Ombytning af gamle stamtavler vedr,

ændring af han/hunkøn 1)

Ombytning af nye stamtavler vedr.

ændring af han/hunkøn 1)

Transfer 1)

Stamnavn

Titelpåføring af aner 2)

Autorisation af hankat 3)

Killingeliste 4)

Registreringsbeviser 0-3 mdr.

Registreringsbeviser 3-6 mdr.

Registreringsbeviser 6-1 2 mdr.

1) Stamtavlekopi hvis original-
stamtavle er bortkommet. Kopier
beror hos stambogsfØreren i 3

mdr. efter anmodningens mod-
tagelse.

2) Titelpåføring af aner på statav-
len koster 25,00 pr. titel. Opnåe-
de titler på egne katte påføres
gratis, certifikater og stamtavle
indsendes til stambogssekretæ-
ren. Ved opnåelse af titlerne lNT.
CH., INT. PR., GRAND INT. CH.
og CRAND lNT. PR. fremsendes
ligeledes certifikater og stamtav-
le til stambogssekretæren, som

så herefter rekvirerer FlFe kor-
karden gennem Felis Danica.

Husk at få kontrasignatur
påført dommerbedømmelsen, så-

fremt dommeren tidligere har
tildelt din kat certifikat.

3) En hankat kan autoriseres som

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. pris pris

excl. incl.
moms moms

65,50

98,35

131 ,25

164,0O

65,50

6.5,50 80,00

rt0,0i)

120,00

I60,(X)

200,(x)

80,00

32,75

32,75

20.5,00

20,50

54,60

57,40

39,00

5U,50

7B,OO

,10,00

40,00

2-50,00

25,00

70,00

70,oo

50,(x)

75,00

100,00

»Avlshan« efter indsendelse af
en kryptochid-attest samt bevis
på, at der foreligger et kuld efter
ham. Autorisation udstedes af
stambogssekretæren.

Ønskes hankatten opføx i

Hvæssebrættet »Til Avlstjene-
ste«, bedes man rette henvendel-
se til Marianne Roth. Det sam-

me er gældende for ,Opdrættero
annoncen.

Administrative farveændringer
på stamtavlen er gratis, og kan
foretages 1 gang indtil katten er 6
måneder gammel. Derefter kan
katten kun farveflyttes ved at
blive udstillet, eller gennem Felis
Dan ica's forretn ingsudva lg.

Ejerskifte påføres gratis af stam-
bogssekretæren.

Annulering af stamtavler foreta-
ges ligeledes gratis af stambogs-
føreren.
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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 Palle Jæger.
For ar få det tilsendt, bedes en

A5 kuvert, der er adresseret oB

frankeret med kr. 3,50 sendt til
sekretæren sammen med 2 løse

frimærker til kr. 2,80 pr. stk. for
betaling af trykkeomkostninger.
Desuden kan man hos Palle få

opdrætsnumre og udstillings-
regler.

KATTE TIL
BORNHOTM
Det er nu muligt at tage katte

med til Bornholm via Sverige. De

særlige regler herfor kan oPlYses

ved henvendelse til klubbens
konsulenter eller bestyrelse.

Richardt.

Der er nogle der har undret sig

over, at de nominerede Siam/
OKH fra Esbjerg udst. manglede i

sidste nr. De var ikke glemt.

Sagen er den at der ikke blev
nomineret andre end de nævnte.

Marianne.

INVITATION TIL
TOREDRAG
Colourpointen inviterer hermed

JYRAK's medlemmer til Kirsten
Holtermann's foredrag om med-
fødte, geneti ske defekter: » Folke-
h jemmetn (v/bibl ioteket), Hader-
slevvej 7 (A-10), Aabenraa,
lørdag den. 'l 9. oktober -l985 

kl.
14.00. Pris kr.20,- incl. kaffe el.
a.. Kontakt: K-M. Petersen tlf. 04
- 69 85 51. Tilmelding senest
den 12.10.1985.

NY RUBRIK
Vi vil forsøge os med en ny
rubrik under klub nyt: lmport/
Export. Hvis I importerer eller ex-
porterer en kat kan den komme i

bladet under denne rubrik. Vi
starter i dette nr. med:
Export til Tyskland: Calypso af
Paral larve 12 b.
Export til Ungarn: Colden Fran-
cis af Paral farve 5.

CHAMPION
GALTERIET
Champion galleriet bringes i

næste nr. Alle hvis kat haropnået
en af følgende titler i år er meget
velkomne til at indsende et
billede: Ch., Pr., lnt. Ch., lnt.

Pr., Cr. lnt. Ch., og Cr. lnt. Pr..

Husk at skrive hvor og hvornår
certifikaterne er opnået, kattens
fødselsdato, farve og eier. Øn-
skes fotografiet retur vedlægges
en frankeret svarkuvert. Sidste
frist for indsendelse er den 

.l . ll.
1 985.

Marianne.

REFERAT FRA
STUDIEKREDS VEST
Efter veloverstået udstilling i

Stadionhallen i Esbjerg, har
studiekreds Vest igen taget fat på
kredsarbejdet.

Søndag den 16. juni blev der
holdt møde hos Vera Venø i

Esbjerg. Emnet for defte møde
var pelspleje.

Der blev lagt ud med pelspleje
af langhårskatte, demonstratio-
nen af disse var lagt i hænderne
på Kjeld Mathiasen, som havde
medbragt, foruden alle remedier-
ne, en Sort og en creme perser.

Efter langhår fulgte semilanghår.
For disses pleje stod Hanne Sofie
Sneum, som havde medbragt 2
Hellig Birma.

Til sidst kom korthårskattene,
iorestået af Åse Klivager Jensen,
sorn havde taget en burmeser med.
Åse Klivager jensen viste også

I

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

3xBlO
1 x nom. BIS

2 x Best in Show
Champion

Killinger
lejlighedsvis til salg

4xBlO
lnt. Champion

Yvonne & Erik Larsen
Kornelparken 146 . Grindsted

9310 Vodskov . Tlf. 08 - 28 63 41
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hvordan vi nemmest selv kan

holde kattenes tænder og ører i

stand. Alle 3 »demonstranter«
viste med sikker og professionel
hånd, hvordan hver gruppe skal

sættes på til en udstilling og vi fik
alle mange tips og ideer med
hjem.

Under kaffen gik snakken som

sædvanlig meget livlig og der
blev udvekslet gode råd om
fodring og pleje af kattene når de
er med på ferie. Apropos ferie. Et

nyt par er dukket op i studiekreds
Vest. De var med første gang til
pels-pleje-mødet som gæster hos

en JYRAKker. Årsagen til at de
var med var den, at de 2 dage før
mødet havde købt en racekat,
der skulle holde husets huskat
ved selskab. Grunden til anskaf-
felsen af den ny kat var den
sørgelige, at deres anden huskat
var løbet væk fra dem, da de var
på ferie i Blåvand. Da flere har
sin jævnlige gang i Blåvand og
omliggende. småbyer, blev der
naturligvis sprrrgt om hvordan
missen så ud og da billederne af
katten blev sendt rundt, råbte
Elna og Curt Lykke, »det er da
den vi har fodret på vores terasse

de sidste dagen.
Læs om den glade afslutning

på 6 ugers uro og uvished i næste

nr. af bladet.
Vivian Elling.

BESTYRELSEN
Bes§relsen har fra suppleant
Hans-Jørgen Mørck modtaget
meddelelse om, at han ikke kan
fortsæfte som suppleant i JYRAK.

Som begrundelse for sin hand-
ling fremfører Hans-Jørgen
Mørck bl. a. at han i øjeblikket
har en meget travl arbejdssitua-
tion, der bevirker, at han for
tiden ikke har tid til både klub og
familie.

ldet den øvrige bestyrelse dybt
beklager hans beslutning, vil vi
gerne her sige tak for h.ans

arbeide for klubben.
Richardt.
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PERSERE

Menage. - Perseropdræt i farverne røt1,

rødlhvid, sort, sort/hvid, blå, blå/hvid,
creme oB blåcreme. Hanne Jacobsen,
Hovtvedvej 7, Yrå6y,,1652 Hårlev. TIf.

03 68 51 04.

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

Hedensted Skov,8721 Daugård. Tlf. 05 -
89 19 0-5.

COLOURPOINTS

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.

AI Dannevirke. - Opdræt af brun, blå,
rød, creme og skildpaddemaskede. Birgit-
te Møldrup, Bispehaveve.l 65, 4. 8210
Århus V. Tlf. 06 - 15 95 69.

Zakko. - SpecialopcJra't .ti: Lilla, c:hoko-

lade i maske & iuldilrvet. lævnli8l: blå +
frrLrn * rød * skildp.msk.. lngelisc An-

clre.rsen Sønderborg. Tll. (l'1 - '12 9'1 56. 5c

.rdr. unclcr .r\'lstienesle.

BRlTISH 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 Bøgeblerg 7,

5471 Søndersø. Tlf. 09 - B9 1 5 03.

Sigiriya. 
- 

Opdræt af vildtfarvede og røde
abyssiniere. lørgen K. Andersen, Vester-
gade 48, 5000 Odense C. Tlf. 09
12 18 08.
Ar1r. ændring, pr.1.10. [t5: Egelunde,

Skallcbølle, -5,1()2 Vissenbjt:rg. Tlf. t)9

96 77 88.

Af Taco Villa. - Opdræt .ri vildtfarvede og

sorrel Abyssiniere, enkelte med gen for blåt.

lnrport fra USA. Bestillinger på killinger
mocltages. Marianne Roth og Mogens Allan

Jensen, Syrenvej 8, 6400 Sønderborg. TIf.

04 - 43 11 53.

Von Tripwitt . - 
()prJræt .r[ vrlr]tiarve<lt:

og sorrel abyssiniert. Kil inger k:jlighrdr
vis til salg. D. Hansen & R. Krlhler, Iollen
.1 I , 6-] l0 Patlborg. Tlf. 0,1 67 0I /6.

BURMESERE

Hunter. l3urmeseropdræt i brun, rød,
creme og tortie. Ann og Pa llc Ja'ger,
Torrupvel .+9, 6{}00 Varde. Tlf. 05 -

26 95 09.

Klivager. Burmeseropdræt, killinger
leilighedsvis til salg. Aase og Ole Klivager

lensen, Vestre Landevej 7, 6t]00 Varde. 05
- )2 43 61.

Nørr. OptJr:rt af burmesere i farverne:
brun, lilla, rød og tortie. Karin og trik
Nielsen, Sonatevej -i, 8700 Horsens. Tli.
05 -6287 65 efter d. lsl1 - 86 Tlf. 05 -

61 37 65.

AI Pegu Yoma. - Opdræt af brune
burmesere. Sterna Cilbe, Miltonsvej 21,
8270 Højbjerg. Tlf. 06 - 27 1002.

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

SIAMESERE OG OKH

Allegretto. - Ofrræt af siamesere i

diverse farver, både hel og tabbymaskede

- samt OKH. lytte Hjo Taplov, Kirker0p-
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 Bajang. 
- Opdræt af siamesere, bru,r

og chokoladem. OKH: Havanna, Bla,
Ebony Lavendel. Lene og Aase Christian
sen, Slåenvej l, 7080 Børkop. Tlf. 05
9) 12 17 eller 0-5 9-5 7 ] 06.

Bellamis. ()pdnet af siam ()KH i

t(,r\kellrte trner efter enSel\[-inrp,rlerc
dc kattc. Specialopdræt af røcl og
tortiemi,rskede siamescre. Dorte K.r.re,

Esbjergparken 5, 9220 Aalborg. Tli. 0U -
15 93 18.

Florentine. CudrunThomsen,Klintc
b jergve 1 5, 5440 Ottcrup. Tli. 09
82 16 58. I skoleferien: Cl. Strandio-
gedgård, Crønhøj,9480 Løkken. Tlf.0U -

tlti ll 8{t.

Af lawhara. - Lille siameseropdræt i

forskellige farver. Killinger lejlighedsvis til
salg. Anne Lise Kaae, lngrids Alle 1 3, 5250
Odense SV. Ill. 09 - 12 52 91.
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OPDRÆTTERE

Lynge's. - Opdræt af ødtabby, rød, sort,
tortie, blå creme, blåcreme og tortie-
smoke. Pia Lynge Højer, Gl. Kirkevej 4,
Thorup, 9330 Dronning Lund. Tlf. 08 -

Bs 71 36.

A Bon Titre. - Lille colourpoint-opdræt i

forskellige maske-farver. Birgitte Vonsild,
Skæring Hedevej 408, 8250 Egå. Tlf. 06 -
22 46 01.

Af Bøgebakken. - Lille Lrurmeseropdræt,
killinger i forskellige faruer. Anna lbsen,
Uranosvej 1'l ,9210 Aalborg SØ. Tlf. 08 -
14 03 39.



Klingeskov's. - Specialopdræt af brun-
maskede siamesere. lmport fra Sverige og
Holland. Kis Østerby, Klingeskov 13, 5450
Otterup. Tlf. 09 - 82 18 44.

Salween Blue. - Siamesere 24a, 24t:,
24c. OKH: Havanna, Blå, Lavendel,

Ebony. Siisse Leiditz, Østbanetorv 1,1,

8000 Århus C. Tlf. 06 - 127340.

Sphinx. - Specialopdræt af tigrede og
plettede Orientalsk korthår i flere farver. v/
Kirsten og Mette Foldager, Palnatokesvej
54, 5000 Odense C. Tlf. 09 - 14 21 79.

Tung-Si. Fort'rgn White. Opclræt ai
Foreign White og Siam. lnge-Lis Christian
se'n. Jægerbuen 20, 2635 lshøj. Tlf. 02

/l 84 93.

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

Helle Møller-Madsen, Ølstedgårdsvei 19,

5230 Odense M. Tlf. 09 - 15 87 80.

Creme perser. Anika lonatan. Kirsterr

Peclersen, Bakkehaven 6, 5330 Munkello.

Ili. O9 97 \1 {»9.

lmporteret rødtabby perser. Anika Lasselil.

Crete Dixon, Koglevænget 10, Trelde,
7000 Fredericia. Tlf. 05 - 95 80 89.

Sort perser. Dave Avignon, parringsgebyr

800 kr. Elisa Andersen, Dronning Dag-
marsvej 52, 7100 Vejle. Tlf. 05 - 84 05 31.

Hvid perper 2a. lnt. CH. Dennis la Douce,
3xBlO. Lis Christensen, Ebeltoftvej 15,

Tåstrup,8410 Rønde. Tlf. 06 - 367284.

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

Blå perser. Hostrup's Pau. Crete Dixon,
Koglevænget 10, Trelde 7000 Fredericia.
Tlf. 05 - 95 80 89.

Blåmasket Kalurs Felix. Annelise Peder
sen, Søkæruej 10, Hedensted Skov,8710
Daugård. Tlf. 05 - 89 19 05.

Pelle af Dyssec, se under persere.

Rødmasket Severin af 8ækgården, 2 x
CAC. Sort perser Biørn af Clipper (3/4
perser, gen for colourpoint, blå og
chokolade, - giver en fantastisk show-
pels. Karen-Marie Petersen, » Bakkehuseto,

Sønderballevej 24, Cenner Strand, 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. Tlf.0+ -

42 94 56.

BIRMA
Bima, blåmasket. CH. Aryavarthas Candy,
født 21.01.82. H. Sofie & Flemming
Sneum, Sædding Strandvej 81, 6710
Esbjerg V. flf. 05 - 15 28 77 .

BURMESERE

BIRMA

Sofie's. - Specialopdræt af Hellige
Birmaer imaskefarverne blå og brun.
Crundstanrme holl.rndsk import. Bestil-
linger på killinger modtages. H. Sofie &
Flemming Sneum, Sædding Stranclvej 81,
6710 Esbjer8 V. Tlf. 05 152877.

MANX

Quintessenza. M:rnxaopdra:t i 9
generationer efter Crand lnt. Ch. oB lnt.

Chanrpion's. Kill nger i nrange iarver. Elr
Lriders, Crøndals I'arkvej B), )721)
V.rnlrrse Tlf o i 7l 7l u l eller Østre
Strandvej 70, Orø, .1300 Holba'k, Tlf. 0l
17 02 70.

CORNISH REX

Bodwin. Børnevenligt opdræt i rrange
iarver, nu ogs;i hvid oB cameo. Ny norsk

avlshan. Bestillinger morlta6ies. Susanna

tsuggt, Kærlodden 7, 8.120 Mårslet. Tlf. 06
- 27 )8 19.

TtL AVLSTIENESTE

PERSERE

[3I.i perscr Zakko's Mikro anl.rg lor co-
kirrrpoing + lilla + t hokolacle. (.ivcr æk
kcr lx,lskv.rlitet + t('mlxrr.ment. Inge Lisc

Anclrcast,n, Arnkrlsnral l, Hesteh.rvc,
(r.l(X) S0nrlt.rlxrrg. lll. 0,1 .12'),1 5(r.

Rødt.ibby perser. CH. Ahmad El Kuwaiti.
Pia Lynge Højer, Cl. Kirkevej 4, Thorup,
9330 Dronninglund. Tlf. 08 - 857136.

30

Zakko's Mikro se under persere.

Blå/hvid perser. Klemmens Design Brio'
Hanne Jacobsen, Hovtvedvej 7, Yråby,
4652 Hårlev. Tlf. 03 - 68 51 04.

Sorllhvicl perser lNT. CH. Oscillum's Samuel
,Supermancl. ,1 x Bl(). Citte og Pek'r An

rlrersen, Llakken 16, 8lt]2 Hinnerup, tli
0(, {)B 5() 5!).

Sort perser. Pelle af Dyssec, gen for lilla og

chokolade. Christa Madsen, H.P.Hansens-
vej 3, 6400 Sønderborg. flf . 04 - 42 74 77.

Blåperser. Persy Virkelyst. Charles Niel-
sen. Emtekærgade 9,5592 Eiby. Tlf. 09 -
7n-13 65.

Rød perser. Samson of Valentinos. Egon

Wolf, Åvej 1O, Mølby,6560 Sommersted.

rlf. 04 - 55 46 75.

Blå perser. Sebastian la Douce. Cerda
Nielsen, Hogageruej 2, 5kave, 7500

Holstebro. Ili. 07 16 84 ()1 
.

Blå perser. Tornado af Tamara. Med
anlæg for colourpoint, lilla og chokolade
(Typeforbedring). Ruth Pedersen, Dan-
marksvej 19, BTOO Horsens. Tlf. 05 -

61 78 60.

COLOURPOINTS
Tabbymasket. Crescendo Tornado. Nanna
Bødker, Funder Kirkevej 'l'1, 8600 Silke-
borg. Tlf. 06 - 85 

.l 
1 50.

Blåmasket colourpoint. lvar af Bardolino,
1 x bedste colourpoint. Karin Overgård,
Almindingen 5, 8210 Århus V. Tlf. 06 -
16 10 54.

B låmasket colourpoint. CH.Misty Brorrn's

King. Lis Christensen, Ebeltoftvej 15,

Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf. 06 - 367284.

Chokolade burmeser. CH. Dunvald's Gay,
1 x BlS, 2 x NOM BlS. Aase og Ole
Klivager Jensen, Vestre Landevej 7, 6800
vaide. Tlf. 05 - 22 43 61.

Creme burmeser. lNT. CH. Romeo A
Hunter. Int. Ch. på 6 udstillinger. Ann og
Pal le Jæger, Torrupvei 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 af
avlsklassen. Sterna Cilbe, Miltonsvej 21,
8270 Højbjerg. TLF. 06 - 27 1OO2.

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

6) 87 6\. (Efter D. 15.01.86. TIf. 0-5 -

61 37 65.

ABYSSINIERE

lNT. CH. Aksum af Glæde (?3). 3 x BlO.

GR. lNT. CH. Kianda's Asterix (23a), 9 x

BlO, 4 x BlS, 1 x BOX. Fredenslund,

Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø. Ill. 09 -

89 1s 03.

SIAMESERE OG OKH

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

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

Blåmasket Salween Blue Henri. Fader:

Import fra Holland. Srlsse Leiditz, østba
netorv 1, 1. sal, BO00 Århus C. Tlf. 06 -

12 7l .10.



,Stamnan)n
Saluteen Blue

Exclusiv opdræt af Siam siden 1955
og Orientalsk korthår siden 1973

Avlshanner fra Salween Blue:
Blåmasket Salween Blue Henri

Hauanna, Hermes au ltza
-)

lA,.t*- "--. f ,

Fædre til top katte
tt.0 6';

-t

\e
,l; t ' .b' tt

Siisse Leiditz
Østbane Toru 1

8000 Arhus C
Tlf.06 - 12 73 40

t:' i, (l

..A

KATTEGRUSET

NATURE CAT

23 M
Fyld kattepotten Når potten har
med ca. 5 cm vaeret benyttet
NATUBE CAT klumper gruset.

Aase & Ole K. Jensen
Vestre Lendevej 7
6800 Varde, telf. 05 - 22 43 61

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

Fjern klumpen
med en ske.

Efterfyld med
NATURE CAT

lngrid Møldrup
Silkeborgvej 5.16
8220 Brabrand, Telf. 06 - 25 62 86

/,

Naturprodukt, opløseligt i vand.
Opsuger væde hurtigt.
Garanteret asbestfri.
Billigst i brug.
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MøLLEGADE 8 .9OOO AALBORG
TLF. 08 .1217 88

Vi forer alt i
HUNDE.OG KATTEFODER

hundmt§

samt anikler

,

store specialforretni

SOIGNER!NGSARTIKLER:
Alle forende mærker i Shampoo - Pudder -

Kamme - Borster og 117 andre ting,som netop Deres

kat har brug for.

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

ØVNIGE KATTEARTI KLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelernri're .

Kattetoiletter Kradsetræ til væg og på stander
Katteparf u me.

I (

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

l(

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.


