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Med den praktiske plastsprøjte, er det
nemt at give katten en effektiv kur mod rund-
orm. Enten direkte i munden eller iblandet
foderel Pastaen er smagsfri og ædes villigL
6n behandling: €n kur.

Med Banminth er det ikke nødvendigt
at beha4dle flere dage, eller flere gange om
dagen. En gang er nok!

Pfizer A/S
Vestre (iade 18,
26150 Ilvidovre
(or) 7r, 42lt

Banminth pasta til katte kan købes på
apoteket uden recept. Udførlig brugsvejlcd-
ning er indlagt i pakken.
Sprøjte til behandling af 4 kg kat kr. 18,85
incl. moms.
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ÅRBocEN
Bogen kan købes på alle danske udstillinger.

Pris kr. 150,-

Vinder din kat i 1985, send et billede.

Ånsocrr{ DANSKE RACEKATTE

v/ Vibeke Madsen . Samsøve.i 1 D . 4600 Køge . Telefon 03-65 28 31
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RACEKATTT KLUB
Fomand:
Richnrdl B. Pedersen

Neptunvej 18,

87U) Horsens
Tlf. 05 - 61 25 ]2
n\ t ll1. nr. pr. ca.
15.1)1.U6: 05 61 75 32

Udstillingssekretær, indland:
Palle Jæger
Torrupvej 49,
6Il{X) Varde
TIf_ 05 , 26 95 09

Cenetisk konsulent:
Helle MøllerMadsen
Ølstedgårdsvej 19,

5230 ()dense M.
Tlf. 09 - 1s 87 B0

Suppleanler:

udland:

1,

D

ram ro
6000 ing

Sofie
n8

6710
Tlf 28505

Krogsøelu ne

TIL 05 - 54 11 17

6710 Esbjeg V
tli.05 - 15 50 75
Cinr: 5 06 85 09

Karl{hr. lensen
Sogneg,ade 27,
6240 LøBUmkloster
rl{. 04 - 74 50 31

Jægerlunden 7,

5462 Morud
Tlf Oq - 96 53 3l

»Volden omkring os«
Det er prisværdigt, at et af vore største dagblade, Jyllandsposten, for-
søget at gØre noget ved volden i dagens Danmark.

Som formand for en katteklub, er tilfredsheden dog lidt blandet, når
man ser på det identifikationsbillede, avisen har bygget op omkring
emnet:

Billedet lyser langt væk af natlig uro, man bliver ligesom paralyseret af
et par ondt lysende katteøjne.

Det er ganske kedeligt, at katten skal identificeres med volden, og
dermed det onde, ganske som den er blevet det langt tilbage i tiden.
.leg finder det derfor uheldigt, at avisen - desværre nok ubevidst -hos mange efterlader det indtryk af, at katten er et dårligt kæledyr. Hos
mange vil dette ikke være tilfældet, men rent psykologisk kan det ikke
undgås, at der hos mange dannes et sådant indtryk.

Richa rdt

,

omkring

{t
Volden ,

os ),

Redal«ionen, bestyrelsen og undertegnede
Ønsker alle medlemmer og læsere

en rigtig glædelig jul
og et Sodt nytår.

Marianne

(-
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gamnaun
lweeru Blue

Exclusiv opdræt af Siam siden 1955
og Orientalsk korthar siden 1973

Avlshanner fra Salween BIue:
Blåmøsket Sølween Blue Henri

Hauønna, Hermes au ltza
I
l/r4a-- a6.. , t-,-',t>

Fædre til top katte
ttor.'
-/

/;
\s^

Stisse Leiditz
Østbane Toru 1

8000 Arhus C
Tlf.06 - 12 7s 40

7rt ,:b,'1,
la' L, tI

,1.

KATTEGRUSET

IUATURE CAT
Naturprodukt, oplØseligt i vand
Opsuger væde hurtigt.
Garanteret asbestfri.
Billigst i brug.

23

Fyld kattepotten
med ca.5 cm
NATURE CAT

Når potten har
været benyttet
klumper gruset

Fjern klumpen
med en ske.

Efterfyld med
NATURE CAT

FoHHANDLER: Yvonne & Erik Larsgn
Kornelparken 146, Grindsted, 9310 Vodskov, tlf. 08 - 28 63 41

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

lngrid Møldrup
Silkeborgvej 5.16
8220 Brabrand, Telf. 06 - 25 62 86
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fra Cornell
Feline Health
Center

N.Y. USA.
orintering

Efter flere års forskning har ,Nor-
denu udviklet en vaccine (»Leu-
cocello) mod katteleucæmi og
leucæmi$s5;*gtede sygdomme.
Forsøg har været lovende. 807"
af de vaccinerede katte forblev
sunde efter kontakt med FeLv
virus sammenholdt med -3o"/"
ikke vaccinerede-

lngen vaccine er 1007" sikker.
Sikkerheden er undersøgt ved

forsøg "t markenu på 662 kafte.
man så reaktioner hos li7" af
kaftene i form af lokalreaktioner
(smerte). Hos 347" udvikledes
forbigående feber.

Det ser således ud som om
,leucocellu er rimelig sikker og
effektiv i forebyggelse af katte-
leucæmi.

Kun sunde FeLv negative katte
bør vaccineres. På Cornell Uni-
versity har man derfor fastlagt
følgende vaccinationsprogram.

l. Før eller ved vaccinationen
tmr katten testes for FeLv.

2. Man bør vaccinere katte i

risikogrupper, udstillingskatte,
pensionskafte, FeLv negative kat-
te der skal ind i et kattehold med
flere katte.

3- Der vaccineres i serie: 9 uger
gl., 3 uger senere og 3 mdr.
senere. Derefter en boostervacci-
nation (revacc.) årligt.

6

Kort fortalt fra
Fl Fe's generalforsaml ing

Der er godt nyt fra mødet i San Marino 1985. Felis Danica,s forslag
behandlet positivt. Til vores første forslag ang. tortie/ blåcreme,
der på FlFe mødet enighed om at lave en tilføjelse til forslaget:
tortie kunne være plettede, små og store pletter er tilladte. En lille

Harlekinkatten trlev enstemmigt
1/1-86, og med følgende opdrætsn

2aH harlekin sort/ hvid perser
2aH bl harlekin blå/ hvid perser

plet

blevet af udstillingskommisionen, og tilføjet i udstillings-
16.

Ligeledes fik manx stumpy CAC sratus fra d. "l/1-86, med en
lføielæ ti manx stumpy standarden: Ha le: ma kke væ re længere

end 3 CM

blev
blev
Alle

I

anderkendt, med CAC status fra
umre:

I 2aH ch harhkin chokolade/ hvid perser
2aH t harlekin lilla/ hvid perser
2aH r harlekin rdl hvid perser
2aH cr harlekin creme/ hvid perser
2H harlekin tortie/ hvid perser
2Hb harlekin bluetortie/ hvid perser
2H ch harlekin chokoladetortie/ hvid perser
2H t harlekin lillatortie/ hvid perser

Standard: Pointskala som hos perser.
Pels: en hvid kat, med ubrindlede farvepletter
pa

I
I
1

I
1

1

nrt/ød, lalcreme,il

igt
hoved, hale og
at farvepletten

ben.
pa hovedet er del af hvidt. Maven skal VæTE hvid.

Tortie harlekin:
Pels: en hvid kat med ubrindlede farvepletter i sort/rød,lilla/creme,
på hoved. hale og ben.

Det er ønskeligt, at farvepletten på hovedet er delt af hvidt.
Makimalt 3 farveplefter er tilladt andetsteds på kroppen.

Næsespejl: Rosa, eller passende til farven, også hos tortie harlekin.
Trædepuder: Sorn næsespejl.
Øjenfawe: Kobber eller dyb orange, mørk blå eller odd eyed.

Farvefordeling: 5/6 hvid og 1/6 tarve.

Bemærkninger: Hver farve bedømmes særskilt med CAC status, dog
bedømmes alh øjenfarver sammen.

Fejl: Farveple(ter) på maven.
Alle standardeme til harlekinkatten vil blive sendt til os fra dommer-

kornmisionen i 1986.

Fortsæftes næste side



Exotic shorthair, British shorthair og Europe (dog uden farverne lilla
og chokolade).

De nye opdrætsnumre vil ogs.å komme ira FlFe i 19t\6.

Der blev også vedtaget at oprette en EUROPA-CHAMPI()N/-
PREMIER klasse. D.v.s. at en CR. lNT. CH./GR. lNT. PR. uristilles
uden at konkurrere om BIO'et. Men før en CR. lNT, CH./PR. kan

nomineres for at konkurrere mod de andre GR. INT. CH./PR. skal den
dog besejre den kat der har fået BIO'et. De bliver så delt i køn og
bliver dømt sammen med samtlige racer og varianter, og kan blive
premieret fra 'l .-3. bedste.

Vinder en kat denne pris på 6 int. udstillinger i 3 forskellige lande

og bedømt ai 3 forskellige dommere, opnår den titlen:EUROPA
CHAMPION /EUROPA PREIVIIER.

Det var et Bodt FlFe møde, hvor rigtig meget blev Sennemgaet og
vedtaget til fordel for vores katte.

Hvis du ønsker at modtage det officielle Felis Danica reierat fra FIFe

mødel, bedes du indsende kr. 20- i frimærker til: Lone Klein,
Gramrolighed 13, 6000 Kolding.

Ligeledes blev de nye harlekinfarver automatisk godkendt pa

Hanne Sofie.

4. Er katten FeLv ;x-lsitiv {Elisal
vaccineres ikke, evt. afbryiJes en
påhegyndt vaccinationsrække.
Man vaccinerer ikke dragtige
katte, og katte der holdes enkelt-
vis uden kontakt udaltil

5. Er katten FeLv ;-xrsitiv retestes
efter en md. er denne prøve
negativ har katten haft en forbi,
gående uræmi, og måske er den

immun. Alligevel vaccinerer
man regelret.

6. Er den anden prøve FeLv
positiv bør katten betragtes som
kronisk smittebærer, og enten
aflives eller totalisoleres. Vacci-
nation af positive katte har ingen
hverken skadelig eller gavnlig
virkning.

Det kan tilføjes at Leucocell ikke
påtænkes indlørt i Danmark iflg.
Serumlaboratoriet. man mener
ikke behovet er til stede. Nu kan
i jo selv tage debatten op, og evt.
lægge pres på Serumlaboratoriet

- eller lade være.
Personligt vil jeg måske med-

give Serumlaboratoriet, at ang-
sten for FeLv er større end det
reelle antal sygdomstilfælde -endnu.

lVed venlig hilsen
lftud Steen$org

Bygholm Dyrehospital
lslandsvej 1B

BTOO Horsens.

Er der andre der er interesseret
i denne nye vaccine, kan klub-
ben kun anbefale at man spørger
sin egen dyrlæge, og får ham til
at rette henvendelse til Serum-
instituttet. Kun på den måde kan
vi få Seruminstittutet til at forstå,
at behovet er der. Jeg er over-
bevist om, at der er mange der
ville benytte sig af denne vaccine
hvis den kunne fås, tænk hvis vi
endelig kunne slippe for frygten
for FeLv!

Marianne

7

GEN ERALFORSAMLING 1 986

Der indkaldes herved til

ordinær
generalforsamling

lAalborg lørdag den 1. marts 1986 kl. 14.00 med dagsorden
ifølge vedtægternes § B.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilsendes
formanden, hvor de skal være senest den 15. januar 1986.

De indkomne forslag udsendes til medlemmerne sammen med
oplysning om stedet, hvor generalforsamlingen afholdes, inden
generalforsamlingen (vedtægternes § 8 stk. 3).

Med venlig hilsen

Formand

I
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KATTEMAD
Kilde: Tænk (Nr. 6/85)

»Hvæs, hvæs, riv, riv, riv, at
spise dåsemad, det er et hunde-
liv«. Sådan fristes man med de
syngene unBe {ra Vesterbros
Ungdomsgård at mjave på kat-
tenes vegne. Tænks undersøgelse
af 57 slags dåsemad og 3 fuld-

kostpølser viser, at kattevenner
lige så godt og billigt kan købe
svinehjerte og lever eller hele
sild hos slagter og fiskehandler.

Hvis mis absolut forlanger då-
semad, så prøv med billigste
mærke. Dyrere dåser rummer
ikke bedre kvalitet, selv om
prisen svinger fra 8 kr. til 32 kr.
pr. kg. Selv om fabrikanterne

fr"rnhæuet forskellige retter med
kylling, fisk,kød og indmad min-
der dåsernes indhold mistænke-
ligt om hinanden.

Det betaler sig sjældent at
købe små dåser. Dels er kilo-

prisen højst, dels rummer de ofte
for Iidt næring til en hel dag med
mindre kødet spædes op med
kartofler, ris, grøntsager eller
brød. Men ellers indeholder
dåsemaden udmærket næring,
blot svinger kvaliteten af råvar-
rerne fra sending til sending.
Dette kan betyde større eller
mindre udsving melllem det de-
klarerede og det faktiske indhold
i dåserne.

Slogans som »Efter dyrlægeop-
skriftn eller »Når katten selv får
lov at vælge« skal heller ikke
tages for pålydende. Denne tekst
dækker ikke over bedre kvalitet i

dåserne. Det afslørede Tænks ke-
miske analyse på laboratorium
samt vurdering efter ernaerings-
råd. Det kan også konstateres at
kattene ikke ville lide nød,

hvis der var færre end 52 slags
dåsemad på det totalt uoversku-
lige marked.

Foruden dåsemaden findes der
også en variation af dåsemaden,
nemlig en slags pølser i foliepak-
ning til nogenlunde samme pris
som dåsemad.

DÅSEMADENS REATITETER
Reklamer i ugeblade og bio-

grafer spiller på ejerens omsorg
for de elskede husdyr. Kattemad
skildres så man skulle tro, at
Mons spiste bedre end sit
herskab.Virkeligheden er en

smule mere prosaisk end po-
etiske filmfantasier, hvor adrette
dyr med vellyst guffer af madskå-
len i modlys.

Dåsemad består af affald fra
slagterier og fiskeindustri. Her
køber fabrikanterne kødafskær,
grisetæer ogØrcr, indmad af stru-
ber, spiserør, lunger, maver,
nyrer, hjerter og lever tra køer og
grise, fra fjerkræ kommer halse

hoveder, mens fiskeindustrien

o



leverer rester fra filetteringen.
Siden jævnes dåsemaden med
soja-eller hvedemel samt valle-
proteiner. Der er naturligvis intet
ulovlist i at benytte affalds-og
fyldstoffer, og produkternes er-
næringsmæssige værdi bliver
ikke nødvendigvid dårligere af
den grund.

BEHOVET FOR NÆRING
Det er vigtigt, at katte får nok
energi(kj), fedt protein og mine-
raler. Derfor har Tænk undersøgt
om produkterne lever op til de
krav som stilles af DANSK VARE-

FAKTA NÆVN (DVN) til fuld-
foderblandinger samt til råd om
fodring af katte, givet af USAs
National Research Council
(NRC).

Fuldfoderblandinger er pro-
dukter, som på grund af deres

sammensætning kan dække kar
tenes daglige behov for nærings-
stoffer, i modsætning til tilskuds-
foder, der gives som supplement
til kaftenes daglige kost.

I sine kostråd anbefaler NRC,
at kostens energiindhold skal

være 290-355 kj pr. kg. krops-
vægt. Dette er ikke nødvendigvis
et præcist mål for, hvad den en-
kelte kat bør indtage, men kan
tages som vejledning i fodring af
katte. Det er vigtigt at gøre sig
klart, at energibehovet hos katte
varierer alt efter race, aktivitet og
alder. Hvis katten har en pæn

pels, stabil vægt osv. får den for-
mentlig et rimeligt foder. NRC
anbefaler også , at katten altid
har adgang til frisk vand.

Dansk Varefakta Nævn fast-
slår, at katten mindst skal have
5,4 g fedt pr. 1000 kj. Cennem
fedt tilføres energi, og vigtige vi-
taminer er knyttet til det. Des-
uden mener DVN at foderet
mindst skal have 16 g protein pr.
1000 kj til opbygning og vedlige-
holdelse af kroppen og pelsen.

Killinger behøver mere protein
end voksne katte, men 20 g pr.
1000 kj er nok, skønner Tænk.

Mineralindholdet i foderet
spiller en vigtig rolle for forskel-
lige processer i kroppen. Foderet
bør derlor indeholde en hvis por-
tion. I for store mængder kan
mineraler være skadelige, f.eks.
kan højt natriumindhold give an-
Iedning til nyreskader. lsær hvis
katten får for lidt at drikke.

DET KRÆVER TOVEN
I følge lovgivningen om foder-
stoffer kræves visse oplysninger
om produktet, og de skal være på
dansk, også selv om varen er im-
porteret. Fabrikant/importørs
navn skal stå på emballagen, og
det skal desuden angives om
foderet er blandet eller ublandet.
Når det drejer sig om blandet
foder, skal det også angives til
hvilket dyr, det er beregnet,
mens der på ublandet foderstof
kun skal anføres foderstoffets
navn.

Loven tillader iøvrigt store a{-
vigelser for indhold af deklare-
rede næringsstoffer.

Fabrikanten skal i pct. angive
hvor meget protein, aske mine-
raler og salte), fedt og træstof (bl.a.

fibre) foderet indeholder. Des-
uden kræves nøjagtig oplysning
om anvendelse, sarnt angivelse
af nettovægt.

Der stilles ikke i følge loven
krav om råvareoplysning, men
det er dog tilladt producenterne
at angive arten af råstoffer, men
sært nok ikke mængdeforhol-
dene af disse.

FOR DÅRLIG KONTROT
Desværre kontrolleres kattemad
for dårligt. 2/3 af produkternes
deklaration havde større eller
mindre fejl oS mangler. Fabri-
kanterne opfylder altså ikke
lovens ellers uhøre lempelige
krav til mærkning, deklaration og
afvigelser fra deklarationen.
F.eks. mangler ordene »ublandet
foderstofo på næsten alle de
indsamlede produkter af denne
type. Det gælder alle fiskepro-

dukter fra Sandvad & Co., samt
lrma.

På Pussi-produkter (OTA)
mangler angivelse af aske, til
gengæld deklareres det samlede
indhold af mineraler. OTA har si-

den Tænks henvendelse meddelt,
at alle Pussi-produkter ændres til
Ny Pussi, hvor askeindholdet er
deklareret. Deklaration af aske
mangler også på Kitekat-og
Whis[as-produkter (begge Mas-
ter Foods). På Kissqr-produkter
(Carnation Scandinavia) mangler
angivelse af både aske og
træstofindhold, men dette , er
ændret på produktioner af nyere
dato har Carnation Scandinavia
meddelt.

lalt mangler askeindholdet at
blive deklareret på næs[en halv- 

_

delen af de til undersøgelsen ind-
købte produkter.

Ca. 1/3 af produkterne havde
desuden for lavt protein-eller
fedtindhold. løvrigt har to firmaer
(OTA og Carnation Scandinavia)
fortalt os, at der er foretaget æn-
dringer i sammensætningen af
produkterne, uden at der er
foretaget ændringer i deklarati-
onerne. Man har simpelthen bi-
beholt den gamle etiket på nye
produkter! Et produkt kan selv-
følgelig ændres i sammensæt-
ningen af råvarer og stadig have
samme sammensætning af råva-
rer, men det var faktisk ikke til-
fældet her.

FÅ KIARER DVN.KRAV
Resultatet af Tænks undersøgelse
blev, at kun .l 6 af 6o produkter
kunne klare VAREFAKTA. Kun
firmaet Arovit Petfood deklarerer
sine dåser Mons og Kattemad,
der forhandles af FDB med vare-
fakta fra DVN, som kræver flere
oplysninger end loven. lrma-
-fakta for Missers produkterne
minder en del om VAREFAKTA .

Hver femte dåse indeholder
mere rå-aske end de 15 pct. af
tørstoffet, som DVN anbefaler
som maksimum. Desuden ligger

9



hver anden dåse lige på grænsen
med et hØjt indhold af aske.

16 GODE PRODUKTER

De ialt 16 produkter, der kunne
klare DVNs krav til protein, fedt
og aske samt energi var følgene:

Tre Top-produkter (Kvik), to
Mons og tre Kattemad-produkter
(Arovit Petfood, som bruger
VAREFAKTA), en Katkins (Master

foods), seks Misser-produkter
(lrma) og et Ny Pussi-produkt
(OTA). Man kunne ønske at alle
disse fabrikanter havde lyst til at
DVN mærke deres produkter.

DYRT VAND I DÅSER

Tænks undersøgelse viser, at
forbrugerne betalerca. 5.6 gange
så meget for dåsemad som for
slagteriaffald til 3-4 kr. /kg.

Dåsemadens pris kan undre,
fordi mange produkter er tilsat
ca. 1o pct. vand. Kød består af
65-7o pct. vand, men Tænks
analyse viste 7o-84 pct. vand i

dåsemad. Tilmed deklarerede
kun et af 6o produkter vandind-
holdet. Det var en dåse Lau lra
Aldi - og det var på tyskl

Forbrugerne får dog et finger-
peg om vandindholdet ved at
nærlæse listen over ingredienser

på emballagen. Vandet fremgår
her direkte eller kan ved hjælp af
fortykningsmiddel være gemt i

gele eller sovs afdet vand, kødet
er kogt i. Se derfor bort fra vandet
og vurder kiloprisen for dåsens
tØrstol. Den svinger fra 44 kr. til
142 kr. pr. kg.

KONKTUSION
Tænk mener at det er vigtigt for
katteejerne, at dåserne mærkes
med fremstillings- og holdbar-
hedsdato. Det skal desuden
fremgå om maden er fuldfoder
eller fodertilskud. Der skal oplys-
es om dåsens indhold af råvarer
og mængden af disse. Deklara-
tionen skal foruden det, der
kræves af loven efter Tænks og
Forbrugerrådets mening også an-
give vandindhold, vigtigste mi-
neraler og salte, samt energi i

kilojoule.

Herudover burde det være en
selvfølge, at det tillades fabri-
kanter/producenter at give oplys-
ning om kulhydrat-sammensæt-
ningen. vitaminer, andre mine-
raler osv.

Mange af disse oplysninger
kræves på foder til landbrugsdyr.
Hvorfor skal kæledyrerne stilles
ringere end dyrerne i landbruget

KOMMTNTARER TIT
SKEMAERNE
I skemaerne er de undersøgte
produkter inddelt efter hvilken
ingrediens, der indgår i produkt-
navnet.

De målte værdier af vandind-
holdet og en vurdering af.
næringsværdien af produktet er
angivet udfra den deklarerede
værdi af protein-,fedt-og aske-
indhold.

Produkter med et proteinind-
hold under 1 6 g pr. 1 000 kj er u-
acceptable i forhold til en vok-
sen kats behov. Killinger be-
høver mindst 2O g protein pr.
looo kj. Et fedtindhold under
5,4 g pr.looo kj er uacceptabelt,
men er det væsentligt højere,
egner det sig kun til meget ak-
tive katte. lnddelingen i fedt-
kasser er medtaget tor at gøre
opmærksom på fedtindholdets
størrelse, da fedt som bekendt er
en billig råvare. Fedt og vand
kan tilsættes for at billiggøre
produkter.

Katte har behov for foder med
et vist askeindhold (mineraler og
salte). tndhold på højst "t5"/" at
tørstoffet er acceptabelt.

tt indhold på over 15"/" er
uacceptabelt, da det bl.a. kan
give anledning til nyreskader
hos katten.

Forklaring til tegn i skema

Protein: tr'edt: Aske:
+ under 16 g pr. 1000 k.I
* 16 - 20 g pr. 1000 kJ

* * over 20 g pr, 1000 kJ

rrndcr l-r,4 g pr. 1000 kJ
$,4 - 10 E pr. 1000 kJ
t0 - 20 g pr. 1000 kJ

over 20 g pr, 1000 kJ

2- 5"/,,al
5 - 70'lo af

10 - 150/o af
over 15% af

tørstoffct
tørst0ffet
tørstoffet
tørstoffet

') Indhokl ikke deklareret. I skemact er anvendt de ved undersøgelsen målte værdier.

lGttemad på dåse
Fuldfoderprodukter med hjerte

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
i gram

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
iok

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

Pussi OTA 625 13,60 79,1 * *')

Whiskas Master Foods 400 20,63 82,3 +r+,|
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Fuldfoderprodukter med kylling

Fuldfoderprodukter med vildt

Fuldfoderprodukter med lever

Fuldfoderprodukter med kød og lever

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
i gram

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
i7o

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

Top kattemad Kvik 400 9,38 79,6

Pussi OTA 625 13,60 79,9 .,)

Kisser Carnation
Scandinavia

850 t4,41 79,7

Kattemad,
kyllingepostej

fuovit
Petfood

810 L4,75 70,8 *')

Kitekat Master Foods 835 15,27 18,4 * * *r)

Kattefest Eldorado
Industri
Nord

400 15,63 75,3 *') * *t)

Missers Irma 400 17,38 81,6

Mons Arovit
Petfood

400 19,88 73,2

Whiskas m/fjerkræ Master Foods 400 20,63 't9,2 *')

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
i gram

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
i "/"

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af;

protein fedt aske

Top kattemad Kvik 400 9,38 79,5 * * ,t)

Missers Irma 400 r6,88 83,5

Whiskas Master Foods 400 20,63 81,0 * * *')

Kissers livret Carnation
Scandinavia

185 31,62 75,0

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
i gram

Pris
i
pr. kg.
t.-

Målt vand
i olo

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

Kitekat Master Foods 835 15,27 /b,d * * *r)

Missers Irma 400 16,88 81,9

Whiskas leverragout Master Foods 400 20,63 81,9

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
i gram

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
ioh

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

Top kattemad Kvik 400 9,38 79,3

Ny Pussi OTA 610 13,93 80,0

Kattefest
Eldorado
Industri
Nord

400 15,63 76,0 * *') - -') * *')

Missers Irma 400 16,88 82,4

Mons Arovit Petfood 400 19,88 '14,6

t1

* *')



Forklaring til tegn i skemaer

Protcin:
+ under l6gpr. t000kJ. lG - 20,: pr. 1000 kJ

r r over 20 g pr. 1000 kJ

f'edt:
+ untlcr.rr,4 g pr.
* 5,4-l0gpr.

l0-20gpr.
over 20 g pr.

Aske:
. 2 - l;N' af l.orstoffct

,, 5 - 7O'Y"af tørstoffet
r r r l0 - 15% af tørstoffet

+ over l5% af tørctoffet

I ()00 k.l
1000 kJ
1000 kJ
1000 kJ

r) Intlhold ikkc deklareret. I skemact er anvendt dc vcd undersøgelscn måltc værdier.

Fuldfoderprodukter med fisk ogkød

Fuldfoderprodukter med kød

Ublandede foderstoffer med fisk

æ

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
i gram

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
i"k

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

Kattemd, fisk
og kødboller

Arovit Petfood 850 14,06 81,0

Missers fiske-
og kødpostej

Irma 830 14,40 7t,8

Kisser m/fisk
og lever

Carnation
Scandinavia

850 14,41 80,6 * * *r)

Kattemad, kød og
fiskepostej

Arovit Petfood 810 t4,75 70,4

Whiskas Master Foods 400 20,63 82,0 - - -,)

Kissers livret
m/fisk og lever

Carnation
Scandinavia

185 32,43 77,2

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
r glam

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
i o/"

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold afr

protein fedt aske

Katkins Master Foods 430 8,14 * " *r)

Latz kattemenu
mit rindfleisch

Atdi 405 9,26 79,6 * *')

Kisser Carnation
Scandinavia

415 14,34 79,8 * * *r)

Pussi OTA 610 14,67 78,5 ***r)

Kitekat lVlaster Foods 835 15,27 80,9 * *')

Missers m/bøf Irma 400 16,88 83,0

Whiskas m/okækod Master Foods 400 20,63 80,0 '')
Whiskas m/oksekød
(Ny variant)

Master Foods 400 20,63 79,2 -')

Whiskas m/ magert kød Master Foods 195 25,38 79,4 * * *r)

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
i gram

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
i olo

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

Sild i gele Irma 320 15,47 83,4

Missers sild Irma 190 20,79

Misers sardiner i gele Irma 185 22,97 8r,9

Missers tun Irma 170 25,00 74,6

Missers tun og tunlever Irma 170 25,00 ?3,1
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Fuldfoderprodukt med fisk

Fuldfoderprodukt af blandet indhold

Kattemad fu ldkostpølser
Fuldfode rodukt

Kattemad
Frisk fra slagter og fiskehandler

Produkt:
Producent,/
forhandler

Nettovægt
l glam

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
i"k

Næringsværdi ifolge
deklareret indhold af:

protein fedt ask e

Top Kattemad Kvik 400 9,38 78,6

Kisser Carnation
Scandinavia

4t5 11,93

Pussi OTA 625 13,60 ?9,9 ...,)
Snappy Kat.
Pilchards i aspic

Sandvad & Co. 400 14,88 81,8 -,) ,) +')

Kitekat Master Foods 835 t5,27 77,6

Missers m/laks Irma 400 17,38 83,3

Missers fiskeboller Irma 400 17,38 83,?

Mons Arovit Petfood 400 19,88 't2,6

Missers fiskeplatte Irma 185 22,97 81,7

Snappy Kat, tunlisk Sandvad & Co. 170 29,12 74,1 *') *') .',)

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
i gram

Pris
i

Pr, kg.
kr.

Målt vand
i "/"

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

Kattemad, fiskepostej
m/ris

Arovit Petfood 810 t4,75 77 ,8

Mons kattemad
å låsagne

Arovit Petfood 400 14,88 70,7

Kissers livret
m/lever og kylling

Carnation
Scdandinavia

185 31,62
(

)

Kissers livret
m/nyre og kylling

Carnation
Scandinavia

185 32,43 73,4 -,-.)

Næringsværdi ifolge
deklareret indhold af:

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
l gram

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
i"h protein fedt aske

Paw H. V. H.
Konserves

400 14,88 66,6 )

Kattemad m/indmad,
kylling og fisk

Arovit Petfood 400 18,13 65,0

Kattemad m/lisk Arovit Petfood 400 18,13 66,6

Produkt: Forhandler
Nettovægt

l gram
Pris pr. kg.

i kr.
Vandprocent iflg.

lpwnedcmidripltohpl

Nræringsværdi ifølge oplysninger
i levnedsmiddeltabel

protein fedt aske

Svinelever Slagter r4,88 68,9

Hele sild Fiskehandler 1?,00 66,1

Svinehjerter Slagter 20,62 77,4

I
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6 ugers mareridt
endte med lykkelig udgang!

Fire dage i sommerhus, det
havde været dejligt for os alle
fire. Midde havde nydt det i fulde
drag, Musse med lidt forsigtig-
hed, det hele var jo lidt frem-
med.....

Joh, det var nu helt rart når
man havde vænnet sig til de nye
lyde osv., hvis altså bare ikke
man skulle køre i bil frem og til-
bage, det var det mest uhygge-
lige Musse kendte og nu var det
jo blevet søndag formiddag d. 2
juni og hun var slet ikke i wivl
om at bilen blev pakket fordi vi
nu skulle ud og køre igen, og det

ville hun altså ikke udsættes for
een gang til.

Musse stak af den søndag for-
middag og klokken blev 22
søndag aften inden vi kom fra
Blåvand-uden Musse.

Op tidlig næste morgen og til

Blåvand for at se efter hende, på

arbejde og igen til Blåvand om
aftenen, forgæves!

En frygtelig tid begyndte, hver
aften til Blåvand, om og bo i

sommerhuset i week-enden, in-
gen resultat! Hvad var der sket

med hende, hvor længe ville hun
kunne klare sig osv.

Efter 2 uger besluttede vi os for
at Midde ikke længere skulle
være alene og vi ville denne
gang have en langhårskat, som vi
mange gange havde talt om. Vi
fik skam også en, som selvfølge-
lig for os er et pragteksemplar
(det er ens egne jo altid). Vi
kaldte hende for Bella. Midde
blev ganske forskrækket da hun
så det mærkelige væsen som

hendes mor og far sagde var
hendes lillesøster-det måtte be-
stemt være noget af en »krads«

lillesøster, men et hvæs er jo en
god måde at holde hende på af-
stand med, nå ja med tiden
finder man jo ud af at hun er
ganske ufarlig.

Nå, det var niåske et lille
sidespring, ti lbage i9en.......

Under vores »telefonstorm« på

kattefolk (for at få Bella) kom vi i

kontakt med lngrid Clausen, som

var så venlig at sØrge for at vi
kom med til deres klubmøde,
som tilfældigvis skulle afholdes
dagen efter og med ,kattepleje«
på programmet var det jo lige
sagen for os. Under al kattesnak-
ken finder vi ud af at Curt og Elna

Lykke i Blåvand har fodret vores
Musse nogle dage, så vi aftalte at
komme ud til dem samme aften.
Desværre gav det ikke noget
resultat, Musse havde holdt
flyttedag.

Så bliver det sommerferie, som
vi selvfølgelig har afsat til at tage
i sommerhuset i håb om at finde
Musse. Vi erfarer, at det mad vi
stiller ud forsvinder, ligesom det
tidligere har gjort i perioder, men
hvem spiser det, der er jo masser
af vilde dyr i området som kan
tage det.... En aften lykkedes det
os at finde ud af at lykken er med
os, Musse står udenfor og guffer i

sig... Christian kalder hende til
sig, men hun er utrolig bange og
hun stikker af fra ham og tilbage
har han en blodig arm. Vi
registrerer, at hun vender tilbage
for at spise to gange til i løbet af
natten. Dagen efter, d. 13-7
henter Christian en fælde hos
Falck i Esbjerg (som er beregnet
til at fange mårer og katte i, i

levende tilstand).
Den 14-7 kommer Elna og

Curt på besøg, de har igen set
hende ude hos dem, så går turen
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atter derud, igen ingen kat...
Samme nat går hun i fælden,

som er opsat ved vores sommer-
hus og turen går hjemad midt om
natten. D.v.s. kun Christian og
Musse, vi andre bliver derude og

afventer hvordan det går.
Det var en slank kat vi fik

hjem, istedet for den basse der
forsvandt, men det havde nu kun
pyntet.

lngen orm, ingen lopper og
sidst men ikke mindst: ingen
killinger. Hun havde nogle tæ-
ger, som det ikke tog mange
dage at få bugt med, så det var
sandelig bi I I igt sluppet.

Men sikken en lykke at se

hende igen, da hun først var
kommet hjem opførte hun sig
som om hun aldrig havde været
væk. Da de to andre kom hjem
var der ingen slåskampe, kun en
smule knurren nu og da. Helt
utroligt...hun kunne huske, at
man skulle have sele på, når man
skulle ud, hvor lang snoren var
o.s.v. der var heller ingen tvivl
hos hende om at det var hendes
plads oven på dynen mellem
mors ben og hun er stadig
» bestemmeren «.

Jo, det er et herligt syn hos os

om natten, Musse mellem bene-
ne, Midde på fødderne og Bella
mellem vores hoveder, (Jeg

vågner sommetider og er helt stiv
i kroppen af at ligge i samme
stilling, men hvad gør man ikke

- det er jo dem der bestemmer!)
Det er glædeligt at se den

kolosale opbakning der var fra
folk i Blåvand, da det blev kendt,
at vi havde mistet vores dejlige
huskat, og der gik faktisk ikke en

dag, uden at der blev ringet til
Blåvand Radio (Elna og Curt), for
at fortælle hvor katten sidst var
blevet set. En tak til Elna og Curt,
fordi de var så hiælpsomme og
dermed også holdt gejsten oppe
hos os.

Hanne Kristensen, Culdager.

Røde og
rødtabby perserkatte

i årenes løb er mange katte flyttet
mellem farve 4 rød og farve 9
rødtabby - fra 4 til 9, når
striberne var for tydelige, og
modsat, når de ikke var fremtræ-
dende nok til en tabby.

I virkeligheden er der tale om
en helt utilfredsstillende forvir-
ring - ikke alene hos opdræt-
terne, men også hos dommerne.

Denne forvirring skyldes nok
førsl og fremmest uklarhed om,
hvad en tabby kat egentlig er.

Lad mig, før jeg kommer ind
på spørgsmål om opdræt, forkla-
re lidt om genetikken hos de
tabby katte.

I virkeligheden har alle katte
anlæg for tabby, men tabbymøn-
stret kan på forskellige måde
være camoufleret af andre farve-
anlæ9.

Der kendes 4 forskellige gener
for tabby, som dominerer over
h inanden i følgende orden.

ta:
tI
tD:
ts:

abyssin ier
: makreltabby
klassisk tabby
plettet (ægytisk mau)

Lad os i denne forbindelse se

bort fra den første og den sidste
form for tabbyanlæg og koncen-
trere os om makrel og klassisk
mønster, som normalt er de
eneste, der forekommer blandt
perserne og de fleste korthårsra-
cer. Der hersker i øvrigt stadig
nogen usikkerhed om karakteren
af anlægget for pletter hos den
ægytiske mau.

Tabbymønstret kan komme til
syne på to forskellige måder.

Den ene form er den, vi
kender fra den bruntabby og den
blåtabby. Her er det et såkaldt
agoutianlæg, som genetisk be-
tegnes A.

Dette anlæg bevirker, at det
sorte farvestof (melanin) kun

farver håret delvist. I stedet for et
jævnt farvet sort hår, veksler
farvetonerne fra hårspids til rod
mellem sorte og brunerøde nu-
ancer. Men denne virkning frem-
kaldes kun i områderne mellem
tabbymønstret, så dette derved
træder frem.

Når det gælder blåtabby, skal
man blot huske på, at den blå
farve er sort med anlæg for
fortynding (d). Agoutianlægget
vil derfor virke på samme måde
på de blå hår.

I virkeligheden kunne man
opnå en tilsvarende virkning på

den chokoladefarvede, rnen
denne tabbyvariant har jeg end-
nu ikke mødt.

Derimod kan denne effekt ikke
opnås på den røde farve. Anlæg
Ior rødt (genetisk betegnet med
bogstavet O) består i, at produk-
tionen af det sorte farvestof
(melanin) totalt undertrykkes. Da
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agoutivirkningen kun sætter ind
overfor den sorte farve, kan
denne derfor ikke få betydning.

Fremkomsten af tabbymØnster
på den røde kar skyldes andre
mekanismer. Og de er langt
mere komplicerede end for den
sorte.

Det røde farvemønster frem-
kaldes af såkaldte multigener.
Det er et udtryk, som benyttes,
når virkningen er fremkaldt af et
ukendt antal gener, hvis indbyr-
des samspil ikke er kendt.

Mønstret fremtræder i dette
tilfælde ved, at den røde farve
optræder med større intensitet i

selve tabbymønstret end i de
mel lem I iggende områder.

Heraf kan den første hoved-
regel for opdræt af røde og
rødtabby udledes:

lo større intensitet i den røde
farve, deslo §deligere vil tab-
bymønstret fremsti.
Udtrykt på en anden måde:
opdrættere af rødtabby (9) skal

udvælge katte med størst mulig
farveintensitet, så mØrk, dyb rød
farve som muligt!

Opdrættere aI røde (4) skal

udvælge efter moderat farve - i

virkeligheden så lys som man
kan gøre den, uden at den
varme, røde glød går tabt..

I den forbindelse kan der være.
grund til at sammenligne med,
creme. Den creme farve er rød
med anlæg for fo§ndig (d). Den
lyse, jævne creme farve fremmes
derfor på samme måde som den
ensfarvede røde. Sammenblan-
ding af rød (4) og creme (5) i

opdrættet er derfor ikke betæn-
keligt, medens kombinationen af
5 og 9 (rødtabby) må frarådes.

Man må dog ikke tro, at det
kun er farveintensiteten, der
spiller ind. Også blandt staerkt

{arvede røde, skal der udvælges
efter aftegningernes rydelighed.

Det klareste genetiske krite-
rium for, om en kat er rød eller
rødtabby har man i tabbymøn-
strets form.

Som tidligere nævnt forekom-
mer der 2 grundmønstre hos per-
serne: makreltabby, som kendes
på lodrette, tynde linier på

kroppen og det klassiske mønster
med store pletter og ringe på

kroppens sider og med det karak-
teristiske r sommerfuglemØnster«
på skuldrene.

I begge mØnstre findes tendens
til mørke striber og ringe på ben
og hale og til M-aftegning i

panden.
Den anden grundregel bliver:

En rødtabby kat har altid klassisk
mønster.

Det følger ikke alene af standar-
den, men især af det faktum, at
man umuTrgt kan få makrelmøn-
stret til at fremstå §deligt på en

langhårskat.
Da makrel dominerer over

klassisk understreger dette vigtig-
heden af at holde et tabby
opdræt fri for anlæg for makrel-
tabby.

Man kan ikke omvendt enty-
digt hævde, at en kat, som er
registreret som ensfarvet rød har
makrelmØnster. Mange med
klassisk mønster er registreret
som farve 4. Farveintensiteten
har i disse tilfælde ikke været
tilstrækkelig til at fremhæve
mønstret.

Jeg ville meget Ønske, at
dommerne i disse tilfælde konse-
kvent ville dømme dem ned. De
er i virkeligheden dårlige rødtal:-
by.

For jeg er ikke bange for at
hævde den tredie hovedregel:

En god rød har altrU makreltabby
anlæ9.

Det ensfarvede rØde præg frem-
kommer ved, at den lange pels
får de smalle striber I makrel-
mØnstret til at flyde helt sammen.

Denne virkning kan i virkelig-
heden yderligere fremmes, hvis
katten har skjult anlæg for klas-
sisk mønste,r, (heterozygot tabby
anlæg : 1s1o)'

Dette vil bevirke, at striberne
brydes, så mønstret i stedet bliver
plettet.

At den ensfarvede virkning
fremkaldes af den lange pels
bekræftes a[, al man aldrig ser en
ensfarvet rød korthårskat, bortset
fra abyssinieren.

Konsekvensen af det her be-
skrevne burde være, at stan-
darden foreskrev makrel eller
plettet grundmønster på en ens-
farvet rød.

Tilbage bliver problemet med
de mørke ringe, først og frem-
mest på benene. Disse kan kun
»bekæmpesn gennem udvæl-
gelse i avlen, men alene den
tidligere omtalte begrænsning i

farveintansiteten på de røde vil
hjælpe på dette.

Jeg håber med dette dels at
have medvirket til fjernelse af
nogle misforståelser og dels at
have givet nogle impulser til
fremtidige justeringer af dom-
merpraksis og standarder og
måske også avlsprogrammer.

Flemming Holm
»Cosmosn
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"Itrssi er som et eYentyr!
-f foornår begrnder eventyret

fordinkat?"
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
brug for.
Katte vil altid med omhu
udsøge sig føde, der indeholder
proteiner, vitaminer,
mineraler og alle de andre

næringsstoffer, der giver katten
stærke tænderog en smuk,

Pussi fuldkost hører til den slags kost, som
elsker. Og grunden har

du lige fået.Oven i
købet kan du

forkæle din
kat med en ny

PROTEINER
VITAMINER
M!NERALER

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

Pussi

*td
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Kattelopper
De lopper, der volder problemer
i danske hjem, er hovedsagligt
kattelopper, arten Ctenocepha-
lides felis.

På trods af navnet lever og for-
merer de sig lige godt på hund
som på kat. Mennesker bides i

mangel på bedre, men kattelop-
pen formerer sig ikke med men-
nesker som væft.

Lopper er små blodsugende
insekter med et sammentrykt,
mørkebrunt hårdt kitinpanser.
De har lange springben.

Silhouetter af kattelopper

-- r'a , ! I t r

Hanner og hunner i naturlig stør-
relse

Hvordan konstateres lopper?
Sensommer er loppesæson/ men
lopper kan forekomme hele året
rundt. Hvis kat eller hund
,loppern sig, eller familiemed-
lemmer får bid på underbenene.
må rnistanken rettes mod katte-
lopperne. Man kan dog udmær-
ket have lopper uden disse tegn.

Dyrerne kan undersøges ved
hiælp af en tættekam. Afkæmme-
de mørke partikler, loppernes
ekskrementer, der bliver blod-
røde i vand, er også tegn på

lopper.
Lopperne lægger æg, mens de

opholder sig i pelsen på dyrerne.
Æggene falder af pelsen de
steder, hvor dyrerne færdes.

Specielt mange på dyrernes
hvilesteder. Set på en mørk bag-
grund kan æggene ligne spildt
sukker.

Loppernes udvikling.
Æggene klækker i løbet af 2-3
døgn, ved stuetemperatur. Lar-

verne sØger bort fra lyset ned i

sikkerheden i revner, sprækker
og tæppeluv. Her lever de af
forskelligt materiale og et vigtigt
næringstilskud er loppernes ek-
skrementer. Loppelarver, der er

hårede, kan ikke støvsuges bort
fra tæpper. Larverne spinder sig
til sidst en silkekokon. Her Iigger
de godt beskyttet, mens de for-
vandler sig til voksne lopper. I

dette stadium kan de overleve
ugunstige forhold, som f.eks. lav
fugtighed. Under gunstige for-
hold tager udviklingen fra æg til
voksen ca. 3 uger.

Anerkendte midler.
Firmaer kan lade sine produkter
underkaste en frivillig effektivi-
tetsvurdering ved Statens Skade-
dyrslaboratorium. Accepteres
produktet som tilstrækkelig ef-
fektiv efter brugsanvisningen,
gives en ranerkendelseo.

En liste over anerkendte lop-
pemidler ses omstående.

Forebyggelse
Bor man i et risikoområde, d.v.s.
et tæt boligområde, hvor mange
holder hund og kat, eller hvor
der færdes mange vildkatte, vil
man have stor risiko for at få
lopper.

Man vil da med fordel kunne
anvende en forebyggende be-
handling med METHOPREN.
Methopren forhindrer, endog i

meget små mængder, en opfor-
mering af lopper, men har ingen
effekt på voksne lopper eller
varmblodede dyr.

Behandling af dyrerne.
Methoprenbehandles dyrernes
pels, forhindres loppeæg i at
klække" Dyrerne skal behandles
en gang månedlig fra midsom-
mer til jul. Pelsbehandling er
specielt velegnet til dyr, der
vælger opholdssteder, som er
vanskelige at behandle, f.eks.
lofter og kældre.

Behandling af omgivelserne.
Anvendt midsommer vil blot en

spray pr. 90 m2boligareal forhin-
dre opformering af lopper i

resten af loppesæsonen.

Bekæmpelse.
Konstateres lopper, hvor man
ikke har anvendt forebyggende
behandling, må man behandle
omgivelserne med et traditionelt
insektmiddel, som dræber alle
loppestadier. En behandling efter
brugsanvisningen pr. loppesæ-
son vil være tilstrækkelig. Des-
uden anvendes et propoxurhals-
bånd til dyrerne.

Navne på egnede produkter
ses side 2.

Andre oplysninger vedrørende
bekæpelse:
Produkter med kun pyrethrum og
piperonylbutoxid er uden lang-
tidsvirkning.

Behandling med loppesham-
poo kan i bedste fald afloppe,
men bringes det afloppede dyr
tilbage i loppebefængte lokaler,
vil det straks igen få lopper. Der
findes shampoos med lindan,
som katte ikke tåler.

Puddermidler kan anvendes,
men det er vanskeligt at fordele
pudderet i pelsen. Pyrethrum
puddere er ikke tilstrækkeligt
effektive over for kattelopper.

Ciftbrikker med Dichlorvos,
DDVP, er det ikke lovligt at
anvende i beboelssesrum.

OBS! Husk også at lopper kan
inficere katten med bændelorm.

KATTETOPPENS TIVSCYKTUS

2.J 66
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VIBORG UDSTILLINCEN

Efter nogle travle men hyggelige
uger op til vores efterårsudstil-
ling, stillede vi op fredag til
opstillinB af bure, lnformation
m.m. Mange hårdt arbejdende
hjælpere havde allerede meldt
sig. Arbejdet skred hurtigt frem,
bure og de øvrige ting blev sat
op. Alligevel blev klokken 1, før
vi kunne trække os tilbage for at
sove, vi havde fundet et konfe-
rence lokale bag hallen, hvor vi
kunne overnatte. Næste morgen
skulle vi tidligt op for at få de
sidste ting i orden før vi åbnede
for dyrlægekontrollen, som des-
værre gik lidt trægt, men det
havde desværre været umuligt
for os at skaffe yderligere en
dyrlæge, men det gik da.

Hallen var virkelig lækker, den
virkede hyggelig, og den grønne
»ø« i hallens midte lyste friskt op
med de smukt dekorerede bure
rundt omkring, bænkene om-
kring røeno blev også flittigt
benyttet.

Der var en glad og munter
stemning i hallen - godt blandet
op md den spænding som man
føler når ens katte er i ,ringenn.
Der var heldigvis ikke så mange
der kom galt afsted med kattene,
der var nogle skrammer - dog
fik den svenske dommer Alva
Uddin, et grimt bid i armen -men hun ville ikke høre tale om
at skulle til behandling på

skadestuen, hun ville fØrst være
færdig med sine katte, så kunne
hun se hvordan hun havde dettil
den tid. En steward var også

uheldig, han fik et bid i hånden,
så han var til behandling på

skadestuen, det var dog ikke
værre end at han kunne gå

steward da han kom tilbage.

Sekretariatet arbejdede begge
dage på høiIryk, da der io var

tilmeldt utroligt mange katte -der var næsten rekord deltagelse,
så det var ikke så meget man
fik at se af selve udstillingen.

Dagen gik hurtigt til ende, og
da vi skulle deltage i festen om
aftenen, skulle vi hurtigt have
ryddet op i hallen og klæde om

- det kunne vi sagtens nå,

troede vi, kl. 18.30, fik vi
meddelese om at en af udstil-
lerne, .lohnny Lykke, var låst inde
på herretoiletterne, som var
forsvarligt lukket inde trag en

branddør af stål og med tilgitrede
vinduer, der gik en time Iør han
var ude igen, og det med kyndig
hjælp tra Falck, som måtte
smadre låsen. Ud kom han, og
vi kunne gå til festen, som iøvrigt
forløb vældigt gdt, der var
mange udstillere som deltog, så

vi var et stort selskab, og da de
fleste af os gerne ville deltage i

dansen bagefter, blev det igen

lidt sent, men vi kunne jo sove

helt til kl. 8.
Søndagen forløb glat, der var

igen mange besøgende, og der
var ligeledes en behagelig stem-
ning, som holdt selv om Best in
Show trak ud, på grund af det
store antal katte.

Så gik det løs, denne gang med
at fjerne alle bure m.m. hvilket
også er et hestearbejde, men
igen var der mange udstillere
som blev for at hjælpe. Yed 22
tiden kunne vi køre hjem, godt
trætte efter nogle hårde uger,
specielt en lang, men også spæn-
dende week-end hvor man lærte
mange nye mennesker at kende.

Jeg vil slutte min beretning
med, at sige tak til alle dommere,
stewarder, udstillere, og naturlig-
vis til alle de som brugte deres tid
på at hjælpe med at få udstil-
lingen til at fungere.

Lone

I

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

TILST
DYREPENSION
Agerøvej 21

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

Aben hverdage mellem
8,00 og 17,30
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UBORG UDSTILL
IØRDAG DEN 12.

OG SØNDAG DEN 13. OKTOBER
1 985

1

I
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IYRAK'S EFTERÅRSU DSTI LLI NG
Weekenden 12.-13. okt. Sik
turen til .lYRAK's efterårsudstil-
ling i Viborg. Efter en køretur på
små 3 timer nåede vi Viborg kl.
8.4O, - altså 50 min. inden
seneste ankomsttid.

Det viste sig at være en stor
fejl, idet mange andre havde fået
samme ide, og trængslen var stor
og dyrlægekontrollen uendelig
langsom. 3 dyrlæger var placeret
på 3 steder langs en smal gang og
havde man været ved .l . bord
måtte man mase sig 35 m forbi
en masse andre, der stod og
ventede utålmodigt, og de fleste
af disse må have troet, at det
drejede sig om ,godtfolk uden
køkulturn for det var svært at få
lov til at komme forbi, men efter
d iverse tilråb lykkedes det dog at
slippe gennem nåleøjet, men da
var der også gået knap 1 1/2
time.

Mens jeg ventede havde jeg
således god tid til at bemærke, at
efterhånden som tiden skred
frem, blev dyrlægekontrollen

mere og mere lempelig. Hvor
man startede med at undersøge
hver kat meget grundigt, d.v.s.
o.s.v., blev de sidste således kun
undersøgt for utøj. Mine 4 katte
slap således på 72 sec., d.v.s. 

.l 
B

sec./kat, hvor der i begyndelsen
blev brugt 3-4 min./kat.

Der skal kun et simpelt
regnestykke til at afgøre, at
ankomsniden udgør 135 min., og
med 3 dyrlæger og 530 katte
svarer det til, at hver dyrlæge
skal efterse ca. 177 katte på .l 

35
min., og det igen betyder, at der
er 46 sec./katidyrlæge, og så må
tidsplanen jo vælte, når der i

begyndelsen brruges mellem I B0-
240 sec./kat.

Hele showet skulle være be-
gyndt kl. 10.00, men p.g.a. sen-
drætighed i kontrollen blev det
hele forsinket gcd,t 1/2 time, men
da var publikum også begyndt at
ankomme, hvilket besværlig-
gjorte opstillingen af burene
noget.

lnde i selve hallen var alt

derimod meget fint organiseret.
Der var god plads mellem
burene. Det var let og overskue-
ligt at finde de forskellige racers
placering og der var god plads
omkring dommerbordene, hvor
der ydermere var opstillet stole.

Søndagens tidsplan forløb lige-
ledes meget fint således, at vi
kunne bryde op da klokken var
.l 

7, såsom annonceret.
Uden dog at have nogen

patentløsning omkring ankom-
sten, kunne man måske tænke
sig, at sammen med den god-
kendte tilmelding også fik udle-
veret en »tidszone« indenfor
hviken man skulle ankomme.

Summa summarum: JYRAK's
nye bestyrelse klarede denne
første udstilling udmærket når
man lige ser bort fra ankomsten,
som vel nok mere skyldes
dyrlægernes grund ighed.

Med venlig hilsen

J. Markvart Poulsen.

SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

- LEJLIGHEDSVIS
KILLINGER TIL SALG...

Kis/Mogens Østerby
Kli ngeskov 13 . Kli ntebjerg

DK' 5450 Otterup/O9.8218

OXI

44
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BEST OF
THE BEST
1. lNT. CH. Chanina Justinian
Ejer: Mette & Kirsten Foldager.

2. CH. Dovregubbens Mischa.
Ejer: Lønne Tavares.

3. Myrna van Grebst
Ejer :Liselotte Larsen.

4. GR. lNT. CH. Kiandas Asterix
Ejer: Lis Rhymer Friis

B EST
IN SHOW
33 Bedste langhårsvoksen:
Myrna van Crebst
Opdr.2a, hun
Ejer: Liselotte Larsen.

91 Bedste LH modsat køn'.
CH. Danilo v. d. Rasselbande
Opdr. 6, han
Ejer: Maja Carmen Bartsch

1 6O Bedste LH kastrat:
Elektra af Dusefta
Opdr. 'l 2b, hun
Ejer: Susanne Nielsen & Kjeld
Mathiasen.

59 Bedste LH ungdyr:
jelle's Sexy Sally
Opdr. 3, hun
Ejer: Anna Crethe & Flemming
Vejrum.

90 Bedste LH killing:
Adamas Zirkon
Opdr. 5, hun
Ejer: Tove Andersen.

BEDSTE KATTE
I VIBORG

Semilanghår

318 Bedste SLH voksen:
CH. Dovregubbens Mischa
Opdr. 13 NF AW, han
Ejer: Lønne Tavares.

310 Bedste SLH modsat køn
Bunny Sai-Savart
Opdr. 138 BP, hun
Ejer: Esther lklær.

327 Bedste SLH ungdyr:
Skjoldunge's Brage

Opdr. 13NF BW, han
Ejer: Lis Toxværd.

316 Bedste SLH killing:
Høvedmannsgård Ludvig
Opdr. 13NF A, han
Ejer: Tommy Andersen.

Korthår

380 Bedste KH voksen:
CR. lNT. CH. Kiandas Asterix
Opdr. 23A, han
Ejer: Lis Rhymer Friis.

405 Bedste KH modsat køn:
Gerido's Ayshea
Opdr.27C, hun
Ejer: Lis Oxholm.

342 Bedste KH kastrat
Syriam's Cinnistan
Opdr. 16, han
Ejer: Flemming Rasmussen.

346 Bedste KH ungdyr:
Dunvald's Blue Colombine
Opdr. 16, hun
Ejer: Jette Boje Mortensen.

407 Bedste KH kiling
Freddie's Bianca
Opdr.27C, hun
Ejer: T&.1 Madsen.

Siam/OKH

475 Bedste siarn/OKH voksen:
lNT. CH. Chantina Justinian
Opdr. 29, han
Ejer: Kirsten & Mette Foldager.

486 Bedste siam/OKH modsat
køn:
Nadja af Bajang
Opdr. 29a, hun
Ejer: Helle Poulsen.

496 Bedste siam/OKH kastrat:
lNT. CH. Benjamin af Bajang
Opdr. 29sb, han
Ejer: Aase & Lene Christensen.

497 Bedste siam/OKH ungdyr:
Bøgevængets Alouis
Opdr. 29sb, han
Ejer: Gitte Laursen.

451 Bedste siam/OKH killing:
lesse Al Katta
Opdr.24
Ejer: Leila Olsen.

Huskat

431 Bedste huskat, han:
Sofus
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen.

Bedste huskat, hun:
Tulle
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen.

23
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Mis Viborg
131 Basil Efraim von Champigny
Opdr. 10, han
Ejer: Helle B. Hansen.

3O3l 223 Bedste LH veteran
PR. Polo Kreutzmann
Opdr. 138 SP, han

Ejer: Liv & Ole Andersen

521 / 365 Bedste KH veteran
lNT. CH. Karoline af Fredens-
lund

Opdr. 23, hun
Ejer: Lis Rhymer Friis

526/ 474 Bedste siam/ OKH
veteran:
lNT. CH. & lNT. PR. Pegasus
Ceisha
Opdr. 29, hun
Ejer: Helle Møller-Madsen.

299/ 193 Vinder af avlsklasse
LH:
lNT. CH. Adam's lsidor
Opdr. 12A CR, han, 91,60 point.
Ejer: Maja Skjødt Petersen.

30;l Vinder af opdrætsklasse LH:
Stamnavn »Jelle«, 91 ,87 point.
Ejer: Linda & Søren Jelle.

518/ 466 Vinder af avlsklasse
KH: lNT. CH. Pi-Den Butter-
Scotch.
Opdr. 248, han, 92,B5 point
Ejer: Alice & Axel Jæger.

519 Vinder af opdrætklasse KH:,
Stamnavn »Dunvald«, 94,25
point !

Ejer: Yvonne & Erik Larsen.

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

3xBlO
1 x nom. BIS

2 x Best in Show
Champion

Killinger
lejlighedsvls til salg

4xBlO
lnt. Champion

Yvonne & Erik Larsen
Kornelparken 146 . Grindsted

9310 Vodskov. Tlf. 08 - 28 63 41

+s

PERSER.COLOURPOINT

O P D RÆT

Killinger jævnligt til salg

Karen-Marie & Monica btersen
Sønderballevej 24, Genner Strand

6200 Abenrå. Tlf. (04) 69 85 S1

så
JL
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Ormekurcntil kat Vermof vet.I

Vermox vet. tabletter er måske lidt vanskeligere at give for en
ny katteejer.

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

Den drægtige kat behandles 2-3 uger før fødsel
Killinger og moder behandles 3-4 uger efter fødsel.
Killinger behandles igen inden vaccination.
Øvrige katte behandles 1-2 gange om året.

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

Pakning og apotekspris incl. moms:
10 tabl. 

.100 
mg, kr. 26,85.

Vermox vet. erV-mrk. og kan købes receptfrit.

A JANSSEIvPHAFIMAS
<fl HAMMERBAKKEN 21 .3460 BTRKERØD.TLF. (02) 81 10 44
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Middelboe's A Kimbo t.
26.06.82 rød perser. CAC i Fred-
ericia 83, Nørresundby 83,

Champion i Århus 84, CACIB i

Odense 84, Hamm. 85, og lNT.
CH i Viborg 85. Ejer: Mitzie og
Erik Mogensen.

Oscillums Kiss Me, (. 26.09.83
sort-hvid perser. CAC i Odense
84, Herlev 85, og champion i

Århus 85. Ejer: Mitzie og Erik

Mogensen.

Mads af Bajang, 13.04.84
Ebony. CACIB i Hambrorg 85,
Esbjerg 85, og INT.CH. i Holland
85. Ejer: Erik Nissen.

26

CHAMPION.GALLERIET

Zakko's Lilac Sharlene, f.
1 4.07.83. lillamsk. Colourpoint.
CAC i København 85, Hamburg
85, ogCH. i Viborg 85. Ejer: Lica

Jensen

Nørr's Red Sam, f. 09.11.83.
rØd burmeser. CAP i Århus 85,
Esbjerg 85, og Premier i Viborg
85. Ejer: Hanne Østergård &
Flemming Torbensen.

Christi af Pacilak, f. 01.08.83.
blåskilpadde/ hvid perser.

CACIB i KB-Hallen 85, Århus 85,
og INT.CH. i Hamburg 85. Ejer:
Connie Rohde.

Klingeskov's Ro, f. 1 1.08.83.
Brunmsk. siameser. CACIB i

Hørsholm 84, Aachen 84, og
INT.CH. i Herlev 85. BIO i

Nejmegen 85, BIO & BIS iArhus
85, BIO & GR. INT. CH. i

Randers 85. Ejer: Hanne BassØe:

Virak's Vivi, f. 13.04.84. Silver-

shaded chrinchilla. CAC i Århus
85, Randers 85, og CH. i Viborg
85. Ejer: Anne-Mette Ranum.

Lara Tiger Zenla, {. 15.09.83.
Chokoladetabbyplettet OKH.
CACIB i Herlev 85, KB-Hallen
85, og INT.CH. i Hamburg 85.
Ejer: Anna Marie Karlson.



Rocci af Dyssec, f. 10.02.81.
Lilla perser. CAC i Fredericia 83,

Nørresundby 83, og CH. i Viborg
85. Ejer: Kurt Lykke.

Blue Masseto af Sikiboon, f.
06.O2.83. Blå burmeser. CAPIP i

Herlev 85, KB-Hallen 85, og
lNT.PR. i Hamborg 85. Ejer:
Marianne Roth.

Oscillum's Kasimir, I. 26.09.83.
Rød/hvid perser. CAP i Randers
85, Esbjerg 85, og PR. i Hillerød
85. Ejer: Birgitte Møldrup.

Dunvald's Blue Natasja, I.
17.03.84. British blue. CAC i

KB-Hallen 85, Århus 85, CH. i

Randers 85. CACIB i Hamburg
85, Esbjerg 85, og INT.CH. i

Viborg 85. Ejer: Yvonne & Erik
Larsen.

Fyrst lgor al Bardolino, f.
29.O1 .84. Brunmsk. colourpoint.
CAC i Århus 85, Randers 85, og
CH. i Hillerød 85. Ejer: Karen
Mette Have Christensen.

Blue Castello af Pegu Yoma, f.
26.07.83. Blå burmeser. CAC i

Odense 84, Randers 85, og CH. i

Esbjerg 85. Ejer: Anneli Nord-
berg.

Phospurr Finesse, I. 23.11.83.
Crememsk. colourpoint. CAC i

Herlev, og Næstved, CH. i

Viborg 85. Ejer: Karen Villadsen.

Ophelia af Fredenslund, f .

19.03.84. Sorrel abyssinier. CAC
i Randers 85, Hamburg 85, CH i

Esbjerg 85, CACIB i Hillerød 85,
Viborg 85, og INT.CH. i Han-
nover 85. Ejer: D.Hansen & R.

KLihler

Trolle's Visions of Honey, f.
08.1 1.83. Blåskilpaddemsk. co-
lourpoint. CAC i Næstved, og
Hillerød, CH. i Viborg 85. Ejer:
Karen Villadsen.
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Casper af Fredenslund, t.

06.O4.82. Sortplettet O KH.NOM
BIS i Odense 84, NOM BIS i

Hørsholm 84, NOM BIS & GR.
lNT. CH. i Doetichem 85. Ejer:

Kirsten og Mette Foldager

Charlie De Majomaje, f .

1 8.05.84. Lillamsk. colourpoint.
CAC i Århus 85, Esbjerg 85, CH.
i Viborg 85. Ejer: .lenny Svenne-
Sen.

San-T-Ree Dark Mascot, f.
30.07.83. Brunmsk. siameser.
BIO i Hørsholm 84, BIO & NOM
BIS i KB-Hallen 85, BIO & Best
in Show i Osnabrijck 85, og
dermed CR. lNT. CH. Ejer: Kis &
Mogens Østerby.

Ahmed El Kuwaiti, f. 30.04.83.
Rødtabby perser. C,{C I Hørs-
holm 84, Randers 85, og CH. i

Bergheim 85. Ejer: Pia Lynge
Højer.

Tiara Tara van Anatevka, f .

02.O7.83. Brunmsk. siameser.
CACIB i Osnabriick 85, Ham-
trorg 85, og lNT. CH. i Esbjerg
85. Ejer: Kis & Mogens Østerby.

Julia von der Recke, t. 07.O7.81 .

Rødtabby perser. CAC i Hørs-
holm 82, Herlev 84, CH. i Køb-
enhavn 84, CACIB i Hørsholm
84, Randers 85, og INT. CH. i

Bergheim 85. Ejer: Pia Lynge
Højer.

Tabaqui Fireball, f. 03.05.83.
Creme perser. CAC i KB-Hallen
84, Århus 85, CH. i Randers 85.
Ejer: Crethe & Kurt Hansen.

Brown Brasilia af Pegu Yoma, f.
04.O8,82. Brun burmeser. CAC i

Roskilde 83, Århus 84 CH. i

Horsens 84, CACIB i Næstved
84, KB-Hallen 85, og lNT. CH. i

Hamborg 85. Ejer: Sterna Cilbe.

Kribens Pepino Boy, f . 04.12.82.
Chinchilla. CAC i Odense 84,
Hørsholm 84, CH. i KB-Hallen
85. Ejer: Grethe &Kurt Hansen.
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Honesty v Ashadjah, f . 28.1 1.83.
Creme burmeser. CAC i Odense
84, Herlev 85, CH. i KB-Hallen
85, CACIB i Randers 85, Ham-
burg 85, lNT. CH. i Hillerød 85.
Ejer: Sterna Cilbe.

Zakko's lilac Echelle, f .

01.03.82. Lillamsk. colourpoint.
CACIB i KB-Hallen 85, Hamborg
85, lNT. CH. i Esbjerg 85. Ejer:
Ingelise Andreasen.

Tammitorp's Adela, f. 17.O7.83.
Vildtfarvet abyssinier. CAC i

Elmshorn 84, Herlev 85, CH. i

Århus 85, CACIB i Randers 85
Hamborg 85, lNT. CH. i Esbjerg
85. Ejer: Marianne Roth.

Chantina Justinian, t. 25.05.84.
Havanna OKH. CAC i Hamborg
85, Esbjerg 85, CH. i Esbjerg 85,
CACIB i Doetinchem 85, Viborg
85, lNT. CH. i Emden 85. Ejer:
Mette & Kirsten Foldager

Ditte af Ølsted, f. 04.08.81.
Chokoladetabbyplettet OKH.
CAC i Hamborg 83, Hannover
83, CH. i Herlev 85. Ejer: Helle
Møller Madsen.

Dunvald's Cay, f. 02.04.83.
Chokolade burmeser. CACIB i

Århus 85, Randers 85, lNT. CH. i

Doetinchem 85. Ejer: Aase &
Ole Klivager.

Pegasus Geisha, t" 24.06.78.
l-lavana OKH. CAPIB i Elmshorn
84, Randers 85, lNT. PR. i

Hamborg 85.

Fleurette Charme van Lands End
f . 24.O2.83. Vildtfarvet abyssi-
nier. CACIB i Elmshorn' 84,
Hørsholm 84, og tNT. Cil. i

Arhus 85. Ejer: Lis Rhymer Friis.

Aryavartha's Mare, f. 21 .01 .82.
Brunmsk. hellig birma. Blev
Danmarks første CR. lNT. CH.
hellig birma i 1984, men har
ikke tidligere været med i galla-
riet. E.jer: Hanne Sofie & Flem-
ming Sneum.
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Cassius
KONCENTRERET

Billigere i brug

KAITESAilD
* NATURPRODUKT, OPLøSELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING
* OPSUGER FORURENING DIREKTE OG HURTIGT

* STÆRKT ABSORBERENDE.HYGIEJNISK
* GARANTERET FRI FOR ASBEST
* NÆRMESTE FORHANDLER ANVISES

09203 CASSIUS kattesand, 3 kg 09212 CASSIUS kattesand, '12 kg
09206 CASSIUS katteMnd,6 kg 09225 CASSIUS kattesand. 25 kg
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Genetiske
brevkasse

Spørgsmål:

Er det rigtigt at parringer mellem bicolour og hvide katte vil give eks-
perimentalstamtavler, og hvad er baggrunden for dette?

Citte Bundgård

Spørgsmål:

Min kats forældre er begge bicolour, selv er den ensfarvet uden hvidt.
Kan jeg få bicolour eller tortie med hvidt hvis jeg parrer den med en

ensfarvet kat?

Spørgsmål:

Er det en god ide at parre en bicolour med for lidt hvidt med en hvid
kat?

Svar:

Der har været mange der pr. brev eller telefon har stillet næsten
identiske spørgsmå|, så jeg svarer dem under et.

Nej, det er tværtimod en dårlig ide, da det hvide på de to katte
stammer fre forskellige gener. Hvis det danske avlsråds registrerings-
forslag godkendes, vil de hvide katte efter parringen bicolour x hvid
igen komme i RIEX i en generation som de skulle efter
Martin-skemaet. Årsagen er at en udenlandsk undersøgetse har vist, at
der er forholdsvis flere af de hvide katte med kendt s-gen (bicolour-
gen) der er døve, end der er døve hvide katte i almindelighed.

Desuden kan bicolour genet hos de hvide katte ved videreavl give
ubehagelige overraskelser, da man jo ikke kan se forskel på de hvide
katte med og uden dette gen. Avlsrådet vil i øvrigt være taknemmelige
for kopier af døve kattes stamtavler, det kunne være interessant at se,

om vi også i Danmark kunne påvise en sammenhæng mellem døvhed
og indparring af bicolour' 

Here Mører-Madsen
Tlf.09-1sB7B0

SIDTE NYT!!!

Harlekin katten er nu blevet anerkendt med CAC status fra 1986. Læs

de nye opdr. numre i CF-referatet andetsteds i bladet.

CR. lNT. CH. Kianda's Asterix, f.
18.05.82. Sorrel abyssinier. Blev
GR. i 1984, og har i sin karriere
opnået 12xBlO, 2xNOM BlS,

lxBOX, og 6xBlS. Desuden har
han vundet avlsklassen flere
gange. Ejer: Lis Rhymer Friis.

Højlykke's Bijou Dimanche, f.

25.04.82. Blåmsk. siameser. CA-
PIB i Elmshorn 84, Odense 84,
lNT. PR. i Århus 85. Ejer: Connie

.lørgensen.

Bossen Sphinx, f. 06.08.83.
Chokolade tigret OKH. CAP i

Randers 85, Esbjerg 85, og PR. i

Hannover 85. Ejer: Mette Fold-
a8er.
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KONSULENTER
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillinger, forberedelse
etc., fodring, kattefødsler, Pels-
pleje eller Iignende, 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-
tåns kørsel, der p.t. andrager kr.
.l 
,05 pr. km. Har du sygdomspro-

blemer, henvend dig da til den
nærmeste smådyrs-dyrlæge.

KONSULENTER:

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1

6400 Sønderborg
Tlf.04-4294s6
lnge Bilsted
Højdevej 36
2670 Greve Strand
Tlf.02-901283
Jean Price
Kobbelhøjvej 19

9260 Cistrup
Tlf. 08 - 31 43 93

Norma A. Larsen

Jernbanegade 27
6670 Holsted
Tlf.05 - 39 35 1s

Lis Rhymer Friis

BøgebiergT
5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 ls 03

Crethe Hansen
Kongshøjvej 123

9210 Ålborg
Tlf. 08 - 31 sl96

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 lør et evt. sterillisation. I

dette tilfælde vil afkommet kun
kaldes ved 6t navn.

Alle ovenstående priser er incl.
moms.

STU DI EKREDS
MTDTf YLtAND
Så er studiekreds Midtjylland en
realitet. Vi afholdt det første
møde den 21 september på

Karup bibliotek, og det viste sig
som skabt til formålet, så vi
regner med fortsat at holde til
der. Emnet var pelspleje. Citte
Bundgård, Ålborg, viste lang-
hårspleje, og havde til formålet
medbragt et ungdyr til demon-
stration af vask, tørring, pudring,
m.m. Mitzie medbragte et par
velvoksne persere, som trængte
til at blive plukket, og desuden

havde en af de øvrige deltagere
medbragt en tortiti perser, som
var blevet Iidt filtret, et oplagt
emne til hvordan man får filter-
knuder elimeneret. Mens ung-
dyret blev vasket var det men-
ingen at Helle skulle vise kort-
hårspleje. Desværre havde det
medbragte eksemplar, som ellers
er venligheden selv, besluttet at
han ikke rigtigt gad den dag, så

han gjorde sit bedste for at sabor-
tere forestil lingen- det lykkedes
tildels.

Bagefter fik vi kaffe/the og
hlemmebagt kage i et tilstødende
lokale, og så gik snakken livligt
om vores fælles hobby.

Vi synes at det har været lidt
svært at få folk op af start-
hullerne, vi har sendt brev ud to
gange, første gang før sommer-
ferien for at høre lidt om inte-
ressen (vi fik ca. tre tilbage-
meldinger) og sidst for at indkal-
de til mødet 21 sep. I forhold til
hvor mange breve vi sender ud
har vi ikke hørtfra ret mange. Så

for fremtiden sender vi kun breve
til til de mennesker som var med
til det første mØde, og de som
meldte afbud men som dog var
interesserede. Skulle der nu være
nogle som alligevel gerne ville
være med, så kan det lade sig
gøre ved at henvende sig til en af
os.

Kattehilsen
Mitzie og Helle

Mitzie : (06) 662380

Helle : (06) 635846
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INDENI-ANDSKE
UDSTITLINGER
Jysk Racekatte Klubs medlemmer
ti lmelder via egen udsti I lingssek-
retær. Andre klubbers medlem-
mer via deres egen udstillings-
sekretær. Tilmeldingsblanketter
fås hos den enkelte udstillingsar-
rangØr, dvs. JYRAK, se andet
steds i bladet.

DARAK
Kasserer:
Ole.fohnsson
Sprogøvej 29,4
2000 København F.

Tlf. 01 - 191079
Ciro nr. 9 O0 39 75

Udstillingssekretær:
Hanne Kaarstrerg
Albjegparken 55/'l /mt
2660 Brøndby Strand
rlf.02-737638
RACEKATTEN
Kasserer:
Allan Thorsøe
Bygaden 79 B

2630 Tåstrup
rl{. 02 - 99 71 s6
Ciro nr. 1 087223

Udstillingssekretær:
Dortemarie Kaplers
Rosenørnsalle 16,3
1 634 København V.
Tlf. 01 - 3s 87 70

KILLINGELISTEN
Ønsker man optagelse på killin-
gelisten skal man henvende sig
til Hanne Sofie Sneum, eller
skrive det på panings/tødselsan-
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 og senest efter 12 mdr.
efter fødslen. Efter 12 mdr. kan
der ikke automatisk blive udstedt
stamtavler; kattene må først
udstilles i en Novice-klasse for

AKTUETTE PRISER
Stamtavler 0-3 mdr.

Stamtavler 3-6 mdr.

Stamtavler 6-12 mdr.

Stamtavlekopi 1)

Ombytn ingsstamtavler 
.l 

)

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., CRAND 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 dommerbedøm melsen, 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

65,s0

98,3s

131 ,25

164,OO

65,50

moms

80,00

120,00

160,00

200,00

80,00

65,50 80,00

32,7s

32,7s

2O5,OO

20,50

54,60

57,40

39,00

58,s0

78,0O

40,00

40,00

250,00

25,00

70,00

70,oo

50,00

75,O0

100,00

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

Ønskes hankatten opIørt i

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

me er gældende for »Opdrætter«

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 udstil let, eller gennem Felis
Dan ica's forretn i ngsudvalg.

Ejerskifte påføres gratis af stam-
bogssekretæren.

Annulering af stamtavler foreta-
ges ligeledes gratis af stambogs-
føreren.
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side
1/1
1t2
1/3
1/4
1t8

Firmaer
side
1/1
1/2
1/3
1/4
1/B

1 gang
400
200
150
100

50

.l 
gang
700
350
250
175

B5

4 gange
'1400

700
500
350
180

ANNONCEPRISER
Ofrrættere

IMPORT/EXPORT
lmport/Export
lmport fra USA:
Swany's Jezabel
Ofrr. 1 EX Exotic Shorthair
Ejer: Leslie van Crebst

UDSTILLING
Der går rygter om at der skal

være en udstilling i enten Ham-
borg eller Kiel i marts eller april.
Yvonne & Erik Larsen vil prøve at

arrangere en bustur. Alle der er
interesserede kan henvende sig

hos dem allerede nu, så snart de
ved besked kan man få oplys-
ninger om udstillingen hos dem.
Yvonne & Erik Larsen, Kornelpar-
ken 146, Crindsted, 9310 Vod-
skov, tlf. OB-28 63 41.

HfÆLP!!!

Jeg har et stort problem med min
1 årige OKH pige. Hun spiser
uld. Lige fra uldne bluser og til
lagner og madrasser. Da det jo er
en dyr ,fornøjelse«, vil jeg meget
gerne høre om der er andre der
har/har haft samme problem, og
hvordan man lØser det. Jeg har
hørI, at det kan hjælpe at få klip-
pet hjørnetændernd. Det vil jeg
dog helst undgå, derfor hører jeg
gerne om der er nogen der har en
anden og bedre Iøsning på dette
problem.

Kirsten Thomsen
Crønnevangen 45,
5210 Odense NV
Tlf. 09 - 16 41 84

Firmaer

4 gange
2400
1200
900
600

, 300

OSrætter- og avlsannoncer Kr.

6O,- lor et kalenderår.
Må ikke fylde mere end 5 linier.

Killinger netop nu: Kr. 50,- pr.

optagelse.

Annoncepriserne er excl. moms.

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

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

AF FREDENSLUND:
Lis Rhymer Friis

Bøgebjerg 7, 547 1 Søndersø
telefon 09-89 .l 

5 03

AF TACO VILLA:
Marianne Roth & Mogens.lensen
Syrenvej 8, 6400 Sønderborg

telefon 04-43 41 53

VON TRIPWITT:
D. Hansen & R. Ktihler

Toften 41, 6330 Padborg
telefon 04- 67 01 76
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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 .læger.

For ar få det tilsendt, bedes en
,\5 kuvert, der er adresseret og
frankeret med kr. 3,50 sendt til
sekretæren sammen med 2løse
frimærker til kr. 2,80 pr. stk. for
betaling af trykkeomkostninger.
Desuden kan man hos Palle få
opdrætsnumre og udstillings-
regler.

NYT FRA
STU D IEKREDS
SYD
Søndag d. I0 nov. blev der holdt
studiekreds møde i Aktivitets-
huset i Haderslev. Der var mødt
26 frem, og de fik en lærerig
eftermiddag ud af det. Først blev
månedens kat fremvist af Karl
Christian Jensen. Det drejede sig
denne gang om katte fra silver
gruppen, og vi fik vist en chin-
chilla, en silver shaded og en
golden shaded.

Vores »Hovedattraktion« pa

dette møde var dyrlæge Hans H.
Hansen fra Hejsager Dyrehospi-
tal, der skulle fortælle os lidt om
fodring, og om det nye foder
Prescription Diet. Det blev til en
spændende og lærerig eftermid-
dag, hvor vi fik alle slags Pres.

Diet forevist. Der findes nemlig
flere slags end de 2 almindelige,
bl.a. en til drægtige og die-
givende katte.

Tiden løb helt fra os, og vi
måtte stryge eventuelt. ieg vil
gerne på studiekredsens vegne
sige tak til dyrlæge Hansen, for
hans gode foredrag.

Lylarianne

Februar
01-02 Klosterncuburg (Wien)A

København (Racek.) DK
Clermont-Ferrand F

Tampere 5F

08-09 Lausanne
Nri rnberg
Malmo
Skien

09 Veendam (lnt.)
.l 5-l6 Caen
22-23 Siegen

Lu leå
Oslo

Marts

CH
D
S

N
NL

F

D
S

N

NL
A
S

F

I

DK
D

Hagfors
Strasbou rg
Varese

08-09 København (Darak)
Augsbu rg

Helsinki SF

endnu ikke fastlagt N
09 Luxembourg L

1 5-l6 Rr-rrschach CH
endnu ikke fastl. (Nat.) |

.l 6 Rottedam (Nat.) NL
22-23 Emden D

Norrkoping S

Thonon les Bains F

Prag CSSR

29-30 Cenk B

30-31 San Marino RSM

01 Barnevelrl (lnt.)
01-02 Bad Gastein (Jub.)

April
05-06 Thun
12-13 Turku

CH
SF

SHOW KALENDER

19-20

20
26-27

Mai
03-04
10-11

24-25

30-3 1

31-05
01-06

Borås
Bochum
Saluzzo
Stavanger
Berlin (BEC)

Le Mans
Purmerend (Nat.)
F re ibou rg
Uppsala
Troyes
Hokksund
Cenk

Sønderborg (Jyrak)

Stockholm
Lahti
Fet

Oberhausen
Ba rcelona
Trondheim
Ceneralforsamling
Fife
Roanne
Linnkoping

S

D
I

N
D
F

NL
D
S

F

N

DK
S

SF

N

D
E

N
E

F

S

funi
07-08 Kiel

Mons
La Chaud des Fonds
Eupen

'l 
4-.1 5 Cahors

2B-29 Kristiansand
Ornskoldsvik

Iuli
12-13 Vicky

Visby
26-27 Cjøvik

27 endnu ikke fastlag,t
National

August
02-03 Borlånge
09-'10 Haugesund
16-17 Goteborg
23-24 Cottingen

Hama r

30-31 Jonkoping

D
B

CH
B

F

N
S

F

S

N

DK

S

N

S

tf
N

S

35

fanuar
05 Rauma (Nat.) SF

l l-12 Bruxelles (Jub.) B

Jonkoping S

Modena I

18-19 Ostrava CSSR

19 Culemborg (lnt.) NL
25-26 Caslrop-Rauxel D

Bordeaux F

Cenova I

endnu ikke lastlagt S



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.

INGBID HENRIKSEN
Musvitvej 1 . 9990Skagen

Telf . 08 - 44 38 83

Killinger netop nu Yndige brune og blå burmakillinger født
23 okt. 1985 efter Elena ai Kalortok og

lNT.CH.Moso af Pegu Yoma. K. Krage-

lund & K. Holck, H. Culdbergsgade 51,
8000 Århus C., Tlf. 06 - 19 64 07.

TIt AVLSTIENESTE
Reg. avlshanner

BRUN BURMA:
lnt. CH. Mose af Pegu Yoma. BIO 3xNOM. BIO 3XVINDER af AVLSKL. i 1985. Bedste øvrige ko(hårskat i modsat køn

3-Falke 1981. Bedste øvrige korthårskat i modsat køn, Herlev 1983.

RØD BURMA:
Nørrs Red Milo (mor engelsk import).

Desuden 2 årige lovende, meget venlige unghanner:

CREME BURMA:

Ch. Nørrs Creme Seppo. BIO i killingekl. BIO i åbenkl. Bedste øvrige korthårskat i Hørshorm I984.

CREMI BURMA:
lnt. Ch. Honesty v.Ashadjah (tysk import). BIO i killingekl. BIO i åben kl. BIO i Ch. kl.

Hannerne er alle kattesyge-Katteinfluenzavaccineret, samt Leukæmitestet den 30. juni .1985.

v/KARIN og ERIK NIELSEN

Sonatevej 3, 8700 Horsens
Tlf. efter 15. januar 1986

06-643765

BURMAKATTE-opdræt
Brun-Tortie-Blå
At PeguYoma

Sternø Gilbe-MILTONSVEJ 21 - B27o HØJBJERC
TLF. 0045-6-27 10 02

L.' FIM
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OPDRÆTTERE

PERSERE

Lynge's. - Opdræt af rødtabby, tød, sort,
tortie, blå creme, blåcreme og tortie-
smoke. Pia Lynge Hø1er, Cl. Kirkevej 4,
Thorup, 9330 Dronning Lund. Tlf. 0B -
85 71 36.

Menage. - Perserofrræt i farverne rød,
rød/hvid, sort, sort/hvid, blå, blåihvid,
creme og blåcreme. Hanne Jacobsen,

Offenbachsvej 16, Frejlev, 9200 Ålborg
sv, df. 08-34 33 6s.

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

Hedensted Skov,872'l Daugård. Tlf.05 -
89 19 05.

COTOURPO!NTS

A Bon Titre. - Lille colourpoint-opdræt i
forskellige maske-farver. Birgitte Vonsild,
Skæring Hedevej 40S, 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, Genner
Strand, 6200 Åbeniå, Tlf. 04 - 69 85 51.

Af Dannevirke. - Opdræt af brun, blå,
rød, creme og skildpaddemaskede. Birgir
te Møldrup, Bispehavevej 65, 4. 8210
Århus V. Tlf. 06 - 15 95 69.

Zakko. - Specialopdræt af: Lilla, choko-
lade i maske & fuldfarvet. Jævnligt: blå +
brun + rød * skildp.msk.. lngelise An-
dreasen Sønderborg. Tlf. 04 - 42 94 56. k
adr. under avlstjeneste.

BRITISH SHORTHAIR

Gracia's. - Opdræt af British Shorthair,
Sunde, kærlige og frit opvoksede killinge.
lejlighedsvis til salg. Susanne & Walter
Lorentzen, Bellisvej 16, 9440 Aabybro.
Tll. 08 - 24 24 76.

ABYSSINIERE

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

5471 Søndersø. Tlf. 09 - 89 15 03.

Sigiriya. - Opdræt af vildtfrvede og røde
abyssinier. lørgen K. Andersen, Egelunde,
Skallebølle, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 09 -
96 77 88.
Af Taco Villa. 

-Opdræt 
af vildtfarvede og

sorrel Abyssiniere, enkelte med gen ior blåt.
lmport fra USA. Bestillinger på killinger
modtages. Marianne Roth og Mogens Allan
Jensen, Syrenvej 8, 6400 Sønderborg. Tlf.
04 - 43 41 53.

Von Tripwitt . - Opdræt af vildtfarvede
og sorrel abyssiniere. Killinger lejligheds
vis til salg. D. Hansen & R. Kiihler, Toften
41, 6330 Padborg. flf. 04 - 67 01 76.

BURMESERE
Af Bøgebakken. - Lille burmeseropdræt,
killinger i forskellige farver. Anna lbsen,
Uranosvej 11,9210 Aalborg SØ. Tlf.08 -
14 03 39.

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

Nørr. - Opdræt af burmesere i farverne:
brun, lilla, rød og tortie. Karin og Erik
Nielsen, Sonatevej 3, BZ00 Horsens. Tlf.
05-6287 65 efter d. 15/1 _86 Tlf. 05_
64 37 65.

Klivager. - Burmeseropdræt, killinger
lejlighedsvis til salg. Aase og Ole Klivager
Jensen, Vestre Landevej 7,6800 Varde.05
- 22 43 61.

Af 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. - Opdræt af siamesere i

diverse farver, både hel og tabbymaskede

- samt OKH. Jytte Hio 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 - BB'12 88.

Af Eajang- - Opdræt af siamesere, brun
og chokoladem. OKH: Havanna, Blå,
Ebony, Lavendel. Lene og Aase Christian-
sen, Sfåenvej 1, 7O8O Børkop. Tlf. 05 -
92 12 17 eller 05 - 95 73 06.

Bellamis. - Opdræt af siam OKH i

forskellige farver efter engelsk-imporlere-
de katte. Specialopdræt af rd og
tortiemaskede siamesere. Dorte Kaae,
Esbjergparken 5,922O Aalborg. Tlf.08 -
15 93 18.

Florentine. - Cudrun Thomsen, Klinte-
bjergvej 5, 5440 Otterup. Tlf. 09 -
82 1658. - I skoleferien: Cl. Strandfo-
gedgård, Crønhøi,9480 Løkken. Tlf. 08 -
88 31 88.

Af lawhara. - Liile siameseropdræt i

forskel I ige farver. Kill inger lej I i ghedsvis ti I

salg. Anne Lise Kaae, lngridsAlle 13, 5250
Odense SV. fll. 09 - 12 52 91

Tiyoko. - Opdræt af Orienralsk Korthår/
Siameser, samt Plettet Orientaler. Havana
Blå-Lavendel-Ebony. Margit Lykke N ielsen,
Åmoseparken 118, 6710 Esbjerg V. TIf.
05 - 15 76 36.

Nissen's - opdræt af: Blå-Havana-Ebony
og spottede Orientalske Korthår. Erik Nis
sen, Cyvelvænget 6, Egeskov, 2000 Frede-
ricia. Tlf. OS -95 79 63.
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Klingeskov's. - Specialopdræt af brun-
maskede siamesere. lmport fra Sverige og
Hol land. Kis Østerby, Klingeskov 1 3, 5450

Otterup. Tlf. 09 - 82 18 44.

Salween Blue. - Siamesere 24a, 24b,

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 - 142179.

Tung-Si. - Foreign White. Opdræt af

Foreign White og Siam. lnge-Lis Christian-

sen, .fægerbuen 20, 2635 lshøi. flf. 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 maskefarverne blå og brun.
Grundstamme hollandsk import. Bestil-
linger på killinger modtages. H. Sofie &
Flemming Sneum, Sædding Strandvej 81,
6710 Esbjerg V. Tlf.05 - ls2877.

MANX

Quintessenza. - Manxaopdræt i 9
generationer efter Grand lnt. Ch. og lnt.

Champion's. Killinger i mange farver. Else

Liiders, Crøndals Parkvej 82, 2720
Vanløse. Tlf. 01 - 71 71 8'l eller Østre
Strandvej 7O..Orø,4300 Holbæk, Tlf.03 -
47 02 70.

CORNISH REX

Bodwin. - Børnevenligt opdræt i mange

farver, nu også hvid og cameo. Ny norsk

avlshan. Bestillinger modtages. Susanna

Bugge, Kærlodden Z, 8320 Mårslet. Tlf.06
- 27 28 19.

Creme perser. Anika lonatan. Kirsten

Pedersen, Bakkehaven 6, 5330 Munkebo.

Ilf. 09 - 97 54 69.

lmporteret rødtabby perser. Anika Lasselil'

Crete Dixon, Koglevænget 10, Trelde,

7000 Fredericia. Tlf. 05 - 95 B0 89.

Sort p€rser. Dave Avignon, parringsgebyr

800 kr. Elisa Andersen, Dronning Dag-

marsvej 52, 7100 Veile. Tlf. 05 - 84 05 31.

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

3xBlO. Lis Christensen, Ebeltoftvei 15,

Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf. 06 - 367284.

Sort perser. Hostrup's Nebukaneser. An-
nelise Hansen, Assensvej 14, Brd, 5492
Vissenb.jerg. f lf . 09 - 47 14 09.

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

Blå/hvid perser. Klemmens Design Brio.

Hanne lacobsen, Offenbachsvei 16, Frey
|ev,9200 Ålborg SV, tlf. 08-34 33 65.

SorVhvid perser lNT. CH. Oscillum's Samuel

,supermandu 4 x BlO. Citte og Peter An-

dreasen, Bakken 36, 8382 Hinnerup, tlf.

06 - 98 59 59.

Sort perser. Pelle af Dyssec, gen for lilla og
chokolade. Christa Madsen, H.P.Hansens-
vej 3, 6400 Søndetbq.rll.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, Åvei 10, Mølby,6560 Sommersted.

Tlt.04 - s5 46 75.

Blå perser. Sebastian la Douce. Gerda
Nielsen, Hogagervej 2, Skave, 7500

Holstebro. Tll. 07 - 46 84 91 . '

Blå perser. Tornado af Tamara. Med

anlæg for colourpoint, lilla og chokolade
(Typeforbedring). Ruth Pedersen, Dan-
marksvej 19, 87OO Horsens. Tlf. 05 -

61 78 60.

COLOURPOINTS

tsrunmasket Colourpoint Aleksander Of
Trinkla. Margrethe Cade, Middelfartvej
3O2, 5491 Blommenslyst. flf . 09 - 96 7? 75.

Rødmasket Severin af Bækgården, 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, Cenner Strand, 6200

Åbenrå. Tl{. 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.04 -

42 94 56.

BIRMA
Birma, blåmasket. CH. Aryavarthas Candy,
lødt 21.01.82. H. Sofie & Flemming
Sneum, Sædding Strandvei 81, 6710
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 Landevei 7, 6800

Varde. Tlf. 05' - 22 43 61.

Creme burmeser. lNT. CH. Romeo A
Hunter. lnt. Ch. på 6 udstillinger. Ann og
Pal le 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 af
avlsklassen. Sterna Cilbe, Miltonsvej 21,
B27O Højbjerg. TLF. 06 - 27'tOO2.

Rød burma han. Nørr's Red Milo. Mor
engelsk import. Karin og Erik Nielsen,

Sonatevej 3, 87OO Horsens. Tlf. 05 -

6287 65. (Efter D. 15.01.86. Tlf. 05 -

64 37 65.

ABYSSINIERE
lNT. CH. Aksum af Clæde (23). 3 x Bl0.

GR. lNT. CH. Kianda's Asterix (23a), 9 x
BlO, 4 x BlS, 'l x BOX. Fredenslund,
Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø. Tlf. Og '
89 15 03.

TrL AVLSTf ENESTE

PERSERE

Blå perser Zakko's Mikro anlæg for co-
lourpoing + lilla + chokolade. Civer læk-

ker pelskvalitet + temperament. lnge Lise

Andreasen, Arnkilsmaj 1, Hestehave,

6400 Sønderborg . flf. 04 - 42 94 56.

Rødtabby perser. CH. Ahmad El Kuwaiti.
Pia Lynge Højer, Cl. Kirkevej 4, Thorup,
9330 Dronninglund. Tlf. 08 - 8571 36.

)o

Tabbymasket. Crescendo Tornado. Nanna
Bødker, Funder Kirkevej 11,8500 Silke-
borg. Tlf. 06 - 85 1 1 50.

B låmasket colourpoint. CH.Misty Brown's

King. Lis Christensen, Ebeltoftvej 15,

Tåsrup, 8410 Rønde. Tlf. 06 - 367284.

Zakko's Mikro se under persere.

Pelle af Dyssec, se under Persere'

SIAMESERE OG OKH

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

Kis Østerby, Klingeskov 13, 5450 Otterup.
Tll. 09 - 82 18 14.

Blåmasket Salween Blue Henri. Fader:

lmport fra Holland. Srisse Leiditz, Østbæ

netorv 1, 1. sal, 8000 Århus C. Tlf. 06 -
-t2 73 40.

lnt.Ch. Mads Af Balang 29sb Ebony. Erik

Nissen Gyvelvænget 6, Egeskov, 7000 Fre
dericia. Tlf. 05 - 95 79 63.

Blåmasket Kalurs Felix. Annelise Peder-

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

Blåmasket colourpoint. lvar af Bardolino,
1 x bedste colourpoint. Karin Overgård,

Almindingen 5, 8210 Århus V. Tlf. 06 -
16 10 54.



Foretrækker du

dansk produceret fuldkost kattemad - når det er bedst,
så vælger I selvfiølgelig: Kattens Godbidder.

Kattens Godbid-
der er et sundt og vel-
smagende fuldkostfo-
der til en pris, som gØr
det muligt for dig at gi-
ve din kat et varieret og
emæringsri$igt måltid
hver dag

din kato

?,

Da katte elsker
riation i kosten, fås
»Kattens Godbidder« i
både dåsemad og tøfo-
deri3lækresmagsva-
rianter
O med oksekød
O med fisk
O med kylling

IGttens Godbidder
Dansk produceret kat-
temad - når det er
bedst.
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TLF. 08-121788

Vi f6rer alt i
HUNDE. OG KATTEFODER

miee hund

samt anikler

a

store specialforretni n

SOIGNERINGSARTIKLER:
Alle forende rnærker i Shampoo - Pudder -

Kamme - Borster og 117 andre ting,aom netop Deres
kat har brug for.

VITAM INPRÆPARATE R :
Pelsti.l,s'kud - Teralinpiller - Modermælk - Pro-cat

. Mikrana - Linatone - Catrings produkter o.s.v.
Netop det din kat den.6lsker.

ØVNIGE KATTEARTI KLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelernn':e -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander -

Katteparf u me.

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

t

De ringer
vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.


