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Med den praktiske plastsprøjte, er det
nemt at give katten en effektiv kur mod rund-
orm. Enten direkte i munden elleriblandet
foderet. Pastaen er smagsfri og ædes villigt.
En behandling: 6n kur.
Med Banminth er det ikke nødvendigt
at behar-rdle flere dage, eller flere gange om
dagen. En gang er nok!

Banminth pasta til katte kan købes på
apoteket uden recept. tJclførlig brugsvejlccl-
ning er indlagt i pakken.
Sprøjte til behandling af 4 kg kat kr. 18,85
incl. moms.
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4 der ikke nåede at komme med i Championgalleriet
f ørtoder er langt billigere end dåsemad
Til lykke med de 10 år ..
Midler mod lopper
Lidt om katte - og lidt mere om bøger og katte .....
Tak for turene .

Hvordan det gik til, at vi fik Maine-Coon .. . .. .....
En uheldig tur . . .

Læserbrev
Klub-Nyt
Referat fra studiekreds vest .

FIFE show kalender
Stamtavler
Hvorfor hvide kitler på udstillinger? .. . ..
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Til avlstjeneste.....
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Dead-line:
Materiale til næste nr. sendes til
redaktionen senest 1. maj.

Forside:

Ch. lSlS av æsene
norsk skovkat
Ejer: Hans P. D. Cade

Ny race:

SINGAPURA
Quad. Cr. Ch.
Usaf's Rumah Malah

3

HVÆSSEBRÆTTET
MEDI.EMSBLAD FOR

,YDSK RACEKATTE KLUB
.'q,rrq ud(omn cr -l B.rnq- drlrBr

{.alronn-me r lr lu-

Redaktion:
Ansvarshavende:
Marianne Roth
Syrenvei 8,
64O0 Sønderborg.
Tlf. 04{3 4t 53.

Påile,æ8er:' : '

Torupvei 49 ,

6800 Varde.
TIf, 05.26 95 09.

Richårdt,B:'Pedenen
Neptuovei tA,, :,
:§lQQ.|lryssp5, :: :

T.li:05-64,75 3?.' '

Anrcncer;
Helle Poulsen
EStvedYej 34
6040 Egtved.
Tlf.05-55 ll 51.

Sals og trlk: Haderrlev \t,rl.bogtry lk(,ri



anne Sofie
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Kolding.

Odense C.

Formand:
Richardt B.

4

KÆRE LÆSERE

Efter JYRAK's generalforsamling
er der sket et par ændringer i be-
styrelsen. Jeg vil her benytte lej-
ligheden til at sige tak til de, der
ikke ønskede at fortsætte bre-

styrelsesarbejdet - Helle, June
og Carl-Christian.

Det har været et dejligt år i

bestyrelsen, og derfor glæder det
også den nye bestyrelse, at
kunne fortsætte samarbejdet med
Helle, der jo stadig er formand
for avlsrådet.

Samtidig vil jeg byde Mari-
anne, Helle (Poulsen), Hans
Peter og Ole velkommen i JY-
RAK's bestyrelse.

MACT. .la, det eret grimt ord -ihvertfald i visse forbindelser. Da

jeg ligesom har indikeret, at JY-

RAK i 1 986 vil komme over 1 300
medlemmer, har jeg ikke andet
valg, end at bede medlemmerne
om støtte. Benyt jer af mulig-
heden til at melde hustru/mand
og bØrn ind som familiemed-
lemmer - det kr:ster stadig kun
kr. 25,-. Herti I kommer, at JYRAK
i samabejdet med de øvrige Felis

Danica klubhrer vil stå væsentlig
stærkere - ikke mindst på Ple-
narforsamlingen - hvor man-
daterne fordeles efter klubbernes
medlemstal incl. fami liemedlem-
mer. JYRAK er Damarks største
racekatteklub - det skal den
fortsat være.

Richardt.

Tilst Dyrepension
06-24 15 '.11

Pension . Pelspleje . Klipning . Spec. løbegårde
også for katte . Dyrlægetilsyn.

AGERVEf 2'.1
(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)

IYDSK
RACEKATTE KLUB

Sekretær:
Lone Klein

Stambogssekretær;
Marianne Roth

Syrenvej 8,
6400 Sønderborg-
ll1,- 04-4'3 41 53.

Udstillingssekretær indland:
Palle læger
Torrupvej 49,
6800 Varde.
Tlf. 05-26 95 09.

Suppleant:
Olo Orthnr.rnn
Byagervej 12tla
8330 Be{er.
Tlf. 06-q3 66 51



DER VAR EN, DER VAR TO,...
- DER VAR OTTE SN4Å KLLINGER

Det er altid spændende at lølge
sin kat, når fødslen er lige op
over.

Min brunskilpaddemaskede
colourpoint, Soffi, er to gange
tidligere nedkommet med store

kuld på fem, begge gange/ og
også denne gang var jeg meget
spændt på udfaldet. Jeg troede
dog ikke hun denne gang ville fi
så mange, hun virkede ikke spor

besværet og var ikke ret tyk, så

jeg regnede med en 3-4 stykker.
Den 1. august kl. 16.00 lagde

hun sig i fødekassen og gav sig til
at{øde uden synlige forudgående
veer.

Der var kun ca. 5 min. mellem
de første killinger, der var også
tvillinger imellem.

Da der var kommet 7, faldt
Soffi til ro, og jeg skiftede hendes
seng. Vi andre gav os til at spise
aftensmad, og så fik hun hun nr.

B en time efter nr. 7. Her
stoppede hun heldigvis.

De var alle levedygtige, de
vejede fra B0 til 92 gram, - 5

hanner og 3 hunner.
jeg sov i stuen i sommerhuset,

hvor også Soffi og hendes killin-
ger lå. Det varede længe inden
jeg faldt i søvn den nat, for de
små peb hele tiden, så jeg stod
op flere gange for at sikre mig, at
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Der var en, der var to,

katten ikke lå på nogen af dem.
Soffi lignede en griseso, som hun
Iå der med alle de killinger.

Om natten drømte jeg, at Sofii
havde fået 8 killinger, så våg-
nede jeg, 

- stod op og talte
dem, men det var virkelighed.

Men det viste sig hurtigt, at
Soffi, selvom hun havde meget
mælk, slet ikke havde nok til at
mætte B, som bekendt er det jo
kun de 6 af kattens B patter, der
virkelig giver mælk, så der var
ikke andet for end at få købt
noget modermælkserstatning og
sutteflasker. En overgang fik de
32 spsk. væske af sutteflaske
dagligt, samtidig med at de diede
hos moderen. Det var et stort
arbejde, men heldigvis holdt kar
ten dem delv rene.

Da de var 14 dage, tik 2 al
dem tarmforgiftning, men en
dygtig dyrlæge reddede dem
v.h.a. indsprøjtninger, og han
rådede mig til at købe en grise-
lampe hurtigst muligt, da de var
blevet kolde p.g.a. vægttab.

I løbet af 2 dage var de fuld-
stændig raske, men de var stadig
glade for griselampen, også de

andre 6. Det var virkelig et syn at
se dem ligge på ryggen med alle
4 ben i vejret og tage »solarium«.
Efter nogle dage dage var lampen
overflødig, og der kom heldigvis
ikke flere problemer.

Det var interessant at følge
dem, så forskellige som de var,
der var 7 forskellige masketårver,
nemlrg: blåmsk., lillamsk., cho-

kolademsk., rødmsk., bruntortie-
msk., blåtortiemsk. og lillatortie-
msk., de vejede også mere end
de skulle ifølge vægttabellen.

Alle killingerne er for længst
kommet til gode hjem, dog har
feg beholdt en af dem, en lilla-
tortie, en killing så sjælden tør
ieg ikke håbe på at få igen.

lnge Thysen.

Specialopdræt af rrvhite

Hørsholm 1984: BlO. BEST lN SHOW
ANCELICA's BAMBI (35)

Aarhus 1985: BlO. NOM. BEST lN SHOW
ANCELICA's WHITE BEAUTY (35)

Hamburg 1985: BIO. NOM. BEST lN SHOW
ANCELICA's BALOO (35)

tEfUGHEDSVTS KTLLTNCER Ttr SALG.

Mona&Jørgen Lund
Helder all6 3
Zl91 Drag#r CI'53G63'l
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CH. Nadja af Bajang, f .

09.09.84, blå OKH. CAC BIO
NOM Hillerød 85, CAC BtO
BOX Viborg 85, CAC BIO NOM
Hørsholm 85. Ejer: Helle Poul-
sen.

Pr. Munkedals Sisseli, {.
17.06.83. Blåcreme perser. CAP
Hillerød 85, CAP Hørsholm 85,
CAP Herlev 86. Ejer: .1. Hostrup.

4 DER IKKE NÅTOE AT KOMME MED
I CHAMPIONGALLERIET

r6#ffi

lnt. Pr. Salween Blue's Valen-
tino, f. 19.11.83. Blå OKH. CAP
København 85, CAP Århus 85,
CAP Randers 85, CAPIB Ham-
borg 85, CAPIB Viborg 85, CA-
PIB Hørsholm 85. Ejer: Anne Lise
Kaae.

CH. jacho, f. 15.08.83. Bruntatr-
bytigret Europe. CAC Århus 85,
CAC Herlev 85, CAC BOX Hørs-
holm 85. Ejer: Finn Rubin Thue-
sen.

OPRETTELSE AF
STEWARD KLUB?

Vi er nogle stewarder, som har
tænkt på at oprette en steward
klub, hvis der er interesse herfor.

Det skulle bl.a. være for at
hjælpe nye stewarder i gang, ud-
dannelse af stewarder såvel nye
som gamle og fungere som en
klub, hvor vi kan udveksle op-
levelser og erfaringer og lige-
ledes støtte hinanden, hvis der
skulle være behov for det.

Har i nogle gode ideer og er i

interesseret eller har spørgsmål
til ovenstående, kan i enten
skrive eller ringe til:
Karin Friis
Wandalsvej 35b 2.th.
5700 Svendborg
09-21 41 46
eller:
Lene M. Christiansen
Slåenvej 1, Hvidbjerg
7080 Børkop
05-95 73 06 el. 05-92 12 17
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Hon siger jegerlsæsen.Detlcanhan selu uæte.

Hon giner når hon hælder
de storq saftige kød-

og leuerstykker i krot'tsky
op i min skdl og siger:

Kræsne møjkaL
Nd. Mon hor jo ikke selu

ualgt sit miljø.
ldag skal den kræsne kat

ha' store. lækre fiskestykker i hakket
leuer og indmad,

Ogs«i tÅlhiskos. Hon er bleuet ret
kræsen med huod hon køber

(Ellers kommerhan til at smide u4.

lgenWhiskos.
Den kræsne kothor noget at uælge imellem.

huo'.
Hon sidder deroure og smouser

i kronhjort

Han ernu go'nok
Han skal bare ikke tro.

hon slipper let
omking maden til mig.

Så er det skraldesponden
ogpengeud af lommen.

Men det sgnes, som om
han har lært deL

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

whiskas
Hvis du elsker en l«ræsen kat.

o
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MasterFoods as Vesterbrogade 84 162O Kobcnhavn V Eates

leuer i gelå-sous.
dt

rI
1r.



- IQtternad - lGttemad - lGttemad

TØRTODER
ER IANGT BILLIGERE

END DÅSEMAD

Tørtoder er billigere end dåse-
mad og giver samme gode er-
næring, viser Tænks undersøgel-
se al 27 mærker, som minder
mistænkeligt om hinanden.
Blandt producenterne er det de
store multinationale fødevare-

koncerner, der dominerer det
danske marked, hvor der bruges
langt over 300 mio.kr. årligt til at
fodre kæledyr for.
Spar penge og giv katten et foder
med meget protein og lidt fedt.
Det er budskabet fra Tænks un-

dersøgelse af 27 slags tørfoder til
katte. Desuden kan katteejere
trygt købe billigste mærke. Kvali-
teten stiger nemlig ikke med
prisen, og produkterne minder
m istænkelig,t om hverandre.

Kattee jere skal ikke opgive,

9
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fordi mis måske rynker på næsen
af tørfoderet, ligesom mis, der
prøvespiste et mærke for Tænk.
Prøv al blande foderet halvt op
med vand, så kommer katten
måske tilbage til madskålen lige-
som Tænks prøvespisende kæle-
dyr.

Det er i øvrigt vigtigt, at katte
får nok vand. Ellers belastes ny-
rerne voldsomt med risiko tor
nyreskader. Katte har ikke behov
for så meget vand som hunde,
fordi de kan holde på vandet i

kroppen, dvs. koncentrere
urinen.Da tørfoder indeholder
mange mineraler og salte, som
kan belaste nyrerne, er det ekstra
vigtigt at katten får nok vand.

Tørtoder er langt billigere end
dåsemad, som fabrikanterne
spæder op med ca. 1 0 pct. vand,
viser Tænks undersøgelse. Mens
kød, indmad osv. normalt består
af 65,7O pct. vand, rummerdåse-
mad altså 75-80 pct. vand. Deri-
mod har lørfoder kun 7-10 pct.
vand. Da dåsernes vand koster
knap 20 kr. pr. kg., er det be§de-
lig billigere selv at blande vand i

foderet end at lade fabrikanten
gøre det.

Tørfoderet i Tænks undersøg-
else koster 10-100 kr. pr. kg. og
priserne på dåsemad svinger fra
44 til 142 kr. pr. kg. tørstof, dvs.
når vandet regnes fra.- Ligesom
dåsemad bliver tørfoderet
billigere, )o stilre potioner man
køber.

Reklamer kan forlede katte-
ejere til at tro, at tørfoder fortrins-
vis laves af enten kød, fisk eller
indmad. Tænks undersøgelse
afslører, at mere errd halvdelen
af indholdet er vegetabilsk -som regel majs- eller hvedemel.
Det bliver tørfoderet dog ikke
dårligt af, tværtimod.

8 af 24 produkter klarer
lovens krav.
Tørfoderet, som Taenk testede.
giver generelt god ernæring med

rigeligt protein til at dække
kattens behov og, meget lidt t'edt.

Enkelte produkter rummer dog
mindre tedt end de 5,4 gi 1000-
kiloioule energi, som D.lnsk
Vareiakta Nævn (DVN)
anbefaler. Desuden har
tørfoderet et højt mineral-ind-
hold.

Alle 27 slags tørfoder er som
dåsemaden (se Tænk 6/85) ana-
lyseret kemisk på laboratorium.
Desuden har Tænk vurderet, om
produkterne lever op til lovens
krav samt DVN's krav til mærk-
ning og deklaration samt anbe-
falinger om ernæring fra DVN og
et amerikansk ekspertpanel.

Desværre afslører undersøgel-
sen, at man ikke kan stole på de-
klarationerne. Kun B af 27 pro-
dukter overholder alle lovens
krav. Det er produkter af mær-
kerne Latzi, Mons og Missers.
Kun 6 holder sig indenfor græn-
sen af, hvor meget indholdet af
næringsstoffer må afvige fra de-
klarationen. (2 Mons, 1 Latzi, 1

Kisser Croc og 2 Missers).

Loven tillader visse afvigelser
fra de mængder, som deklareres.
Knap halvdelen af produkterne
(især fra Pussi, Latzi og Brek-
kies) indeholdt så meget mere
protein i foderet end deklareret,
at lovens grænser var overskre-
det. Tilsvarende indeholdt hvert
fjerde produkt for lidt fedt i tbr-
hold til det deklarerede.

Løvens Kemiske Fabrik, som
fremstiller Mons og Brugsens
Kattemad, bruger som den
eneste DVN's Varefakta med
flere krav end lovens.

Alle produkter er deklareret på
dansk, som loven kræver, und-
tagen »Krokat Multimixn fra Fre-
deriksberg Hundebad.
Produkterne skal også deklareres
som ,foderblandingn, men kun
10 ud af produkterne oplyste om
dette på pakningen
(fabrikanterne af Missers, Mons,
tatzi og Pussi). Det gør dog ikke

så meget, for alle produkter
angav, at det var fuldkostfoder.
Det fortæller forbrugerne mere
om, hvad varen skal bruges til.
Ordet ,tbderblandingn kan mis-
forstås, fordi folk tror, at det skal
blandes med andet.

De fleste slags tørfoder dekla-
rerede som loven kræver, nær-
ingsstofferne: protein, fedt, aske-
indhold og træstof. Produkterne
Pussi, Kattemad, Royal Canin,
Dokat og de fleste fra Kisser de-
klarerede dog mineraler i stedet
for aske.

Otte slags tørfoder (mærker fra
Brekkies, Royal Canin og Kisser)

angav ikke træstof, men dekla-
rerede ofte råfibre eller cellulose
i stedet.

Kæledyrenes foder fra de
store multinationale.
Danskerne spenderer store beløb
på at fodre de elskede kæledyr,
hund og kat. 300 mio.kr. købte
de i 1981 dåsemad for, viser
r\4onopoltilsynets undersøgelse fra

1983. Reelt bruger danskerne
langt mere, for tallene omfatter
hverken dybfrost, hundekiks eller
de rester fra slagter og fiske-
handler som ender i madskåle.

Markedet for dyrefoder præges

af multinationale koncerner. I

1983 anslog monopoltilsynet at
Master Foods - 100 pct. ejet af
Mars lnc. i USA - sad på 1/3 af
det danske marked. Blandt andre
store er OTA A/S - 100 pct. ejet
af Quaker Oats Co. i USA -kendt for sine ,Solgryno og
anden morgenmad. Selskabets
regnskaber udskiller ikke seperat
dyrefoder, men det fremgår at
salget af hunde- og kattemad
faldt i 1983-84.

Et tredie multinationalt selskab
er Carnation Scandinavia A/S -100 pct. ejet af Carnation Co. i

USA. Den schweiziske madkon-
cern N6sle købte i 1984 det ame-
rikanske moderselskab for over
30 mia. kr.

10



Master Foods, som Monopol-
tilsynet har overvejet at kræve
anmeldt som dominerende
selskab på markedet for
dyrefoder, oplyser ikke sin om-
sætning til Aktieselskabsregist-
ret. I regnskaberne har bestyrel-
sen Bennem flere år begrundet
denne diskretion med, at det
kunne skade selskabet.

Blandt andre producenter på

det danske marked findes bl.a.
Løvens Kemiske Fabrik og Arovit
Pet-food A/S. Monopoltilsynet
fandt i 1 983 frem til, at branchen
tog væsentl i gt stØrre bruttoavancer
for katte- end for hundefoder.
Det kan skyldes større udgifter til
at reklamere for nye og kendte
mærkevarer.

Dyre snacks.

Katte har lige så lidt brug for
snacks som mennesker. Desuden
er de dyre - det koster 45-111
kr. pr. kg. at forkæle katten med
snacks. Mærkerne i Tænks
undersøgelse rummede som
regel meget protein-25-40 pct.-
og meget lidt vand. Nogle typer
ligner dog mere slik med meget
fedt og kulhydrat.

Yndlingsofre for dyre
TV-reklamer.
Det er en kendt sag, at fabrikanter
af dyrefoder bruger mange

reklamekroner. De adrætte dyr
egner sig eminent til TV-rekla-
mens korte købsbudskab. I vest-
tysk reklame-TV tegner dyretoder
sig for 3-4 pct. af reklametiden,
mens selskaber dnnoncerer tor
dyrefoder i 5 pc. af reklametiden
på den britiske satellitTV-kanal,
Sky Chanel, anslår reklamefors-
keren Preben Sepstrup, handels-
højsolen i Århus.

For et par år siden forbød ltali-
en al TV-reklame for hunde- og
kattemad. Fattige sicilianere og
syditalienere spiste nemlig dyre-
foderet, fordi de blev
bombarderet med TV-spots til-
tænkt rigere norditalieneres kæ-
ledyr. Det skabte så store sociale
gnidninger, at myndighederne
forbød TV-reklame for dyrefoder,
fortæller Preben Sepstrup til
Tænk.
I Danmark annoncerer produ-
centerne især i ugeblade og
magasiner. I 1984 postede pro-
ducenterne af dyrefoder ca. 3,4
mio. kr. i annoncer i ugeblade og
magasiner, viser annonceindex
fra Danske Fakta. I alt annon-
ceredes lor 325 mio. kr. i uge-
blade oB magasiner.
Producenterne af dyrefoder
bidrog altså med lidl over en
procent af den samlede reklame-
omsætning i ugeblade oB maga-
siner. Hertil kommer aviser, bio-

graf- og trafikreklame (på busser,
tog, stationer osv.).

Mange tilbud og stor
prisforskel.
Som Tænks undersøgelse viser,
er producenternes problem tve-
delt. Dels skal de slå deres
mærkevarer fast, selv om pro-
dukterne ligner hverandre til
forveksling, dels skal de sælge en
fabriksfremstillet vare, der
konkurrerer med billigere råvarer
f.eks. rester fra slagter og fiske-
hand ler.

Med et utal af forskellige pro-
dukter på markedet er der mange
penge at spare ved at købe stort
og billigt ind. Monopoltilsynet
undersøgte i januar 1983 pri-
serne på 18 slags hundetoder og
10 slags kattemad i 20 super-
markeder og 9 lavprisvarehuse.

I supermarkederne kunne det
dyreste kattefoder koste 20-100
pct. mere end de laveste priser.
Cenerelt tog supermarkederne
9-22 pcl. højere priser end lav-
prisvarehusene. Endel ig viste
undersøgelsen, at 1 5 af 28 slags
hunde- og kattefoder tit var på
tilbud i supermarkederne. I

gennemsn it kostede dyrefoderet
så 85 pct. af normal priserne.
Der er altså penge at spare ved
at se sig godt fcr, før man køber
kattemad.

TIL LYKKE
MED DE 10

Stammoderen til de fleste danske
Hellige Birmaer lnt. Ch. Jamaima
af Hammersholdt fyldte to år
den 12 oktober 1985.

Til hverdag bror den smukke
gamle pige hos Susser og Flem-
ming Nielsen i Ølstykke. Jamai-
ma (også kaldet Chamsen) har

siden 1978 bragt 20 Hellige Sin-
clair Birmaer til verden.

Vi håber, at Chamsen sammen
med sin familie må få mange
gode år.

Kærlig hilsen
H. Sofie og alle de danske
Hellige Birmaer.

Ån
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Forklaring til tegn i skemaer
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Fuldfoderprodukter med fisk og kød

Div. f u Idfoderprodukter

Fuldfoderprodukter med indmad

I'rodukt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
l gram

Pris pr. kg.
i kr.

N{ålt vand
i%

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

l\{issers med fisk
og oksekod

Irma Ar S 1500 19,9?

Pussi med fisk, lever og
kjøttsmak (ny variant)

Ota A,/S 800 23,69
,)

Brekkies med
kod og iisk

Master
Foods A/S

100 30,63

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
l lrarl

Pris pr. kg.
i kr.

N'tålt vand
i -v"

Næringsværdi ifolge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

l)o kat Viking
Specialfoder

1500 I 4,63 9,i -,)

Kissers Croc med
oksekod, lever og kylling

Carnation
Scandinavia A/S

1000 18,95 8,6 * *')

Kissers Croc nred
kod og grontsager

Carnation
Scandinavia A,/S

100 26,13 8,1

Krokat l\'[u]timix Frederiksberg
Hundehandel

300 26,83 8,6 ,)

Brekkies med
vildt og rejer

I\'Iaster
Foods A/S

400 30,63 7,8

Pussi mure
næringsbidder

Ota A,/S 310 39,71 84,4 :')

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovæg!
i gram

Pris
i
pr. kc
kr.

Målt vand
i%

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

Mons med lever Løvens Kemiske 400 22,38 6,5

Kisser med lever Carnation
Scandinavia A/S

400 24,88 8,2
,)

Kattemad
med leversmag

Løvens Kemiske
Fabrik

400 29,88 6,5 - -,)

Brekkies med
lever og hjerte

Master
Foods A/S

400 30,63 8,7
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Fuldfoderprodukter med kød

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
r gram

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
i'k

Næringsr'ærdi ilirige
deklareret indhold af:

protein fedt aske

Royal Canin F. Christensen,) 1500 15,97 8,9 . .')

Missers med oksekød irma A/S l 500 19,90

Mons med oksekød Løvens Kemiske
Fabrik

400 22,38 6,9

LalziKatz Ota A/s 400 21,88 8,7

Brekkies med oksekød Master 400 30,63 8,1

Fuldfoderprodukter med tierkræ /kyl ling

Fuldfoderprodukter med fisk

') AFC Handel ApS.

') AFC Handel ApS

KOMMENTARER TIt
SKEMAERNE.
I skemaerne er de undersøgte
produkter inddelt efter hvilken
ingrediens, der indgår i pro-
duktnavnet.

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

Produkter med et protein-
indhold under 16 g pr. 1000Kf
er uacceptable i forhold til en
voksen kats behov. Killinger be-
høver mindst 20 g protein pr.
1000Kf. Et fedtindhold under
5,4 gpr.1000 Kf er uaccep-
tabelt. Er det væsentligt høiere,
egner produktet sig kun til
meget aktive katte. lnddelingen
i fedtklasser er medtaget for at
gøre opmærksom på fedtind-

holdets størrelse. Fedt er som
bekendt en billig råvare. Fedt
oB vand kan tilsættes for at
billiggøre produkter.

Katte har behov for foder
med et vist askeindhold (mine-
raler og salte). lndhold på højst
10-15 pct. af tørstoffet er
acceptabelt. zt indhold på over
15 pct. er uacceptabelt, da det
bl.a. kan give anledning til
nyreskader hos katten.

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
i gram

Pris pr. kg.
i kr.

Målt vand
i'k

Næringsværdi ifølge
deklareret indhold af:

protein iedt aske

Royal Canin F. Christensen") 1500 15,97 8,3 " *')

LatziKatz Ota A/S 400 24,88 8,3

Kattemad Løvens Kemiske
Fabrik

400 29,88 6,0 -,')

Mons Løvens Kemiske
Fabrik

400 29,88 6,0

Kisser Carnation
Scandinavia A/S

400 33,13 8,1 -,)

Produkt:
Producent/
forhandler

Nettovægt
r gram

Pris
i

pr. kg.
kr.

Målt vand
t"k

Næringsværdi ifolge
deklareret indhold af:

protein fedt aske

Latzi Katz Ota A/S 400 24,88 8,3

Kisser Carnation
Scandinavia A/S

400 27,38 8,2 * *')

Kattemad Løvens Kemiske 400 29,88 6,2 .')
Brekkies Master

Foods A/S
400 30,63
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I fortsættelse af artiklen om kattelopper fra sidste nummer
er her en liste over anerkendte

MIDLER MOD LOPPER
ANERKENDT AF STATENS SKADEDYRTABORATORTUM f UN! 1985

FOREBYGGENDE LOPPEBEHAI{DLII{G: Tj.1 behandling af kat,/hund e11er omgj.velserl

Aktj.vt stof Berrerkning Handelsnavn Firma

Methopren *) Aparasit Pre-lop (spray) LW
Loppus utøjsspray mod loppelarver CA
Aparasil methopren spray til katte LW
Matas Kattespray LI.I

*i) ii"oÅ. 
"pi*ru"ine 

af lopper. uden virkning på voksne l.opper.
Behandles dyrene - forhindres nylagte q i at kldrke.
Behandles omgivelserne - forhindres loppelarver i at nå voksensladieL.

Belønpelse af tilstedeværende lopper: I omgj.velserne:

Iktivt stof Berær'kning HandeLsnavn Firma

Diazinon
-**f 

Absolut D (sprøjfemiddel) AG

Permethrin
***) Aparasit

Aparasit,
kompakt utøjsspray
konbentrat (vandemulsion)

Loppus Super Spray
Lop'A utøjsspray
Matas koncentrat (vandemulsion)

LW
LW
CA
CH

L1^I

**x)
Suppleres med behandling af kat./hund med anerkendt loppeshampoo eI1er pro-
poxurhalsbånd.
Suppleres med behandling af kat,/hund med propoxurhalsbånd.

Bekanpelse af tilstedeværende lopper: På katlhund:

.0ktivt stof Benøkning Handelsnavn Ånverdes tll Flroa

Propoxur Halsbånd x ) Absolut
Aparasit
Balders
Becovett
Bifopet
Bol fo
Bonnle
LoprA
Loppus
Mascot
l,latas
Misses
Vemo

hunde
lrunde/katte
hunde
hunde./kabte
hunde/katte
hunde/katte
hunde/katte
hunde/I,atte
hunde/katte
hunde/katte
hunde/kabte

katte

åU
L1,l
Ftr
CE
BI
BA
BI
BI
HY
CA
LW
HY
1,10hunde/ka tte

Pyrethrum Shampooxx) Absolut
Aparasit
Loppus
Mascob

hunde
hunde/katte
hunde/katte
hunde/katte

AG
LW
CA
CA

x Halsbånd anvendes sammen med et anerkendt mld«leI til omgivelserne, når
...., fopper konstateres.rr/ Shanpoo beskylter ikke mod angreb af nye lopper.

Anerkendelsesindehave re :
AG = A,/S Acro-kemi. Garuælaser 1. 2600 Glostrup
BA = Bayer-Kemi A/§, christian fx-'s cade 2, 1o'l 4 K.
BI = Bifopet ApS, Toeltvej 12, 3480 Fredensborg ^.
CA = Carnation Scandinavia A,/S, Kongevejen 40, 2840 Holte
CE = Cederroth A,/S, Rørvangen 1, 2620 Albertslund
CH = Chrisco Dyretilbehør,-E4gvangen 7, 2680 SolrØd Strand
HY = Ilykro, Korgevejen 40, 2E40 Holte
LW = l-65ssn & Wedel, Pi.Ievangen 1-3, 3000 Helsingør
M0 = Car1 Fr, l'lortensen, Brilowsvej 5 C, 1870 V.
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LIDT OM KATTE
. OG LIDT MERE OM BØGER OG KATTE

kat, været interesseret i katte, og
som en narturlig følge af dette,
har jeg forsøgt at samle litteratur
om katte, nyere som ældre
bøger, men ældre bøger er svære
at få fat i. De, der engang har fået
købtbøger om katte, vil ikke af
med dem igen.

Alligevel var jeg i 1972 så

heldig gennem daværende sekre-
tær af »Hvæssebrættet« at få
nogle ældre eksemplarer af
bladet, og dette gav mig blod på

tanden. leg satte en annonce i

bladet, hvor jeg efterlyste ældre
bøger og blade, men det gav slet
intet resultat.

Lidt senere kom jeg i for-
bindelse med et antikvariat i

Odense, der skaffede mig en del
engelske bøger og nogle enkelte
danske bøger om katte.

Særlig de engelske lsøger var
glimrende og havde nogle gode
fotos, de nyeste i farver, og nogle
af disse er igen anvendt i nyere
danske bøger. Det bliver dog
hverken billederne eller bøgerne
ringere af.

En af de danske bøger var fra
1934, hed den danske kats liv.
Det var en bog, der fortalte om
gård - og huskatte, interessant
og med enkelte billeder, der viste
hvor sløjt disse katte faktisk har
(havde) det.

En anden lille bog var Kai
Friis-Møllers »Katte jeg kendteo.
Med dejlige tegninger af lb
Andersen. Denne bog er senere
kommet i nyere udgaver med
tegninger af Mads Stage og Ebbe
Sadolin.

Det er ret vanskeligt at få fat i

bøger med tegninger af katte. .leg
har endda skrevet til et forlag i

Californien, der reklamerede

om alle dyr, men det gav intet
resultat, udover en bog, der
kunne lære een at tegne katte.

Fra,bikubeno kom der til
nytår 1971 en lille interessant
bog om,Kamillas killinger«.
Den var skrevet og illustreret af
Henrik Juul Hansen, og den er
vældig god.

Alt dette, denne lnterresse gØr

da også, at jeg uvilkårligt er
opmærksom på sentenser og små
notitser i aviser og ugeblade, om

katte.

Mange siove steder, kan man
finde noget, f.eks. hørte jeg i

filmen ,Ninotscau Creta Carbo
sige ,en kat med fløde i skægget

skal finde på en god undskyld-
ningn. - Den kendte 1eg ikke, og
den blev indlemmet i samlingen.

Historien med den ældre
dame, der gik med sin døde kat i

en plasticpose og ville tage ud i

omegnen med en rutebil for at
begrave den, og så får posen stjå-
let af en ung mand på knallert -ja den er velkendt og har vandret
pressen rundt - fornylig skrev
en ven fra Norge og fortalte, at
nu havde han læst den i et blad
deroppe.

I et blad. der indgående
omtalte racekatten Russian blue,
så jeg flj. lille russiske bøn:

Gud, hør vor bøn for alle dyr,
lad dem få mad, ro og hygge -værn dem fra sult, farer og
lidelser,
og specielt, kære gud,
beder vi for vor lille kat,
hjemmets kat!
hold din hånd over dem,
når den går ud,
og lad den komme tilbage og
glæde os.

lgennem flere år har jeg [21 I med at de udgav bøger og hefter En meget rimelig bøn, og
noget vi alle kender til, vi der har
ude-kat, der undertiden er lidt
længe om at komme hiem.

Den kendte forfatter Howard
Spring skriver i sin bog »Himlen
er omkring os« om hvorledes
hans perserkatte interesserede
følger med, når han skriver - og
omnibussen om katte har mange
gevaldigt gode historier, bl.a er
,Morbror Nimrodn af Martin A.
Hansen noget af det morsomste
der er skrevet.

Der er en mængde bøger og
forfattere, der kunne nævnes,

Doreen Tovey, der har skrevet
nKatte i huseln om sine siames-
erkatte, er en af de bedste, men
det er umuligt at nævne alle.

Og selvfølgelig og naturligvis
har min glæde over katte også
bevirket, at jeg etterhånden har
fået foræret og fået samlet en hel
del figurer af katte.

Disse figurer findes som be-
kendt i alle materialer lige ira
glas til chokolade. Disse sidste
fylder dog aldrig op i ret lang tid.

En gammel sparebøssekat, jeg
har arvet, er omkring de 100 år,
så den passer jeg ekstra godt på,

ligesom det er tilfældet med en
keramikfigur af en ægyptisk kat,
lavet af keramiker Emil Ruge
Den figur hører til en af de
bedste.

Ja, det var lidt, kun meget lidt,
om et stort emne,- der kan
skrives en masse om dette.

Blot dette Iille hjertesuk til
sidst: skulle nogle af bladets
laesere kende lidt til ældre bøger,
hører ieg gerne fra dem- la
1eg vil ærlig talt blive meget glad
for at høre fra andre interesse
rede-

Ralhey L. Ien.en
Centerparken 104

8700 Horsens
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I .1985 
arrangerede Erik og Yvon-

ne Larsen, Crindsted/Vodskov
flere ,Charterrejser« med bus til
Tyskland og Holland. Den
20-21 14-85 gik turen til Ham-
borg. Den 21 /9-85 var det Doen-
tinchem i Holland og den 23-
24111 var det Hannover der stod
for tur. Vi havde fornøjelsen af at
deltage i de to sidste ture, og vi
vil hermed gerne have lov til at
sige tak for initiativet og det store
arbejde Erik og Yvonne har lagt
for dagen for at gøre turene mu-
lige.

Rejsen til Holland startede for
vores vedkommende i Kolding
sent fredag d. 20/9-85 om
aftenen. Bussen var startet fra Ål-
borg tidligere på aftenen og
havde så gjort holdt for at samle
passagerer op på ruten ned gen-
nem jylland. Turen ibussen
forløb godt med masser af snak
om katte på tværs af racer og
andre skel, som man jo desværre

TAK FOR TURENE

ellers tit støder på. Høj stemning
og fest hele vejen, vi nåede også
at fejre en fødselsdag undervejs.

Efter at have kørt hele natten,
nåede vi til udstillingen i Doet-
inchem lørdag morgen lige
inden dyrlægekontrollen lukke-
de, det gav en del ventetid i kø
en, men vi havde sandelig stadig
noget at snakke om, så det var
ikke så galt. Efter at dyrlæge-
kontrollen var vel overstået, blev
kattene installeret i burene, og så

kunne man slappe lidt af igen.
Udstillingen foregik i en slags

kreaturhal med masser af plads
til misser og folk. lnd imellem
bedømmelserne var der tid til at
nyde det gode vejr og se på byen.
De fleste af turens deltagere fik
Bode bedømmelser, kattene
altså!. Lørdag ettermiddag blev
resultaterne fejret med
champagne skænket af de glade
vindere, men ingen navne her,
for som man siger, ingen nævnt
ingen glemt.

Efter lukketid samledes vi atter
ibussen, og så gik turen til
hotellet, hvor vi fik noget godt at
spise, og et bad og en god seng at
sove i. Søndag formiddag kunne
vi så i ro og mag køre mod
Danmark.

Sent søndag nat, mandag
morgen for nordjydernes
vedkommende, kunne man så gå
i seng, godt træt efter en anstren-
gende men også sjov og spæn-
dende weekend.

Turen til Hannover vil jeg ikke
dvæle ved, men blot sige at den
forløb mindst lige så godt som
turen til Holland, blot med
endnu større tilslutning, endnu et
bevis på succes fra de andre ture.
Så arranger endelig nogle flere
ture, vi skal nok være der. Til
sidst endnu en gang tak til Erik og
Yvonne fra, tror jeg godt jeg tØr
sige, alle deltagerne.

Ole Klivager, Varde

t
SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

. LEJLIGHEDSVIS
KILLINGER TIL SALG...

KisiMogens Østerby
Kli n geskov 13' Klintebjerg

DK' 5450 Otterup iO9'821844
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KONCENTRERET

Billigere i brug

KAITESAI{D
* NATURPRODUKT, OPL]øSELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING
* OPSUGER FORURENING DIREKTE OG HURTIGT

* STÆRKT ABSORBERENDE-HYGIEJNISK
* GARANTERET FRI FOR ASBEST
* NÆRMESTE FORHANDLER ANVISES
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Hvordan det (,
b k

at vi fik Maine-Coon
i til,

Da vi i sin tid, skulle vælge hund
til familien, var der mange ting at
tage hensyn til, som f.eks.
størrelse, temperament og pels-
pleje.

Da vi ikke kan få det stort nok,
valgte vi Sankt Bernharden, som
har det mest vidunderlige tempe-
rament, samt en begrænset pels-
pleje. Vi har aldrig fortrudt det
valg. Da vi så stod og skulle
vælge kat, var det selvfølgelig
mest nærliggende, at se os om,
efter en »Kattenes« sankt-Bern-
hard.
Vi tømte bibliotekets hylder for
kattebøger, og det var svæd at
vælge, for som så mange andre
heldigvis også har fundet ud af,
er katte også lige så forskellige i

temperament som de er i ud-
seende
Flere steder havde vi læst og set
billeder af Maine-Coon, og blev
meget interesseret bl.a. p.g.a.

deres pels og størrelse, men de
var ikke til at få i Danmark
Vi kom i snak med nogle katte-
folk, som fortalte os at det var nu

ikke så svært at købe kat i ud-
landet. Så vi blev enige om at
kontakte en opdrætter i Tysk-
land, og spørge om vi måtte
komme og se, evt. købe en Mai-
ne-Coon.
Vi faldt pladask for misserne, og
selvfølgelig havde vi en med os

hjem til Danmark. Det var Elaisa,

en brun-macrel-tabby pige på

6 mdr.
Da familie og venner hørte, alvi
havde været så skøre, at køre helt
langt ned i Tyskland, for at købe
kat, endda i dyre domme, kom
de stormende, for at se » vid-
u nderet«.

satte os roligt med en kop kaffe.

Pludselig dukkede et lille hov-
ed frem, oppe under sofaens
sæde, eller andre" besynderlige
steder, som man bestemt ikke
kunne drømme om at lede.

Og ganske stille kom »vid-
underet « til syne af sig selv, men
lod sig helst beundre på afstand.
Men beundret blev hun, der var
endda nogle der i telefonen til-

1B

Men vidunderet havde den
besynderlige vane at forsvinde
sporløst, når der kom fremmede,
for at beundre hende.

Nu er vi ,desværren i dette tilfæl-
de i besiddelse af et stort hus på

26Om2,og nårvi med familieog
venner ,på knæn 

.havde 
ledt

samtlige skjulesteder igennem
flere gange, uden at den ,skøre
katn dukkede op, gav vi op, og



kendegav, at det var da muligt, at
de var interesseret, hvis » vid-
underet u fik killinger.

Efter nogle måneder med div.
forsvindings numre, faldt Elaisa
rigtigt godt til hos os, og vi var,
på trods af hendes lidt sky tempe-
rament blevet så betaget af hen-
de, at vi da lejligheden bød sig,
kørte til Tyskland 2 gange mere
det år (1 984) for at hente, først
Anuschka, en sort hun, og der-
næst .lason, en blå-tabby hankat.

Nu fulgte en masse arbejde ef-
ter, for vi skulle finde ud af så

meget som muligt om racen (kun

tilgængeligt på tysk og engelsk)
sætte os ind i farvegener (så vi
ikke til sidst får ba»leverpos-
tej!!) og vi skulle meldes i katte
klub, lære at udfylde udstillings-
papirer rigtigt (mange spørgsmål
til rare kattefolk) og finde på et
opdrætternavn.

I skrivende stund, er jeg tak-
nemmelig over, at jeg arbejder
hjemme, og ikke har 8-16 job,

for jeg skal gerne indrømme at
det kræver oceaner af tid, hvis
man skal forsøge at sætte sig lidt
ind i »katteverdenenn, og ikke
mindst at have ,vidunderet« med
killinger.

Nu er det sådan, at Maine--
Coon har ry for at have et lidt sky
temperament, og vi satte os i

hovedet, at det var da også i

orden, så længe det kun var i

begrænset omfang, og sådan at
det lige netop var med til at give
karakter, af en vågen og op-
mærksom naturkats tempera-
ment-

Vi har derfor bestra:bt os på, at
vores killinger fra fødslen af, blev
vænnet til menneskelig kontakt
flere gange daglig og vi har brugt
utrolig meget tid i ,killingeværel-
set«, til fri afbenyttelse som klat-
restativ.

Elaisa fik 4 killinger, og hver
fik sit nye hjem da de var louger.
Kort efter, fik også Anuschka 4
killinger, og da de var ca. 7 uger,

tog hun sig 5 ubemærkede
minutter, der endte i et karak-
teristisk skrig, hvilket bevirkede
at vi de sidste 

.l 
0 uger, har haft en

meget bemærkelsesværdig peri-
ode. Anuschka gav mig B små
»vidunderen i fødselsdagsgave,
den 21-6-85.

Vi var nærmest desperate over
alle de killinger, og kontaktede
ammetjenesten o.s.v. Venlige
kattefolk beroligede os og gav
gode råd, og vi gik ind i en pe-
riode med sutteflasker og af-
brudte nattesøvne.

Men besværet blev rigeligt be-
lønnet, alle trivedes fint, og siden
3 ugers alderen, har vi haft store
dele af hverdagen beskæftiget
med at købe ind, og finde på
hvilken menu vi nu for tiende
gang samme dag, skulle servere
for de umættelige dunbolde, der
for øvrigt 1o uger gamle, har en
gennemsnits vægt, fuldt på højde
med de andre kuld på 4.

ABYSSINIER KILLINGER
Jævnligt 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 15 03

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

telefon 04-43 41 53

VON TRIPWITT:
D. Hansen & R. Ktihler.

Toften 41, 6330 Padborg
telefon 04- 67 01 76
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.Da vi var meget spændt på,

hvordan vores opdragelse havde
påvirket killingerne, har vi haft
en meget tæt kontakt til deres
nye hlem. Og det har hidtil set ud
'til at vores anstrengelser har ført
til det resultat vi ønskede, alle er
lykkelige for deres ,vidundero og
beskriver dem, som kærlige og
intilligente katte, med et char-
merende temperament, der har
bibeholdt det naturlige ,vildkat-
te« særpræg - leg er sgu min egen

Optimistiske har vi endnu en
gang, kastet os ud i en ny
periode, som frivillig klatrestativ,
idet Elaisa har fået et kuld på 5.

Nu er det ikke sådan at vi har
tænkt os at overbefolke kattever-
denen med killinger efter Jason,
så vi har kontaktet U.5.A, og for

ca. 2 mdr. siden var vi i lufthav-
nen for at hente 2 nye Maine--
Coon i andre farver.

Da vi ikke længere kunne
holde os fra vores egne killinger,
er vores bestand nu på 6 Maine--
Coon, og vi finder stort behag i at
omgås dem. Vi elsker dem for
deres væsen, deres naturlige ud-
seende, den grove og kantede
fremtoning, såvel i hovedet som
resten af den langstrakte krop, de
lange ben der dog ved fuld pels,

synes knap så lange.

Og fordi de som helhed giver
et indtryk af at være barske og
vilde.

De volder os ikke problemer i

dagligdagen, selv om de går frit
omkring i hele huset, der dog for

nylig, har fået et hul i muren, ud
til en stor løbegård i haven.

Løbegårde er ingen betingelse
for at have Maine-Coon, men
hvis man har muligheden for det,
holder de som andre katte af frisk
luft,og lidt fordele har det også,
hvis man vil have en avlshan
gående, da det ikke just er
Chanell nr. 7 de kan finde på at
sprede om sig.

Det har været spændende at få
Maine-Coon til Danmark, men
også lidt ensomt, derfor glæder vi
os til, at der efterhånden kommer
flere opdrættere, så vi kan
snakke sammen.

De venligste hilsener
Løve-Hulens Maine-Coon

Der var udstilling i Viborg - og
jeg skulle selvfølgelig med. Jeg er
anderledes end andre katte, da
jeg står i fuld pels fra juni til de-
cember.

Vi kom godt derover trods
stormvejret. Jeg var lidt sur -min hale vat øm. Min ,morn
troede hun havde været for vold-
som vc.d vask; nren jeg tar nu
vasket hale hver måned, nok om
det - øm var den.

leg gik igennem dyrlægekon-
trollen uden problemer, men de
kom. Da ieg skulle bedømmes
startede Alva Uddin med at vur-
dere min hales længde og så blev
jeg sur, så sur at jeg bed godt og
grundigt. DISKET. Det var ikke så

godt. Alle syntes jeg var hysterisk
og tosset - nogle at jeg skulle
skydes, det var heller ikke pænt
af mig, men der var en årsag. Min
hale var brækket! I skulle have
set min mors ansigt, da vi om

EN UHELDIG TUR

mandagen tog til dyrlægen og
han sagde »Den hale er bræk-
ketn. Det vides ikke hvordan, da
der hverken var sår eller knæk.
jeg fik støtteforbinding på og har
gået med den i tre uger og er nu
helt fin igen.

Jeg undskylder min dårlige op-
{ørsel' Mange hilsner

Teddybear.

PS: Jeg var i Hørsholm, hvor jeg

oplørle mig pænt og fik min titel.
Jeg håber vi ses til næste efterår.
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I,ITSERBREV

Til redaktionen af
,Hvæssebiættet«.

Ang. Viborgudsti ll ingen !

En stor buket roser til bestyrel-
sen for den måde hvorpå man
havde valgt at kåre vinderen af
avlsklassen. Denne kåring har el-
lers altid haft ,smag af et NBn!

Så langt så godt. Men hvem
var egentlig vinderen? CR.lNT.
CH. Kiandas Asterix, ejet af Lis
Rhymer Friis, blev kåret på selve
udstillingen. Men i sidste num-
mer af ,hvæssebrættet« kunne
den vågne læser se, at vinderen
var lNT.CH. Pi-Den Butter-
scotch, ejet af Alice og Aksel

.læger. Almindelig forvirring! Nå
men redaktionen har nok haft
besøg af den berømte nisse, el-
ler.... ?

Nej! Det har redaktionen fak-
tisk ikke! Vinderen var Pi-Den
Butterscotch! Ergo var der blevet
begået en fejl på Viborgudstillin-
gen! Burde klubben så ikke i bla-
det give en officiel undskyldning

for fejlen til Alice og Aksel Jæg-
er???

Det er jo dog menneskeligt at
fejle, så hvorfor ikke være åben
og;erlig?

Med venlig hilsen
Carsten Frydendal
og

Annemette Nielsen
Møllebakken 31

-5500 Middelfart.

Svar.

Kære Carsten & Annemette.
Tusind tak for roserne - og ris-

en.
I har helt ret i, at det var lNT.

CH. Pi-Den Butterscotch der
vandt avlsklassen i Viborg. Han
vandt nemlig med 92,85 point,
alså 0,02 point flere end CR.
lNT.CH. Kiandas Asterix.

Desværre blev fejlen ikke op-
daget på selve udstillingen; men
jeg kan oplyse, at Asterix' ejer Lis

Rhymer Friis har overgivet præm-
ierne hun fik på Asterix til Alice
& Aksel Jæger, og hermed vil jeg
gerne give dem en undskyldning,
der allerede burde have været i

sidste blad sammen med resul-
taterne.

Med venlig hilsen
Marianne

INT.CH. Pi-Den Butterscotch

Stamnavn , ,.........,.eF? , -- .. . -4 zfi::,..,..-.

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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KONSUTENTER
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillinger, forbreredelse
etc., fodring, kattefødsler, pels-
pleje eller lignende, kan du
henvende dig til klubbens ne-
denstående konsulenter, der ger-

ne hjælper alle med råd og
vejledning. For fremtiden skal

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

KONSULENTER:

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1

6400 Sønderborg
Tlf.04-4294s6
lnge Bilsted
Højdevej 36
2670 Creve Strand
Tlf.02-90 1283

Jean Price
Kobbelhøjvey 19

9260 Gistrup
Tlf. 0B - 31 43 93

Norma A. Larsen

Jerntranegade 27
6670 Holsted
Tlf.05 - 39 3s ]s
Lis Rhymer Friis

Bøgebjerg 7

5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 15 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 i 20 år efter ens
død.

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

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

dette tilfælde vil afkommet kun
kaldes ved 6t navn.

Alle ovenstående priser er incl.
moms.

IMPORT/EXPORT
lmport fra England:
Betic's Silver Maiden
Sorrel silver abyssinier
opdr.23 sv-a
Ejer: Lis Rhymer Friis

lmport fra Tyskland:
Caprice von der Forde
Hvid-bluetortie oddeyed perser

opdr. 12H8. Ejere Per Wesner
&Henrik Koldborg

lmport fra USA:
Lien's Anchorman
Brunmasket colourpoint
opdr.13b SP

Ejer: Karin Villadsen

Export til Frankrig:
El Mahaschavi's Blue Angel
Blå abyssinier opdr. 23bl
El Mahaschavi's Lady Blue
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Blå abyssinier opdr. 23b1.
Opdrætter: Kirsten & Pia Crerup.

Export til Canada:
Blue Abbe El Mahaschavi
Blå abyssinier opdr. 23bl
El Mahaschavi's Lets go Blue
Blå abyssinier opdr. 23b1.

Opdrætter: Kirsten & Pia Crerup.

OPFORDRING
Til alle blå-øjede siamfolk.

Er du ejer ogleller opdrætter al'

SIAMKATTE i farverne 24, 32.
35. med rene siam-stamtavler, i

mindst 4 generationer, og er du
interesseret i bevarelse, videre-
føring og videreudvikling af
siamracens karakteristica, så

henvend dig til en af under-
tegnede.

Vi vil gerne lorsøge at oprette
en SIAM-specialklub under FIFE

og FELIS DANICA med oven-
stående hovedformå1.

Tal med dine siambekendt-
skaber, lav f.eks. i dit område et
dagligstuemøde og send et .par
til os enten for eller imod tanken,
så får vi en mulighed for even-
tuelt at lave en stiftende general-
forsamling et eller andet sted
nogenlunde centralt i landet.

Du kan naturligvis godt have
sideløbende opdræt i andre
farvenumre, og du skal bevare dit
medlemsskab i din klubl

Med venlig hilsen
Lotte Enø, Albjergparken 6.10.12
2660 Brøndby Strand,
Aksel Jæger, Smakkegårdsvej
127, 2820 Centofte.



INDENLANDSKE
UDSTITTINGER
Jysk Racekatte Klubs medlemmer
ti lmelder via egen udstillingssek-
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 Johnsson
Sprogøvej 29,4
2000 København F.

Tlf. 01 - 19 10 79

Giro nr. 9 O0 39 75

Udsti I I ingssekretær:
Hanne Kaarsberg
Albjegparken 5511/mf
2660 Brøndby Strand
Tlf .02 - 73 76 38

RACEKATTEN
Kasserer:
Allan Thorsøe
Bygaden 79 B

2630 Tåstrup
Tl{. 02 - 99 71 s6
Ciro nr. 1 OB 72 23

Udstillingssekretær:
Birthe Knudsen
Enggårdsvej 1

2640 Hedehusene.
Tlf .02 16 49 90.

KILLINGELISTEN
Ønsker man optagelse på killin-
gelisten skal man henvende sig
til Marianne Roth, eller skrive det
på parrings I lødselsanmeldelsen.
Hvis man ønsker optagelse ud

over de 2 måneder, henvender
man sig til Lone Klein. Pris 35,-
pr. md. Der skal betales forud.

STAMTAVLER
Udfyldt parringsattest/stam-

tavlerekvisition, underskrevet af
både han- oB hunkatteejeren

sendes til stambogssekretæren
snarest og senest efter 12 mdr.
efter fødslen. Etter 

.l 2 mdr. kan
der ikke automatisk blive udstedt
stamtavler; kattene må iørst
udstilles i en Novice-klasse for

AKTUETLE PRISER
Stamtavler 0-3 mdr.

Stamtavler 3-6 mdr.

Stamtavler 6-12 mdr.

Stamtavlekopi 1)

Ombytn i ngsstamtavler 1 )

Ombytning af gamle stamtavler vedr

ændring af han/hunkøn 1)

Ombytning af nye stamtavler vedr.

ændring af han/hunkøn 'l 
)

Transfer I )

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,O0 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
I igeledes 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.

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 80,00

98,35 120,00

131 ,25 160,00

164,00 200,00

65,50 80,00

65,s0 80,00

32,75

32,75

205,00

20,so

54,60

57,40

39,00

58,s0

7B,OO

40,00

40,00

250,00

25,O0

70,00

70,00

50,00

75,O0

100,00

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

Ønskes hankatten op{ørt i

Hvæssebrættet,Til Avlstjene-
ste«, bedes man rette henvendel-
se til Helle Poulsen. Det sam-
me er gældende for »Opdrættern
annoncen.

Administrative farveændringer
på stamtavlen er gratls, 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 forretningsudvalg.

Ejerskifte påføres gratis af stam-
bogssekretæren.

Annulering af stamtavler foreta-
ges ligeledes gratis af stambogs-
!øreren-3) En hankat kan autoriseres som
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FERIE!
Stambogsføreren holder ferie fra
d. 21 16 - 6/7 og 9lB - 1718. Alle
dage incl.

ANNONCEPRISER
Ofrrættere
side lgang 4gange
1 /1 400 1400
1/2 200 " 700
1/3 150 500
1 /4 100 350
1/B 50 180

Firmaer
side lgang 4gange
1 /1 700 2400
1 /2 350 1200
1/3 250 900
1 /4 175 600
1/B Bs 300

O$rætter- og avlsannoncer Kr.

60,- for et kalenderår.
Må ikke fylde mere end 5 linier.

Killinger netop nu: Kr. 50,- Pr.
optagelse.

Annoncepriserne er excl. moms.

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 at få det tilsendt, bedes en

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

frimærker til kr. 2,80 pr. stk. for
betaling af trykkeomkostninger.
Desuden kan man hos Palle få
opdrætsnumre og udstillings-
regler.

vEr[E, rØRDAC 1s/2 .1986.

STED: MUSIKHUSET VEltE.
Ånsnc: STARTEN PÅ DEN sYD-
ØSTIYDSKT STUDIEKREDS.

Dette, vort første møde blev
pænt besøgt, og alle fik en god

og forhåbentlig lærerig efter-
middag.

Hanne Sofie talte bl.a. om,

hvordan vi tilmelder os uden-
landsk som indenlandsk udstil-
ling, stamtavler, killingelister, og
sidst men ikke mindst, hvordan
man holder hankat, uden at
øjnene svider og løber i vand!

Jeg vil gerne her benytte spal-
teplads, til at takke Hanne Sofie
for hendes deilise og varme tale
for kattene, og håbe, at hun vil
gøre det om en anden gang. Åse
Christiansen og jeg har, synes vi
selv, fundet nogle gode lokaler
hvor vi håber også til næste år, at
kunne afholde studiekreds. Da
jeg er musiklærer, og til hverdag
selv bruger samme lokale, stor-
mede jeg selvfølgelig klaveret og
indledte mØdet med melodien
Alley Cat.

Det var bare skønt at se folk
mØde op, for at få en sludder om
katte. Et af de mange goder ved
en studiekreds er jo, at man vir-
kelig kan snakke om sin hobby,
eller store lidenskab, uden at folk
stiner afsindigt på 6n og ud-
bryder: KATTE, KOSTER DE

PENCE?
Nå, spøg til side. Åse og jeg

takker alle de frenrmødte og
håber, at endnu flere møder op
de næste gange.

Åse Christiansen og
Helle Poulsen

REFERAT FRA
STUDIEKREDS
VEST
Vi vil gerne her i studiekreds Vest
sige Elna Lykke, Blåvand , tak for
det store arbejde hun har gjort
siden hun lor 2 1/2 år siden
startede stud iekredsen.

På studiekreds Vest's sidste
møde i 1985 takkede Elna Lykke
af og overgav hvervet som stu-
diekredsleder til Erik Lund, Es-

bjerg.
Emnet for mødet d. 15.12.85

var en gennemgang af standard
og historie om BURMESEREN.

Foredraget blev holdt af Ri-

chardt Pedersen, som gav en
grundig skildring af burmeserens
historie, hvordan den kom til
Danmark via USA til England og
videre over Sverige. Standarden
for burmeseren blev gennemgået
dels ved hjælp af skitser og dels
levende modeller. Der blev vist
burmesere i mange farver.

Fremmødet til denne hygge-
lige eftermiddag var stort og vi vil
følge succesen op med flere
møder, hvor vi vil"gennemgå de
andre katteracer.

For studiekreds Vest
Vivian Elling.

NYT.NYT.NYT
Studiekreds Vest står som arran-
gør af et

STEWARDSEMINAR,
der afholdes den 05.04.86 i Es-

bjerg.
Tilmeldning og nærmere oplys-
ninger om tid og sted:
Tlf . Os-15 48 87.

OBS! PLENAR.
FORSAMLING
På Plenarforsamlingen d.

23.O2.86 i Kalundborg blev der
bl.a. vedtaget følgende: l. Cen-
oprettelse af kuldklassen for kil-
linger 3-4 mdr. Ved et kuld for-
stås mindst 3 killinger. Kuldet vil
blive bedømt samlet og kon-
kurrere med andre tilmeldte
kuld. Ønsker man en seperat
bedømmelse på en af killingene
kan det også lade sig gøre og den
vil konkurrere sammen med de
andre tilmeldte killinger fra 3-6
mdr. Pris pr. kuld: 200,- kr., pris
pr. killing: 155,- kr.

2. Veteranklassen vil blive
opdelt i 2, enlor katte fra 6-10 år,
og en for katte over .10 

år.

SÅFREMT DER ER MINDST 3

KATTE I HVER CRUPPE.
3. Ved en kats opnåelse af

titel, meddeles dette til egen

klubs stambogssekretær. Denne
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giver med angivelse af kattens
navn, stambogsnummer samt op_
nåede titel besked til stambogs_
føreren, der noterer titten "pa

kopien. Kun sådanne anmeldte
titler vil blive påført afkom, med
virkning fra den dato, hvor titlen
er stambogsføreren ihænde.

STUDIEKREDSEN
PÅ FYN
Da man halvt om halvt har bedt
mig, som menig medlem, for_
tælle om vores studiekreds her
på Fyn, skal det lige tilføjes at det

:r -j,n. helt personlige mening
oer vtl tremtræde i de næste lini_
er/ men vores studiekreds kan
omtales med 6 bogstaver: Suc_
ces.

Kis Østerby havde fundet ud af
al nu var de fynske medlemmer
blevet modne til at få opstartet
studiekredsen, for nye
medlemmer, MEN OCSÅ FdR

I DE CAMLE. Bed man mærke i
den i det øvrige land?

Det første møde skulle Fru Lis
Nielsen afholde, hvor fruen gen-
nemgik perserens pelspleje,"ud_
seende, fodring i almindeiighed,
o.s.v. Man var mødl talstaerkt op,
ca. 30 personer havde fundet vej
til dette lærerige møde.

Til andet møde blev dyrlæge
Corfitsen fra Middelfart hevet" i
land for at fortælle om Flp og
andre sygdomme, endvidere oÅ
noget nyt foder fra USA, som de
lleste vei efterhånden kender:P.D. I

Helle Møller_Madsen
gennemgik genetik med en ex_
pertise af format OC så man
kunne forstå det, endvidere om
opdræt af korthårskatte.

. _Det sidste møde var dyrlæge
J.E. Sønderup fra Odense invi_
teret til at fortælle om kattens
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anatomi og ikke mindst om fød-
sler og evt. problemer pa samme
område. Dette blev gjort med en

sagkundskab så det gik let og
ubesværet ind på »centralenn.

1986 1. halvår, er startet for
fulde sejl.

Ved det førsle møde var
Hanne Sofie Sneum , JYRAKS
stambogssekretær, i centrum,
hvor hun fortalte nye ogleller
mindre erfarne opdrættere om
regler for stambogsførinB, stam-
navn, problemer på området
med at holde avlshan, udstil-
linger i ind- og udland og priser

for det hele. Dette blev gjort på

en sød og oprigtig måde hvor
gamle fagfolk også kunne slå

ørene ud og lytte!
De næste møder er tilrettelagt

og er på følgende lørdage fra kl.
14.00 til ca.17.OO
812-86: Si]sse Leiditz - katte-
sportens Crand Old Lady i-
gennem 40 år.
15 l3-86: Helle Møller-Madsen

- denne gang om genetik.

514-86: Lis Rhymer Friis - om
konsulentens gøremål og opdræt
af abyssinier.

Man medbringer selv drikke-
varer og evt. lækkerier til egen

fortæring.
Jeg kunne også opfordre

andre, der går og pusler med
tanker om at starte en studiekrds,
til at gå i gang. Jeg har kunnet
forstå at interessen er stor i andre
dele af landet, men husk lige at
man skal vise sin interesse mere
end 6n gang oB de gamle i faget
burde også komme til de møder,
for man bliver io aldrig for
gammel til at lære noget nyt og
mere. Jeg kan kun anbefale at
man tager af sted selv om man

måske er langhårs- semilanghårs
eller korthårsopdrætter kan man
lære en masse af hinanden. Nye
venskaber opstår og man lærer
hinanden at kende på en anden
måde end på udstillinger og det
ræs der medfølger.

Med venlig hilsen Per Wesner.

STAMTAVTER
1 985

RACE DARAK

PERSER MED ORANGE/BLÅ ØJNE 296

PERSER MED CRØNNE ØJNE 60

PERSER COLOURPOINT 103

PERSER ANDRE FARVER 6

I ALT PERSER 465

RACE-

IYRAK KATTEN

725 4BO

33 89
266 163
10 13

1034 745

HELLIC BIRMA
NORSK SKOVKAT
SOMALI
,\4AINE COON
BALINESER

I ALT SEMILANCHÅR

BRITISH SHORTHAIR
EUROPE

RUSSIAN BLUE

ABYSSINIER

MANX
BURMESER

CORNISH REX

I AtT ØVRIGE LANGHÅR
26 IKKE ANERKENDT KORTHÅR

SIAMESER

ORIENTALSK KORTHÅR
!AtT SIAM/OKH
TOTAL

NYE STAMNAVNE
IMPORTER
EXPORTER

41

28
6

25

6

4

5

17

29
20

2

49
7

3

11

72100 ls

10

56

100
47

147
792

26
9

7

53
11

49
1

156
',4

B2

66
148

1367

52

6

27

B1

7

112
4

289
28

7

73

3

3B

21

9

1

130

54
184

1319

90
34
23

26



HVORFOR HVIDE KITLER PÅ
UDSTILUNGER?

Der er en ting, jeg tit har spe-
kuleret på, når jeg har været på

diverse udstillinger.

Hvorfor har dommere og stew-
arder (også) hvide kitler på?

Hvorfor skal det hele virke og
være så sterilt ?

Hvad med at få sat lidt mere
kulør på udstillingerne ??

lkke ment at udstillingerne er
kedelige, misforstå endelig ikke
det. Få stewarder og dommere
skilt ud fra mængden af tilskuere
og udstillere, men det er måske
det der ikke er meningen ??

Jeg ved da at man kan få kitler
i både : røde, gule, grønne, blå,
oran8e/ osv. osv.

Nu tilhører jeg desværre en ar
de mange der tit og ofte har og
har haft en fast rutefart mellem
dyrlæger og hjemmet, og hver
gang min kat ser en person i hvid
kittel, ville hun ønske at hun ikke
var til stede.

jeg vil ikke køre det op til
noget hysterisk, men efter min
mening bliver dommere og stew-
arder gjort til personer, hvor
vores katte bliver ustralletu.

Det er jo kattens dag, så hvor-
for ikke CØRE det til en mere
betryggende dag. Man ser .jo tit
katte »flippe« fuldstændigt når
de er på dommerbordet.

Jeg ser gerne at der kommer
nogle kommentarer, hvadenten
de er gode eller dårlige, da 1eg
håber dette Iille indslag har givet
stof til eftertanke.

Med venlig hilsen
Eva Hansen & Henrik Stryhn

Ørnhøjve1 B

Crønbjerg
6971 Spjald

?Gttegnus

Fyld kattepotten
med ca. 5 cm
NATURE CAT

Fjrn klumpen
med en ske.

,,NATURE CAT"

Når potten har
været benyttet
klumper gruset.

Efterfyld med
NATURE CAT

Naturprodukt, opløseligt i

vand. Opsuger væde hur-
ti gt. Caranteret asbestfri.
Billigt i brug.

o

08-2863ry1

...;

A]{D BETTERVALUE

JUMBO SIZE

.SAFE.CLEAI{

CAT
LITTER

eller 05-22 43 61/06-2s 62 86
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Ormekurentil kat r Vermox'vet.
Vermox vet. tabletter er måske lidt vanskeligere at give for en
ny katteejer.

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

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

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

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

JANEiSIENPHAtrIMAg
HAMMERBAKKEN 21 . 3460 BTRKERØD . TLF. (02) 81 1O 44

')a

A
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OPDRÆTTERE

COLOURPO!NTS
Af Clipper. - Opdræt af rød-, blå-, brun-,
og skildp.msk. colourpoints + lilla fuldf.
samt gode hybrider - velegnet til colour-
pointavl. Karen Marie & Monica Pedersen,
Sønderballevel 24, Cenner Strand, 6200
Abenrå. Tlf. 0;l-69 U.5 51.

Lynges. - Specialopdræt af rødtabby,

cremetabby (9F) sort, blåsmoke, tortie-
smoke og cameo. Pia Lynge Højer, Cl.
Kirkevej 4, Thorup, 9330 Dronninglund.
Tlf.08-8s Z1 36.

Mac Burney. - Colourpointopdræt i for
skellige maskefarver. Karen Mette Have,
Kristensen, Roslewej 12, )ebjerg, 787O

Roslev. Tlf. 07-57 45 59.

Af Præstegården. - Opdræt a[: brun,-
lilla-, blå-, chokolade-, rød,- og tortiemsk.
colourpoints. lnge Thyssen, Ødis Byvej 1,

6580 Vamdrup. Tlf.05-59 B1 50.

Af Stensgård. - Opdræt af brun, blå,
skildp., og lellighedsvis chokolade +
li I lamsk. colourpoints. Annel ise Pedersen,
Søkzervej 10, Hedensted Skov, 8721 Dau-
gård. Tlf.05-89 19 0s.

Zakko. - Specialopdræt af: Lilla, choko-
lade i maske + fuldfaruet. Jævnligt: Blå +
brun + rød + skildp.msk.. lnge Lise
Andreasen, Sønderborg. fff. 04-42 95 56.
Se adr. under avlstjeneste.

ABYSSINIERE

Af Fredenslund, - Opdræt af abyssiniere
(amerikansk, hollandsk, svensk og dansk
afstamning), og enkelte siamesere. Lis
Rhymer Friis, Fredenslund Bøgel:jerg 7,
5471 Søndersø. Tlf.09-89 t5 03.

Sigiriya. - Opdræt al vildtfarvede og røde
atryssiniere. ,ørgen K. Andersen, Egelund,
SkalleMlle, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 09-96

Af Taco Villa. 
- Opdræt af vildtfarvedeog

sorrel abyssiniere, enkelte med gen for
blåt. lmport far USA. Marianne Roth og
Mogens Allan .lensen, Syrenvej 8, 6400
Sønderborg. Tll. 04-43 41 53.

Von Tripwitt. - Opdræt af vildtfarvede og
sorrel abyssiniere. Killinger lejlighedsvis
til salg. D. Hansen &R. KLihler, Toften 41,
6330 Padborg. rlf. 04-67 01 76.

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

Klivager. - Burmeseropdræt i alle farver.
Killinger lejlighedsvis til salg. Aase & Ole
Klivager Jensen, Vestre Landevej 7, 6800
Varde. Tlf. 05-22 43 61.

Orlhmann. - Burmeseropdræ1. Fortrins-
vis i farverne chokolade og lilla. Annie &
Ole Ohrtmann, Byagervej 128a, 8330
Beder. Tlf.06-93 66 51.

Af Pegu Yoma. - Opdræt af brune, røde
og creme burmesere. Sterna Cilbe, Mil-
tonsvej 21, B27O Højb)erg. Tll. Ob 27 10
02.

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

SIAMESERE OG OKH
Allegretto. 

- Opdræt Jl \rdmesere I

diverse farver, både hel og tabbymaskede

- samt OKH. iytte Hjo Taplov, Kirkerup-
vej 1 6, Kirkerup, 4000 Roskilde. Tlf. 02-38
7t 96.

Aslaug. - Opdræt af fuldmaskede siam-
esere i brunt og blåt. Killinger med rene
siamstamtavler leilighedsvis til salg.
Aslaug Teislev, Skydsbjergvej 3-i, Fjelle-
rup,5463 Harndrup. Tlf.09-8U 12 tl|.

Af Bajang. - Opdræt ai siamesere, brun
oB chokolademsk. OKH: Havana, blå,
ebony og lavendel. Lene og Aase Christi-
ansen, Slåenvej 1 ,7080 Børkop. Tlf. 05 92
12 17 eller 05-95 73 06.

Eellamis. - Opdræt af siam OKH i foL
:;kellige farver efter engelsk-importerede
katte. Specialopdræt af rød og tortie-
maskede siamesere. Dorte Kaae, Esbjerg-
parken 5,9220 Aallnrg. Tlf.08-15 93 18.

lawhara's. - Lille siameseropdræt ifor
skellige farver. Killinger lejlighedsvis til
salg. Anne Lise Kaae, lngridsalle 1 3, 5250
Odense SV. Ili. 09-12 52 91.

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

Nissen's 
- opdræt af: Blå, havana, ebony

og spoftede orientalsk korthår. Erik Njssen,
Cyvelvænget 6, Egeskov, 7O0O Fredericia.
Tlf. O5-9s 79 63.

Salween Blue. - Siamesere 24a, 24b,
24c. OKH: Havana, blå, lavendel, ebony.
Susse Leiditz, Østbanetorv l, 1., t)000
Århus C. Ilf. 06-12 73 40.

Sphinx. - Opdræt af siameser og orien-
talsk korthår. Specialitet: Plettede og tig-
rede orientalere i flere farver. v/ Foldager,
Palnatokesvei 54. 5000 Odense C. Tlf.
09-14 21 79 el. 09-17 87 01. (tejl. 2o2).

29

Florentine. - Cudrun Thomsen, Klinte-
bjergvej 5, 5440 Olterup. Tlf. 09-82 1 6 58.

- I skoleferien: Gl. Strandfogedgård,
Crønhøj,9480 Løkken. Tlf.08-88 31 88.



Tiyoko. - Opdræt af orientalsk korthår/
siameser, samt plettet orientaler. Havana,
blå, lavendel, ebony. Margit Lykke Niel,
sen, Åmoseparken 118, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 0s-rs 76 36.

Tung Si. 
-Foreign 

white. Specialopdræt
af ioreign white og siam. lng,e-Lis Christi-
ansen, Jægerbuen 20, 2635 lshøj. Tlf.
02 73 84 93.

Af Ølsted. - Opdræt af chokoladeplettet
orient.rlsk korthår. havana oB siameser.

Helle Møller Madsen, Ølsedgårdsvei 19,

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

HETLIG BIRMA
Sofie's. - Specialopdræt af hellige
birmaer i maskefaruerne blå og brun.
Crundstamme hollandsk import. Bestillin-
ger modtages. H. Sofie og Flemming
Sneum, Sædding strandvej 81, 671O

Esbjerg V. Tll. O5-15 28 77 .

CORNISH REX

Bodwin. - Børnevenligt opdræt i mange

farver, nu også hvid og cameo. Ny norsk

avlshan. Bestillinger modtages. Susanna
Bugge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet. tlf.
06-27 28 19.

TIL AVLSTIENESTE

PERSERE
Rødtabby perser, Ch. Ahmad El Kuwaiti.
Pia Lynge Højer, GI. Kirkevej 4, Thorup,
9330 Dronninglund, Tlf. 08-85 71 36.

,Creme Perser, Anika lonatan. Kirsten
Pedersen, Bakkehaven 6, 5330 Munkebo.
Tlt. 09-97 55 49.

lmporteret rød grerser, Anika tæselil.
Crete Dixon, Koglevænget 10, Trelde,
2000 Fredericia. Tlf. 05-95 80 89.

Sort perser, Dave Avignon. Paningsgebyr
800 kr. Elisa Andersen, Dronning Dag
marsvej 52, 7l 00 Vejle. Tlf. 0.5-84 05 I1 .

Blå perser, Hostrup's Pau. Grete Dixon,
Koglevænget 10, Trelde, 7000 Fredericia.
Tlf. 0s-9s 80 89.

Creme perser, Hostrup's Ulysses. Mor au-
straisk ihport. Aase Madsen, Cl. Ribevel
66, Høyup,7000 Fredericia. Tlf. 05-56 33
01.

Sort perser, Marquis De Sade van Crebst.
Curli Nielsen, Hylkevej 60 a,8660
Skanderborg. Tlf. 06-53 84 41.

Sort/hvid perser, lNT.CH. Oscillum's
Samuel ,Supermandu. 4 x BlO. Citte og
Peter Andreasen, Bakken 36, 8382 Hinne-
rup. Tlf.06-98 59 59.

Sort perser, Pelle af Dyssec, gen for lilla og

chokolade. Chnsta Madsen, H.P.
Hansensvej 3, 6400 Sønderborg. Tlf.
04-42 74 77.

Blå perser, Persy Virkelyst. Charles Niel-
sen, Emteka:rgade 9, 5592 Ejby. Tlf. 09-7u
'I 3 65.

Blå perær, Sebastian la Douce. Cerda
Nielsen, Hoagervej 2, Skave, 7500 Holste-
bro. rlf. O7-46 84 91.

Blå perser Zakko's Mikro. Anlæg for co-
lourpoint + lilla + chokolade, Giver
lækker pelskvalitet + temperament. Inge

Lise Andreasen, Arnkilsmai '1, Hestehave,

6400 Sønderborg. Ilf. 04-42 94 56.

COLOURPOINTS
Tabbymasket Crescendo Tornado. Nanna
Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600 Silke-
borg.Tlf.06-85 ll 50.

l3b SP CH. Fyrst lgor af Bardolino. 1 x
BIO ungdyr, 2 x BIO åben, 1 x CACIB.
Karen Mette Have Kristensen, Roslevvej
1 ), )ebjerg, 7870 Roslev. Ili. 07 -57 45 59.

Blåmaskede colourpoints: Kalurs Felix og
Nepsagers Van Dango. Annelise
Pedersen, Søkærvej10, 8721 Daugård. Tlf.
05-89 r9 05.

Blåmasket colourpoint, CH. Misty
Brown's King. Lis Christensen, Ebblttoftvej
1 5, Tåstrup, 8410 Rønde. rlI. 06-36 72 84

Rødmsk. Severin af Bækgården.2 x CAC.
Sort perser Biørn al Clipper (3/4 perser),
gen for colourpoint, lilla og chokolade.
Civer fantastisk showpels. Karen-Marie
Petersen, Sønderballevej 24, Cenner
Strand,6200 Åbenrå. Tlf.04-69 85 51.

Typeforbedring. Blå perser Tornado af
Tamara. M. anlæg for colourpoint, lilla +
chokolade. Blåmsk. colourpoint, Buller af
Sussibella. Ruth Pedersen, Danmarksvej
19, BTOO Horsens. Ili. 05-61 78 69.

Chokolademasket CH. Zakko's Choko
Ekko (BlO). I x bedste colourpoint, i x
bedste modsat køn. lnge Lise Andreasen,
Askilmaj l, 6400 Sønderborg. Tll. 04-4'2
94 56.

Zakko's Mrkro se under persere.

Pelle ai Dyssec se under persere.

HETLIC BIRMA
Hellig Birma, Blåmsk. CH. Aryavarthas
Candi, født d. 21.01.82. Ejes af Dorthe
Sneum. Henv.: H. Sofie & Flemming
Sneum, Sædding Strandvel 81,6710 Es-

bjerg V. Tlf. O5-15 28 77.

BURMESERE
Creme burmeser,INT,CH. Romm af Hun-
ter, lNT.CH. på 6 udstillinger. Ann og Pal-
le Jæger, Torrupvej 49, 6800 Varde. Tlf.
05-26 95 09.

Chokolade burmeser INT.CH. Dunvalds
Gay, 1 x BlS, 4 x NOM BlS. Aase & Ole
Klivager, Vestre Landevej 7, 6800 Varde.

Tli 05-22 43 61.

ABYSSINIERE
!NT.CH. Aksum af Glæde (23). I x BIC)

samt CR.INT.CH. Kianda's Asterix (23a),
12 xBlO,2 x NOM BlS, 1 x BOX,6 x BlS.
Lis Rhymer Friis, Fredenslund Bøgebjerg
7, 5471 Søndersø. Tlf. 09-89 1 5 03.

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

Kis Østerby, Klingeskov 1 3, 5450 Otterup.
rli. 09-82 18 44.

Engelsk import: Orientalsk korthår,
havana flR.lNT.(,H. Chantina lusinian. v

Foldager, Palnatokesvej 54, 5000 Odense
C. Tlf. 09-14 21 79, eller O9-17 87 01 (lejl.

202).

lNT.CH. Mads af Bajang 29sb ebony. Erik
Nissen, Cyvelvænget 6, Egeskov, 7000
Fredericia. Tlf. 05-95 79 63.

Hvid perser, lNT.CH. Dennis La Douce. 6

x vinder af avlsklasse. Lis Christensen,

Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf.

06-36 72 84.

30

Brunmasket colourpoint, Aleksander Of
Trinida. Margrethe Cade, Middelfartvey
302, 5491 Blommenslyst. fff. A9-96 72
75.

Blåmasket Salween Blue Henri. Fader:
lmport fra Holland. Susse Leiditz, Øst-
banetorv 1, 1., 8000 Århus C. flf. 06-12
73 40.

Pegasus. 
- Opdræt af orientalsk korthår,

siamesere og fuldfarvede havana, laven
del, blå og ebony. June Krogsøe, lægerlun-
c)en 7, 5462 Morud. Tlf. 09-96 53 33.
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Foretrækker du

dansk produceret fuldkost kattemad - når det er bedst,
så vælger I selvlølgelig: 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
emæringsrigtigt måltid
hver dag.

din kato
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Da katte elsker
riation i kosten. fås
»Kattens Godbidder« i
både dasemad og tørfo-
deri3lækresmagsva-
rianter
O med okekød
O med fisk
O med kylling

Kattens Godbidder
Dansk produceret kat-
temad - når det er
bedst.
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SOIGNERINGSARTIKLER:
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 e,lsker.

ØVNIGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelernrne -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander
Katteparfume.

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

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.

store specialforretni n

MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF.08.12't788

Vi f6rer alt i

HUNDE-OG KATTEFODER

miss hund

samt anikler


