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HVAD ER DET DER
DRIVER KATTESPORTEN?

Efter et år med 4 generalfor-
samlinger, kan man godt få kuL
degysninger. Jeg er personligt af
den opfattelse, at vi binder alt for
mange ressourcer i at bekæmpe
hinanden - en kamp der under
ingen omstændigheder er til
gavn for udbredelsen af kendska-
bet til kattene.

Jeg har på den seneste udstil-
ling kunnet mærke, at forarbejda
har været distraheret af, at besty-
relsens tanker uvilkårligt har be
væget sig i retning af den ekstra-
ordinære generalforsamling -beklageligvis.

Den samlede bestyrelse har
brugt mange kræfter på general-
forsamlingen i stedet for det vig-
tigste - kattene.

Vi er dog overbevist om, at der
nu er ro - ro til at arbejde for a
år, der på nuværende tidspunkt
tegner til endnu en rekord i JY-

RAKS historie.
Lad os derfor forene vores

kræfter i en fælles sag- at gøre

JYRAK større - bedre - og me-
re kendt.

Richardt

TII. LYKKE

JYRAK har fået endnu en dommer. Nemlig Per Borch, der bestod sin
korthårsdommer eksamen på udstillingen i Sønderborgd.3-4/5 86.
Jyrak ønsker til lykke og alt godt i fremtiden.
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GENETIK I FORENKLET UDGAVE

Denne artikel skal ses som et for-
søg på at forklare de mest enkle
ting i genetik, på en måde, så alle
de, der normalt springer genetik-

artikler over, får lyst til alligevel
at forsøge at være med.

Alle bogstaverne og tegnene
vil ikke blive brugt, men kun
danske farvebetegnelser som sort,
rød etc.

Nedenstående skema er et
grundrids over, hvad de mest al-

mindelige parringer giver. Jeg vil
her bruge farverne som de optræ
der hos persergruppen, og senere
forklare, hvordan disse farver
skiftes ud med farver for andre
racer.

Han V Hun ) Sort I Brå g Rød e Creme Q Tortie I BIåcreme 9
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Dette er grundfarver, der fås hos
persere. De samme farver fås hos
andre racer, blot skiftes farverne i

skemaet ud med for siamesere og
colourpoints de maskefarver, der

passer til perserens farver, nenr
Iig sort : brunmsk., blå : blå-
msk., etc. Burmeserens brune
farve = sort, de andre farver pas-

ser ind i skemat. For orientaleren

sættes Ebony : sort, den choko-
lade Havana vil jeg senere vende
tilbage til.

Ved at kigge nærmere på ske-
maet, kan man se, at der findes
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farver som sorl, rød og tortie, der
kan give blå, creme samt blå
creme, men f.eks. blå parret til
blå ikke giver sort. Dette er ge
netikkens grundregel, nemlig at
to ufortyndede farver kan gir,e
fortyndede farver, mens 2 for-
tyndede farver aldrig kan give u-
fortyndede farver. I genetik tales
der også om dominante og receg
sive gener. 2 dominante farver
parret sammen kan altså give re
cessive farver, mens to recessive
farver parret sammen aldrig kan
give dominant farve.

Herefter vil jeg gå over til at

kort forklare om de mest al-
mindelige farver, udover farver-
ne sort, blå, rød osv.

Siamgenet, der giver sianr
eseren, colourpointen og birma-
en deres maskefarver, er recee
sivt. Det betyder altså, at de to
maskefarver parret sammen al-
drig kan give en fuldfarvet, nem-

lig alt afkom efter to siamesere
vil være siamesere, og aldrig ori-
entalsk korthår. Derimod kan en
orientaler, der i stamtavlen udvi-
ser siamesere, parret til siameser,
godt få både orientalere og siam
esere, ligesom to orientalere, der
i stamtavlen har siamesere, kan
få siamafkom. Det samme gæld
er selvfølgelig for colourpoint
parret sammen med persere.

Dominante gener er:
Tabbygenet, dvs. for at få en tab-
by kat, skal mindst en af for-
ældrene være tabby. Det er IKKE

nok, at f.eks. en af bedsteforæl-
drene er tabby, dominant gen be-
tyder, at mindst en af forældrene
skal have farven.

Sølvgen, dvs. for at en sølvkat
(srnoke, cameo, si lvertabby, chin-
chilla), skal mindst en af foræl-
drene være sølv.

Bicolour, dvs. anlæg for hvid-
plettethed, mindst en af forældre-

ne skal være bicolour. Skemaets
farver vil kunne bruges, blot skal
man huske, at alle de farver, der
findes i skemaet, vil komme ssn
afl<om efter en bicolour med både
hvidt og uden hvidt.

Den nye variant, harlekin, vil
altid kunne give afkom som bi-
colour eller harlekin, altså ingen
fuldtfarvede katte. Her skal man
være opmærksom på de grænse-
tilfælde, hvor katten hverken vil
være bicolour eller harlekin, idet
katten vil have for meget hvidt til
at være en bicolour, og for lidt
hvidt til at være en harlekin, dis.
se katte vil genetisk optræde som
bicolour.

Tilabage er kun den hvide kat,
som er et helt specielt tilfælde.
Hvidt er også dominant, dvs. for
at få en hvid kat, skal mindt en af
forældrene være hvid.

Den hvide kat kan derudover
betragtes som en kat med en

FRA UDSTITLINGEN I SØNDERBORG

Nr 252 Diana de La Val llillamasket colourpoint)
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»overfrakke«, der er hvid. Tager
man ,overfrakkenn af, vil katten
pludselig have en farve nedenurr
der. Denne farve kaldes kattens
genotype, og kattens genotype
kan kun findes, ved at parre kat-
ten. Genotypen for den enkelE
kat vil altid være ens, så når man
har fået fasslået genotypen via
parringer, vil man vide, om kat-
ten er sort, brunmasket eller en

anden farve, og kan derefter bru-
ge katten til avl med dette for øje.
Man kan dog, ved at studere den
hvide kats stamtavle, undertiden
få en anelse om, hvilken geno-
type, katten måske har, og der-
ved spare et par parringer til fast-
læggelse af geno§pen.

Tilsidst må jeg lige vende tilbage
til farven chokolade, som lovet
'førhen i artiklen.

I skemaet er ikke medtaget far-
verne chokolade og iilla, idet

disse farver ville gøre skemad
uoverskueligt og større.

Chokolade er en selvstændig
farue, og ikke som mange tror,
fortynding af sort eller brunt. For-
tynding af sort eller brunt er blåt.
Fortyndingen af chokolade er lil-
la.

En sort (brun/brunmasket) kat
kan have gen for chokolade, og
derfor give chokolade afkom.
Har denne sorte kat samtidig gen
for blåt (fortyndingen : recessivt
gen) vil der også kunne komnre
lilla afkom.

Derimod vil to chokolade kat-
te aldrig kunne give sort (brun-
masket) afkom, Iigesom choko-
lade parret til lilla ikke kan girre

blåt. Dette fordi, at chokolade er
et recessivt gen.

Til allersidst, for at gøre det
hele lidt mere spændende, skal

man have en fortyndet farve eller

reiessivt gen frem, må dette gen
ligge hos både faderkat og mo-
derkat, altså, vil man lave en
colourpint, vil første generation,
hvor man parrer fuldfarvet perser

til colourpoint, kun udvise fuld-
farvede persere, disse vil imidler-
tid have anlæg for colourpoint
(siamgen), og vil parret til anden
kat med siamgen kunne give co-
lourpoint. Og ønsker man at larc
chokolade persere, skal både fa-
derkat og moderkat.have anlæg
for det recessive gen for choko-
lade, for at man kan få chokolade
persere.

Jeg håber, med denne artikel,
at have fjernet nybegynderes
skræk for genetik, så de herefter
vil forsøge at lære symbolerne,
og lære mere orn det emne, der
er nødvendigt, hvis man vil for-
s(zge at lave et godt opdræt, nem-
lig genetik.

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

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

rl

§a

a

AF FREDENSLUND:
Lis Rhymer Friis

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

telefon 04-43 41 53

VON TRIPWITT:
D. Hansen & R. Ktlhler

Toften 41, 6330 Padborg
telefon 04- 67 01 76

Bøgebjerg
telefon

7, 547'l Søndersø
09-89 15 03
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HISTORIE MED LYKKELIG UDGANG

Jeg vil gerne prøve at fortæl le om
en Hellig Birma killing, som jeg

købteimartsiår.
Da jeg havde haft ham i 4

dage, fik han diare6. I starten tog
jeg det meget roligt. Jeg ringede
til opdræfteren, og fik at vide, at
jeg skulle holde ham på diæt.

Da der var gået en uge, gik jeg

til en dyrlæge, og fik at vide, at
han havde tarmbetændelse. Så

fik jeg pennicilin til ham. Det
hjalp i to dage, så startede da
forfra. Jeg ringede til dyrlægen,
der sagde, jeg skulle fortsætte,
samt give ham vismut. Det hjalp
heller ikke! Jeg talte derefter med
o@rætterens dyrlæge, som men-
te, at det var ormeæg fra min sto-
re kat. Derfor kørte jeg ormekur
på dem begge to, samtidig med
at den lille kun måtte leve af
franskbrød, kartoffelmos samt en
kvart teske torskerogn hver dag.
Dethjalpi5dage!

Da det hele startede Iortra, fik
jeg at vide, at han skulle vokse
sig fra det. Da der var gået 1%

måned vejede han stadigvæk
kun 1100 gram.

Som den sidste udvej, prøvede
jeg en ny dyrlæge, som var kom-
met til Århus. Han var den enesb
ud af 3 dyrlæger der foreslog en
afføringsprøve, samt fortalte mig
atder var noget diætmad til katte
der hedder Prescription Diet. Det
var den prØve, samt det foder der

reddede min kat. Han fandt ud

af, at katten havde grønne strep-
tokokker.

Nu er han næsten helbredt.
Samtidig har han taget over 1 ki-
lo på i løbet af 14 dage!

Så tusind tak til en vågen dyr-
læge, samt Prescription Diet.

Med venlig hilsen
Susan Drachmann.

REFERAT FRA STUDIEKREDS VEST

Søndag d. 16-3-86 tog studie-
kreds Vest hul på aktiviteterne
for 1986.

Der blev lagt ud med et in-
teressant foredrag om ABYSSINI-
ER-katten, holdt af Lis Rhymer
Friis. Foredraget blev underbyg
get af et stort billedmateriale,
dels egne billeder dels special-
bøger skrevet om aby-en. Lis for-
talte om kattens standard, sorn
nok er den, der har ændret sig
mindst i tidens løb, og om aby-
sinierens rejse fra Abysinien til
England, hvor racen er megd

højt skattet, og derfra videre til
Danmark.

Under den almindelige snak
efter foredraget, fortalte Lis orn

de amerikanske udstillinger, hun
havde besøgt under et længerc
ophold derovre. Hun fortalte at i

USA er det obligatorisk at ejeren
selv bærer sin kat fra buret til
dommerrin§en. Noget lignende
har været torsøgt i Norge, hvor
det endnu er på eksperimentsta-
diet. Dette indeholder jo unægte-
ligt mange interessante aspekter.

Det kunne være spændende at få

startet en dialog om emnet.
Fremmødet til denne hygg"-

lige søndag var fint. Der er plan-
lagt mange interessante aktivitet-
er fra Studiekreds Vest i -86, hvor
vi håber på stor opbakning fra så-
vel nye som gamle medlemmer.

Til slut skal nævnes at grundet
stort arbejdspres i forbindelse
med eksamen, har Erik Lund
overdraget hvervet som studie
kredsleder til Elna Lykke, Blå-
vand.

For Studiekreds Vest
Vivian Elling
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Nu danske katte
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Mange katte lider afurinvejssten.
Forbliver de ubehandlede kan
tilstanden medføre døden.

Dct amerikanske diætprodukt,
Prescription Diet, kan både forebygge
og hclbrede mange urinveislidelser
Og så kan katten li' det.

Kutt.rN urinveje er megel sarte.
Før eller siden rammes mange katte af
urinvejslidelser og ofte dannes urin-
veissten. Det gælder i lige høj grad hos
hunkatte, hankatte og kastratei. I sær-
lig svære tilfælde ses totalt urinveisstop.

Med Prescription Diet er det mu-
ligt at forebygge denne smertefulde li-
delse. Prescription Diet c/d er et ameri-
kansk diætprodukt, der er blevet til på
baggrund af mange års forskning. Det
er udviklet og fremstillet af verdens
absolut førende eksperter på smådyrs-
omrtdet, dyrlægerne Mark Morris lr. og
Lon Lewis. Produktet er sammensag så
det nøjagtigt dækker kattens nærings-
behov, hverken mere eller mindre.
Dette er af afgørende betydning idet
deg der fører til dannelsen afurinvejs-

Prescription Diet anvendes i dag
overalt i Amerika som fuldfoder til
voksne katte. Det fås både som dåse-
mad og tørfoder. Katten kan lide det,
og det er let at fodre med. Ud over
Prescription Diet skal katten blot have
adgang til rigeligt friskt vand.

Fordi c/d er en let fordøielig diæt,
nedsættes mængden af affaldsstoffer,
der skal udskilles. Det betyder, at uri-
nen kommer til at lugte mindre stærkt
og at mængden af afføring nedsættes *
katten bliver nemmere og rarere at
være i stue med og får en smuk pels i
tilgift.

Prescription Diet er ikke bare et

sten, synes at være ,over-
skudsprodukter" fra den al-
mindelige kattemad. Specielt
indeholder mange produkter
for meget magnesium.

dukt i den rette dosering.
Prescription Diet forhandles
derfor kun af dyrlæger.

I)iet.
Diætkost fra

10
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REFERAT FRA STEWARD-KURSUS

Lørdag d. 5-4-86 holdr JYRAK i

samarbejde med studiekre&
Vest premiere på et steward-kur-
sus på Torrup Cl. Skole, Alslev.

Kurset var bygget op efter mo-
del af de »rigtige« udstillinger
med katalog, burnumre, hals-
bånd og det hele. Der var med
bragt 15 kafte af næsten alle ra-
cer. Kurset var inddelt i flere
afdelinger for at give deltagerne
så bredt kendskab til en stewards
arbejde som muligt.

Første afdeling bestod af err

meget grundig gennemgang af de
tilstedeværende racers standad
forestået af Hanne Sofie Sneum
assisteret af Jesper Døpping. Me
dens standarden blev gennemgå-
et af Hanne Sofie, viste Jesper
hvordan hver enkelt race skal
præsenteres, både på domnrer-
bordet og fra scenen.

Efter endt gennemgang gik vi
over til praktiske øvelser. Defte
var meget spændende da kort-
hår, semi-langhår, Ianghår og
Siam/OKH, jo som bekendt skal

præsenteres på hver sin måde.
Øvelserne foregik på en megd
afslappet måde, og kattene tog
hele postyret med aristokratisk
ro, selvom vi til at begynde med
tog lidt kejtet på dem.

Efter middagspause med med-
bragt mad, fortsatte de praktiske

øvelser, og nu gik det bare helt
»professionelt« for sig med aftør-
ring af borde og bure, præsente-
ring af kattene for Hanne Sofie og

.lesper, præsentering for ,publi-
kumn, o.s.v.

Sagt med få ord: Det var en
fantastisk lærerig og hyggelig lør-
dug.

Ti lslutningen ti I steward-kurset
var så stor, at vi desværre var
nødt til at meddele flere interes-
serede medlemmer, at vi var bo-
oked helt ind.

For Studiekreds Vest
Vivian Elling

NEKROTOG
Den 15/4-86 mistede opdræl
Thai Vally sin initiativrige leder
Vally Jensen, og vi andre en god
og hjælpsom kammerat.

Vally var i en årrække medlem
af Racekattens bes§relse, og re-
daktør af klubbens blad, som hun
redigerede med stor dygtighed
og indsigt i de mange ting, der
vedrører katte.

Vallys hobby var blandt andet
tegning, og tegningerne havde
hun sans for at bruge i bladet

hvor de sprudlede og gav artikler
det lille pift, så man fik lyst til at
læse dem.

På Racekattens udstillinger
henvendte man sig aldrig for-
gæves til hende om hjælp eller
oplysning, der blev givet med
stor venlighed.

Vally sparede ikke sig selv når
målet var at glæde andre.

Yi føler med hendes familie,
hvor savnet må være stort.

Æret være hendes minde.

van

UE

med gyld ig

under betryg-
gende forhold

Kun

v/Anne Ehlers Olsen og Finn Dall
Humlevej 2 - Ustrup - 6500 Voiens

Telefon 04 54 55 47
Foto:
Gr. lnt. Ch. Dauphin ,yan Coppelstock

tionsattest mod-
tages til parring
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Det var ligesom om, at denne,
den største udstilling Jyrak endnu
har holdt, bare fungerede perfekt

under alle forhold. Lige fra dyr-
laegekontrollen lørdag morgen,
til afslutningen søndag aften.
Ventetiden ved dyrlægekontrol len
var minimal, og det nye system
fungerede godt. Vi kunne tyde-
ligvis fornemme, at udstillerne
også var glade for, at der var sat
et par »mandn af, til at vise vei
hen til burene. Selv garvede
»mange gangs« udstillere får et
plaget udtryk i ansigtet, når de
lørdag morgen står med et bur-
nummer i den ene hånd og en
kat i den anden, og skuer ud over

Nr. 482 Cæfi Braun Brimir (brunmasket siam)

12

Nr. 549 Winnetou's White Nerina (foreign white OKH) BIS-OKH unSdyr

SØN D ERBORC U DSTI LLI NG EN
DEN 3-4 MAI 'l986.

en hal, der mest af alt ligner et
varehus i udsalgstid.

Der var 550 katte, og kun
meget få udeblev. Publikum
svigtede da heller ikke, det gode
vejr til trods. Der kom omkring
12-1300 besøgende for at se på

vores katte, og spredte bemærk-
ninger fra publikum, viste da
også, at de var tilfredse med
hvad de så.

Som sædvanligt blev der ar-
beidet på højtryk i sekretariatet
og i informationen, og kaffe-
damerne havde heller ikke
megen fritid. Der var mylder
foran et par af burene, og så man
nærmere efter, viste det sig selv-

[ølgelig at der var killinger i. lh,
hvor blir man dog aldrig nogen-
sinde træt af at se på, og beundre
de små killinger.

Et lille hjertesuk fra natte-
vagterne, om at folk vil lukke,
ikke låse, deres bure lidt bedre
og mere forsvarligt inden de går
lørdag aften. Der fås piberensere
til det samme i informationen.

Søndag morgen mødtes alle
igen, ilørt godt humør. Dagen var
præget af fest og farver, og vejret
var så dejligt, at et par af dom-
merne kunne nå at »slikkeo sol-
skin etter bedømmelserne, og
inden præmieuddelingen og Best
in Show, der i øvrigt blev en

Nr. 331 Cr. lnt. Pr. Marica's Læpold (onel aby)
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smule forsinket, på grund af ud-
nævnelsen af en ny dommer. Vi
Ønsker hermed Per Borch hjertlig
til lykke med eksamenen.

Udstillingen sluttede kl.17, og
det skal Iige nævnes, at aldrig har
vi fået tømt en hal så hurtigt. 2

timer efter ,lukketidn var alle bu-
rene nede. En stor tak til alle de
mange hjælpere som fik hele

opstillingen {ør og oprydningen
efter udstillingen, til at glide så

let.
Sidst, men ikke mindst, en tak

til dommere og stewarder for
deres store tålmodighed med
vore firbenede kæledyr. Det er jo
sluttelig dem det hele drejer sig
om' 

Helle.

Nr.322 Valentin v. Samland (vildtfarvet somali) (D) Nom. BIS remilanghår

Nr. I 75 DK Fnugge Fashions Adrienne (rødihvid
perser) BIS langhårkilling

Nr.309 lnt. Ch. Torvmyra's SaSres (agouti,/hvid
norsk skovkat) BIS semilanghår
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RACEKATTENS ADFÆRD OG PLEIE

INTRODUKTION

Kattens smidighed, elegance og
uafhængighed, det er det, der til-
taler mennesket. Katten er de
eneste husdyr, vi aldrig har be-
sejret. Sådan var ordene af F.B.

Eddy i hans berømte debut i »Na-
tional Geographic 'l 928« »Katte
panterens sjæl«. Eddy fortsatte
»Tag et barn, en hundehvalp og
en killing og sæt dem i nærheden
af noget faretruende. Barnet vil
skrige efter hjælp, hundehvalpen
vil sætte sig i total underkastelse,
men killingen vil krumme ryg,
hvæse og være klar til kamp«.
lfølge min viden var det fore-
gående konklusionen af en af-
handling om kattens adfærd præ-
senteret sidst i tyverne. Der er si-
den F.B. Eddys tid, skrevet flere
bøger om emnet. Desværre har
de fleste u-ndersøgelser af adfærd
omhandlet den almindelige hu*
kat og af forståelige grunde, da
det er denne kat, der danner kat-
tedyrlægers økonomiske basis.
Derfor har publiserede arbejder
indtil nu stort set ignoreret for-
holdene medicinsk og socialt for
katterikatten, da dens levemåde i

høj grad er forandret ved inde
spærring, en voksende tæthed i

population og vigtigst, igennen
kontrollerede avlsprogrammer.
Disse menneskekontrollerede
parringer er planlagte for at lave
showkillinger, som ifølge udstil-
lingsstandard, altid skal besidde
karektaristika i direkte uoverene
stemmelse med kattens overle-
velse som art.

Det er bevist, at showtypede
persere, der sæftes fri for at leve
en slags »naturkat-situation«,
meget hurtigt vil forandre sig. I

løbet af få generationer vil hele

populationen vende tilbage til en
slags ,semi-vild-type, en type
soN'n er mere egnet til overlevel-
se.

Pelsen vil blive kortere, næsen
meget længere, kroppen spinkle
ret øjnene meget mindre og lyse-
re i farven og de fleste pelse vil ffi
en agouti eller tabby mønster.

lntelligens, (instinkter) listig
hed atletiske evner, vil gennem-
gå en hurtig proces af naturlig
selektion, alt stigende dramatisk i

de første to eller tre generationer.
Naturen er en ubarmhjertig eli-
minator af alt det svage og rI-
brugelige.

Da showkatten er dårlig tilpas-
set til overlevelse i naturen, en
menneskeskabt blasfemi imod
naturen/ vil den næsten være en
kuriositet. Enhver dyrlæge som
ikke har kendskab til denne kats
Miljøbestemte, genetiske og ad

færdsmæssige forskel fra huskat-
ten, kan ikke være kompetent i

en total kattepraksis.
Artiklen her er baseret på to

dyrlægers, iagttagelser af kattes
adfærd, det er Dr. Fox og Dr.
Hart: Adfærdsbeskrivelserne vil
kun gælde kafterikattes adfærd,
hvis liv er planlagt forud, forbe
redt og beskyttet af mehnesker,
som de ikke kunne leve foruden.
Væk er kampen mod nabokatten,
jagten efter mus og fugle, beskyt-
telsen af unger imod indtræng-
ende. Den rigtige katterikat er
fanget totalt i dens hjemmemiljø.

I modsætning hertil er huskat-
ten. Dr. Fox siger: »Huskatten
nyder frugten af to verdener. den
tæmmede og den vilde. Katten er
en oprøtet, mennesket tæmmede
ikke katten, det var nærmest om-
vendt, katten har magt over sine
omgivelser og sin ejer«.

BUROPBEVARING
Det, der igennem en periode har
været en glimrende opbevarings
plads, har undergået en foran-
dring, der desværre gør stedet u-
egnet til buropbevaring.

Det er svært at finde et nyt
sted, så derfor prøver vi på denne
måde.

Kender du et medlem - en
ven - et familiemedlem eller
andre, der står med en lade, de
ikke har noget at bruge til?

Naturligvis er der nogle be-
skedne (!) krav til det nye sted:

- gulvareal 35-50 kvm

- betongulv (plan)

- tøtt

- adgang til vand

- gode tilkørselsforhold for
lastbil

- a'fløb

-el
Hvad kan klubben så tilbyde til
gengæld?

Jo, to gange om året er der et
svineri ved burrengøridg til ud
stilling. Naturligvis rydder vi op
efter os, men selve seancen ple
jer at byde på en masse under-
holdning, da de fleste plejer at
anse det for en spøjs omgang.

Penge?
Tjah, lidt kan det vel blive til,

ring, så taler vi om det.

Richardt.
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) FRtERt, PARRTNG OG
CRAVIDITET

For katterikatten er parring min-
dre risikofyldt, end den er for den
omstrejfende huskat og sex er
sjældent forbundet med fare for
dens helbred. En god avlshan,
der lever med sin gruppe af hurr
ner, elsker og parrer alt entusias-
tisk. Han er ikke sat i den pre
kære situation at skulle forsvare
sit territorium, så kamp og flug
ekisterer ikke.

Nogle katterier holder flere ak-
tive avlshanner gående sammen,
uden at de har kontakt til hurr
kafte. Når en hunkat skal parres
udvælges en hankat og han flyt-
tes til hunkattens gemakker: ldis-
se tilfælde bliver hankattene sæd-

vanligvis gode yenner.
Hankatte, der er holdt på disse

to måder, strinter normalt ikke så

meSet som hankatte, der kan se

andre katte, han er separeret fra.
Men 75o/" af de aktive avlshan
ner vil dog strinte lejlighedsvis,
også under de mest ideele for-
hold. Nogle gange kan også af-

føring blive tolereret imellem
avlshanner. Enhver han, der le
ver med andre hanner som han
afskyr, kan bringes op på at strin-
te utrolig meget,....næsten altid i

retning af den hadede rival. En

kafterihans strinten må til tider
opfattes som en kærlighedsgave
til dens ejere.

Blandt andet p.g.a. hankattens
territoriale markeringer skal man
nøje overve.ie, om man vil be-
holde sin egen hankat, med
mindre man har faciliteter til det.

De fleste avlshanner, der brug
es rutinemæssigt i et avlspro-
gram, vil parre en given hunkat 5

gange i løbet at en halv times
periode, og derefter hvile i få ti-
mer oB så tage fat igen, dette vil
gentage sig nogle gange. Derr
næste dag vil hannen, selv om
hun ber om gentagelser, kede sig

og se sig om efter andre hunner
og han foretrækker en ny, frenr
for den han lige har parret.

Det er overordentlig let at ud
sætte en hankats sexuelle ,pro-
duktivitetu igennem overdrevm
menneskelig socialisation. Han-
katten der foretrækker menne

skeligt selskab fremfor kattes, vil
sikkert ikke starte med at parre
før to-årsalderen, specielt hvis
han er en smule sky overfor den
uundgåelige hvæsen og slåen,
som mødet med en mindre er-
faren hunkat vil bringe. Denne
type hankat vil næppe få succes
nred at parre, med mindre han
får en løjelig og erfaren hunkat.

Selv de mest pålidelige avls-
hanner kan finde på at angribe
hunner i løbetid istedet for at for-
søge på at parre dem. Dette sker
normalt ikke i hans eget harem,
men snarere med en hun, der er
sendt til fra et andet katteri. Sæd-
vanligvis kan dette undgåes ved
at bade hunnen og pudre hende
på nakken, før hun introduceres
for hannen (af indlysende grun-
de, burde badning af alle ind
kornne hunner være en rutine-
mæssig praksis). Efter badet, bør
den efterfølgende introduktion
ske ved, at ejeren klør hunnen
ved haleroden, så hun indtager
parri ngsposition (formodentl ig er
hun i løbetid) med bagdelen i

retning af hannen, så vil han
holde sig tilbage og vente indtil )

t ,

SPECIALOPDRÆT AF
BRUNMASKET SIAM

- LEJLIGHEDSVIS
KILLINGER TIL SALG...

Kis/Mogens østerby
Klingeskov 13' Klintebjerg

D K' 545O Otterup/O9'8218

KI

44
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) hun er villig istedet for at angribe
hende.

Også hunkatte, som er vokset

op med for meget menneskelig
selskab og med for lidt kendskab
til andre katte, er hyppiSt megd
dårlige at sende til parring. Dette
er sædvanligvis sandt, hvis hun
katten kommer til parring i et

andet katteri. Af denne grund

skal opdrættere være specielt
varsomme, når de sætter en konr
mende avlshun ud i pleie som
kæledyr, for senere at hjemtage

hende til parring. Kæledyr som

disse vil, når de vender tilbage til
parring, vaere ,hekse« o8 selv

den mest tålmodige avlshan må

sige, at han har fået hænderne
fulde, når han forsøger at gøre til-
nærmelser.

Katteri kattens typiske parrings-

adfærd, specielt perseres, er nor-

malt mere kærlig, end strejfende
huskattes. Det er ikke sjældent

at man ser unormale parringsstil-
linger, som at ligge på en ere
side eller at hanner glemmer at
bide hunner i nakken. Et al-
mindeligt problem er, at en hun-
kat i stærk løbetid glemmer at

i ndtage opretstående førparrings-
position. Idenne situation vilden
erfarne hankat løfte hendes bag-
parti i sine arme og holde hende i

denne position indtil han fuldfø-
rer parringen. En succesfuld par-

ring vil næppe ske, hvis denne
type hunkat kommer til en uer-

faren hankat.
En katterihun spinder ofte

højt, når hun først er blevet be
steget og ophører ikke før par-

ringen er overstået. Den typiske
efterreaktion fra hunnen (højt
gennemtrængende skrig, træk-
ken sig væk og hvæsen af han
nen), er ofte reduceret til en lav
knurren, langsom frigørelse fra
hannen, og så en simpel rullen

og kurren. Men hvis der ikke er
den mindste slags reaktion efter
at hannen har trukket sig tilbage,
så vil kattene ikke have fuldlørt
parringen.

Unge hanners avlsaktivitet må
kontrolleres, hvis de har en til-
strækkelig parringslyst og en del
avlshunner til rådighed. For til ti-
der vil en overaktiv han udvikle
en ødematøs penis. Dette kan

måske lyde morsomt for læseren,
men det er et alvorligt problem,
for blærebetændelse er en al-
mindelig følgesygdom af denne
tilstand. Derfor er det meget
klogt at bevare en høj syrlig dia
i et katteri. Hunkatte kan også
pådrage sig blærebetændelse ef-

ter sexuel overaktivitet. Den syr-
lige diæt (råt kød dagligt, og til-
sætning af ascorbinsyre), forenet
med en fornuftig avlaktivitet vil
normalt forebygge blærebetænd-
else, men det er stadig nød- )

l6ttegrus
,,NATURE CAT"

Fyld kattepotten
med ca. 5 cm
NATURE CAT

Fjern klumpen

Når potten har
vaet benyttet
klumper gruset.

Efterfyld med
NATURE CAT

Naturprodukt, opløseligt i

vand. Opsuger væde hur-
tigt. Caranteret asbestfri.
Billigt i brug.

08-2863ry1
AT{D BETTEB VALUE

JUMBOSIZE

CAT
LITTE

SAFE.CLEAN
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) vendigt med meget forskning på

området.
Alle katte har evnen til at kon-

centrere deres urin, hvis de kun
har begrænsede vandmængder
til deres rådighed. Denne hø|e
koncentration vil ofte være skyld
i at de udvikler urinvejssten.
Nogle katte er genetisk dispone-
ret for blærebetændelse, fordi de
har arvet et ekstremt lille urinrør,
og bare det mindste ,granu af
»grus« kan forårsage en bloke-
ring af urinrøret. Dannelsen af
urinvejssten kan ofte afhjælpes
ved at de drikker meget vand.
Undersøg pH af det vand I giver
katten (hertil kan anvendes ptl
papir), hvis den er over 6,5 skal
man tilsætte vingær eller ascor-
binsyre for at bringe pH ned til
ca. 6,0.

Enhver avlshan har sædvanlig-
vis en ,farvoritkonen og andre
han keder sig ved at parre eller

endog afviser. Det er almindeligt
for hankatte, at de foretrækker
bestemte farver, racer ogleller
personligheder og de kan afvise
at parre en given hun p.g.a. en

eller flere af disse indfald. Ejeren

af et mangeartet avlskatteri kan

møde hunkatte, hvis valg af ma-
ge er forskellig fra eferens valg
Hvis en hunkat er forelsket i en

bestemt hankat, vil forsøg på at

parre hende med en anden han
ofte mislykkes. Hvis man fjerner
hende, så hun hverken kan se

eller høre den sande kærlighed,
kan det af og til hjælpe, men
metoden er på ingen måde idiot-
sikker.

Graviditetens længde er for
perserhunner 65 dage, 2 dage
længere end en huskats, og for
renavlede korthårskatte vil gravi-
diteten tage 62 dage. Det er ikke
sjældent eller særlig farligt for
bestemte hunkatte at gå 67 dage

eller længere. Og det er alminde
ligt at føde 2 eller 3 killinger en
dag, og såføde en killing en dags
tid senere, uden at killingen eller
moderen tager skade.

Desværre vil man ofte værc
nødt til at foretage kejsersnit på

en fødende kat, der er bragt tiI en

dyrlægeklinik, fordi de fremme-
de omgivelser altid kan bekymre
en hunkat nok til, at hendes veer
ophører.

Derfor vil overbekymrede eje-
re ofte se, at de har en unormal
høj procentdel af kejsersnit. I

mange katterier vil indavl utvivl-
sornt også give mistanke, hvis
der er en høj rate af fødselspro
blemer, oB især når usædvanlig
store avlsproblemer fortsæfler
med at dukke op, skulle den klo-
ge opdrætter overveje at parre
med en ubeslægtet, for atforøge
I ivskraften og frugtbarheden, selv
om det ofte vil forringe typen.

Det er meget vigtigt, at den
gravide katterikat bliver gjort be-
kendt med sin fødekasse i god

tid, Iør hun skal nedkomme. Og
hvad der er endda mere vigtig
er, at hun personligt godkender
ejerens valg af kasse og place
ring. Mange svære fødsler er
forårsaget af intet mindre end
kattens forbavsende evne til psy-
kologisk at kontrollere sine fød
selsveer og showkatte er ofte su-
perfØlsomme, hvad dette angår.
Dårlig pasning af killinger,
mangel på mælk, kannibalisrne
og mange andre moderlige pro-
blemer er ofte direkte følger il
moderens utilpashed med det
fejlagtige miljø mennesket har
skabt.

Under fødslens første stadie,
der sagtens kan vare 48 timer,
udvider livmoderhalsen sig, og
der er ingen synlige livmoder-
reaktioner, selv om livmoderen
føles fast ved undersøgelse. Kat-
ten begynder at spinde på en u-
sædvanlig måde, temperaturen
falder og ø.inene udspiles. Den
følgende livmoderudvidelse er

LÆSERBREV
Kære Hvæssebræt.

Jeg havde for ca. et års tid siden

en oplevelse, som allerede

dengang gav mig en ide, men

først nu er jeg helt fast besluttet
på at gøre noget ved sagen.

på at gøre noget ved sagen.

.leg har en hunkat der for 1 år

siden fik een killing. Heldigvis
kun een, for det viste sig, at hun

ikke havde mælk til den. Jeg gik
hjemme og havde tid og mulig-
hed tbr at opflaske denne lille
hankat, der i mellemtiden er
flyttet hjemmefra og vejer næst-

en 4 kg.

Men så her et års tid efter ringer

et andet medlem af klubben til
mig og fortæller, at hans hunkat
havde fået 4 killinger 2 dage for-
inden. Desværre et par dage for
tidligt, men det viste sig også ved

denne hunkal, at hun ingen
mælk havde til sine killinger.
Han havde glædet sig sådan til at
hans kat skulle få killinger og så

blev han nødt til at aflive 4 race-

rene killinger. Det er ikke særligt
spændende.

Dertor har jeg nu fået den ide.
at man måske kunne oprette en
ammetjeneste, som går over en
person/ hvor man kan henvende
sig i tilfælde af at ens kat kun har
een killing, eller ingen mælk har
til at opfostre sine killinger med.

Den centrale person, kunne så

formidle den nærmeste adr. på

en amme i det tilsvarende om-
råde. Det behøver jo ikke at dreje
sig om den samme race som kil-
lingerne, bare ammen er fri for
sygdomme, og den pågældende
ejer af hunkatten kunne selv
aftale en evt. pris for at han/hun
stillede sin kat til rådighed.

Jeg håber at andre medlemmer
er med på ideen, så vi kan gøre

noget ved sagen.
Med venlig hilsen
Martina Sombray

Østervel 14
Vognsbjerg

5935 Bagenkop.
Tlf. 09-56 1B 47.

17



) synlig, veerne starter og bliver
gradvis mere intense og hyppige
re, efterhånden som andet stadie
af fødslen skrider frem. Når veer-
ne bliver meget intense, holder
katten ind imellem op med at

spinde. Fra den første meget in-
tense ,knurhårstrækkende« ve til
den første killings nedkomst, går
der ikke mere end 2 timer. Me
dens de fleste korthårskatte (und-

tagen Exsotic), generelt har la
ved at føde, og er i stand til atgø-
re killingen i stand og fjerne ef-

tebyrden efter hver killing, ser

man af og til, at nogle katte er

meget afhængige af deres ejeres
tilstedeværelse og hjælp. Eks-

tremt kortskallede (peke-face) in-
divider har ofte meget besvær

ved at æde efterbyrden og kan
endda være ved at kvæles i den, i

åeres forsøg på at være moder.
Hvis hun får problemer skal mo
derkagen fjernes fra fødekassen.
Katterikatten vil ofte være lang-
sorn m.h.t. at fjerne fosterhinden
fra killingens hoved, og killingen
vil derfor være ved at kvæles.
P.g.a. disse og mange andre irr
stinktive og fysiske utilstrække-
ligheder vil specielt den forskel-
ligartede avl af højt opdrættede )

SNYD IKKE DIN KAT

Er katteejere mere tilbøjelige til
at fodre med fabriksfremstillet
fuldfoder, end hundeejere?

Lille mis er helt afhængig af
den kost, vi giver den. Og det er
ikke alle katte, der er i stand til at
protestere lige så kraftigt som

Carfield. Hans tobenede far ræk-

ker ham skålen og siger: - Så er
der mad, dit kræsne læs. CarfieH
kigger på maden med mistænk-
somme BrØnne øjne og hvæser:

- Hvad er det? Den tobenede
svarer: - Dyremedaljoner med
waldorfsalat og franske trøfler
garneret med tomater marineret i

champagne! Og Carfield skriger:

- Nu igen!
Alt for mange katteejere spring-

er over, hvor gærdet er lavest,
vender en dåse kattemad ud i en

skå|, og det var så det måltid.
Hundeejere er mere omhygge-
lige, de sØrger for varieret kost og
kosttilskud i form af vitaminer og
mineraler.

Kattemaden er vitaminiseret
og tilsat mineraler, vil katteejer-
ne svare. Det er også rigtigt, men
mis bør have lidt mere fantasi-
fuld kost end fisken i dåsen.

Katte er konservative hvad an-
går mad. Derlor bør deres kost-
vaner være lagt allerede som kil-
linger. Katten skal have alsidig
kost, og den skal både være ve-
getabilsk og animalsk, derfor kan

en del af kosten godt stamme fra
husholdningen. En alsidig kost
giver en sund kat med blank pels.

Arno Wolle, Danmarks mest
kendte naturlæge, har i mange år
forsket i kosttilskud til både dyr
og mennesker. Han siger: - ln-
dustrimaden er hverken nyttig for
mennesker eller dyr, udpint, som
den er, for det nødvendige ind-
hold af vitaminer og mineraler.
Derfor er der vigtigt, at katten får
et tilskud, som er nøje tilpasset
dens naturlige behov.

Arno Wolle har fremstillet et
rent naturprodukt uden farvetil-

sætningsstoffer. »Mis Wolle« er
et nærende kosttilskud, som
indeholder stimulerende
indeholder stimulerende lægeur-
ter, vitaminer og mineraler i pul-
verform. En lille teskefuld daglig
i maden er nok til at holde katten
sund og rask, fordi dette tilskud
styrker dyrets i munforsvar og me-
virker til dannelsen af nye celler,
samt hærder knogler og muskler.

Yderligere oplysninger om
»Mis Wolle«: Arno Wolle's Na-
ture Medicine, Buesøvej 19, Kat-
tinge, 4000 Roskilde, tlf . O2-4O
28 67.
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) showkatte kræve at man skal væ
re tilstede ved alle fødsler.

Den mest typede killing vil *
den tvivl være den svageste, oB

hvis man vil redde den, er det
foreneligt med at give moderen
hjælp når det behøves. Killinger
født med enden først bør rutine-
mæssigt blive svunget i strak
arm, for at centrifugalkraften kan
få al den væske ud, som evt. er

blevet inhaleret i fødselskanalen.
Omkring 40% af alle killinger vil
blive født ved sædefødsel, og det
anses ikke for unormalt.

Under graviditeten må man al-
drig bruge medicinen Griseoful-
civin (fulcivin). Fulcivin er effek-
tiv overfor ringorm/svamp.'Dd
er min erfaring at fulcivin kan
forårsage midlertidig sterilitd
hos hanner og fulcivin kan for-
årsage fosterskader og /eller a-

bort hvis det er givet indenfor de
lørste 3-4 uger af graviditeten.

a

Katten på et tidligt stadie af fødsels-
veer. Øjnene er halvt lukkede mm
udspilede, og katten spinder.

ulven.o Dr. Fox lægger vægt på:
Soignering er den vigtigste akti-
vitet for mange kafte i anstreng-
ende perioder.« Hvor huskatten
sædvanligvis ordner sin soigne-
ring selv (p.g.a. dens mere asG

ciale natur) vil katterikatte, spe-

cielt langhårskatte, ofte være af-

hængige af katteriets assistance
og hjælp til den daglige soigne
ring. Der er virkelig mange pers-

ere, der næBter at soignere sig

selv, måske undtaget vask af ho-
vedet efter et måltid. Hunkatte,
der lever sammen med hankatte,
bliver hyppigt lokket til at soig-

nere hannerne. Aktive avlshan-
ner er ofte ret dovne, hvad angår
deres egen hygiejne. Endog vok-
sende killinger forventes at hjæl-
pe til. Som før nævnt vil avls-
hanner, der lever sammen, bliræ
gode venner og de vil forkæle
hinanden med gensidig soigne
ring. P.g.a. den abnormt korte
næse, hos mange showtypede
langhår, vil de ofte have svært
ved, at pleje sig selv og killinger
effuktivt. Nyfødte killinger skal

kigges grundigt efter for mangel-
fuld pleje/rengøring. Smør smurt
på killingens ende kan normalt få

en negligerende mor til at holde
killingen renere, men killingen
skal også kigges godt efter for
hård mave. Hvis der er tvivl, vil
en varm, fugtig og ru vaskeklud
kunne få af{øring og urinerirg
igang. Hvis der observers aflø-
ring og fugt i killingernes kasse,

så er det et sikkert tegn på at
moderen negligerer dette omr&
de, det samme gælder synlige
beskidte hår på killinger. En god

mor holder killinger og kasse ab-
solut pletfri, men det forventes
ikke af de fleste showkatte.

Katterikatte er af og til mere
interesserede i at være hos ejeren
end ved deres killinger. Det gæl-
der specielt unge hunkatte med
deres første kuld. Et stille bur i

badeværelse eller et meget lille
rum er en hjælp, og den nye mor
bør blive ladt alene så meget
som muligt. Enhver distration bø

urdgåes, især af andre katte ogl
eller mennesker. Frisk vand og
mad skal hele tiden være til-
gængelig. En grusbakke skal stå et
godt stykke fra killingerne for at
virke harnløs på hunkatten, hvis
den står for tæt på hendes kasse
vil hun måske alligevel ikke bru
ge den. Da mange hunkatte til-
bringer 9O"/" at de første tre dage
efter fødslen i kassen hos killing-
erne, kan forstopelse af og til
blive et problem. men selv om
mælk generelt kan forårsage di-
arre (og derfor ikke må bruges),
kan en lille smule dog være brug-
bar imod en let forstoppelse, som
ofte vil opstå i denne periode.
lsær hunkatte der har indtaget al
efterbyrd er modtagelige for for-
stoppelse.

Bære og jagtinstinkter ser ud til
at være undertrykte og eksisterer
måske, i nogle tilfælde slet ikke
hos katterikatten. Den alminde-
lige observerede aktivitet hos

huskatte, med at flytte killinger er
ikke nær så almindelig hos katte-
rikatten. Nogle enkelte ser ud til
at mangle dette instinkt helt, de
udviser kun hjælpeløshed, når

en killing er kommet for langt
væk fra kassen. Personlige obser-
vationer synes at underbygge en

teori om at nogle undertrykte
instinkter er kaedet sammen med
andre. Med andre ord, er der
manglende bæreinstinkter er der
også mangler på andre områder,
såsom jagti nstinkter. selvsoigne-
ri ng og hvæsn ing af klør . Det er i-

sær disse hunkatte man skal

holde øje med, ved fødslen og
om de holder killingerne rene.
Det er dog interessant at se, at
disse KAN LÆRE AT BLIVE CO-
DE MØDRE. Det kræver blot en

stor del af ejerens tålmodighed,
at hjælpe den til denne lærdom.
Hunkatte der hører under denne
kategori vil ofte være en komplet
fiasko ved det første kuld, men
de kan dog ved ejerens hjælp bli-
ve dygtigere til at klare de kuld,
der vil komme senere.

Janet Bloyd har lavet et inte-

9

Katten ved en »knurhårstrækkendeu.
Øjnene er vidt åbne, spinden ophø
rer, katten holder ve.lret og knurhåre-
ne er trukket spændt fremad.

SOCIAT INTERAKTION
OG SOIGNERING
Dr. Fox mener »Katten grundlæg-
gende er en art, der lever i err
sornhed, den mangler den grad
af selskabelighed og afhængig
hed der er karakteristisk for
hunden og den sociale jæger, )
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ressant studie over social pleje-
adfærd hos katte. 67 katte var
involveret, alle var indendørs-
katte i private hjem eller kat-
terier. Bloyds observationer blev
lagt sammen i syv tabeller. Alle
undtagen 7 aI de 67 katte var
regestrerede racerene (38 per-

sere, 12 siamesere, .l0 
aby-

siniere) så hendes konklusioner
er ret anvendelige her. Hendes
kontrol I iste over observationer er
både interessant, grundig og

REDAKTØR
Og så siger man, at det ikke er til
at.få arbejde i Danmark, altså

hvis det skal være lønnet!!!
Det er nu alligevel lykkedes

for vores stambogssekretær og
redaktør, at finde et lønnet job 

-udenfor klubben - der kræver 8
timer af hendes tid mandag til
fredag.

Da jobbet som stambogssekre-
tær i sig selv er tidskrævendg
kan hun vanskeligt overkomme
jobbet som redaktør.

Bestyrelsen kan derfor tilbyde
en post som redaktør på følgende
betingelser:

- at du har den fornødne tid
(2-3 timer mandag -fredag)

- du brænder efter at sætte dit
præg på Danmarks smukkeste
katteblad

- du har lyst/kan tåle at ar-
bejde sammen med et crazy
team

- du foragter betaling, da job-
bet jo alligevel er ulønnet

- du elsker at arbrejde i en
stresset situation - da der al-
tid mangler stof - og det der
er, kommer ca. 2 uger for sent.

Skulle du alligevel have lyst, er
du velkommen til at høre nær-
mere hos formanden. Det kan
ikke blive værre, bortset fra at du

skal overtage her og nu...

Richardt.
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Nr.470 Nissen's kuld. Bedste kuld siam/OKH. (En del af kuldet er ikke med)

indeholder følgende informationer

KONTROLTISTE OVER PLEIEADFÆRD

Opstod adfærden imellem:

! beslægtede voksne hunkatte

! beslægtede voksne hankatte

! beslægtede voksne han- og hunkatte

n beslægtede voksne hunkatte og killinger

tr beslægtede voksne hankatte og kilinger

tr beslægtede killinger

tr ubeslægtede voksne hunkatte

tr ubeslægtede voksne hankatte

tr ubeslægtede voksne han- og hunkatte

D ubeslægtede voksne hunkatte og killinger

! ubeslægtede voksne hankatte og killinger

! ubeslægtede killinger

Var adfærden en måde til:

D at vise kærlige følelser

tr at omdirigere fjendtlighed

n at vaske hinanden

tr at hilse

Andre bemærkninger?

Som resultat af den ovenstående
kontroliiste, er der lavet følgende
konklusion:
1. Soigneringsadfærd har funk- 2

tion som kærlighed, undgå-
else af fjendtlighed, soigne-
ring, hilsen, leg og sex.
Killinger er objekter for den )



) største del af plejeadfærden.
3. Soigneringsadfærden har en

beroligende virkning på det
dyr, der bliver udsat for den,
og katten ser ud til at nyde
soigneringen.

4. Når indespærrede katte er
velfodrede og beskyttede i-
mod stress, ser de ud til at
vise en social fremtræden lig
med løvers stolthed.

Det var.specielt interessant, at
notere sig Bloyds undersøgelser
danner paralleller, når det drejer
sig om mine egne voksne han-
ners reaktioner til killinger. En

almindelig mening er, at han-
katte vil slå enhver nyfødt killing
de ser ihjel, men det modsatte
ser ud til at være tilfældet med
katterihannen. De fleste ser ud til
at elske killinger, ofte bliver de
kærlige over for dem, at moderen
bliver irriteret over hans tilstede-
værelse og skræmmer ham bort.
Og killinger er normalt undskyldt
for alle slags mellemværender
med hankattens sædvanlige reg-
ler m.h.t. værdighed, privatliv og
etikete. Mange katterihanner vil
endog forsøge, at være »mor« for

nyfødte killinger, hvis de får den
mulighed.

I de sidste år, har Cat Fancy
Magazine været førende med
statistiske oversigter over forskel-
lige former for adfærd. I maj
1980 var emnet soigneringsvaner
og 965 katte var med i oversigt-
en. Da de fleste adspurgte var
ejere af huskatte, var den samle-
de statistik radikalt forskellig fra
den, der ville være opstået, hvis
ejerne alle havde været showkat-
teejere. Derfor kunne det være
interessant kort at se forskellene
her. I rapporten soignerede 167o
af langhårsejerne deres kat dag-
lig og 38% kun lejlighedsvis. Det
er næsten umuligt at holde en
showkat i kondition med mindre
den daglig soigneres og pudres. I

oversigten havde over 7O"h af de
adspurgte aldrig badet og 25'/"
havde sjældent badet deres kat.
lgen, showkatten bades normalt
hyppigt. Også selvsoignering er
omtalt, det ser ud til, at de fleste
huskatte bruger det meste af
deres vågne tid til at soignere sig
selv, 8O"/' af kattene falder
indenfor denne kategori. Og som
før nævnt, showkatte er normalt

mindre flittige med deres egen
soignering, end disse.

Det er uheldigt, at sammen-
lignende undersøgelser ikke
falder i god jord i racerent op-
dræt, da statistikker som disse er
samlet på et stort antal katte, og
kunne blive til stor hjælp til
opdrættere og dyrlæger.

BE}IANDI-ING AF SHOWKATTE

Showkatte, især hanner, reagerer
forskelligt på at blive taget op af
fremmede. Dommerne skal være
forsigtige og undgå at lugte af en
fremmed hankat, når en anden
skal bedømmes.

Generelt er katte, og specielt
showkatte, meget følsomme dyr.
Og bliver de involveret i kamp
med et menneske, et andet dyr
eller en anden kat, kan de blive
enormt uberegnelige og ustyr-
lige. En sådan opførsel er usæd-
vanlig hjemme, med mindre der
er områder den enkelte hader,
såsom soignering, pilletagning,
badning etc. Men denne slags
hysteri ses almindeligvis på ud-
stillinger, hos dyrlægen og imel-
katterivaler i et katteri. )

Nr. 496 AlleSretto's ,onathan (blåmasket siam) Nr.468 Gr. lnt. Ch. Chantina lustinian (siam) BIS_OKH
B|S-OKH killing.
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) Graden og hyppigheden af så-
danne følelsesmæssige udbrud er
ret forskellig fra kat til kat og ser
bestemt ud til atvære en genetisk
betinget (arvelig) egenskab. Et

interassant eksempel følger: Den
almindelige måde at holde hus-
kat på, hos dyrlægen, er at tage
fat i kattens nakkeskind. Formo-
dentlig har det en beroligende
virkning på huskatten. Men over-
raskende nok afskyr mange
showkatte, at blive berørt på nak-
ken, og hvis man tager fat, vil
den reagere med et hysterian-
fald. Disse dyr må kun tages med
en hånd under brystkassen, lige
bag forbenene. Behandles de
sådan kan de endog »kastes

rundt medu af dommeren og af
andre fremmede, og er ganske
pålidelige og medgørlige. Gode
dommere mestrer denne taktik så
godt, at det er muligt for dem, at
Iøfte to meget irriterede hankate
op på samme tid (begge løftet op
i næsten strakt arm), kaste dem
omkring, som om de ikke var
der, medens de udtager den bed
ste og næstbedste kat, alt til stor
fornøjelse for publikum.

Nogle tips til behandling af u-
medgørlige katte hjemme følger:
Til en kat, som er svær at bade,
vil en rist, som passer til hånd-
vasken være en stor hjælp. Cør
vand og sæbe klar og sørglor at
vandet har den rigtige temperatur
etc. Sæt risten tværs over vasken,
sæt katten på risten og bad den.
Uheldigvis kræver dette næsten
altid et tag i nakken, men det er
næsten en.brandsikker metode til
at tvinge en kat der ellers er
hysterisk under badningen. Når
man skal give en besværlig kat
piller, er der også en lille smule
hjælp at hente. Vær sikker på at
bruge den mindst mulige pille, af
den slags medicin der bruges, og
pak pillen ind i smør, hvis den
har smag. (giv i det store og hele,
aldrig showkatten flydende me-
dicin gennem munden, selv om
mange dyrlæger vil foreslå del
Det ender nemt med, at der står
skum ud af både mund og næse
på katten). Den bedste måde at
give piller på, ser ud til at være
ved hjælp af en blyant med
viskelæder. Med venstre hånd
holder man hovedet, trækker det

'forsigtigt bagud indtil munden er
delvis åben. Put forsigtigt pillen
så langt ind som muligt. Mens
man stadig holder hovedet
bagud med venstre hånd, skubes
pillen forsigtigt ned i halsen med
blyanten, stræk derefter halsen
indtil pillen er slugt. Mange af
mine blyanter er blevet tygget
op, men måden er bedre, end de
standardmetoder man normalt
beskriver for katteopd rættere.

Katterikatten danner bånd og
venskab med forskellige, og det
er ikke altid betinget a.f familiære
bånd. Sover kattene i samme kas-
se er det tegn på det tætteste
venskab. Censidig soignering
finder ofte sted i kassen, før de
falder i søvn, og de to katte vil
hyppigt være sammen i de vågne
timer. Uden nogen bestemt
grund vil katte i katteri elske
eller hade hinanden, disse ven-
og fjendskaber, ser ud til at blive
valgt af katten selv udfra person-
lige præferencer og ikke p.g.a.
specielle dyder, som de konstant
fremviser for hinanden. Derfor er
der sædvanligvis medlemmer i et
katteri, der ikke er accepterede i

deres gruppe, det er derfor vig-
tigt, at der er seperate hylder,
bokse og forhøjede aflukker
tilstede. Disse faciliteter giver de
sky eller asociale individer en
mulighed for fysisk seperation fra
de andre, og hjælper til at sikre at
miljøet forbl iver så afstresset som
muligt.

Det er min fornemmelse, at
katte hovedsaligt er mere mod-
standsdygtige overfor sygdorn i

afstressede omgivelser. Fuld
kommen tilfredse katte er sikkert
hemmeligheden bag topvinderne
på udstillinger, så det kan betale
sig for en seriøs opdræfter at lære
(og observere klogt), så meget
om katteadfærd som muligt.

Artiklen er oversat og
bearbejdet af Susanne Nielsen,

efter ,Show Cat Behavior
and Care« af Barbara Nawiaux,

CFA's årbog 198.1 ,Nr.61288 Cr. lot. Pr. Lord:Nelson v
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Verriili* vet. r ormekur til kat
Vermox vet. nu også i flydende form
Vermox vet. dråber 50 mg/ml.
Særlig velegnet til den tidlige behandling af killinger (og hvalpe)
Vermox vet. dråber kan gives direkte i munden, på maden eller i mælken

Dosering:

Dråber: killinger (og hvalpe)
under '1 kg: 0,2 ml 2 x daglig i 2 dage
over 1kg 0,2ml/kg2 x dagligi2 dage
(doseringssprøjte indlagt i pakningen).

Tabletter:
katte (og små hunde): % tabl. 2 x daglig i 5 dage
størrehunde: 1 tabl. 2xdagligi 5dage

Apotekspriser incl. moms:
Vermox vet. dråber 50 mg/ml, 30 ml kr. 37,50
Vermox vet. tabl. 100 mg, 10 stk. kr. 28,80

Vermox vet. er V-mrk. og kan købes receptfrit.

JANSSENPHARMA AÅ
a
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EROBRING
En epistel af den TIFISKE krig

En forårsdag i April blev vort
hjem indtaget af Perserne. Slaget
begyndte en søndag aften, vi
havde dog et stykke tid anet hvor
det bar hen, vi havde byggetflere
stillinger, der dog ikke blev god-
kendt af øverstbefalende, så vi
blev enige om at vente.

Den pågældende søndag
forløb roligt, indtil kl. 2I, hvor et
kamphyl forkyndte, at erobrene
var på vej, vi så den Øverst-
befalende i sofaen, på det pæne
grØnne tæppe,!!! nå, ja!!

Bevæbningen: kaffe, papir,
blyant, viskestykker, kleenex
o.s.v. kom hurtigt i orden, vi var
jo kun med som observatører og
som sådanne, pænt holde os i

baggrunden og kun træde til hvis
det blev nødvendigt.

Det blev nødvendigt, for efter
den 1. persers ankomst, en sort,
der blev ret køligt modtaget, anså
den øverstbefalende kampen for

uværdig og forlod kamppladsen
med en vred knurren, vi trådte
straks til ogbød den sorte erobrer
velkommen, ved at tørre ham
med rene klude, hvorefter jeg gik
ud for at oveftale den øverstkom-
manderende til at bese kampplad-
sen og mØnstre den sorte, det var
hun med på og gik ind og bød

den sorte goddag og velkommen
med et par slik, efter at vi andre
havde fjernet kampdragten.

Da der var gået en stund kom
endnu en erobrer, med en under-
lig brunlig farve, men nu var den
øverstbefalende temmelig utål-
modig og yderst generet af op-
gaven, hun forlod endnu en gang
kamppladsen, under stor protest,
ud i køkkenet og vandede siv-
måtten og nu skulle der kraftige
overtalelser til, at få den øverst-
befalende tilbage på arenaen,
idet vi foredrog alt om en stor og
stærk befalingsmand og at kun to

erobrere var for lidt. Efter nogen
argumentering lykkedes det,
omend under protest.

Nu bølgede kampen frem og
tilbage, vi drak kaffen og bød den
øverstbefalende på forskellige
lækkerier, der dog ikke blev
accepteret. Vi var lidt bekymre-
de, da det tog lidt tid, havde
hånden på telefonen, for at hente
forstærkning, det blev dog hel-
digvis ikke nødvendigt, for nu
blev styrken forøget med en
lillatortie erobrer, det var imid-
lertid for meget for den øverstbe-
falende, der overhovedet ikke
ville tale med den sidst ankom-
ne, hverken bønner eller trusler
kunne formå hende tll at se eller
slikke den sidste velkommen.
Vi talte mes ret store bogstaver
og truede med krigsret og doms-
fældelse, holdt den lillatortie op
{or øjnene på den øverstbe-
falende for at præsentere skøn-

Nr.486 Amalia (novice brunmasket siam) MIS 5ØNDERBORG og ejer Tove peteræn, Veile. Nr. t Cr. lnt. Ch. Kavalier Kevin (rrtsrno&e peær)
BIS langhår.
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heden, - men nej, det vedkom
slet ikke den øverstbefalende
mere, hun havde gjort sit og
mente ikke krigen mere var
hendes problem, nu kunne vi
andre overtage. Vi to observa-
tører hidsede os mere og mere
op/ var forfærdede over den
kulde den sidste blev mødt med,
men intet kunne formå den
øverstbefalende at kaste sine
øjne på den lillatortie, vi kaldte
hende Belle de jour: Dagens
skønhed, det var blevet daggry,
vi skrev en rapport og gik trætte
og trods alt glade i seng.

Da vi nogle timer senere igen

{ikøjne, sad den øverstbefalende
på sin vante plads, på køkken-
bordet og stirrede utålmodigt på

madskålen, der havde hun siddet
et stykke tid, bordpladen var godt
varm, hvoriinod bagtroppen, de
3 Rexer stadig sov, jeg så mis-
tænksomt på hende og ordnede

provianten, derpå gik jeg ind for
at bese delingen på det grønne
tæppe, den så lidt ynkelig ud, jeg

strøg dem over den smukke mun-
dering og besluttede at forlægge
delingen til et mere passende

sted, man har vel sine beføjel-
ser,, det blev ikke lykken, den
Øverstbefalende var meget kritisk
og så meget forvirret ud, - nå!
så tag da det pæne grØnne, som
blev forøget med et dynebetræk
af ældre dato. Alt imens sad den
øverstbefalende fornøjet og ind-
tog provianten, derpå forsvandt
hun hurtigt ind i den lille stue for
at sove som hun plejer, det var
for strengt. Jeg gik ind og talte
om reglementet og at erobrene
også skulle have proviant, den
Øverstbefalende havde en mine
på, der tydeligt sagde, at det ved-
kom skam ikke hende og pro-
viantering var mit problem, nu
syntes jeg det kunne være nok og

to§ i hende ogførte hende hen til
erobrene, der modtog hende
med glade hvin.

Således så stillingen ud i de
følgende dage, den øverstbefa-
lende havde ikke i sinde at passe
erobrene. Hver eneste gang der
skulle provianteres måtte vi have
reglementet frem, een af os var
en streng MP'er, og foreholdt den
øverstbefalende det skammel ige
i en sådan opførsel og det kunne
hun jo ha' tænkt på, da hun
inviterede erobrene hin vinter-
dag i Blåvand, da var interessen
jo stor nok.

Jeg talte med mange kloge ho-
veder i den tid og fik mange gode
råd som straks blev afprøvet,
men intet kunne få interessen til
at blive stØrre, intet kunne få den
Øverstbefalende til at passe per-
serne, faldt de ned fra sofaen
blev de ikke hentet op, de lå bare
på gulvet og kaldte på forstærk-
ning, indtil vi kom. Den Øverst-
befalende sad oppe i sofaen og
så til.

Der kom mange folk, for at se
erobrene i den tid, det var lidt
svært at farvebestemme munde-
ringen på den ene erobrer; men
det blev så endelig fastsat at den
var chokoladetortie.

Således gik det altså, ustandse-
ligt måtte reglementet tages frem
og diskuteres, de 3 Rexer var
ikke interesserede, mange gange
var de henne for at se erobrene
men hvis vi håbede på hjælp fra
den kant var det forgæves, et
hånligt vip på halen og et over-
bærende blik, der tydeligt sagde,
at den måtte vi selv klare, det var
alt før de forsvandt ud igen.

Men hvorom alting er, så gik
det jo altså godt, så når jeg nu
sidder med en eller to af erobrene
på skødet og de putter hovedet
ind i hånden - og vi nyder de
stunder, hvor der er tid til den
slags - 

ja, så er der kun en ting
til sidst. Een ting tilbage!! Vl ER

EROBRET!

INr. 1 72 Bonni Filanbom kniber det ene øje, mens hun redes af ejer Ester Clausen.
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For nylig har vi på dyreklinikken
Hobrovej i Aalborg for første
gang diagnosticeret en sygdom
hos katte, som først er beskrevet i

England for tre år siden, men som
har vist sig at være langt mere
udbredt end først antaget.

Sygdommen, der har fået navn
efter de dyrlæger der først be-
skrev den, kaldes også Dilated

NB! NB!
Stewardtræf på Domus i Vejle
25/5.

Søndag den 25 maj blev der
afholdt stewardtræf på Domus i

Vejle. Det blev besluttet atgørc
vore stewarder dygtigere, bl.a.
ved at oplære en fast steward-
stab. Mødet to8 ca. tre timer, oB
der blev diskuteret mangt og me
get omkring det, at gå med kat-
tene, og føre dem rigtigt frem.

Der påtænkes et nyt mød,e 1.

weekend i september, hvor man
vil gennemgå bl.a.:

lntroduktion i arbejdet i

dommerringen.
lntroduktion i at holde katte-
ne, og meget mere.

Der gives nærmere besked i lø-
bet af sommeren. Er du i tvivl om
noget vedr. stewardtræffet, da
kontakt venligst:

Karin Friis
Wandalsvej 35b, 2 th.

5700 Svendborg.
rl(. 09-21 41 46

eller
Lene M. Christiansen

Slåenvej 1, Hvidbierg,
7080 Børkop.

Tlf. 05-95 73 06 el.
05 92 12 17.
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Nr.226 Misty Brown's Jasmin (blåmasket colourpoint) BIS langhår modsat køn.

KEY.GASKELL SYNDROM I DANMARK

Pupil Syndrom, eller Feline
Dysautonomia. Det sidste navn
beskriver sygdommens natur og
bør vel være det den i fremtiden
skal kaldes.

Der er ingen der ved hvad der
forårsager sygdommen, og on
den er smitsom eller ej. Det man
ved, er at der tilsyneladende helt
tilfældigt opstår en nedsat til op-
hørt funktion af det vi kalder Dd
Autonome nervesystem.

Det Autonome nervesystem
opretholder en ligevægt og styrer
de processer som ikke er under
viljens kontrol. Og de symp-
tomer vi ser, svarer derfor helt
eller delvis til bortfald af dette
nervesystems funktion.

Sygdommen er nu beskrevet
hos katte i alle aldre, af begge
køn og ikke afhængig af nogen
racedisposition.

Det er en alvorlig sygdom,

som i de fleste tilfælde fører trl
døden i løbet af 14 dage til B

uger. Der er ingen behandling
uden en understøttende behand-
ling hvor man opretholder
kattens liv, indtil man kan se, om
den vil være i stånd til selv at
normalisere tilstanden og hel-
brede sig selv. Trods denne be-
handling, overlevede kun 9 ud af
40 med fuld helbredelse efter 1B

måneders forløb. 3 var efter 
.l 

B

måneders forløb bedre men ikke
helbredt. Resten var enten aflive-
de eller opretholdt kun livet ved
stadig intensiv behandling.

Symptomerne på Key-Caskell
Syndrom er som følger:

Ophørt ædelyst og
depression 1OO,/"

Forstoppelse 95%
Tørre næsebor 95o/o
Nedsat tåreproduktion 93"h
Slaphed af spiserør 92%

W ;i 4i:



Udvidede lysstive
pupiller 90%
Kløgninger eller
opkast 82%
Blinkhindefremfald 71"/o

Tør mundslimhinde 69%
Nedsathjerteaktion 59"/,

Øvrige symptomer kunne
være nedsat evne til at holde
på urin ogleller afføring.

Vi har som ovenfor nævnt, for
nylig diagnosticeret sygdommen
hos tre katte. De to var persere,
på 2 og 5 år. Den tredie var en
alm. korthårskat.

Alle laboratorieundersøgelser
på de tre katte var normale.

På den ene blev der udført
røngtenkontrastundersøgelser af
spiserøret, og fundet var typisk
for sygdommen.

De ovenfor listede kliniske
symptomer var tilstede i sØrre
eller mindre grad. Mest fremtræ-
dende var de lysstive pupiller og
den knastørre mundhu le.

De to perserkatte stammede
fra samme hjem, og havde ikke
været i kontakt med andre katte.

Alle tre katte blev aflivede.
Dyrekl inikken Hobrovej
V/ Viggo A. Mortensen

Dyrlæge.

Nr. 232 Eldorado of Big Choice (blåmasket colour
point) BIS långhårungdyr.
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"Itrssi er som et eYentyr!
-f foornår begrnder eventyret

t»)
afordinkat

Det er ikke uden grund, at katte har ry for at være
kræsne. For katte har en meget højt udviklet sans

tl,ff 
spise netop de ting' de har pRorElNER

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

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

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

elsker. Og grunden har
du lige fået.Oven i

købet kandu
forkæle din
kat med en ny

smag hver dag, for Pussi findes
med fisk, kød, hjertg kylling,

kød/lever, fisk/rejer og med vildt.
- Det lyder måske som et eventyr.
Men det er ganske vist!

Ptrssi fuldkost til katte

Pussi
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BEST IN SHOW
LANGHÅR

BIS
Nr. .l 

, Gr.lnt.Ch. Kavalier Kevin
o$r. 6, han
Ejer: Tina & Erik Laub

BOX
Nr. 226, Mis§ Browns Yasmin
opdr. 13b BP, hun
Ejer: Kirsten Nielsen

KASTRAT
Nr. 103, Alexis
opdr.6E SD, hun
Ejer: Hans Dieter Ktister

UNCDYR
nr. 232, Eldorado of Big Choice
opdr. 13b BP, han
Ejer: Yvonne Frederiksen

KILLINC
nr. 175, DK Fnugge Fashions
Adrienne, opdr. 12A R, hun
Eier: Lene Jørgensen

VETERAN
2BB Cr.lnt.Pr. Lord Nelson v.
Coldregen, opdr. 'l 2a bl, han
Ejer: Jutta Reimers

NOMTNEREDE I.ANGHÅR

HAN
nr. 1, Cr.lnt.Ch. Kavalier Kevin

opdr.6
Ejer: Tina & Erik Laub

Nr. 8, lnt.Ch. Jelle's LuckY Luke

opdr.'l
Ejer: Linda & Søren Jelle

122, Ch. Merlin Li Cat v. Chora-

zan, opdr. 10
Ejer: Sylvia Michel

BEDSTE KATTE
I SØNDERBORG

178, Ch. Toujours d'amour v
Prodana, opdr. 124 cR
Ejer: Laila Bjerrum .

HUN
8,l, Adamas Zirkon
opdr. 5

Ejer: Tove Pedersen

1O2, Ch. Clselle of Beerpiece
opdr. 6E sd
Ejer: Karin Pedersen

190, Ch. Dorina vom Stubentiger
opdr. 12bH
Ejer: Birgit Becker

226, Misty Browns Yasmin
opdr.13b BP
Ejer: Kirsten Nielsen

KASTRAT

Nr. 7, Cr.lnt.Pr. Misty Browns

.lasper, opdr. 13b BP, han
Ejer: Kirsten Melchiorsen

Nr. 21, Ch. Viraks Black Hassan

opdr. 1, han
Ejer: Vibeke Jelle

Nr. 71, Oscillums Jason
opdr. 4, han
Ejer: Peter & Jane Horup

Nr. 99, Pr. Nanette vom Westen-
see, opdr. 6d SD, hun
Ejer: Heike Lacheta

Nr. 103, Alexis
opdr. 6E SD, hun
Ejer: Hans Dieter Krister

UNGDYR
Nr. 94, De Cazeau's Reward
Opdr. 6, han
Ejer: Mette Mysling

Nt.261/292 Ma Criffe's Anglo (crememasket Colourpoint).
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) Nr. 201, Anino's Chanel
opdr. 13, hun
Ejer: jette Rasmussen

Nr. 232, Eldorado of Big Choice
opdr.13b'BP, han
Ejer: Yvonne Frederiksen

Nr. 252, Diana de La Val
opdr. 13b LP, hun
Ejer: lnge Lise Laursen

Nr. 276, Breath-Takings Yvette
opdr. 138 Tb SP, hun
Ejer: Anne Vingfl

KILLINC
Nr. 121, Never Minds Jum Jum
Stripy, opdr. 9, han
Ejer: Pia Lynge Højer

Nr. 156, Aninos Estalina

opdr. 128, hun
Ejer: lngrid Tiainen

Nr. 175, DK Fnugge Fashions
Adrienne, opdr. 124 R, hun
Ejer: Lene Jørgensen

Nr. 2O4, Tinkerdals Babefte
opdr. 13, hun
Ejer: Gerda Nielsen

Nr. 270, Alomi's X-Clu C'est Moi
opdr. 138 BTP, hun
Ejer: Lasse Mortensen & Per
Miland

Nr. 169 Cleo Carfield Europ6 novice.

BEST IN SHOW
SEMITANGHÅR

BIS

Nr. 309, lnt.Ch.Torvmyras Sagres
opdr. 'l 3NF Aw, han
Ejer: Dortemarie Kaplers

BOX
nr. 298, El-Thayebas Ebeda
opdr. 13c SP, hun
Ejer: Marita Sielaff

KASTRAT
Gr.lnt.Ch. & Gr.lnt.Pr. Tormyras
Crand Soltario, opdr. 'l 3Nf A,
han. Ejer: Dortemarie Kaplers

NOMINEREDE SLH

Han:
Cr.lnt.Ch. Jogi vom Rhener moor
ofrr. 13c Bp
Ejer: Marita Sielaff

Nr. 309, lnt.Ch. Torvmyras
Sagres, opdr. 13Nf Aw
Ejer: Dortemarie Kaplers

Nr. 322, Valentin vom Samland
opdr. 13so
Ejer: Astrid Jåger

Hun
Nr. 298, El-Thayebas Ebeda
opdr. 13c SP

Ejer: Marita Sielaff
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Nr. 322, Ch. Felia von Feroptival
opdr.13so-k
Ejer: Martina Bergitt

BEST IN SHOW
KORTHÅR

BIS

Nr. 331, Gr.lnt.Ch. Kiandas Aste-
rix, opdr. 23a, han
Ejer: Lis Rhymer Friis

BOX
Nr. 373, Skvallergrånds Clarissa
opdr. 16a, hun
Ejer: Birthe Velling Pedersen

KASTRAT

Nr.446, Sho§ afTarup
opdr. 33, han
Ejer: Elena Neumann

UNCDYR
Nr. 345, Syriams Cæcilie
opdr. '16, hun
Ejer: Lehmann{hristensen

KILLINC
Nr. 356 Fionas Sasja
opdr.28, hun
Ejer: Anne Maris Flade

NOMINEREDE KORTHÅR

HAN
Nr. 331 , Cr.lnt.Ch. Kiandas
Asterix, opdr. 23a
Ejer: Lis Rhymer Friis

Nr. 333, Femmans Bertil Baska-

roll, opdr. 15
Ejer: Yvonne & Erik Larsen

Nr. 383, Ch. Falderas Laredo
opdr.23
Ejer: Rosemarie Twachtmann

HUN
Nr. 339, Crønbechs Mia
opdr. 16
Ejer: Tony Lunø

Nr. 373, Skvallergrånds Clarissa
opdr.16a
Ejer: Birte Velling Pedersen
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Nr. 425, lnt.Ch. Quintessenza
Odette, opdr. 25
Ejer: Lis Altmann

KASTRAT

Nr. 343, Tanholts Corm
opdr.16, han
Ejer: Søren Thomsen

Nr. 404, Sarah
opdr. 23, hun
Ejer: Pia Naomi Grerup

BTST IN SHOW
SIAM/OKH

BIS

Nr. 468, Cr.lnt.Ch. Chantina
Justinian, opdr. 29, han
Ejer: Mette & Kirsten Foldager

BOX
Nr. 544, Bellamis Frecce
Tricolore, opd. 29e, hun
Ejer: Dorte Kaae

KASTRAT
Nr. 504, Blue Bijou's Zico
opdr. 24c, han
Ejer: Sv. E. Nyborg

UNGDYR
Nr. 549, Winnetous White
Nerina, opdr. 35, hun
Ejer: Karin Pedersen

KILLING
Nr. 495, Allegrettos Jonathan
ofir.24a, han
Ejer: Jytte Hjo Taplov

VETERAN

567 /488, lnt.Ch. & Pr.Højlykkes
Linette, opdr. 24a, hun
Ejer: Connie Pedersen

NOMINEREDE SIAM/OKH

HAN
Nr. 468, Cr.lnt.Ch. Chantina
Justinian, opdr. 29
Ejer: Mette & Kirsten Foldager

Nr. 47'l ,lnt.Ch. Asterix von
Crindelberg, o@r.24
Ejer: Michael & Karin Jahn

Nr. 506, lnt.Ch. Orphids
Campari, opdr.32a
Ejer: Marianne Sievers

HUN
Nr. 492, Winnetous Blue
Carron, opdr.24a
Ejer: Karin Pedersen

Nr. 493, Uranos Bonnie
opdr.29a
Ejer: Kirsten Thomsen

Nr. 544, Bellamis Frecce Tri-
colore, opdr. 29e
Ejer: Dorte Kaae

Nr.377, Alekhin af Crænseland
et, opdr. 1 6a, han
Ejer: .fonna Markwart Paulsen

nr. 446, Shorty af Tarup
opdr. 33, han
Ejer: Elena Neumann

UNGDYR
Nr. 345, Syriams Cæcilie
opdr. 16, hun
Ejer: Lehmann-Christensen

KILLINC
Nr. 356, Fionas Sasja
opdr. 28, hun
Ejer: Anne Marie Flade

Nr. 379, Bidja af Crænselandet
opdr. 16a, hun
Ejer: Jonna Markwart Paulsen

Nr.373 Skvallergrånds Clarissa (russian blue) BlS-modsat køn.
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) KASTRAT

Nr. 504, Blue Bijous Zico
opdr.24c
Ejer: Sv. E. Nyborg

Nr. 520, Pr. Cassimir Lion
Estrup, opdr. 29, han
Ejer: P. Estrup

Nr. 537, Sun Read Musette
opdr. 29c, hun
Ejer: Elly Bloch

UNCDYR
Nr. 495, Atlanta v. Avathar
Opdr. 24a, hun
Ejer: Hildegard Barth

533, Amigo v. Avathar
opdr.24a, han
Ejer: Hildegard Barth

Nr. 549, Winnetous White
Nerina, opdr. 35, hun
Ejer: Karin Pedersen

KILLINC
Nr. 496, Allegrettos .lonathan
opdr. 24a, han
Ejer: Jytte Hjo Taplov

Nr. 550, Dan Thais White
Bessie, opdr. 35, hun
Ejer: Annemette Nielsen &
Carsten Frydenlund

BEDSTE HUSKAT

HAN
Nr. 453, Pjoske
Ejer: Laila M. Hansen

HUN
Nr. 455, Tulle
Ejer: Sonja A. Nielsen

MIS SØNDERBORC

486, Amalia
opdr. Novice
Ejer: Tove Pedersen

BEDSTE KUI-D
470, Nissens kuld
Siam/OKH
Ejer: Erik & Annelise Nissen

VINDER OPDRÆT tH
285, Stamnavn : Coldregen
Ejer: Jutta Danner
90,71 point

VINDER AVI- tH
283, Gr.lnt.Ch. Captain Madi-
gus afTamara, opdr. 13b BP,

han, 96,2 point
Ejer: Kirsten Nielsen I

BLAØIETHEDI

Under klub-info i Hvæssebrættet
nr. 'l /86, kunne man læse en op-
fordring til alle blå-øjede siam-
folk, om at slutte sig sammen til
bevarelse af rene siamstamtavler
nr. 24-32-35 og siamkattens
karakteristika.

Så langt, så godt. De to op-
drættere Lotte Enø og Aksel
jæger må have misforstået et og
andet, for opdr. nr. 35 er ikke en
siameser, men en ,Foreign Whi-

te«. Da man i sin tid i England
gik i gang med at finde frem til
32 gruppen, ved hjælp af hus-
katte parret med siamesere, som
desværre altid har måttet lægge
ryg til, når noget nyt skulle frem-
bringes, fandt nogle opdrættere
frem til en helt hvid kat, som var
orientalsk i typen, De ønskede
ikke at kalde katten siameser,
men ville have et selvstændigt
navn, som blev »Foreign Whiteu.

Stamnavn

DUNVALD
Opdræt af:

British Shorthair
Burma

SxBlO
1 x nom. BIS

2 x Best in Show
Champion

Killinger
lejlighedsvis til salg

4xBlO
lnt. Champion

Yvonne & Erik Lareen
Kornelparken 146 . Grindsted

9310 Vodskov. Tlf. 08 - 28 63 41
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På sidste FlFe generalforsam-
ling vedtog den internationale
dommer komit6, at masken SKAL

kunne ses på en SIAMESER. Er

det fordi i har opdræt af nr. 35

den er med i blåøjetheden, eller
af uvidenhed?

Man får næppe godtaget en

specialklub for siam under FlFe

og Felis Danica, med 35 gruppen
inkluderet.

Man kunne have ønsket at
Aksel .fæger og Lotte Enø var
draget ifelten til siamkattens
bevarelse, da 32 gruppen blev
anerkendt som siameser. Den-
gang havde der været brug for en
hjælpende hånd. Hvorfor fandt
man ikke et selvstændigt navn til
det man frembragte i lighed med
»Foreign Whiteu? Forbedringer
på en race er udmærket, men
ikke når det går ud over hvad
rimeligt er. Man forsøger idag at
lave siameseren om til en helt
anden kat.

32 gruppen burde efter min
mening aldrig være anerkendt
som siamesere, og 32 gruppen
omfatter også rødmaskede, tor-
tiemaskede og tabbymaskede i

alle farver.

jeg er IKKE tilhænger af, at
OKH skal kaldes siamesere, men
de har lige så stor berettigelse til
siamnavnet som både opdr. nr.
32 o9,35.

Det bliver nok vanskeligt at

finde frem til det som er rent
siam for de to initativtagere, for
rent siam er vel kun 24 gruppen:
24-24a-24b og 24c.

Stisse.

HOBBYUDSTILTINGEN I

SØNDERSØCENTRET, 31 /5 1986

En dejlig udstilling, hvor mange
mennesker kom forbi. Kom forbi
er jo netop det rette udtryk, for
folk kommer jo i Søndersøcentret
for at handle ind til weekenden.
Derfor er det en vældig god ide
at holde hobbyudstilling et så-
dant sted. Af katte var der ]05
fordelt på 16 racer, plus ikke at
forglemme huskattene, som var
meget populære. Udstillere var
mØdt aftenen i forvejen, og dyg-
tigt anført af Lene Jørgensen
havde de sat bure op og pyntet
pænt. Det er altid at kæmpe
arbejde at holde en udstilling.

Det kræver masser af frivillig
hjælp, og masser af penge, og
uden Søndersøcentret som spon-
sor, var det aldrig gået. Det var
måske en ide for andre studie-
kredse rundt om i landet, der må
jo være andre stor- eller små-
centre, der har et »torv« ledigt.

Flotte præmier var der også,
,godteposero til bedstekattene,
som blev kåret inden for de fire
hovedgrupper.

Alt i alt en dejlig og hyggelig
udstilling, som vi gerne ser
gentaget.

Helle.

\^h

L

s11

faowie,

axneTnette nielsen
c.al sterl f-rvd en I urrd
rnøllebakt(er'r sr strlb
ssoo middelfarr tlf.

A
forø

H:r
am

NA
afopdræt te1

660809-40

J5TVe

I

gsalki

ssøt€

t

g

is

o

LI

Jsv

d

he

si

ch.

1 g

nt.

ej

avlshan:

nger

r

II

s11

ii

&

-)-)



B
&fi,

KONSULENTER
Skulle du havespørgsmål at stille
vedr. udstillinger, forberedelse
etc., fodring, kattefødsler, pels-
pleje eller lignende, kan du
henvende dig til klubbens ne-
denståeride konsulenter, der ger-
ne hjælper alle med råd og
vejledning. For fremtiden skal
opdrættere, der har brug for
hjælp til farvebestemmelse a{
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 §mådyrs-dyrlæge.

KONSULENTER:

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1

6400 Sønderborg
Tlf. 04 - 42 94 56
lnge Bilsted
Højdevej 36
2670 Creve Strand
Tlf.02-901283
Jean Price
Kobbelhøjvej 19

9260 Cistrup
Tlf. 08 - 31 43 93

Norma A. Larsen

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

Lis Rhymer Friis
BøgebiergT
5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 15 03

Crethe Hansen
Kongshøjvej 123

9210 Ålborg
Tlf. 08 - 31 sl 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 fam il ie 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.

OPDRÆTSNUMRE
MED DANSK TEKST
Der er udarbejdet et lille hæfte
med de af FlFe-anerkendte op-
drætsnumre på dansk. Hæftet
kan rekvireres hos Ole Orthmann.

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 Ole få
opdrætsnumre og udstillings-
regler.

NEKROLOC
Langfredag mistede Jyrak en af
sin meget aktive og progressive
opdrættere: Kirsten Crerup. Hun
blev 60 år.
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Kirsten startede med siam-
esere; men gik i" 1976 definitivt
over lil at opdrætte abyssiniere.

Hun opdrættede i flere år vildt-
farvede og sorrel abyssiniere
under stamnavnet Ofakim.

I 1981 importerede hun
sammen med sin datter Pia Nao-
mi Crerup de første blå abyssini-
ere til Danmark, og året efter de
første somalier. Derefter hellig-
ede hun sig opdrættet af dem, og
blev den første i Danmark der
opdrættede blå og fawn abyer,
samt somalier i vildtfarvet og sor-
rel.

Yi føler med Pia, der mistede
sin mor alt for tidligt.

Æret være hendes minde_

MR

ANNONCEPRISER
Of,rættere
side lgang 4gange
1 /1 400 1400
1/2 200 700
1/3 150 , s00
1/4 100 350
1/8 s0 .t8o

Firmaer
side lgang 4gange
1/1 700 2400
1/2 350 1200
'l /3 250 900
1 /4 175 600
1/8 85 300

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.



FERIE!
Stambogsføreren holder ferie fra
d.21/6 - 6/7 og9/B - 17/8. Alle
dage incl.

INDENTANDSKE
UDSTILTINGER
Jysk Racekatte Klubs medlemmer
tilmelder 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 - 191079
Giro nr. 9 00 39 75

Udstillingssekretær:
Hanne Kaarsberg
Albjergparken 53l1lmf
2660 Brøndl:y Strand
Tlt. 02 - 73 76 38

RACEKATTEN
Kasserer:
Allan Thorsøe
Bygaden 79 B

2630 Tåstrup
Tlf. 02 - 99 71 s6
Giro nr. 1 08 72 23

Udsti I lingssekretær:
Birthe Knudsen
Enggårdsvej 1

2640 Hedehusene.
Tlf. 02 16 49 90.

KITTINGELISTEN
Ønsker man optagelse på killin-
gelisten skal man henvende sig

til Marianne Roth, eller skrive det
på parrings /fødselsanmeldelsen.
Hvis man ønsker optagelse ud

over de 2 måneder, henvender
man sig igen til Marianne" Pris 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; kaftene 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 i ngsstamtavler I )

Ombytning af gamle stamtavler vedr

ændring af han/hunkøn 1)

Ombytning af nye stamtavler vedr.

ændring af han/hunkøn 1)

Transfer 1)

Stamnavn

Titelpåføring af aner 2)

Autorisation af hankat 3)

Killingeliste 4)

Registreringsbeviser 0-3 mdr.

Registreringsbeviser 3-6 mdr.

Registreringsbeviser 6-1 2 mdr.

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

mdr. efter anmodningens mod-
tagelse.

2)Titelpåføring af aner på stamtav-
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
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.

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
godkenCte kat vil få et Registre-

ringsbevis. pris pris
excl. incl.

moms

66,30

97,50

128,70

159,90

65,50

moms

85,00

125,OO

165,m

205,00

80,00

65,50 80,00

32,7s

32,75

20s,00

20,50

54,60

57,40

42,90

62,4O

81,90

40,00

40,00

250,00

25,OO

70,0o

70,o0

55,m

80,00

105,00

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

Ønskes hankatten opført 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 gratis, og kan
foretages 1 gang indtil katten er 6
måneder gammel. Derefter kan
katten kun farveflyttes ved at
blive udstillet, eller gennem Felis
Dan ica's forretn ingsudval g.

Ejerskifte påføres gratis af stam-
bogssekretæren.

Annulering af stamtavler foreta-
ges ligeledes gratis af stambogs-
'føreren.
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IMPORT/EXPORT
lmport fra USA:
Ch. Steamill Poco smoke perser

ejer: Pia Lynge Højer

lmport England:
Cyanmist Silver Josephine silver
abyssiner
ejer: Karen & Hans .leppesen

lmport fra Tyskland:
Cellani's Cupra Kalahari sorrel
abyssinier. Ejer: Eva Hansen

Herbstwald Falena rødtabby
europr6, Ejer: Karen Thuesen

Gr. lnt. Ch. Dauphin van CoPPel-

stock blåmasket siameser
Ejer Anne Ehlers Olsen og Finn

Dall
Export Belgien:
Gurli van Crebst Blåcreme Per-
ser. O@r. Leslie van Crebst

Export USA:
El Mahaschavi's Angelo D' Oro
fawn abyssinier
o$r. Pia Naomi Crerup

Export Japan:
El Mahaschavi's Blue I am True

blå abyssinier
opdr. Pia Naomi Grerup

Export ltalien:
Ofakim's Blue Angela blå abys-
sinier. Opdr. Pia Naomi Crerup

DANSK FlFe
ÆRESDOMMER
På FlFe generalforsamlingen i

San Marino blev det vedtaget at

ære den danske dommer Edel

Ringsted, og hun er nu blevet

FlFe æresdommer.
Edel Ringsted var en overgang

formand for Racekatten, og har

gprt et enormt stykke avlsarbrejde

hun opdrætter under stamnavnet

Of Great Yarmouth, som vil være

at finde på mange danske Perse-
res stamtavler.

Redaktionen ønsker På JYraks

vegne til lykke.

Tilst Dyrepension
06-24 15 '.l'.l
Pension . Pelspleje . Klipning
Spec. løbegårde
også for katte
Dyrlægetilsyn.

AGERVEf 21
(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)

Specialopdroet af siamTfore ign white

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

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

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

LEf ttcHEDSVIS KItLINGER TIL SAIC.

Mona&Jørcren Lund
Helder a[63
ZZgt Dragør (}1'536631
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COTOURPOINTS
Af Clipper. - opdræt af rød-, blå-, brun-,
og skildp.msk. colourpoints + lilla fuldf.
samt gode hybrider - velegnet til colour-
pointavl. Karen Marie & Monica Pedersen,

Sønderballevej 24, Genner Strand, 6200
Åbenrå. Tlf.04-69 85 51.

Zakko. - Specialopdræt af: Lilla, choko-
lade i maske * fuldfaruet. Jævnligt: Blå +
brun * rød + skildp.msk.. lnge Lise

Andreasen, Sønderborg. Tll. 04-42 95 56.
Se adr. under avlstjeneste.

Mac Burney. - Colourpointopdræt i for
skellige maskefarver. Karen Mefte Have,
Kristensen, Roslewej 12, )ebjerg, 7870
Roslev. Tlf. 07-57 45 59.

Af Stensgård. - Opdræt af brun, blå,
skildp., og lejlighedsvis chokolade +
I i llamsk. colourpoints. Annel ise Pedersen,

Søkærvej 10, Hedensted Skov, 872'l Dau-
gård. Tlf. 05-89 .19 

0s.

OPDRÆTTERE

Af Dannevirke. Opdræt af brun, blå, rød,

creme & skildpaddemaslede. BirgitF
Møldrup, Bispehavevej 654, 8210 Århus V.

TIf. 06-1 5 9s 69.

PERSERE

Lynges. - Specialopdræt af rdtabby,
cremetabby (9F) sort, blåsmoke, tortie-
smoke og cameo. Pia Lynge Højer, Cl.
Kirkevej 4, Thorup, 9330 Dronninglund.
rlf. 08-85 Z1 36.

Perseropdræt i farverne: 1-4-11-12-12a
Rosa Malm. Korsørgade 36, 5 th. 2100

København Ø, tlf. 01-38 60 53

ABYSSINIERE
Af Taco Villa. - Opdræt af vildtfarvede og
sorrel abyssiniere, enkelte med gen for
blåt. lmport far USA. Marianne Roth og
Mogens Allan Jensen, Syrenvej 8, 64m
Sønderborg. Tll. 0443 41 53.

Von Tripwitt. - Opdræt af vildtfaruede og
sorrel abyssiniere. Killinger lejlighedsvis
til salg. D. Hansen &R. Kiihler, Toften 41,
6330 Padborg. 1l(. M-67 Ol 76.

Sigiriya. - Opdræt af vildtfarvede og røde
abyssiniere. )øryen K. Andersen, Egelund,

Skallebølle, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 09-96
77 88.

Af Fredenslund. - Oftræt af abyssiniere
(amerikansk, hollandsk. svensk og dansk
afstamning), og enkelte siamesere. Lis
Rhymer Friis, Fredenslund Bøgeblerg 7,
5471 Søndersø. Tlf. 09-89 15 03.

BURMESERE
Af Pegu Yoma. - Oftræt af brune, røde
og creme burmesere. Sterna Cilbe, Mil-
tonsvej 21, B27O Høibjerg. rlf. 06-27 10
02.

Ortrmann. - Burmeseropdræt. Fortrins-
vis i farverne chokolade og lilla. Annie &
Ole Ohrtmann, Byagervel 128a, 8330
Beder. Tlf. 06-93 66 51.

(livager. 
- Burmeseropdræt i alle {arver.

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

Hunter. ._ Burmeseroftræt i brun, rød,
creme og tortie. Ann og Palle læger,
Torupvej 49, 6800 Varde. Tlf. 05-26 95
09.

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

SIAMESERE OG OKH
Af Bajang. - Opdræt af siamesere, brun
og chokolademsk. OKH: Havana, blå,
eborry og lavendel. Lene og Aase Christi-
ansen, Slåenvej l, 7080 Børkop. Tlf. 05-92
12 17 eller 05-95 73 06.

Bellamis. - Opdræt af siam OKH i for
skellige farver eftbr engelsk-importerede
kafte. Specialopdræt at rød og tortie-
maskede siamesere. Dorte Kaae, Esbjerg-
parken 5, 9220 Aalborg. Tlf. 08-15 93 '18.

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

- I skoleferien: Cl. Strandfogedgård,
Crønhø1,9480 Løkken. Tlf. 08-88 31 88.

lawhara's, - Lille siameseropdræt i for-
skellige faruer. Killinger leilighedsvis til
salg. Anne Lise Kaae, lngridsalle'13,5250
Odense SV. rlf. 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 Nissen,
Gyvelvænget 6, Egeskov, 7000 Fredericia.
rlf. 05-95 79 63.

Allegrefto. - O@ræt af siamesere i

diverse faruer, både hel og tabbymaskede

- samt OKH. lytte Hjo Taplov, Kirkerup-
vej 1 6, Kirkerup, 4000 Roskilde. Tlf. 02-38
71 96.

Aslaug. - Opdræt af fuldmaskede siam-
esere i brunt og blåt. Killinger med rene
siamstamtavler lejlighedsvis til salg.
Aslaug Teislev, Skydsbjergvei 33, Fielle-
rup,5463 Harndrup. Tlf. 09-88 12 88.

-)/

Af Præstegården. - Opdræt af: brun,-
lilla-, blå-, chokolade-, rød,- og tortiemsk.
colourpoints. lnge Thyssen, Ødis Byvei 1 ,

6580 Vamdrup. Tlf.05-59 81 50.
Vildtfarvet abyssiner Xerxes af Fredens-
lurd (Fnys). D. Hansen & R. KLihler, Toften
41, 6330 Padborg, tli. 04-67 01 76.



Tipko. - Opdræt af orientalsk korthår/
siameser, samt plettet orientaler. Havana,
blå, lavendel, ebony. Margit Lykke Niel-
sen, Åmoseparken 118, 6710 Esbierg V.
rlf. os-1s 76 36.

Tung Si. 
-Foreign 

white. Specialopdræt
af foreign white og siam, lnge-Lis Christi-
ansen, fægerbue^ 20, 2635 lshøj. TIf.

02-73 84 93.

Af Ølsted. - Opdræt af chokoladeplettet
orientalsk korthår, havana og siameser.

Helle Møller Madsen, Munkebjergvej 94,
5230 Odense M, tlf. 09-11 10 05.

Pegasus. - Opdræt af orientalsk korthår,
siamesere og fuldfarvede havana, laven
del, blå og ebony. June Krogsøe, Jægerlun-
den 7, 5462 Morud. Tlf. 09-96 53 33.

Sphinx. - Opdraet af siameser og orien-
talsk korthår. Specialitet: Plettede og tig-
rede orientalere i flere farver. v/ Foldager,
Palnatokesvej 54, 5OOO Odense C. Tlf.
09-14 21 79 el. 09-17 87 01. (leil.2o2\.

Salween Blue. - Siamesere 24a, 24b,
24c. OKH: Havana, blå, lavendel, ebony.
Si.isse Leiditz, Østbanetorv '1, 1., 8000
Århus C. Tll. 06-12 73 40.

HELLIG BIRMA
Sofie's. - Specialopdræt af hellige
birmaer i maskefarverne blå og brun.
Crundstamme hollandsk import. Bestillin-
ger modtages. H. Sofie og Flemming
Sneum, Sædding strandvei 81, 67"10

Esbjerg V. Tlf. 05-15 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.

TrL AVTST| ENESTE
PERSERE
lmporteret rød perser, Anika Lasselil.
Crete Dixon, Koglevænget 10, Trelde,
7000 Fredericia. Tlf.05-95 80 89.

Sort perser, Dave Avignon. ParringsgeLryr

8OO kr. Elisa Andersen, Dronning Dag-
marsvei 52, 7100 Veile. Tlf. 05-84 05 31.

Blå perser, Hostrup's Pau. Crete Dixon,
Koglevænget 10, Trelde, 7000 Fredericia.
Tlf. 05-9s 80 89.

Creme perser, Hostrup's Ulysses. Mor au-
stralsk import. Aase Madsen, Gl. Ribevej
66, Høirup,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 perser, Pelle af Dyssec, gen for lilla og
chokolade. Christa Madsen, H.p.
Hansensvej 3, 64U) Sønderborg. Tlf.
04-42 74 77.

Blå perser Zakko's Mikro. Anlæg for co-
lourpoint + lilla + chokolade, Civer
lækker pelskvalitet + temperament. lnge
Lise Andreasen, Arnkilsmaj 1, Hestehave,
6400 Sønderborg.flf. 04-42 94 56.

Blå perser, Sebastian la Douce. Cerda
Nielsen, Hoagervei 2, Skave, 7500 Holste-
bro. f lf . 07-46 84 91.

Rød perser Samson Of Valentinos Solvej
Maron Sdr, Vilstrup Bygade 4, 6100 Haders-
lev, tlf. 04-58 22 30.

Rødtabby perser, Ch. Ahmad El Kuwaiti.
Pia Lynge Hø1er, Cl. Kirkevej 4, Thorup,
9330 Dronninglund. Tlf. 08-85 71 36.

Creme Perser, Anika ,onatan. Kirsten
Pedersen, Bakkehaven 6, 5330 Munkebo.
Tlf . 09-97 5s 49.

COTOURPOINTS
Tabbymasket Crescmdo Tornado. Nanna
Bødker, Funder Kirkeve.i 11, 8600 Silke-
borg. Tlf. 06-85 I I 50.

13b SP CH. Fyrst tgor af Bardolino. 'l x
BIO ungdyr, 2 x BIO åben, 1 x CACIB.
Karen Mefte Have Kristensen, Roslewej
1 2, )ebierg, 7870 Roslev. r ll. 07 -s7 45 59.

Blåmaskede colourpoints: Kalurs Felix og
Nepsagers Van Dango. Annelise
Pedersen, Søkærvej 1 0, 872 1 Daugård. Tlf.
0s-89 19 05.

Blåmasket colourpoint, CH. Misty
Erown's King. Lis Christensen, Ebelttoftvej
1 5, Tåstrup, 8410 Rønde. flf. 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, Genner
Strand, 6200 Åbenrå. Tlf.04-69 8s 51.

Typeforbedring. Blå perser Tornado aI
Tamara. M. anlæg for colourpoint, lilla +
chokolade. Blåmsk. colourpoint, Buller af
Sussibella. Ruth zedersen, Danmarksgade
19,87OO Horsens Tlf. 05-61 Z8 60.

Chokolademasket CH. Zakko,s Choko
Ekko (BlO). 1 x bedste colourpoint, I x
bedste modsat køn. lnge Lise Andreasen,
Askilma.i 1, 6400 Sønderbory. Tlf. 04-42
94 56.

Zakko's Mikro se under persere.

Pelle af Dyssec se under persere.

HELLIG BIRMA
Hellig Birma, Blåmsk. CH. Aryavarthas
Candi, født d. 21.01.82. Ejes af Dorthe
Sneum. Henv.: H. Sofie & Flemming
Sneum, Sædding Strandvej 81, 6210 Es-

bjerg V. Tlf. Os-1s 28 77.

BURMESERE
Creme burmeser,lNT,CH. Romeo 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.
rlf. 05-22 43 61.

ABYSSINIERE
INT.CH. Aksum af Glæde (23). 3 x BIO
samt CR.INT.CH. Kanda's Asterix (23a),
12 x BlO, 2 x NOM BlS, I x BOX, 6 x BtS.
Lis Rhymer Friis, Fredenslund Bøgebjerg
7 , 5471 fundersø. Tlf. 09-89 15 03.

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

Kis Østerby, Klingeskov 'l 3, 5450 Otterup.
Tll. æ-82 18 44.

Engelsk import: Orientalsk korthår,
havana CR.INT.CH. Chantina lusinian. v.

Foldager, Palnatokesvej 54, 5O00 Odense
C. Tlf. 09-14 21 79, eller O9-17 87 0'l (lejl.

202).

Cr. lnt. Ch. Ir4ads af Baiang 29sb ebony. Erik

Nissen, Cyvelvænget 6, Egeskov, 7000
Fredericia. Tlf. 05-95 79 63.

Blårnasket siameser. Cr. lnt. Ch. Dauphin
van Coppelstock. Se ann. andet steds i bla-
det. v/Anne Ehlers Olsen og Finn Dall,
Humlevej 2, Ustrup, 6500 Vojens, tlf. 04-
54 55 47.

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

x vinder af avlsklasse. Lis Christensen,

Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf.

06-36 72 84.

38

Brunmasket colourpoint, Aleksander Of
Trinida. Margrethe Gade, Middelfartvej
3O2, 5491 Blommenslyst. flf. 09-96 72
75.

Blåmasket Salween Elue Henri. Fader:
lmport fra Holland. Stisse Leiditz, Øsf
banetorv 1, 1., 8000 Århus C. flf.06-12
73 40.



Foretrækker du

dansk produceret fuldkost kattemad - når det er bedst,
så vælger I selvflølgelig: 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

)
4.
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Da katte elsker
riation i kosten, fås
»Kattens Godbidder« i
både dasemad og tørfo-
deri3lækresmagsva-
rianter
O med oksekød
O med fisk
O med kylling

Kattens Godbidder
Dansk produceret kat-
temad - når det er
bedst.

il

'ftt

7/t
7//J

\

,;n

I



MøLLEGADE 8. 9OOO AALBORG
TLF. 08-121788

Vi forer alt i
HUNDE.OG KATTEFODER

niss hund

samt artikler

a

store specialforretni n

SOIGNERINGSARTIKLER:
Alle forende mærker i Shampoo - Pudder .

Kamme ' Borster og 11 7 andre ting, som netop Deres
kat har brug for.

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

ØVNtGE KATTEARTI KLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelernrne -

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
i(

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.


