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Mcd den praktiske plastsprøjte, er det
n('mt at givc katten en effektiv kur mocl rund-
orm. Enten direkte i munden eller iblandet
Ibclerel Pastat:n er smagsfri og æiles villigt.
Fln bchandling:6n kur.

Mccl Ranminth er det ikke nødvendigt
at bchandle flere dage, eller flere gange om
dagcn. En gang er nok!
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«)r) 75 42 lr

Banminth pasta til katte kan kobes på
apoteket uden reccpt. tktførlig brugsvejled-
ning er indlagl i pakken.
Sprøjte til behandling af 4 kg kat kr. 18,81-r
incl. moms.

Enenkelt
og erfri for
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Deadline for materiale til Hvæsebrættet nr. 4/86 er den 15/1 'l-86.

Lene.

Eillede på forside: Sort huskat »Neko«

)

Et dejligt kuld. I forgrunden den bedste killing på Hillerød.
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LEDER

Selv en usikker tilstand kan blive
permanent - troede man.

Det er en kryptisk indledning,
men medlemmer med kendskab
til kattesport ud over Danmarks
grænser, er klar over, at jeg sigter
til 1. DEKZv, Vest Tyskland.

I næsten alle de år der er gået,

siden jeg sidst sad i JYRAK's be-
styrelse, her der været uro orrr
kring økonomien i 1. DEKZv,
men først her i sommer er dd
gået galt, og den tyske klub har
standset betal i ngerne.

Hvad JYRAK indtil videre, har
fået oplyst er, at udstillingen i

Bremen er aflyst - måske bliver
der ikke nogen udstilling i Ve$
Tyskland i resten af 1986. Har du
planer om, at tage på udstillinger
i Vest Tyskland, bør du først tage
kontakt til JYRAK's udstillingsse
kretær udland, der vil prøve at
følge udviklingen. FlFe har be
sluttet, at danske udstillere kan
deltage i udstillinger i Vest Tysk-
land, der patroniseres af et FlFe
medlem (land).

Rygtet vil vide, at den gamle
formand har startet en klub, der
indtil den godkendes, stØttes af
Østrig. En anden af de gamle

bestyrelsesmedlemmer forsøger
atBøre det samme, med støtte fra
Belgien. Herudover har Berliner-
klubben sØgt om hjælp ved FD.

Dette er dog, p.g.a. den løbende
konkurssag, ikke givet.

Uanset, hvad der gøres i Vest
Tyskland, skal den nye klub førs
godkendes af FlFe. FD har derfor
rettet henvendelse til FlFe's ge
neralsekretær, for at undersØge,
om dette vil ske i år. Desværrc
har FlFe's generalsekretær pt fe-
rie.

Hvis svaret fra FlFe er benægt-
ende, bør klubberne i FD indtil
FlFe godkender en ny klub, til-
lade gamle medlemmer af 1.

DEKZv at blive medlemmer i

Danmark - forudsat, at de vil
acceptere de love og regler, der
er gældende i Felis Danica.

Hvorfor vil nogen spørge sig
selv?

Der er kun et svar. 1. DEKZv
var et af de største medlemslande
i FlFe - og en magtfaktor gen-
nem mange år - og så finder vi
det urimeligt, at en ulykkelig sty-
ring skal sende mange opdrættere
i armene på dissidentklubberne.

Richardt

Tilst Dyrepension
06-24 15 11
Pension . Pelspleje . Klipning
Spec. løbegårde
også for katte
Dyrlægetilsyn.

AGERVE| 21
(Dyrehospitalet v/Bilka i Arhust

IYDSK
RACEKATTE KLUB

Næstformand & Kasserer:

Hanne Sofie Sneum
Sædding Strandvej 81,
6710 Esblerg.
rlt. 03-15 28 77.
Ciro: 5 06 85 09.
Tli. tid 1 u..:}0-20..:]0

UdstilIingssekretær udland:
Helle Poulsen
Egtvedvej 34,
6040 E,{tved.
Tlf.0s-5s 11 sI.

Bes§relsevnedlem &
Præmiesekretær:
Hans Peter D. Cade
Ny Kongevej 29,
5O@ Odense C.
Tlt. 09-14 64 26.
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FlFe's generalforsamling 1 986

Ceneralforsamlingen blev i I986
afholdt i Sitges, Spanien.

Følgende personer blev valgt:
Præsident:
Hr. B.C. .limmieson (genvalgt)

Generalsekretær:
Fr. R. van Haeringen (genvalgt)

Dommerkommisionen:
Hr. B.C. .limmieson, Tyskland
Hr. B. Rettenmund, Schweitz
Fr. S. Bruin, Holland
Fr. A. Hackmann, Tyskland
Hr. H.R. Niehoff, Tyskland
Fr. A. Uddin, Sverige
Fr. R. Ktihnel , Østrig
Fr. S. Paquin, Frankrig
Hr. J.P. Rossi, Belgien

U&til I ingskommisionen:
Hr. B.C. Jimmieson, Tyskland
Hr. H. Steinhauser, østrig
Hr. J. van der Sman, Holland
Hr. C. Fonara, ltalien
Hr. A. Wittich, Schweitz
Disciplinærkommisionen :

Fr. M. Oliver, Australien
Fr. S. Arelli, Frankrig
Hr. R. Niehoff, Tyskland
Fr. A. Uddin, Sverige
Fr. A. van der Leeuwen, Holland
Revisor:
Hr. P. Danielziek, Tyskland
Hr. C. Krippeler, Luxemborg

Følgende nye regler/ændringer
blev vedtaget vedr. udstilingsreg-
leme:

Arl.24-
Det er obligatorisk at give en fuld
dommerrapport, undtagen ved
katte der diskvalificeres. Ved dis-
kvalifikation skal grunden anfø
res.

Art.27.
Best og the Best kan fremover
udtages med mindst 1 all-rourd
dommer.

Nominering til Best in Show kræ
ver nu 97 point mod tidligere 95.

Der kræves nu kun 15 katte i en
kategori for at udtage best in
Show.

Art. 34.
For at opnå
titlen: kræves nu: point
Eu.Ch. gxCACE 97
Eu.Pr. gxCAPE 97
Cr.lnt.Ch. 6xCACCIB 96
Cr.lnt.Pr. 6xCACP|B 96
Int.Ch. 3xCACIB 9s
lnt.Pr. 3xCAP|B 95
Ch. 3xCAC 93
Pr. 3xCAP 93

Udstillingsklasserne ændres så-
ledes:
Kl. 1, Europa Champion, Kl. 2,
Europa Premier, kl. 3, Cr. lnt
Champion, kl. 4, Cr. lnt. Premi-
er, kl. 5, lnt. Champion, kl. 6, lnt
Premier, kl. 7, Champion, kl. B,
Premier, kl. 9, Åben, kl. .l 0, Ka
strat, kl. I 1, Ungdyr (6-10 mdr.),
kl. 12, killing (3-6 mdr.).
For samtlige klasser gælder at
alle katte konkurrerer om BIO og
NOMBIS for hver varietet.
For at opnå titlen i klasse 1, 2, 3
og 4 skal katten have opnået cer-
tifikaterne i 3 forskellige lande af
3 forskellige dommere. For hver
af klasse 5 og 6 skal certifikater-
ne opnåes i 2 forskellige lande
med 3 forskellige dommere.
Det er forbudt at ryge i udstil-
lingshallen med undtagelse af re-
staurationsområdet.

For at afholde en national udstil-
ling skal der være mindst 80 kat-
te.

Tilføielse til_ FlFe's regi-
streringsregler:
Racekrydsninger:
Afl<om efter parring mellem 2 ra-
cer vil blive registreret for korthår
med opdrætsnr. 26. For Siam/
OKH med 29x.

,,Erdringer i regler for dommere,
dommerelever og stewarder:
Art. 28.
Såfremt en elevs modersmål er et
FlFe-sprog skal vedkommende
beherske yderligere et FlFe-sprog.

4rt.29.
Det er obligatorisk at en dom-
merelev skal paral lelb edømme 2
gange, inden vedkommende kan
gå op til eksamen.

Standardændringer:
Persere:

Det blev vedtaget, at man over
de næste 5 år skal fremavle d
normalt bid, mod de nu tilladte 2
mm underbid.

Silvertabby med grønne eller
orange øjne, skal dømmes i sanr
me klasse.

Norsk Skovkat:

Tilføjelse til pelsfarver:
Alle farver tillades med undtagel-
se af siamaftegninger. Det blev
fastslået at alle mængder hvidt er
tilladt.
Maine Coon:
Ti lfø.ielse ti I pelsfarver:
Alle farver tillades med undtagel-
se af siamaftegninger.

Hellig Birma:

Maven skal være off-white, eller
have den kropsfarve, der svarer
til maskefarven.

Frankrig ønskede at fastslå, at
sporerne (kilerne) bagpå bagbe
nene, når de er korrekte, kun nrå
dække halvt, højst 2/3 at bagbe
net op til hælen.

Følgende nye farver
er anerkendte:

Persere:

7d Rød cameo tabby
7d Creme cameo tabby
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7e Sort tortie silvertabby
79 Blå tortie silvertabby
7h Chokolade tortie silvertab-

by
7j Lilla tortie silvertabby
8e Sort tortie tabby
8g Blå tortie tabby
8h Chokolade tortie tabby
8j Lilla tortie tabby

13OSL 29j:
Lillatortie
.13 

OSL 29f:
Creme

13 OSL 35:
Hvid (Foreign White)
.13 

OSL 29 S Tb btch:
Sorttabby

13 OSL 29 B Tb btch:
Blåtabby

13 OSL 29 CH Tb btch:
Chokoladetabby
.13 

OSL 29 L Tb btch:
Lillatabby

13 OSL 29 R Tb btch:
RØdtabby

13 OSL 29 S Cr Tb btch
Cremetabby

13 OSL 29 S Tb tig:
Sorttigret

13 OSL 29 B Tb tig:
Blåtigret

13 OSL 29 CH Tb tig:
Chokoladetigret

13 OSL 29 L Tb tig:
Lillatigret

13 OSL 29 R Tb tig:
Rødtigret

13 OSL 29 Cr Tb tig:
Cremetigret

13 OSL 29 S Tb sp:
Sort spotted

13 OSL 29 B Tb sp:
Blå spotted

'13 OSL 29 CH Tb sp:
Chokolade spotted

13 OSL 29 L Tb sp:
Lilla spotted

13 OSL 29 R Tb sP:

Rød spotted

13 OSL 29 Cr Tb sp:
Creme spotted

13 OSL 29 S Sv Tb btch:
Sort silvertabby

13 OSL 29 B Sv Tb btch:
Blå silvertabby

13 OSL 29 CH Sv Tb btch
Chokolade silvertabby

13 OSL 29 L Sv Tb btch:
Lilla silvertabby

13 OSL 29 S-Sv Tb tig
Sort silvertigret

Senrilanghår:

Balineser:
.l3BA 

TB Rp Rødtabbymasket
13BA TB Crp Cremetabbymsk.

favaneser:
r3 OsL 29:
kastaniebrun (havana)

13 OSL 29c:
Lilla (lavendel)

13 OSL 29 sb:
Sort (ebony)

13 OSL 29d:
Rød

13 OSL 29e:
Tortie

13 OSL 299:
Blåtortie

13 OSL 29h:
Chokoladetortie

6

DAN:THAL
opdræt af siam og forøign vhitø

avlshan: irrt.ch. dfr-rssøts snowiø,farve Js

killinger lejlighedsvis til salg

arnellette nielsen a
carsten {-r'vdenlurrd
møllebakii.ef st srrlb
ssoo rniddelfart tlf. 09-+06608



13 OSL 29 B-Sv Tb tig:
Blå silvertigret

13 OSL 29 CH-Sv Tb tig:
Chokolade si lvertigret

13 OSL 29 L-Sv Tb tig:
Lilla silvertigret

13 OSL 29 S-Sv Tb sp:
Sort silver spotted

13 OSL 29 B-Sv Tb sp:
Blå silver spotted

13 OSL 29 CH-Sv Tb sp:
Chokolade silver spotted

13iOSL 29 L-Sv Tb sp:
Lilla silver spotted

13 OSL 29 S TT:
Sort ticket tabby

13OSL29BTf:
Blå ticket tabby

LILLE OG VÅGEN

Det startede alt sammen med en
kaftefødsel. Der kom en, der korn
en mere, pludselig var det ikke
normalt mere, for slutresultatd
blev 10 killinger!

Som næsten altid med så stort
et kuld, overlevede de ikke alle.
Der blev kun 3 tilbage, og herd
var den ene så Iille, at den heller
ikke så ud til at overleve. Men
den havde livsmod, spiste pænt
men på grund af størrelsen, kurr
ne den ikke klare sig i konkur-
rencen med de andre, og fik der-
for tilskud.

Den blev, trods alt hvad den
spiste (og den spiste ikke, den
åd), ikke større, også gik turen til
dyrlægen. Han ville aflive den,
idet han mente, den ingen chan-
cer havde, det var tilsyneladende
en dværg. Det ville jeg ikke, så
længe den ville spise, skulle den

have en chance, forudsat at den
ikke blev syg eller så ud til at li-
de.

7 uger gammel vejede den 240
gram!Altså meget lille, men med
et utroligt livsmod stadig. Den
spiste selv, det samme gjorde de
to kuldsøskende, selv daggamle
kyllinger gik den ombord i. Vi var
alle helt fjollede med den, og
vores siam-kastrat syntes, den
var den bedste legekammerat af
dem alle. Selvfølgelig havde den
srært ved at klare sig i konkur-
rencen på grund af størrelsen,
men det fik den ikke til at holde
sig tilbage. Kom den i vanskelig
heder, fik den straks hjælp af
siameseren.

Nu, på 2 uger, har den pludse-
lig fordoblet sin vægt, og vejer nu
over 500 gram. Jeg tror ikke mere
på, at det er en dværg, men bare

en lille killing, der har været lidt
længe om at komme igang. Dyr-
lægen er forundret, men det er vi
her i huset ikke, vi har jo hele
tiden været klar over, at den var
noget særligt. Tænk bare på, hele
tiden, selv om den var lille, op-
førte den sig, som om den var en

sbr stærk killing.
At vi alle er fortabte, er der vel

ikke noget at sige til. Hun har
hele tiden haft et livsmod, sorn

mange større kunne være mis-
undelige på. Sælge hende? Selv-
tølgelig ikke, hun skal blive i fa-
milien, for vi kan ikke undværc
hende. Hun er nemlig noget helt
specielt, en lille personlighed.

Codt vi ikke lod dyrlægen få
sin vilje! Gurli Nielsen.

Belinda med sin søster, og sin beskytter og
bedste legekammerat, siameseren.

7
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Cassius
KONCENTRERET

Billigere i brug

KAITESAilD
* NATURPRODUKT, OPIrøSELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING
* OPSUGER FORURENING DIREKTE OG HURTIGT

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

o

PERLER tra MORTEN
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13 OSL 29 CH TT:
Chokolade ticket tabby

13 OSL 29 LTT:
Lilla ticket tabby

13 OSL 29 R TT:
Rød ticket tabby

13 OSL 29 Cr Ir:
Creme ticket tabby

13 OSL 29e TT:
Tortie ticket tabby

13 OSL 29 gTr:
Blå tortie ticket tabby

13 OSL 29h TT:
Chokolade tortie ticket tabby

13 OSL 29jIr:
Lilla tortie ticket tabby

13 OSL 29S Sv TT:
Sort silver ticket tabby

13 OSL 298 Sv TT:
Blå silver ticket tabby

13 OSL 29Ch Sv TT:
Chokolade silver ticket tabby

13 OSL 291 Sv TT:
Lilla silver ticket tabby

13 OSL 29R Sv TT:
Rød silver ticket tabby

13 OSL 29Cr Sv TT:
Creme silver ticket tabby

'13 OSL 29e Sv TT:
Sort tortie silver ticket tabby

13 OSL 299 Sv TT:
Blå tortie silver ticket tabby

13 OSL 29h Sv TT:
Chokola. tortie silver ticket tabby
.13 

OSL 29j Sv TT:
Lilla tortie silver ticket tabby

Siam/OKH:
Siam:

32 Rp Rødtabbymasket
32 Crp Cremetabbymasket

Orientalsk korthår:
29 S TT:
Sort ticket tabby

29 B IT:
Blå ticket tabby

29 CH TT:
Chokolade ticket tabby

29 LIT:
Lilla ticket tabby

29 R TT:
Rød ticket tabby

29 Cr Tf:
Crcme ticket tabby

29e Tf:.
Sort tortie ticket tabby

29CrT:.
Blå tortie ticket tabby

29H IT:
Chokolade tortie ticket tabby

2ejrr:
Lilla tortie ticket tabby

29S Sv TT:
Sort silver ticket tabby

298 Sv TT:
Blå silver ticket tabby

29Ch Sv TT:
Chokolade silver ticket tabby

291 Sv TT:
Lilla silver ticket tabby

29R Sv TT:
Rød silver ticket tabby

29Cr Sv TT:
Creme silver ticket tabby

29e SV TT:
Sort tortie silver ticket tabby

29g SV TT:
Blå tortie silver ticket tabby

29h SV TT:
Chokola. tortie silv. ticket tabby

29j SV TT:
Lilla tortie silver ticket tabby

Ovennævnte trådte i kraft fra 1.
juli 1986 med undtagelse af reg-
lerne for Europa Champion/Pre-
mier og Cr. Int. Champion/Pre
mier, som omgående trådte i

kraft.

På generalforsamlingen nævnte
revisorerene at den dyre retssag
mod Fr. Rossi som endnu ikke er
afsluttet, næsten har halveret Fl-

Fe's formue.

Følgende FlFe-dommere blev
med akklamation udnævnt til
æresdommere:

Fru Edel Ringsted, Danmark
Hr. Doeksen, Holland
Fr. Raydninsky, Østrig

Fr. Pia Volkersen, Tyskland

Flfu's æresmedlem, Hr. Freddie
Nordane, fra Norge, havde 20
års jubilæum som FlFe deltager.
Han fik i denne anledning en kat i

porcelæn, som tak for hans
mange års arbejde i disciplinær-
ksnmisionen.
Ang. FlFe årbog se side 29.

Det officielle FlFe referat kan re-
kvireres mod indsendelse af kr.
10,00 i frimærker til Helle Poul-
sen.

Med venlig hilsen
H. Sofie

Hr. Freddie Nordane i forgrunden, 1. fra venstre Reiny V. Haeringen, Barrie limmison,
Molly Oliver og Elisabeth Steinhauser.

9
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Klokken var temmelig mange -vistnok hen ad 22 - da jeg våg
nede med et spjæt ved dørklok-
kens skarpe ringen - min ka!
Pedersen, røg på gulvet med et
bump, da jeg hastigt rejste mig
og gik ud i gangen. »Hvem kan
det dog være på denne skørc
tidn tænkte jeg og studerede min
matterede dørrude. Jeg syntes jeg
kunne genkende silhouetten ud-
enfor - næsen var altfor sær-
præBet til, at jeg kunne tage fejl

- og mine anelser viste sig kun
alfor godt at slå til. Da jeg lukke-
de op, stod Emma udenfor i sit
pæneste gå-i-by-tøj og med en
bister mine. ».1a, jeg måtte altS
ind til dig for at få luft«, var det
første hun sagde - eller nærme$
snerrede. ,Derhjemme har jeg jo
ingen til at høre på mig, så jeg
syntes du var den nærmeste, jeg
kunne beklage mig til«. Og mers
jeg takkede behersket, bød jeg
hende ind til en kop aftenthe og
spugte, hvad jeg skyldte æren af
hendes sene besøg. »Ja, du kerr
der dem nok ikke, men jeg kom-
mer lige henne fra et par gamh
bekendte - og du ser nok, hvil-
ken behandling jeg - eller rettere
mine handsker har fåetn, sagde
hun, og viste mig noget, der lig-
nede to stumper skind, som lige
havde været igennem en kød
hakkemaskine. »Men dogn sagde
jeg med passende sympati i

stemmen. ,Hvordan er det dog
gået til - er du faldet på gader

- eller hvad?u »Faldet«, nær-
mest skreg hun, »nej, jeg har
været i kløerne på en vanvittig
hund, - en rigtig væmelig, lang-
håret lille størrelse, der kastede
sig over ALT, hvad der ikke var
mur- eller nagelfast. Altså også
over mine dyre handsker, son
jeg kom til at tabe på gulvet, -men tror du, mine venner så

GLASHUSET

rneget som skældte køteren ud,

- nej, de sagde bare med horr
ningsød stemme: Fy, skam lille
Buller, det ved du jo godt, du
ikke måu - og sendte den ud i

køkkenet, hvor den såmænd nok
har ædt alt hvad der har stået på
køkkenbrordet. Hvor KAN merr
nesker dog blive skøre,u vrissede
hun og smed sig i min blødesE
stol, - ,nu har de lige fået den
sidste af deres rædsomme, voks-
ne børn ud af huset, og så aru
skaffer de sig minsandten sådan
en latterlig lille hundehvalp, der
æder deres mad, sko, måtter og
puder - alt - simpelthen... og
det MÅ den skam gerne for den
ER jo bare så lille - og har ikke
forstand på noget endnu, siger de
og ser helt henførte ud i øjnene.
Men så gik jeg altså ogsåo, sagde
min søster og gav Pedersen et
skub, så han røg på gulvet igen

- han var ellers sprunget op på
skødet af hende og ville hygge sig

- men Emma var gram i hu og
ikke spor dyrevenlig - hvad hun
forresten heller aldrig rigtig har
været - så Pedersen forduftede
ind i mit soveværelse, hvor han
lagde sig til rette i fodenden af
min seng, mens Emma drak den
sidste slurk the og spiste min
bedste kage, før hun rejste sig og
ville hjem. På vejen ud kom hun
til at kaste et blik ind i mit so-
veværelse og fik øje på katten i

sengen. ,Æ-Y-Yrr, sagde hun, ,du
er jo ikke spor bedre end mine
venner - dyr mig her og dyr mig
d6r - men ingen skal dog no-
gensinde få MIG til at dele hus
med hverken kat eller hund!!!u
Og med disse ord SKRED hun ud
af døren idet hun slog med nak-
ken og puttede de lasede stump-
er af sine handsker i lommen.

TELEFONTID eller hvad
Følgende episode skal tages hu-
moristisk - men alligevei!!

Kl. 02.30 (ja, det er midt om
natten, men ikke den med Kim
Larsen) ringer telefonen og ringer
og ringer og rin...

Ud springer fru Pedersen, for
det kan jo være problemer med
helbredet hos den ældre genera-
tion, så man må jo tage den,
ikke?

Slut med mere nattesøvn den
nat, ikke p.g.a. den ældre ge
neration, men fordi der itelefon-
en meldte sig et medlem, der
ville ,brokkeu sig over, at et ham
tilsendt brev var behæftet med en
graverende feil!!!

DEN MASKINSKREVNE A-
DRESSE HAVDE SAMÆND EN

SLÅFEJL. De der kender et skri-

vemaskinetastatur ved, at K og L

er naboer. Vedkommende der
havde skrevet kuverten var derfor
kommet til at skrive Kykkel... i

stedet for 1........
Da det ikke gav resultat hos

undertegnede, forsøgle vedkom-
mende sig hos det bestyrelser
medlem, der havde skrevet ku-
verten : 2 gange spoleret natte
sø,zn i afnrægtig vrede.

Jeg er principielt imod det der
hedder telefontid, men flere af
lignende episoder kan megd
nemt give det resultat, at alle be-
styrelsesmedlemmer får telefon
tid.

Lad os håbe det var en enlig
svale - og fortsætte i den gamle
stil.

Richardt.
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Lettet sank jeg igen ned i min
egen stol, der endnu var varm af
Emmas bagdel - kombineret
med hendes harme og tænkte:
,Ja, det er nu godt nok, hun ing-
en dyr har, for de ville da hver-
ken kunne stå eller gå hende
tilpas - og når man har det så-

dan, må man helst være alenen.
Næste dag blev ieg igen op

taget af mit arbejde og glemte
faktisk Emmas lille aftenbesøg i

temmelig lang tid. Men da der var
gået fire uger uden jeg havde
hørt en lyd eller bare set et glimt
af hende, besluttede jeg at smut-
te ind og kigge til hende på vejen
hjem.

Straks de jeg kom indenfor dø-
ren hørte jeg ikke noget - men
så blev der sagt en hel masse u-
forståeligt med en dæmpet, ind-
smigrende, fløjlsblød stemme.
Stemmen kom inde fra sovevæ-
relset og jeg styrede naturligvis
mine skridt derhen - men hvad
SÅ jeg ikke, da jeg åbnede dø
ren?

Emma, hvis stemme kunne

være skarp som en ragekniv, lå
på knæ og talte med babyrøst
ned i en stor spånkurv, der stod
på gulvet og da jeg listede nær-
mere og tittede over hendes skul-
der, så jeg en stribet baggårdskat
med fem små killinger ligge i

kurven og hygge sig af hjertens
lyst.

Min søster for op fra gulvet
med et sæt og skubbede mig bag-
læns ud af soveværelset. ,T-y-y-s
hviskede hun, ,pas på, du ikke

skræmmer dem - de er jo ike
sådan vant til at være inde -men NU skal de få det godt - de
søde små stakler og deres misse

du ANER ikke, hvor meg-
et ondt, herreløse katte gennem-
går«, fortsatte hun i een vejrtræk-
ning - »mange flere bør melde
sig ind i kattens værn -o9... 

»så

gik hun forresten i stå og sagde
med en let fornærmet mine: ,Ja,

de kom såmænd selv ind til mig

- moderen bar killingerne ind
under min seng - og der kunre
jeg jo ikke ha' dem, forstår du
nok - men så fandt jeg min tøi-

kurv og en pude... og så er de da
forresten vældig søden, sagde
hun agressivt, som om hun ven-
tede protester fra min side, -men jeg sagde blot: »favist så -og held og lykke med demo -
mens jeg smuttede ud af døren
og tænkte: »Bare vent - til de
fem begynder at tisse i krogene
og klatre i dine gardiner, min fine
ven«! Men til den tid har de så-
mænd nok snoet min krasse søster
om alle deres små poter, så hun
bliver ligeså blød som jeg - og
hendes egne venner er, overfor
VORE små plejebørn.

På vejen hjem kom jeg forbi et
drivhus i samme n[, som et for-
bipasserende barn smed en sten.
Klir-klir-klir, sagde det og pudsigt
nok kom jeg netop da til at tænke
på min søster Emma og hendes
aftenbesøg.

Men selvfølgelig... dengang
vidste hun jo ikke, at hun SELV

kom til at bo i et glashuslll

Ayo Eg Poulsen

(fra underfundige tunderingor)

Gr. lnt. Ch. Dauphin van
Coppelstock til avlstjeneste
for siam/OKH.
Kun sunde hunkatte
med gyldig vaccina-
tionsattest mod-
tages til parring,
under betryg-
gende forhold.

Foto:
Gr. Int. Ch. Dauphin van Coppelstock

farver
fulde

lejlighedsvis
til salg.

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

Telefon 04 54 55 47
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Nu nvderdanske katte
edltafmanseårs

arfierikansk folskning

Ilrnge kattc lider af urinvcissten.
Forbliver de ubehandlede kan
tilstanden medløre doden.

Forsøg har vist, at loder med lavt
nagncsiumindhold mindsker
risikoen lor urinvcisslen.

Krr,.n, urinveie er meget sarte.
Før eller siden rammes mange katte af
urinveislidelser og ofte dannes urin-
veissten. Det gælder i lige høj grad hos
hunkatte, hankatte og kastrater. I sær-
lig svære tilfælde ses totalt urinveisstop.

Det er derfor vigtigt, at vælge den
rette ernæring til sin kat. Prescription
Diet c/d er et amerikansk diæt-
produkt, der er blevet ti1 på baggrund
af mange års forskning. Det er ud-
viklet og fremstillet af verdens absolut
førende eksperter på smådyrsområdet,
dyrlægerne Mark Morris ir. og Lon
Lewis. Produktet er sammensat, så det
nøiagtigt dækker kaltens nærings
behov, hverken mere eller mindre.
Dette er afafgørende betydning idet
det, der fører til dannelsen afurinveis-
sten, synes at være ,,over-
skudsprodukter" fra den al-
mindelige kamemad. Specielt
indeholder mange produkter
for meget magnesium.

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 fordøjelig diæt,
nedsættes mængden af affaldsstoffer,
der skal udskilles. Det betyder, at uri-
nen kommer til at lugte mindre stærkt
og at mængden af afføÅng nedsættes -
katten bliver nemmere og rarere at
være i stue med og får en smuk pels i
tilgift.

Prescription Diet er ikke bare et

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

Diætkost fra firlægen.
I Hittsl Prescription Diet,
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UVIDENHED OG OVERTRO
OM KATTE

I heksejagtens tid blev mange
brændt, fordi de var heksenes
medhjælpere, og det er ikke
mange år siden, at der var en le
vende kat i tønden, når man la-
vede ,fastelavnsløjero. Og stadig

- i 1986 - er der masser af
mennsker, der intet ved om kat-

ten, ud over at den er et rovdyr.

Jægere og fugleglade mennesker
taler og skriver endda ofte om
» katteterror« .

Alt for mange katte bliver des-
værre skudt af hjemlige jægere
hvert år. Jeg kan tilføje, at det
ikke alene er vildtlevende, hjenr-
løse katte på ,strejfu, der bliver
skudt, men loven (læs: kattehæ
derloven) desværre tillader det,
150 meter fra anden mands hus.
Der bliver også skudt katte i ha-
ver og i umiddelbar nærhed af
deres hjem, og det er ofte fami-
liekatte med halsbånd og øre

rnærke, både ,almindeligeu hus-
katte og racekatte. Disse katE
kan ingen tro er vildtlevende,
hjemløse katte. Jeg ved ikke nog-
et om, hvor stor en glæde jægere

har ved at nedskyde en kat. Men
jeg ved noget om den uro og
sorg, der bliver i en familie, der
savner sit dyr, og ikke aner, hvad
der er sket med det - eller finder
det såret eller dræbt af en skyde-
glad jæger.

lnden om taler om »katteter-
ror « , bør man kende resu ltaterne
af undersøgelser, der er foretaget
i Sverige, Schweitz og Tyskland.
Disse undersøgelser omfatter ialt
1371 vildtlevende katte, der blor
skudt, for at man kunne under-
søge deres maveindhold! Under-
søgelserne viste, at der var rester
af fugl i 'l 54 af disse katte. Katte
terror er derfor vildt overdrevet.
En kat kan ikke flyve (utroligt, at

man skal forklare detl), og den
kan derfor yderst sjældent fange
en sund og rask fugl. Kafte har
kun en chance over for syge og
gamle fugle og fugleunger i de
dage, hvor de lærer.at flyve. Her-
til kommer, at en kat, der er ldti
et hjem, hvor kattemoderen ikke
har mulighed for at lære sire
unger at fange og dræbe bytte,
ikke har mange chancer for at
nedlægge vildt. At katten løber
efter ,jægerens vildt«, er så en
anden sag - den fanger det altså
yderst sjældent. Heller ikke hare
bestanden gør katten et stort ind-
hug i. I 1167 undersøgte kafte-
maver fandt man i de 77 hare-
rester.

Til sammenligning kan næv-
nes, at ca. 1 70.000 registrerede
jægere i Danmark i jagtsæsonen
1983-84 nedlagde godt 205.0m
harer. Jægerne behøver altså ikke
at være bange for konkurrence.

Undersøgelser af kattens jagt-
bytte dukker jævnligt op. Er de
mon, fordi man ikke kender eller
fæster sin lid til resultaterne af de
tid I igere undersøgelser? El ler tror
man, at kattene lever anderledes
nu end (or 1O-2O år siden? Men
hvis man skal foretage nye und
ersØgelser, er man jo »nødt« til at
nedskyde et større antal katte.

Dyrene har alle deres rolle i

naturen - også katten. Det er
mennesker, der er skyld i, at dyr
udryddes. Uhæmmet jagt og mil-
jøforurening er to af hovedårsag-
erne.

Selv om kattene altså ikke er
nogen stØrre trussel mod ædek
vildt, har katteejerne alligevel en
moralsk pligt til at sørge for, at

deres kat ikke stre.ifer om i de
dage, hvor fugleungerne lærer at

flyve.Er vi ikke dejlige?

1lt)



Skal katten absolut løbe ude
også i de dage, kan man forsyne
kattens halsbånd med en lille
klokke (bjælde), så har katten
ikke en chance. Man må dog
ikke lade sin kat have klokke i

halsbåndet til stadighed, fordi
det i høj grad vil genere kattens
fine høresans og på længere sigt
give den dårlige neryer.

Hvis katteejeren har have, bør
denne hegnes på en sådan måde,
at katten hindres adgang til na-
boerne, eller man kan indrette en

løbegård, som flere og flere kat-
teejere gør det. Som dyrefondd
så ofte gør opmærksom på, så

har man pligt til at sørge for, at
ens familiedyr - uanset arten -ikke generer andre.

De, der lever sammen med en
kat, ved at katten er det dejligstg
kædigste og stolteste dyr, der fin-
des. Men at katten ikke lader sig
kue, er naturligvis en torn i øjet
på mange af min race, menne
sket.

Ownnævnte artikel er skrevet af Misuli, og bragt i

»HUNDTIOURNALEN« 8/1986.

HANDEL I PANIK' PANIKHANDEL

Overskriften er valgt med velbe-
rådt hu, emnet har næsten aldrig
været behandlet, og det forstår
je6 såmænd udmærket. Man
kommer nemt til at træde enkelb
for nær eller bryde et hidtil tabu-
emne, til skade for bestyrelsen,
men jeg finder alligevel tiden
inde til at få en diskussion igang
Årsagen er 4 udefra kommende
faktorer:
1. Annoncer i dagblade - uge-

aviser m.v., om salg af kil-
Iinger med eller uden stam-
tavle.

2. Prisen på de dyr, der er til
salg.

3. Henvendelser til bestyrelsen
om paniksalg af killinger.

4. Køfure, der forsøger at ud-
nyfte markedstilstanden -naturligvis.

Det mest naturlige, ville nok væ-
re, at analysere sig frem til pro
blemets rod, men jeg anser den-
ne fremgangsmåde for at være r.r

hyre vanskelig - personlige in-
teresser - o.s.v. Derfor vil jeg

tillade mig - for egen regning -at drage nogle konklusioner,

I perioder er der, p.g.a. af kat-
tenes særlige forkærlighed for lø
betider i forårsmånederne, må-
ske en mindre overproduktion af
killinger furstpå sommeren. Det
er der ikke meget at gøre ved, q
det behøver ikke at være et pro-
blem, hvis alle opdrættere blot
pøvet at bevare fatningen. Her
er det især nye opdrættere, jeg

tænker på. Alle ved, hvor svært
det er, at have 5-8 killinger til at

husere i huset/lejligheden. I sig
selv er det en fornøjelse at har,e
killinger, og nyde deres leg, stu-
dere deres adfærd, men når man
ser det stigende lavvande i hus-
holdningskassen, er det, at pæ

nikken bryder ud. I hvert fald
hvis der går 2-3 uger efter 12

ugersalderen, før der bliver solgt
bare en eneste killing.

Det er på dette tidspunkt, jeg

vil mane til besindighed - lad
jer ikke gribe af panik og sælge
killinger til spotpriser på omkrir6
500 kr. At det ofte sker, har jeg
sell, set - og er blevet gjort oq
rnærksom på det utallige gange.
Lad mig - uden at nævne navrE
og telefonnumre, give et par eks-
empler på sådanne annoncer:

ek. 1. Perserkillinger, 4 stk., 2
røde og 2 sorte, uden
stamtavler, 500 kr. TIf.....

ek. 2. Blåmaskede colourpoint-
killinger til salg, med ellerDer er fisk, hvordan får jeg fat i dem ? synes , Stumpen n at spørge.
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uden stamtavler, pris 500-
7OO kr. T1f.......

ek. 3. Siam/OKH killinger til
salg, meget billige, t|f......

Ovenstående er blot et mindre
udvalg, men desværre identiske
med mange lignende tilbud, også
i andre racer.

Jeg har selv prøvet at have tr
solgte killinger tilbage til de har
været 6-7 måneder, men jeg har
ikke - selv om mange købere
har forsøgl at tinge om prisen
p.g.a. alderen - ladet mig falde
for den fristelse at sælge dem bil-
ligere. Endnu har jeg fået dem
solgt til ikke under mindsteprisen
(min egen mening) for en burme
ser, 1500 kr. Selv denne pris er
ikke en krone for meget, og kan
under ingen omstændigheder
dække alle udgifterne for en kil-
ling.

lngen seriøse katteopdrættere
forlanger at deres opdræt skal
give overskud, men en rimelig
dækning kan man vel forlange.

Hvad er så PRISEN?

Her kan ikke gives et entydigt
svar, men lad os gå ud fra en
mindstepris på ca. 1500 kr. og så

sige 2000 kr. - 3000 kr. - 4000 kr
....?

For at vende tilbage til eksem-
pel 2, lægges der her op til en
klar ulovlighed, med eller uden
stamtavle!! For medlemmer af en
dansk katteklub, der er tilsluttet
Felis Danica, er det et krav, at
der trækkes stamtavler til alle
killinger.

jeg kan derfor love at klubben

- hvor det er muligt - vil skride
ind overfor medlemmer - også i

andre klubber - lor at stoppe
denne uskik.

Nu er bladet taget fra munden
og uanset jeres reaktion på den-
ne artikel, er det mit håb, at den
på langt sigt kan være til gavn for
kattesporten og være medvirken-
dC til FORSTÅELSE OC STØTIE
IGTTEOPDRÆTTERE IMELLEM.

Richardt.
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Hsn siger j eg er lsæsen. Det lcnn hon selu t)ære.

Hon griner når hon hælder

Nd. Mon har jo ikke selu
oalgt sitmiljø.

Idag skol den kræsne kat
ha' store, lækre fiskestykker i hokket

lever ogindmad.
Ogsd Whiskos. Han erbleuet ret

kræsen med huod han køber
(Ellers kommer han til ot smide ud.

IgenWhiskas.
Den

hua'.
Han sidder deroure og smouser

i kronhjorL

Han ernu go'nok
Han skal bare ikke tro.

han slipper let
omkingmodentil mig.

Så er det skraldesponden
og penge ud al lommen.

Men det synes, som om
hon hor lært deL

Whiskasmedkød ogleverf Whiskasmedfisk/Whiskasmedvildt/ Whiskasmed fjerkræ

wh
a

kasl§
Hvis du elsker en laæsen kat.

AC

4'

,\ r,,!

MasterF«dsas VeserbrogadcS4 1620Kot*nhavnV Eates
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MERE END ET TILFÆDE???

Vi var kommet til oktober 85- og
det var en måned siden min sid-
ste chokoladefarvede Bu rmesser-
kat, Teddy, var blevet fundet pa

ve1en, kørt ned af en bilist. - Jeg
var ærlig talt slet ikke oplagt til at

få flere katte. Jeg havde kun haft
ham i et halvt år - han kom til
mig fra København ogvar 2 år,
fremskalfet af Birgit Nehammer i

Virum som trøsI og mulig ersat-
ning for min elskede »Katte« der
døde i januar som følge af forkert
hospitalsbehandling (beskrevet i

bogen: Mis-forståelse).
Som sagt, så var jeg temmelig

mørbanket, åndeligt, af tabene.
To katte i løbet af så kort tid, så
jeg sad faktisk lidt med armene
over kors og tog kun til en enkelt
katteudstilling iEsbjerg for at
trøste mig ved synet af andre
dejlige racedyr.

Dernede traf jeg også fru Ne-

hammer, som viste mig både err

crerne- og en brun Burmesser,
som hun havde med. Jeg udtryke
min beundring over de dejlige
dyr og ytrede måske et svagt Øn-

ske om at erhverve en lille cre-
mefarvet, - men der blev intet
aftalt.

Kort tid efter ringede telefonen
pludselig. Det var fru Nehammer
som sagde: »Er du interesseret i

en cremefarvet Burmesser? Sa

skulle du ringe til denne dame
(tlf. blev opgivet). Hun er netop
blevet overfølsom overfor katte-
hår, og hun har nogle creme
farvede killinger på 4 måneder,
som hun er nødt til at give væk
med det samme.

Det kørte rundt i mit hoved: -Kat igen? - cremefarvet - og så

ung -. Jeg var tvivlrådig. Men
selvfølgelig endte det med, at jeg
ringede til damen - og fik lov-

ning på den mest kælne killing.
Selvfølgelig snakkede jeg godt

for min »syge moster«, men lige
inden damen og jeg sluttede
samtalen sagde jeg ,Hvad hed-
der katten egentlig?n - Og jeg tror
slet ikke, damen rigtig forstod mit
første udbrud, efter at hun havde
sagt det. Hun sagde nemlig:
,Hun hedder AYO.. - Mit ud-
råb var: »Nej, - det er løgnn.

Da jeg ringede til Virum for at
referere, sagde fru Nehammer
blot: »Der er ingen tvivl - det er
din kat«.

Ayo Eg Poulsen
Drosselvej B

Bramming.

NB: Nu er hun en sød og dejlig
voksen kat på 13 måneder. Hus-
ets absolutte midtpunkt og kæle-
dægge.

Specialopdrcet af siam/foreign vrrhite

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

Aarhus 1985: BlO. NOM. BEST lN SHOW
ANCELICA's WHITE BEAUTY (3s)

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

tEIUGHEDSV|S KITLINGER Ttr SAIG

Mona&Jøroen Lund
Helder adå 3
?791 Drag6r ()1'536631
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Hankafte sagen:

BEKLAGELIG FEI LTAGELSE
EttER FORSØG PÅ AFPRESNING?

Det er noget af det frækkeste,
jeg har oplevet udtaler Arne Pe
dersen, Hedensted Skov ved Vej-
le til Ektra Bladet, idet han konr
rnenterer indlægget bragt i »bla-
det« mandag den I 1. aug. under
orærskriften : Zoologisk sensation
eller svindel - Hankat fik tre
killinger.

Vi finder det forfærdeligt, at
bladet sensationelt hænger os ud
i pressen som kyniske snydere i

omtalte sag uden at høre vores
version.

Det er korrekt, at vi for ca. et år
siden solgte en killing til Myrra
Juhls datter, men prisen var
1.100 kr. og ikke de 2.500 kr.
ssn beskrevet flere steder i artik-
len. Derimod blev killingen garr
ske rigtigt solgt som hankilling,
hvilket helt klart er en beklagelig
fejl fra vores side. Denne fejl
er vanskelig at gørc noget ved,
når folk forståelig nok insisterer
på at beholde et dyr, man er
kommet til at holde af. Desværre
er vi bekendte med, at såvel op-
drættere som dyrlaeger har gjofi
sarnme fejltagelse ved kønsbe-
stemmelse af killinger. At det nu
opå er sket for os, er vi meget
kede af.

Nu skulle den store ulykke hel-
ler ikke være sket,da familien fra
første {ærd havde bedyret, at kat-
ten skulle være kastereret »kæle
kat« og på ingen måde bruges til
avl. Eneste problem naturligviq
at en sterilisation var dyrere en
en kasteration. Det var vi både
lydhøre og forstående for, da Lo-
nes mor: Myrna Juhl fra Alminde
ved Kolding i foråret ringede til

os og fortalte muntert, humorir
tisk og venligt om kattens fakti-
ske rkønsforvandlingn. Myrra
Juhl. bedyrede samtidig, at man
ved første lejlighed ville lade kat-
ten sterilisere, da man ikke øn-
skede killinger. Både min kore
og jeg havde en lang og venska-
belig samtale med kattens nye

ejer, som på alle måder forsik-
rede os, hvor dejlig katten var. M
lovede på opfordring, at vi lejlig-
hedsvis ville kigge ind for ved
selvsyn at betragte vidunderet.

Det var vores indtryk, at Myrrn
.fuhl, som uden tvivl har passet

katten særdeles godt, ville glæde
sig over at kunne vise ,Rolandn
frem.

Nogle måneder gik - vi nåe-
de ikke at aflægge visit hos den
glade katteejer, men blev deref-
ter ringet op af Myrna Juhl den 3.

aug.(søndag) kl. ca. 8.30.
Her fik jeg historien om killirr

gerne, der var lødt på dyrehos-
pitalet. Om regningen på de ca.

I

t

i
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1.600 kr. Om de dejlige killin_
ger/ som næsten var lovet væk
med stambog, skønt man mang_
lede garantier for fadderskabetl

. .feg vedgik lige som i foråret, at
,|eg gerne ville bevirke stambo
gen 

.kønsændret, men ønskede
den tremsendt. Vi har endnu ikke
modtaget nogen stambog og har
derfor ikke kunnet foretage os
videre i sagen.

Vi håber, at moderen i god trc
angiver en købspris på Z.SbO kr.,
men er forfærdet, da vi son
nævnt solgte killingen til datte_
ren til 1.100 kr. l

usageligt fremstille dem som sny_
dere og bedragere?

. Vi er i al fald rasende over den
behandling.

Tirsdag den 12. aug. kl. ca.
17.30 besøgte vi Myrna Juhl i
AIminde, idet vi ønskede opkla_
ret, dels hvad motivet til histori_
en havde været, dels hvilke op_
lysninger hun havde givet iil
prcssen. Samtidig følte vi det me_

I

Snydt og bedraget _ vi finder
det helt absurd, at Ektra Bladet _
helt uden at høre os - vil hænge
os. ud i pressen ved navn og
adresse - og ud fra fejlagtigå
oplysninger vil oplyse om priser
og angive, at vi snyder og bedra_
ger folk.

get vigtigt at forklare hende, hvil_
ke følelser af vrede og forudret-
tethed vi havde, da historien må
ske utilrsigtet fra hendes side hav-
de fremstillet os 50m upålidelige.

Vi fik forståel igt en lidt nervøs
modtagelse, men fik en lang (a
alvorlig samtale. Myrna Juhl 8av
udtryk for, at hun var ualminde
lig ked af sagens udfald, at pres-

windel,:
7

t ERa
:- , :-',land skulle føde'
::--'..," vi måtte Pa
,- - - -f-"a den og det
- - - =' 'Åm kr. De Penge
1-" =i""t "f 

købsPrisen'
; . .'.rgsO kr., kræver vr

:,i j**,,xltl 
"Yå:;ii;
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iå katæn' nat
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sen havde brugt udtryk og ven
dinger samt på hendes vegne
fremsat erstatningskrav ved be
løbsstørrelse som der ikke var
belæg for. Dafteren havde sanr
me dag uopfordret fortalt mode-
ren at prisangivelsen var ukorrekt
o.s.v. Hun var ked af og træt af
hele historien og virkede meget
forlegen ved det hele. Den om-

talte dyrlægeregning på de 1.60
kr. handlede ikke om en enkel
regning, men samtlige forskellip
udgifter, som var løbet på i den
tid, hun havde haft katten. F.eks.

revac. alm. sundhedseftersyn,
pension, sterilisation, øremærk-
ning m.m.. Da vi kørte hjem efter
besøget medbringende stambo
gen til kønsændring var vor vre-

de næsten forvandlet til medfø
lelse.

Redaktøren ønske ikke at optage
mit svar til deres artikel, men jeg

vil i dag forsøge at kontakte chef-
redaktøren for Ekstra Bladet og er
spændt på udfaldet af den kon-
takt.

Arne P.

Følgende er hentet fra ,MO-
TOR« nr. 14186.

Ud over den humoristiske side
håber vi at Hvæssebrættets læ
sere kan være ,MOTOR« be-
hjælpelig med et svar.

Min Saab 99 CL S-speed står i en

åben carport, og gang på gang

finder jeg spor efter en kat på den
rene, fine stilfulde svenske bil.
Katten stiger op over den bager-

«KATTEPOTER«

ste kofanger, videre over bagrud
en og op på taget, hvor man ty-
deligt ser sporene. Her lægge
katten sig åbenbart til ro, for næ-
ste morgen at vandre videre over
forruden, hvor den tilsyneladen-
de spejler sig i det slankende
glas for endelig at forlade bilen
over den forreste kofanger.

Selv ved brug af de nyeste
kriminalistiske metoder, er det
aldrig lykkedes at se katten, men

sporene! Hvad gør man mod det-
te overgreb på privat ejendom?

Svar fra Harry Motor
Ja, hvad gør man? I vores åbne
kældergarage her ved Hampton
Court har vi samme ballade, og
vi prøvede med en irsk fårehund,
men da den havde holdt os våg-
ne over hele komplekset i tre

nætter, og kattesporene fortsat
var til stede, fyrede vi hunden. Fn

nabo fandt så en væske, han
havde smuglet hjem fra Ljubja-
na, og som katte skulle afsky, og
den hældte han ud over det me
ste af kælderen. Det virkede, for i

4 døgn kunne intet levende væ
sen på grund af den ulidelige
stank blot nærme sig kælderen,
og vi måfte alle tage bussen. Da
vi endelig kunne komme ind til
bilerne, kom katten også tilbage.
Så satte vi et elektrisk hegn op,

som vi forbandt til alle trilernes
chassis og karroseri, således at

enhver, der rørte ved karroserid
fik et gevaldigt stød. Men systenF
et måtte kasseres, efter at en

hund ulykkeligvis kom til at tisse
på karroseriet af en af bilerne.
Har du nogen sinde set en skel-
øjet hund sidde og holde sig på

skridtet? Det så vi! Så nu har vi
givet op, men hvis en af brev-
kassens geniale læsere har en an-
vendelig løsning, er vore spalter
åbne.

BOGANMELDELSE

Vort jYRAK medlem, Ayo Eg Po-

ulsen har igen skrevet en dejlig
bog om katte. Bogen hedder:
MIS-FORSTÅELSE... Bogen er pa

64 sider, den indeholder let læ-
selige korte historier, som smuk
berører og fint behandler mange
af de tabuemner, der er omkrirg
os og vore katte.

MIS-FORSTÅELSE er en varm
kærlighedserklæring til vore kat-
te og til livet sammen med dem.

Bogen koster kr.48,00, og kan
bestiles på tlf.: 05-17 oo 07.

Vi glæder os til den næste bog
fra AYO.

H.Sofie.
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DYREMAD FOR 55 MIA. KR.

7 af 1O kæledyr (50 mio. hunde
og 46 mio katte) i USA fodres
med industriel dyremad og mar-
kedet vokser - bl.a. takket være

TV-reklamer.
USA's fabrikanter af kattemad

spinder. Siden 'l 980 har stadig
flere hjem fået huskat - nu har
27,2 pct. af amerikanske hjem i

alt46,3 mio. katte. Derimod hol-
der færre end tidligere hund:
39,5 mio. hjem har 50,2 mio.
hunde mod 41 ,2 mio. hjem i

'I 980. Tallene, der stammer fra
Pets Are Wonderfull Council
(lGledyr er Pragtfulde - Rådet),

omtales i bladet »Focus« fra seq
tember 

.l 
985.

Da 7 ud af 10 kæledyr i USA
fodres med industiel dyremad, er
der penge i at vinde indpas i

markedets mange madskåle. År-
ligt sælges der dyremad for 5 mio.
kr. i USA. Det er mere end læ+
kedrikke, slik eller morgenmads-
produkter - 

ja, end nogen and
en varegruppe på supermarked-
ets hylder. Derfor reklameres
der også kraftigt - især i TV -for at få hunde- og katte-ejere til
at skifte mærke.

Disse TV-reklamer er megd
underholdende og forsøger at
spille op til opfattelsen af katte
sorn voksne eller ejerens andet
ieg. Derimod opfattes ameri-
kanske hunde som ubegavede -et barn, der aldrig bliver moden.

,Reklamer for hundemad byg-
ger mere på herre/slave forhold
et«, siger vice-direktør Matthew
Mansfield fra reklamebureauet
Della Femina, Travisano & Part-
ners til »Focusn.

»Katte er ikke så lette at træne
og ikke så modtagelige. De har
udviklet deres egen mystik«.

Mystikken skyldes bl.a. de TV-
reklamer, der fylder USA's daglig-

str-rer. Her udlører modelkatte al-
le slags krumspring, vikles ind i

grannøgler, prøver alle slags hat-
te, spiser uanfægtet videre af
madskåle, mens dekorerede pa-

W9øjer paraderer forbi, eller irr
terviewes af en fugl.

Med så meget teater priser den
berømte TV-kat Morris sig måske
lykkelig over, at han i 1978 gik til
de evige madskåle. Efter råd fra
PR-specialister indrømmede fir-
maet Heinz, at han var død i ste-
det for diskret at skifte ham ud
med en stand-in.

FØRST KOM TØRFODER,
SÅ KOM DÅSEMADEN
Reklamerne skal tilsløre firmaer-
nes tricks i markedsføringen, me
ner dyrlægen Mark Morris, som
har skrevet flere ernæringsvej-
ledninger for hunde og katte. Fa-

brikanterne slår på, at dyr har
forskellige næringsbehov,
som bør dækkes af forskellig fø
de. Eller at et produkt passer til
alle behov.

Reklamerne focuserer på næ-
ringsindhold, lav pris eller d
navn som er let at huske. Des-
uden understreger de, at prc
dukter har eller mangler en be-
stemt smag eller ingrediens.

»Det skal friste køberen og ik-
ke dyrene, som skal spise det
Hunde og katte behøver ikke og
ønsker ikke »menneskeføden -og de kan ikke lide samme
smagsnuancer, som vi kanu,
siger Mark Morris.

Kød bruges mest til hunde,
mens katte får fisk, selv om ingen
af dyrene foretrækker disse spiser
i naturen. Fisk bruges, fordi in
dustrifisk er billige i store mæng-
der. Det meste dyremad er rødl,
fordi mennesker kan lide en
varm rØd farve, mens hundere

og kattene er ligeglade: de er far-
veblinde.

Trods størrelsen har branchen
blot 40 år på bagen. Da lykkedes
det fabrikanterne at overbevise
dyreejerne om, at levninger fra
bordet var usunde. FørsIkomIør-
foder, som i dag vokser hurtig$
antørt a[ mærkerne: Ralston Pu-
rina's Cat Chow, og Meow Mix,
Carnations Friskies, Ralstons
Happy Cat og Mars Grave.

Siden fulgte dåsemad-marke-
dets største del med mærkerne:
9-Lives, Mars Kal Kan, Carnati-
ons Friskies Buffet og Ralstons
Purina. Endelig kom de halvfug-
tige varer - rnarkedets dyresE
produkter med mærkerne: Ral-
stons Tender Vittles, 9-Lives
Åzloist Square Meal og Quaker
Oats Moist Meals.

Selv om reklamerne er fantasi-
fulde, sælges produkterne ikke,
hvis katten ikke vil spise det eller
forbrugerne ikke kan lide udse
ende eller lugt.

I Z0'ernes markedsundersøge
lser lagde forbrugerne mest vægt
på, at maden nemt kom ud af
dåsen. De strittede imod tanken
om at grave foderet ud med en
ske, som siden skulle vaskes
sammen med eget bestik. Lige
ledes hadede de meget dyremads
Iugt af stald, så markedsførerne
har set på disse problemer.

Den stØrste hæmsko er i dag
prisen - kattemad koster knap 

.l

dollar pundet (ca. 20 kr. pr. kg.).
Bladet ,Focus mener dog det er
billigt sluppet, når man betænk-
er, at katte og hunde ikke blot er
dyr, med medlemmer af famili-
en. Modsat børnene er det sjæld-
ent de græder, brokker sig eller
siger nej, og de beder aldrig om
bilnøglerne.

Taget fra Tænk 4, 1986
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VerriiU* vet. r ormekur til kat
Vermox vet. nu også i flydende form
Vermox vet. dråber 50 mg/ml.
Særl ig velegnet ti I den tidlige behand I irrg af kil linger (og hval pe)

Vermox vet. dråber kan gives direkte i munden, på maden eller i mælken

Dosering:

Dråber: killinge r (og hvalpe)
underl kg: 0,2ml 2xdagligi2dage
over 1 kg: 0,2 ml/kg 2 x d.iglig i 2 dage.
(doseringssprøjte indlagt i pakningen).

Tabletter:
katte (og små hundc): 1/z 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.-1 00 mg, 10 stk. kr. 28,80

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

JANSSENPHARMA AÅ
o
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For at kunne deltage i konkurrencen om at være

årets SHOW-KAT, skal kattene være dansk eiede,
have været udstillet mindst 3 gange i 1985 i Dan-
mark, og opnået mindst 3 bedømmelser. Kun dan'
ske udstillinger regnes med.

POINTSKALA

Bedste voksen 20
Bedste voksen modsat køn, ungdyr,
killing, og kastrat 19

Bedste kastrat modsat køn, han, hun .l 
8

Nominering 16

Blo 14

CACIB, CAPIB 13

CAC, CAP, ÆP-Cr "12

EX 1 ungdyr, ÆP-INT. 11

EX l-certifikat, EX 9

N4G 5

Cod, TC, diskv., bortvist 0

point

point
point
point
point
point
point
point
point
point
point

Der gives desuden tillægspoint (TP), til de der har
været Best ln Show, i forhold til antallet af katte der
var tilmeldt udstillingen, i de forskellige kategorier;
Voksen, ungdyr, Killing og Kastrat. For BOX voksen
og Kastrat (* han, hun) gælder det, at de får TP i

forhold til halvdelen af de tilmeldte, i deres respek-
tive kategorier.

For hver påbegyndte 25 tilmeldte, gives der 1/2TP.

De Bedste Voksne får desuden 1 TP, for hver kat de

besejrer under Best og Best konkurrencen.

Katte der har været udstillet 5 eller 6 gange fra-
trækkes deres dårligste resultat, de der har værd
udstillet 7 eller 8 gange fratrækkes de to dårligste
resultater.

Den endelige pointsum angiver gennemsnittet for
de udstillinger, kattene har deltaget på.

10 BEDSTE SHOW.KATTE 1985

i. KAVALIER KEVIN, sortsmoke perser, han

2. MYRNA VAN CREBST, hvid perser, hun

3. CHANTINA JUSTINIAN, havana, han

3. KLINCESKOV'S RO, brunmasket siam, hun

5. TORVMYRA'S SACRES, bruntigret/hvid skovkat, han

6. NADJA AF BAJANC, blå orientaler, hun

7. MIDAS MISS TORTIE SHELILINA, tortie perser, hun

B. HØVEDMANNSCÅRD LUDVIC, br.tgr. skovk., han

I
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9. NEBSACER'S ZAPPA, blåmasket colourpoint, han

10. ALOMI'S HICH ENERGY, blåtor.msk. colourp., hun

5 BEDSTE KASTRATER 1985

I. TORVMYRAS GRAND SOLTARIO, sølvtgr. skovk., han

2. BALDRIAN OF MELAMPUS, blå perser, han

3. ARNOLD OF TRUE, brunmasket siam, han

4. JINC-LU'S CINDERELLA, brun burma, hun

5. RAMSES A'HUNTER, brun burma, han

5. OSCILLUMS HERCULES, rød/hvid perser, han

5 BEDSTE UDENTANDSKE 1985

l. Danilo v.d. Rasselbande

2. Atlanta vom Crindelberg

3. Fee Beverly v.d. 3 Prinzen

4. Lady Bianca
5. Francis v.d. 3 Prinzen

6

29 SB

12

8g SL

3

3 2),67
4 16,25

4 ',|5,00

6 14,40

4 13,25

21 ,33
18,40
16,50

16,00

14,60

14,50
"t4,33

14,25

14,13

13,67

10 BEDSTE PERSERE

soUDE FARVER 1,2,3,4,5,11,13
1. Myrna van Crebst 2a 3

2. Midas Miss Tortie Shellina 1l 7

3. Jelle's Sexy Sally 3 3

4. Hardy von Tini 4 3

5. Sijii's Cream lvanowitz 5 7

6. Botilla of Melampus 11 5

7. Philip af Kambyses 5 3

B. Tabaqui Fireball 5 4
9. Maydan Sha's Brandy 5 4

10. E.T. af Dusseta .l 
3

1. Toujours d'Amour v. Prodana 12a cr
2. Cold Digger v. Prodana 12a r
3. Adamas lsidor 12a cr
4. Toranga's Fonzie 12a bl

5. Salome's Hannibal 12a
6. China Dragon af Piem 12a
7. Klemmes Design Dus§ 12abl
7. Rosamunde R. Fagervoli 12a cr
7. Elektra af Dusseta 12b

10. Never Mind's Elisiea 13x

1O BEDSTE PERSERE

hvidplettede 12, 12a, 12b, 13x, har.

5 r 5,00
I 14,33

4 14,25

4 14,OO

4 12,75

5 12,75

3 12,67
3 12,67

3 ^t2,67

5 12,50



10 BEDSTE PERSERE sølv * tabby
6, 7, 8,8g, 9, 10

10 BEDSTE COUTORPOINT alle 13b

1. Kavalier Kevin

2. Chant Dar Ome's Linda
3. Daisy af Beerpiece
4. Vialtho's Dandy Lion
5. Lynges Sweet Fanny Hill
Q Tabqui Lionheart
7. Maya Tobias
B. Virak's Vivi
9. Vindex's Anja

10. Lord Shannon v. Brettachtal

1. Nebsagers Zappa
2. Alomi's High Energy

3. Westpoint's Liftle Chikadee
4. Alomi's Peppermint Patsy

5. llona af Ræveherred

6. Bianca af Sussibella

7. Trolles Visions of Honey
B. Lien's Anchorman
B. Saloka's Perle

10. Misty Brown's Ulrikke

1. Torvmyras Crand Soltario
2. Baldrian of Melampus
3. Oscillums Hercules

4. Nino Naipur
5. Misty Brown's Jasper

6. Harvey af Felidae

7. Telperion's Frodo
B. Regal's Antonius
9. Benjamin de Majomaje

10. Atos af Bardolino

1O BEDSTE SEMI.LH

1. Torvmyra's Sagres

2. Høvedmannsgård Ludvig

3. Bunny Sai-Savart

4. Torvmyra's Chat Noir
5. Dovregubbens Mischa

6. Hazzel Edle v. Diesere

7. Dovregub. Ejner Tambarskj
B. Løvehulens Angelina
9. Culdfakses Amanda
9. Dovregubbens Nitja

6

t0
6e SD

89 SD

9

9

10
'10 ss

10

10

BP

BTP

CHP
BTP

BP

BTP

SP

SP

BP

4 22,50
3 16,50
5 "14,50

3 "14,33

3 13,67

3 "12,67

4 12,50
5 12,25

6 12,OO

6 1 1,80

6 17,40
5 -17,38

3 15,67

3 15,33

4 14,88

5 14,00

3 13,67

3 13,00
3 13,00

7 13,OO

18,40

18,13

16,00
15,63

15,33

15,00

14,67

14,OO
"t3,33

12,80

1 8,63

18,00

17,OO

15,33
'14,50

14,40
14,OO

13,33
-13,2s

13,25

SP

10 BEDSTE KASTRATER [H, SEM!.LH

13 NF.AW 6

35
12ar 3

14
13b BP 3

15
53
10 3

l3bCHP 3

2a6

13 NF-AW 5
,I 3 NF.A 3

13c BP 3

13 NF-B 3

13 NF.AW 8
.I3 BA SP 6

13 NF-BW 3
,I3 MC-A 3

13 NF-A 5

13 NF-B 5
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20 BEDSTE ØVRIGE KORTHÅR

1. Kianda's Asterix
2. Thamakan lsa

3. Syriams Afrodite
4. Carfield af Akis
5. Jadvina Cargul
6. Culdvingens Blue Jim
7. Stagbjerggårds Blue Ayento
7. Utility Du Morne Brabant
9. Jacho

10. Dunvalds Blue Michaela
11. Dunvalds Charlie Brown
11. Tangen's Milliamp
1 1. Thamakan Coldie
14. Ceridos Zosimos
15. Dunvalds Blue Natasja

16. Dunvalds Cuy
16. Rune Rugård
18. Tammitorp's Adela
I9. Primrose af Stenius
20. Jaanus Blue Bonnie

1. Arnold af True
2. Jing-Lu's Cinderel la

3. Ramses a'Hunter
4. Ceridos Desiree
5. Højlykkes Linette
6. Nørr's Red Sam
7. Hannibal
B. Salween Blue's Valentino
9. Aske af Dyrholmen

10. Benjamin af Bajang

1. Klingeskovs Ro

2. Kirkhøjs Farao

3. Jesse Al Katta

4. Uruguay Tabby Aino
5. Sparaxis Rouge Oiseau
6. O'Russets Zefyr
7. Thai Cat's Assisi

B. Smwdonia Sultan

9. Honey Al Katta

10. Pi-Den Therese

23a 5

27h 3

163
15 3

.l 6a 3

16a 4
16 4
234

19E BTCH 3

27a 5

27 " 3

23bl 3

27d 3

27b 5

16 7

27b 3

273
237
27b 6

23bl 7

17,13

17,OO

16,33

15,50

15,00

14,63

14,50

14,50

14,50
14,25
^t4,oo

14,OO

14,OO

14,OO

14,OO

13,33

13,33
.t 
3,33

13,00

13,00

10 BEDSTE KASTRATTR ØV. KH.
+ SIAM/OKH

24
27
27

27c
24a
27d
15e

29a
29sb
29sb

4 17,OO

4 "t6,OO

3 16,00
4 14,63

3 14,33

4 14,OO

4 13,75

6 13,60
5 13,50

3 13,33

10 BEDSTE S|AM 24,32

24
24b
24

32 SP

32a
24b

32 SP

24
24b
24

3 18,83

3 15,67

3 15,33

3 15,00

4 14,38

5 14,00

5 13,25

4 '12,75

3 12,33

3 12,OO



10 BEDSTE OKH 29,3s

1. Chantina lustinian 29 3

2. Nadja af Bajang 29a 6

3. Uruguay Hvide Perry 35 4
4. Vinderøds Buster 29b TbSP 7

5. Mikkel af Bajang 29a 3

5. Sun-Read Musette 29c 3

7. Alexander af Langbakken 29sb 5

B. Star Sparklet v. Anatevka 29sb 3

9. Argelica's White Beauty
10. Mads af Bajang

35 5

6
3,50
3,2029sb

18,83
18,40
16,88
14,70
14,33
14,33
14,25
13,67

Ved udarbejdelsen af disse Bedste lister er anvendt kata-
loger og officielle resultatlister.

Der skal lyde en tak til Vibeke Madsen, som har frem-
skaffet det meste af disse materialer, fra Racekatten's og
Darak's udstillinger.

Kjeld Mathiesen.

SVAR FRA TO AF DE BLÅØIEDE TIL SUSSE:

Angående din historie om For-
eign White er der noget du nrå

have misforstået. Foreign White
er ikke en kat man tilfældigt
fandt frem til.

Den hvide Foreign White er

resultatet af en gruPPe målbe
vidste englænderes samarbejde i

60'erne. Med lillamasket siamer
er og hvide blåøjede korthårskat-

te som udgangspunkt, har de eft-

er et nØje planlagt avlsprogram

frenravlet deres drømmekat: en

slank, skinnende hvid kat, med

lysende blå øjne - den helt hvi-
de siameser.

Et lille citat fra dit brev: Man
forsøger i dag at lave siameseren

om til en helt anden kat.
Vi ved ikke hvor du vil hen

med dette, da FlFe har oPstillet
standarter, for hvordan en sianr
eser skal se ud, der iøvrigt er

identisk med orientalere. Da 32

gruppen nu er anerkendt som
siameser, er Foreign White den

sidste af de blåøjede i orientaler
gruppen (hvor vi iøvrigt mener
den er fejlplaceret) så vi ser med
stor glæde frem til den dag, da

også denne kat kommer med i

siameser gruppen.
Med venlig hilsen

Mona og Jørgen Lund
Medl. af The Foreign White

Cat Society, England.
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EN VARM MODTAGELSE

LÆSERBREV

,Du vil da vel ikke påstå, at det
billede er Dauphin van Coppel-
stock?«, »Den kat har aldrig væ-
ret Dauphin van Coppelstock!«.
Det var bare et par af de mere
venlige kommentarer vi fik i te
lefonen af folk som havde set

vores annonce i sidste nummer
af Hvæssebrættet. At vi var svind-
Ierc var en af de mindre pæne.

Der har åbenbart været en del

snakken frem og tilbage om det
nu VAR Dauphin ellerej, om han
var blåmasket eller brunmasket
eller lidt af hvert, og om han

overhovedet havde lavet nogle
gode afkom. Men det ER ham,
han ER blåmasket, og han HAR
Iavet gode afkom (bl.a. Cr.lnt
Ch. Asterix vom Crindelberg,

Cr.lnt.Ch. Dauphin van Coppelstock, rep. 1986

som har været med på flere dan-
ske udstillinged. Og vi er meget
glade for at vi har fået ham. Han
er faldet utrolig godt til sammen
med vores 4 andre katte, og han
er meget kærlig både over for
dem og os. En af betingelserne
for at vi måtte få ham var, at han
skulle færdes frit i hele huset sorn
familiekat ligesom de andre. Han
måtte ikke holdes indespærrel
Det har da heller ikke været nog-
et problem. Kun når han har ,da-
mebesøgn får han og hunkatten
deres eget værelse.

Det eneste vi har været kede af
i forbindelse med købet af ham,
er den reaktion nogle af de ,gam-
le« opdrættere har udvist. Et par
af dem var virkelig rasende over

26

at vi, som forholdsvis nye kom og
»træn8te os pån, med en avlshan.
Azlen da det lo ikke ligefrem vrim-
ler med siameserhankatte til avls-
tjeneste, tror jeg ikke at konkur-
rencen er så stor. | øvrigt har vi
da også lige så meget købt ham
til eget brug til vore hunkatte, da
vi før havde problemer med at
finde en egnet avlshan.

Fra andre sider har vi hørt, at
man vist nærmest skal regne med
at blive overfaldet på den måde,
hvis man pludselig som ukendt
opdrætter står med en god kat
(og det gælder ikke kun avlshan
ner). Det er sørgeligt, og kan nok
tage pippet fra en hel del menne
sker.

Med venlig hilsen
Anne Ehlers Olsen og Finn Dall.

ÅnsovERSrGT
FOR STAM-
BOGSNUMRE

For (desværre) temmelig lang tid
siden bad en af vore FlFe-donr
mere mig om at lave en oversigt
over, hvilke stambogsnumre der
var udstedt hvert år. Hendes be-
grundelse var/ at man ved hjælp
af en sådan oversigt nemt kunne
gå ind og se, hvor gamle katE
var, der optrådte i stamtavlerne.
Forslaget var udmærket, idet det
jo ikke er uvæsentligt, hvor gam-
le forældre og evt. andre aner til
ens avlskatte er, idet standarden
jo hele tiden bliver ændret lø
bende.

I



På grund af travlhed, har dette
udmærkede forslag desværre haft
den skæbne, hele tiden at ende i

den bunke hos mig, der hedder
»huske når jeg får tidu.

Da ønsket nu pludselig, under
en samtale med en anden op-
drætter, igen kom til orde, fik jeg

endelig taget sammen.
Man skal ved brug af oversigt-

en lige bemærke følgende: Års-
tallene angiver året for stam-
tavlens udskrivning, dvs. katten-
es fødselsdato kan derfor værc

året Iør, idet stamtavler kan ud-

stedes indtil kattene er fyldt et år.

Katte kan være overflYttet til
LO fra RIEX, op til flere år senere

end første registrering, pga. æn-
dringer i registreringsprograrrF
merne. Dette vil især være til-
fældet med nye farver, der før*
senere er blevet anerkendt. For

importerede katte kan oversigter
kun være rettesnor, idet flere kar
te først bliver importeret, når de

har bevist deres avlsværdi hos
opdrætteren.

Da stamtavlerne før 197O er
arkiveret, samt disse numre kun i

sjældne tilfælde alligevel vil op-
træde i stamtavlerne, begynder
oversigten først i 1970.

197O:8488 - 9687

1971: 9688 - 1 091 3

1972: 10914 - 12268

1973:12269 - 13814

1974:13815 - 15076

1975:
FD 15707 - FD 17305
FD 1OO1 K - FD 1212 K

1976-.
FD 17306 - tD 19226
FD 1213 K - FD 

.14',13 
K

1977|
FD 19227 - FD 21149
FD 1414 K - FD 1687 K

1978:
FD 21150 - FD LO 23231
FD 1688 K - FD RIEX 1979

RINGORM HOS KAT

Den mest frygtede hudsygdom
hos katte er vel nok ringorm. Bå-
de fordi det er en smittefarlig
lidelse, og fordi den kan være
vanskelig at helbrede, hvis man
ikke griber ind i tide. Der findes
over 15 forskellige typer, men
len mest almindelige kaldes Mi-
crosporum canis.

Ringorm er en svampesygdom
og ikke en hudorm, som navnet
fejlagtigt hentyder til. Crunden
til at sygdommen bliver kaldt
ringorm er, at svampen har en

rinformet vækst, som kan minde
om en orm. Kanten af ringen er
hævet, og i området inden for
hævelsen kan man med lethed
plukke hårene af, hvis de da ikke
allerede er faldet af af sig selv.
Hvis ikke ringormen bliver be
handlet, heler den efterhånderr
op i løbet af nogle måneder, og
helingen starter fra midten af
ringen, hvor hårene igen vil vok-
se ud.

Selve kanten af ringormen
skæller meget, og det er disse

skæ1, der bringer smitte videre.
Smittekilden kan være vanskelig
at påvise, idet ringorm, som and-
re svampe, formerer sig ved spo
redannelse. Disse sporer kan
bringes videre ved hjælp af vind-
en, fra kat til kat via kattekurve,
kattebakker, tæpper o.lign., samt
fra kat via menneske til kat. Man
bør derfor ikke, hvis man har kat
besøge et sted med inficerede
dyr.

Det kan være vanskeligt at se,

om en kat er angrebet af ringorm,
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1979:
FD LO 23232 - FD LO 2536s
FD RIEX 19BO - FD RIEX 2336

1980:
FD LO 25366 - FD LO 27830
FD RIEX 2337 . FD RIEX 2806

1981:
FD LO 27831 - FD LO 30433
FD RIEX 2807 . FD RIEX 3092

1V)22
FD LO 30434 - FD LO 33126
FD RIEX 3093 - FD RIEX 3368

1983:
FD LO 33127 - FD LO 35967
FD RIEX 3369 - FD RIEX 37OB

1984:
FD LO 35968 - FD LO 39018
FD RIEX 3709 - FD RIEX 4077
FD REC 1OO-I

1 985:
FD LO 39109 - FD LO 42237
FD RIEX 4O7B - FD RIEX 4383
FD REC 1OO2 - FD REC 1046
Crethe Petersen, Stambogsfører,
FD.



og mange gange bliver det ikke
opdaget, før kattens eierbliver
angrebet. Crunden hertil er, at
svampen først og fremmest sæt-

ter sig på kanten af ørene, i lys-
ken og på indersiden af bagbe-
nene. Her er hårvæksten fattig,
og her kan sporene let sætte sig.

Når katten er angrebet på ørene,
vilden prøve at klø sig. Helingen
klør nemlig voldsomt. Hvis an-
grebet sidder i lysken, eller for
den sags skyld et andet sted på
kroppen, hvor katten kan komnre
til med sin tunge, vil den slikke
vildt på stedet. Denne kløen og
slikken bør give mistanke til, at
der er noget galt, og man bø
derfor kontakte sin dyrlæge. Der
kan selvfølgelig være andre år-
sager til denne adfærd, men dre-
jer det sig om ringorm, er det vig-
tigt at få startet behandlingen så
hurtigt som muligt.

Før dyrlægen starter sin be-
handling, kan han lyse med
Woods lampe (den giver et ultra-
violet lys) på de udsatte steder.
Lyser partiklerne (sporene) gul-
grØnI, er der stor sandsynlighed
for, at der er tale om ringorm,
men 100% sikker er undersø-
gelsen dog ikke, idet andre spo-
rer end ringorm også kan lyse, og
derfor kan dyrlægen også tage et
»skrabn fra såret, som så dyrkes i

Fungassay. Denne dyrkning va-
rer ca. 14 dage, men kan vare
længere. .leg har hørt om et til-
fælde, hvor det tog 3 uger, Iør
dyrkningen viste sig positiv.

Det at skulle vente på resul-
tatet i så lang tid, uden at få kar
ten ibehandling, kan være ret ir-
riterende, specielt hvis man har
flere katte hjemme, der ikke viser
tegn på svampeangreb. Mange
foretrækker derfor at starte be-
handlingen med det samme. Der
er flere behandlingsmåder for
ringorm, men den mest alminde-
lige er behandling med griseoful-
vin, som gives i form af tabletter
å125 mg/tabl.. Doseringen til en
kat er 15-20 mg/kg. pr. dag i

mindst 6 uger. Man kan vælge
enten at give en daglig dosis eller
at give en ugentlig dosis (7 x
dagsdosis). Den sidste form vil
jeg foretrække, idet der ved en-
hver behandling med medicin
følger bivirkninger til, ved denne
behandling oftest i form af dårlig
mave. Bahandler man derfor
med ugedosis, kan man lettere få
styr på maven inden næste be
handling ugen efter, idet det vi-
ser sig, at maveproblemet er
værst i starten af behandlingen.
Tabletterne hedder Lamoryl og er
receptpligtige.

Man kan ved en mindre irr
fektion, d.v.s et enkelt sår, fosøge
sig med lokalbehandling i form
af salver eller linimenter. Det in-
ficerede sted skal smØres 2 gange

om dagen i mindst 14 dage. På

markedet findes i øjelikket Bren-
tansalve og Focusan. det sidste
middel kan fås som liniment, sal-
veog pudder. Desuden findes og-
så lmaverol, et middel, som man
efter nærmere anvisnlng kan bru-
ge til at vaske og pensle dyret
med. Ved et stØrre angreb er dis
se behandlinger ikke 100% ef-
fektive, og man er derfor nødt til
også at behandle med tabletter.

Det er meget vigtigt at huske,
at man absolut ikke må behandle
drægtige katte med Lamoryl. Da
giver deformiteter hos killinger-
ne. Har man en drægtig hunkat
med ringorm, må man nøjes med
at behandle lokalt, evt. ved
hjælp af en krave, til killingerne
er ca. 2 mdr. gamle. Man må hel-
Ier ikke behandle diegivende
hunkatte og små killinger pa
under 2 mdr. med Lamoryl. Det
er simpelt hen for skrap en kost
for små killinger, og i værste fald
vil de dø af behandlingen.

Selv om katten bliver symp-
tomfri efter et par ugers behand-
ling med Lamoryl, er det meget
vigtigt, at man behandler færdigt
Stopper man for tidligt, er der en
stor risiko for, at sygdommen
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Dortemarie Kaplers

bryder ud igen - og så er man
li'ge vidt.

Har man behandlet i 6 uger
med positivt resultat, d.v.s. at
symptomerne på ringorm er væk,
bør man gå til sin dyrlæge igen.
før man stopper behandlingen.
Dyrlægen kan så ved at plukke
hår fra de ringormsramte steder
på katten foretage en ny dyrk-
ning, og er den negativ, må man
betragte katten som helbredt.

Hvis man har flere dyr, er det
klogt at isolere det/le inficerede
fra de raske. Dette formindsker
smitterisikoen. Samtidig er det u-
hyre vigtigt at holde hjemmet
rent, for sporene er overalt, hvor
katten bevæger sig. Kraftig støv-
sugning af alt, lige fra kattens so-
veplads(er) til alle hjørner q
sprækker. vask af kurve, toilet-
bakker, kamme, legesager o.s.v.
skal foretages jævnligt oB man
kan bruge kraftige rengøringr
midler, såsom Rodalon, men
man kan desuden også bruge f.-
ek. Atamon, idet midler som
dette dræber svampevækst.

EFTERSKRIFT

Køber man en kat/killing og op-
dager, at den har ringorm skal
man straks henvende sig til en
dyrlæge, helst inden lor 14 dage,
idet det ellers vil være vanskeligt
at bevise, at killingen havde li-
delsen ved købet. Husk AL-
DRIC at modtage piller af sælger
til behandling af sår. For det før-
ste er det ulovligt, hvis det dre
jer sig om et receptpligtigt mid
del, for det andet har man, ved at

modtage pillerne, accepteret, at
katten/killingen har »noget«,
som skal behandles.

En sælger af et sygt dyr er er-
statningspligtig, hvis det kan be-
vises, at lidelsen var til stede ved
overdragelsen til køber.



KONSULENTER
Sku lle du have spørgsmål at stil le
vedr. udstillinger, forberedelser
etc., fodring, kattefødsler, pels-
pleje eller lignende, kan du
henvende dig til klubbens ne-
denstående konsulenter, der ger-
ne hjælper alle med råd og
vejlednlng. 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
rlf.04-4294s6
lnge Bilsted
Højdevej 36
2670 Creve Strand
Tlf.02-901283
Jean Price
Kobbelhøjvej 19

9260 Cistrup
Tlf. 0B - 31 43 93

Norma A. Larsen

Jernbanegade 27
6670 Holsted
Tlf.05 - 3e 3s ls
Lis Rhymer Friis
Bøgebierg 7

5471 Søndersø
Tlf. 09 - 89 ls 03

Grethe Hansen
Gråstenvej 45
9230 Svendstrup
Tlf. 08 38 0S 96.
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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.

FIFE ÅRBOGEN

Det engelske magasin Cat World
v/ Malcolm Colchester, tilbyde
at trykke en gratis FlFe årbog.
Den skal bygges op på annonce
indtægter fra opdrættere og fra
de forskellige klubber. Ligeledes
skal den indeholde rapporter fra
de forskellige lande, udstillings
datoer o.s.v. Alt kan trykkes på
det FlFe sprog man måtte ønske.
Priser for annoncer: 1/l side:
1 35,00. 1 /2 side: 75,OO, 1 /4 side
4B,OO,1/8 side:32,00, 1/16 side:
26,00. Opdrætter ve.jviser: 1 0,00.
Farveannoncer er dobbelt pris.
Priserne er i engelske pund.
Henvendelse kan ske til Hanne
Sofie.

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

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

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

opdrætsnumre og udstillings-
regler.

ANNONCEPRISER
Ofrrættere
side lgang 4gange
1 /1 400 1 400
1/2 200 700
1/3 r 50 s00
1 /4 100 3s0
1/B s0 180

Firmaer
side lgang 4gange
1/1 700 2400
1 /2 3s0 1200
1/3 2s0 900
1/4 175 600
1/8 Bs 300
Ofrrætter- og avlsannoncer Kr.
60,- br et kalenderår.
Må ikke fylde mere end 5 linier.

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

Annoncepriserne er excl. moms.
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INDENLANDSKE
UDSTITTINGER

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

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

Tlf. 01 - 191079
Ciro nr. 9 OO 39 75
Udstillingssekretær:
Hanne Kaarsberg
Albjergparken 53/1/mf
2660 Brøndby Strand
Tlt. 02 - 73 76 38

RACEKATTEN
Kasserer:
Allan Thorsøe
Bygaden 79 B

2630 Tåstrup
rlf . 02 - 99 7"1 56
Ciro nr. 1 OB 72 23

Udstillingssekretær:

Birthe Knudsen
Enggårdsvej 1

2640 Hedehusene.
Tlf .02 16 49 90.

KIttINGEtISTEN
Ønsker man optagelse på killin-
gelisten skal man henvende sig
ti.LMarianne Roth, eller skrive det
på parrings / lødselsan meldelsen.
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
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sendes til stambogssekretæren
snarest og senest efter 12 mdr.
efter fødslen. Efter 12 mdr. kan
der ikke automatisk blive udstedt
stamtavler; kattene må tørst
udstilles i en Novice-klasse for

AKTUETTE PRISER
Stamtavler 0-3 mdr.

Stamtavler 3-6 mdr.

Stamtavler 6-"12 mdr.

Stamtavlekopi 1)

Ombytningsstamtavler'l )

Ombytning af gamle stamtavler vedr

ændring af han/hunkøn 1)

Ombytning af nye stamtavler vedr.

ændring af han/hunkøn 1)

Transfer 'l 
)

Stamnavn

Titelpåføring al 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,OO 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.
CRAND INT. PR., EUR. CHAMP.
og EUR. PREMIER fremsendes
ligeledes certifikater og stamtav-
le til stambogssekretæren, som
så herefter rekvirerer FlFe ko
karden gennem Felis Danica.

Husk at få kontrasignatur
påført dommerbedømmel sen, så-
fremt dommeren tidligere har
tildelt din kat certifikat.
3) En hankat kan autoriseres som

§odkendelse. 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

exol. incl.

65,50 80,00

momS

66,3O

97,5O

128,7O

159,90

65,50

32,75

32,75

205,00

20,50

54,60

57,4O

42,90

62,q
8.l,90

moms

85,00

125,0O

16s,m

205,00

80,00

40,OO

40,OO

250,00

25,O0

70,0o

70,o0

55,m

80,00

105,00

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

Ønskes hankaften opført i

Hvæssebrættet »Til Avlstjene-
ste«, bedes man rette henvendel-
se til Lene Bøgelund. Det sam-
me er gældende for »Opdrætteru
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 ingsudvalg.

Ejerskifte påløres gratis af stam-
bogssekretæren.

Annulering af stamtavler foreta-
ges ligeledes gratis af stambogs-
føreren.



IMPORT/EXPORT
Export USA:
Aqua Amethyst El Mahashavi
Vildtfarvet abyssinier
Opdr.: Pia Naomi Crerup

VEDR. BREMEN
UDSTILTINGEN
Der er fra klubbens side rettet
henvendelse til den sagfører der
har med boet efter 1. DEKZV at
gøre om at få vore udstilleres
penge tilbage.

CHAMPION
GALLERIET
Champion galleriet bringes i næ-
ste nummer. Alle hvis kat har op
nået en af følgende titler i år, er
meget velkomne til at indsende
et billede: CH., PR., lNT.CH.,
lNT.PR., CR.lNT.CH., og CR.lNT.
Pr., Europa CH. og Europa Pr.
Husk at skrive hvor og hvornår
certifikaterne er opnået, kattens
fødselsdato, farve og ejer.
Ønskes fotografiet retur, vedlæg-

GOLDEN
STARS
Typade fina
ch inch illakattunger
efter engelska och
amerikanska linjer.
Underbart tempera-
ment.

Majken Malmkvist
Strandgaten l 68
21612 Malmø
Sverige
Tel:
0æ46-401s0093

ges en frankeret svarkuvert. Sid-
ste frist for indsendelse er den 1.

november 1986.

Lene

I anledning af min 50 års fød-
selsdag den 24/11-86 holder jeg
åbent hus hele dagen. Heinke
Karstens, Tjørnevængel 23, 5956
Ryslinge.

ØRETATOVERING
Felis Danica har besluttet, at så-
fremt man får sin kat øretatover-
et, kan nummeret indføres i

stamtavlen. Dette gøres gratis,
ved indsendelse af stamtavle

samt nummer til egen klubs
stambogssekretær, der vil sørge
for videreekspedition til stanr
bogsfører.

JYRAK ønsker Ann og Palle Jæger
tillykke med kobberbrylluppeq
og ønsker dem alt godt fremover.

En af formandens mange opgaver ved bestyrelsesmøder.
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OPDRÆTTERE
COTOURPOINTS

Af Clipper. - Opdræt af rød-, blå-, brun-,
og skildp.msk. colourpoints + lilla fuldf.
samt gode hybrider - velegnet til colour-
poinavl. Karen Marie & Monica Pedersen,

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

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

Ardreasen, Sønderborg. Tlf. 04 4? 94 56.
Se adr. under avlstjeneste.

Mac Bumey. - Colourpointopdræt i for-
skellige maskefarver. Karen Mette Have,
Kristensen, Roslewej '12, )ebjery, 7870
Roslev. Tlf. 07-57 45 59.

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

6580 Vamdrup. Tlf.05-59 81 50.

Af Stensgård. - Opdræt af brun, blå,
skildp., og lejlighedsvis chokolade *
lillamsk. colourpoints. Annel ise Pedersen,
Søkærvej 10, Hedensted Skov,8721 Dau-
gård. Tlf.0s-89 19 0s.

Af Dannevirke. Opdræt a{ brun, blå, rød,

creme & skildpaddemaskede. BirgitE
Møldrup, Bispehavevej 6f, 82 I 0 Århus V.

Tlf. 06-1 s 9s 69.

PERSERE

Lynges. - Specialopdræt al rdtabby,
cremetabby (9F) sort, blåsmoke, tortie-
smoke og cameo. Pia Lynge Højer, Gl.
Kirkevej 4, Thorup, 9330 Dronninglund.
Tlf.08-85 71 36.

Perseropdræt i farverne: 1-4-11-12-12a
Ræa Malm. Korsørgade 36, 5 th. 2100
København Ø, tlf . 01-38 60 53

)z

ABYSSINIERE

BURMESERE

Of Piem. Opdræt af bicolour & harlekin
i farverne: Sort, blå, rød, creme, tortie og
blåtlrtie. Sæcialopdræt af ODDEYED har
lekin. Per Wesner & Henrik Koldborg,
Dronning Louises Vei 1 9, 5000 Odense C
Tlf. 09 I 3 20 53.

Af Taco Villa. - Opdræt af vildtfarvedeog
sorrel abyssiniere, enkelte med gen for
blåt. tmport fra USA. Marianne Roth, §
K<ngevej 29, 5000 Odense C. Tlf. 09 14

CA 26.

Von Tripr,vitt. - O@ræt af vildtfarvede og
sorrel abyssiniere. Killinger lejlighedsvis
til salg. D. Hansen &R. Kiihler, Toften 41,
6330 Padborg. Tll. U-67 01 76.

Sigiriya. - Opdræt af vildtfarvede og røde
abyssinrere. )øryen K. Andersen, Egelund,
Skallebølle, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 09-96
77 88.

Af Fredmslund. - OSræt af abyssiniere
(amerikansk, hollandsk, svensk og dansk
afstamning), og enkelte siamesere. Lis
Rhymer Friis, Fredenslund Bøgebjerg 7,
5471 fundersø. Tlf. 09-89 l5 03.

Af Pegu Yoma, - Opdræt af brune, røde

og creme burmesere. Sterna Gilbe, Mil-
tonsvej 21, 8270 Høibierg. flf. 06-27 10

02.

Orlhmann. - Burmeseropdræt. Fo(rins-
vis i farverne chokolade og Iilla. Annie &
Ole Ohrtmann, Byagervei 128a, 8330
Beder. Tlf. 06-93 66 51.

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

Hunler. - Burmeseropdræt i brun, rød,

creme og tortie. Ann og Palle Ja:ger,
Torupvej 49, 6800 Varde. Tlf. 05-26 95
09.

Af Sikiboon. - Bumeserkillinger lejlig-
hedsvis til salg. Lene Bang Sørensen, Lille-
vej 5, Balslev, 5592Ejby.rlf .09-4217 s8.

SIAMESERE OG OKH

Af Bajang. - Opdræt af siamesere, brun
og chokolademsk. OKH: Havana, blå,
ebony og lavendel. Lene og Aase Christi-
ansen, Slåenvej 1, 7 O8O Børkop. f lf . 05-92
12 17 eller 05-95 73 06.

Bellamis. - Opdræt af siam OKH i for-
skellige farver efter engelsk-importerede
katte. Specialopdtæt at rød og tortie-
maskede siamesere. Dorte Kaae, Esbjerg-
parken 5, 9220 Aaltnrg. Tlf. 08-15 93 18.

Florentine. - Cudrun Thomsen, Klinte-
b.iergvej 5, 5440 Otterup. Tlf. 09-82 16 58.

- I skoleferien: Cl. Skandfogedgård,
Crønhøi,9480 Løkken. Tlf. 08-88 31 88.

lawhara's. - Lille siameseropdræt i for
skellige farver. Klllinger lejlighedsvis til
salg. Anne Lise Kaae, lngridsalle 13,5250
Odense SV. Ilf . 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 spottde orientalsk korthår. Erik Nissen,
Cyvelvænget 6, Egeskov, 7000 Fredericia.
Tlf.05-95 Z9 63.

Allegretto. - Opdræt af siamesere i

diverse farver, både hel og tabbymaskede

- samt OKH. Jytte Hio Taplov, Kirkerup-
vej 16, Kirkerup,400O Roskilde. Tlf.02-38
7't 96.



Aslaug. - Opdræt af fuldmaskede siam-

esere i brunt og blåt. Killinger med rene

siamstamtavler lejlighedsvis til salg.

Aslaug Teislev, Skyd$jergvei 33, Fjelle-
rup, 5463 Harndrup. Tlf.09-88 12 88.

Argelica's - Specialopdræt af Siameser &

Foæign White. Specialitet: Hvid, brun, blå

og lilla. Killinger med rene stamtavler lej-

lighedsvis til salg. Egen hankat.

Mma & Jørgen Lund, Helder Alle 3, 2791

Dragør. f ll.01 53 66 31.

Dzr-Thai. Opdræt af Foreign White samt
fuld- og tabbymsk. siamesere, hovedsage
ligt i farverne brunt og chokolade. Anne-
mefte Nielsen og Carsten Frydenlund
Pedersen, Møllebakken 31, Strib, 5500
Middelfart. Tlf. 09-40 66 08.

Tiyoko. - Opdræt af orientalsk korthår/
siameser, samt plettet orientaler. Havana,
blå, lavendel, ebony. Margit Lykke Niel-
sen, Åmoseparken "l'lB, 6710 Esbierg V.
Tlf. 0s-15 76 36.

Tung Si. 
-Foreign 

white. Specialopdræt
af foreign white og siam. lnge-Lis Christi-
ansen, Jægerbuen 20, 2635 lshøj. Tlf.
02-73 U 93.

Af ølsted. - Opdræt af chokoladeplettet
orientalsk korthår, havana og siameser.
Helle Møller Madsen, Munkebiergvel 94,
12 to odense M, tlt. 0q- I J 10 05.

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

Sphinx. - Opdræt af siameser og orien-
talsk korthår. Specialitet: Plettede og tig-
rede orientalere i flere farver. v/ Foldager,
Palnatokesvej 54, 5000 Odense C. Tlf.
09-14 21 79 el. 09-17 87 O1. (leil.2o2).

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

DEN HELLIGE BIRMA

Sofie's. - Specialopdræt af hellige
birmaer i maskefarveme blå og brun.
Crundstamme hollandsk import. Bestillin-
ger modtages. H. Sofie og Flemming
Sneum, Sædding strandvei 8'1, 6710
Esbjerg V. rlf. O5-1s 2s 77.

CORNISH R,EX

Bodwin. - Børnevenligt opdræt i mange
farver, nu også hvid og cameo. Ny norsk

avlshan. Bestillinger modtages. Susanna
8ugge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet. tlf.
06-27 28 19.

TIL AVLSTIENESTE

PERSERE

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

Sort perser, Pelle af Dyssec, gen for Iilla og
chokolade. Christa Madsen, H.P.
Hansensvej 3, 64tn Sønderborg. Tlf.
04-42 74 77.

Perser, Oscillums Sander. Ski ldpaddefarv-
et m/hvidt til avlstieneste. Citte og Pets
Andreasen, Forten 31, Dørup, 8660 Skan-
derborg. Iff. 05 78 24 42.

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

x vinder af avlsklasse. Lis Christensen,

Ebeltofwej 15, Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf.

06-36 72 84.

Creme perser, Hootrup's Ulysses. Mor au-
stralsk import. Aase Madsen, Cl. Ribevej
66, Hqrup, 7000 Fredericia. Tlf. 05-56 33
01.

Sort perser, Marquis De Sade van Greh,st.
Curli Nielsen, Hylkevei 60 a, 8660
Skanderborg. Tlf. 05-53 84 41.

lmporteret rødtabby perser, Anika l-asselil.
Crete Dixon, Koglevænget '10, Trelde,
70OO Fredericia. Tlf.05-95 B0 89.

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. Gerda
Nielsen, Hogageruei 2, Skave, 7500 Hol-
stebro. Tf 07 46 84 91.

Røcl perser Samson OI Valentinos Solvi:j
Maron Sdr, Vilstrup Bygade.l, 6100 Haders-
lev, tlf. 04-58 22 10.

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

COTOURPOINTS

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

75.

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

l3b SP CH. Fyrst lgor af Bardolino. i x
BIO ungdyr, 2 x BIO åben, I x CAC|B.
Karen Mette Have Kristensen, Roslewej
12, Jebjer9, 7870 Roslev. Tll. 07 -57 45 59.

Blåmasket colourpoint lNT.CH. Sergent
Peper af Tamara til avlstjeneste. Ruth og
Ernst Thomsen, Åglimt 3i, 6040 Egtved.

Blåmaskede colourpoints: Kalurs felix og
Nepsagers Van Dango. Annelise
Pedersen, Søkærvej'l 0, 87 21 D augård. f ll.
05-89 19 05.

Blåmasket colourpoint, CH. Misty
Brown's King. Lis Christensen, Ebelttoftvej
1 5, Tåstrup, 84 1 0 Rønde. fff. 06-36 72 84

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

JJ

Sai-Savart, opdræt af blåmaskede birmaer
efter fransk/tysk import. Anette Kampl lb-
strrpvænget B, 2820 Gentofte. Tlf. 01-65
29 41.



Typeforbedring. Blå perser Tornado a{
Tamara. M. anlæg for colourpoint, lilla +
chokolade. Blåmsk. colourpoint, Buller af
Sussibella. Ruth Pedersen, Danmarksgade
19, 87OO Horsens Tlf. 05-61 78 60.

Chokolademasket CH. Zakko's Choko
Ekto (BlO). 1 x bedste colourpoint, 1 x
bedste modsat køn. lnge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj 1, 6400 Sønderborg.Ilf.O4 42

94 56.

Pelle af Dyssec se under persere.

BURMESERE

Creme burmeser,lNT,CH. R.omeo af Hun-
ter. lNT.CH. på 6 udstillinger. Ann og Pa[-
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 & OIe
Klivager, Vestre Landevej 7, 6800 Varde.
Tlf.05-22 43 61.

DEN HELTIGE BIRMA

Hellig.Birma, Blåmsk. CH. Aryavarthas
Candi, født d. 21.01.82. Eles af Dorthe
Sneum. Henv.: H. Sofie & Flemming
Sneum, Sædding Strandvej 81, 67'tO Es-
bjerg V. Tlf. O5-15 28 77.

Blåmasket INT.CH. Silvio des Monts Na-
ga,3 x BlO. Blå- og brunmaskede hunner
modtages til parring. Anette Kampf, ltr
strrpvænget 8, 2820 Gentofte. Tlf. 01-65
29 41.

ABYSSINIERE

Vildtfarvet abyssiner Xerxes af Fredens-

lurd (Fnys). D. Hansen & R. Ktihler, Toften
41, 6330 Padborg, tlf.04-67 O1 76.

INT.CH. Akum af Glæde (23). 3 x BIO
samt CR.INT.CH. Kianda's Asterix (23a),
12xBlO,2 x NOM BlS, 1 x BOX,6x BtS.
Lis Rhymer Friis, Fredenslund Bøgebyerg
7 , 5471 Søndercø. Tlf. 09-89 1 5 03.

SIAMESERE OG OKH

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

Kis Østerby, Klingeskov 13, 5450 Ofterup.
Tlt. @-82 18 44.

Engelsk import: Orientalsk korthår,
havana CR. lNT.CH. Chantina f ustinian.v/
Foldager, Palnatokesvej 54, 50O0 Odense
C.Tlt.O9-1421 79,eller09-17 87 01 (leil.
202\.

Gr. lnt. Ch. tMads af Balang 29sb ebony. Erik

Nissen, Cyvelvænget 6, Egeskov, 7000
Fredericia. 7lt. 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, Usttup,6500 Vojens, tlf. 04-
54 55 47.

Blårnasket siameser Salween Blue Henri.
Fader: lmport fra Holland. Siisse Leldiø
Østbanetorv 1, 1.,8000 Århus C. Tlf.06
12 73 40.

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

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

AF FREDENSLUND:
Lis Rhymer Friis

Bøgeb.ferg 7, 5471 Søndersø
telefon 09-89 15 03

AF TACO VILLA:
Marianne Roth
Ny Kongevej 29
5000 Odense C
Tlf. 09 't4 æ 26

VON TRIPWITT:
D. Hansen & R. Ktihler

Tolten 41,6330 Padborg
telefon 04- 67 01 76

34

Zakko's Mikro se under persere.



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, sorn gØr
det mulig[ for dig at gi-
ve din kat et varieret og
emæringsrigtigt måltid
hver dag

din kato

i,
&

"'%

,,

v

.il.

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

Kattens Godbidder
Dansk produceret kat-
temad - når det er
bedst.
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Vi f6rer alt i
HUNDE. OG KATTEFODER

m$s hund

samt anikler

a

store specialforretni n

SOIGNERINGSARTIKLER:
Alle forende mærker i Shampoo - Pudder-
Kamme - Borster og 117 andre ting,som netop Deres
kat har brug for.

VITAMINPRÆPARATER:
Pelstilskud - Teralinpi.ller- Modermælk - Pro-cat
Mikrana - Linatone - Catr,ings produkter o.s.v.
Netop det din kat den elsker. :

ØVNIGE KATTEARTI KLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelernrne -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander
Kattepa rf ume.

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

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.


