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Mecl den praktiske plastsprøjte, er det
nemtatgive katten en effektiv kurmod rund-
orm. Enten direkte i munden eller iblandet
foderel Pastaen s1 srnagsfri og ædes villigt
En behandling:6n kur.
Med Banminth er det ikke nødvendigt
at behandle flere dage, eller flere gange om
dagen. En gang er nokl

\
Rdnminth pasta til katte kan købes på
apoteket uden recepl Udførlig brugsvejled-
ning er indlagt i pakken.
Spryjte til behandling af 4 lqg kat la. 18,85
incl. moms.

Plizer A/S
Vestre Gade 18,
2650 Hvidovre
01) 75 42 11
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Glade tanker
En julehilsen til medlemmer-
ne.

Når nu året rinder ud, er det
ofte en anledning til status, ik-
ke bare for de forskellige klub-
ber, men også for politikere
m.fl.

Jeg så da også gerne at lan-
dets største politikere havde
fundet ud af at skelne mellem
husdyr - både art og størrel-
se. Ikke fordi jeg har noget
mod f.eks. hund - jeg har
nemlig selv hund - men fordi
det efter min helt klare overbe-
visning er væsentligt nemme-
re, og som dyreven mere for-
svarligt at have en kat i lejlig-
hed.

Jeg vil ikke gå ind i en ende-
lig status omkring 1986 for
JYRAK, men blot glæde mig
over, at JYRAK nu er langt
den største racekatteklub i
Danmark. Noget egentigt bud
tør jeg ikke i skrivende stund
komme med, men årets mål på
1300 medlemmer bør det være
muligt at komme i nærheden
af. I forhold til de øvrige klub-
ber er det dobbelt så meget
som DARAK og ca. 300 mere
end Racekatten.

Disse tal lover godt for frem-
tiden og indikerer dybest set,
at kattesporten er i rivende ud-
vikling. Grunden til, at jeg tør
bruge dette udtryk, skyldes, at
vi i antallet af udstillede katte
på JYRAKs udstillinger har
set en kolosal stigning, der ik-
ke kun skyldes de manglende
udstillinger i Vesttyskland,
men efter min lrrrdering den
spirende interesse blandt nye
medlemmer.

I Sønderborg var der ca. 550
katte, og vi måtte p.g.a. plads-
mangel sige nej til mellem 150
og 200 dyr. Efterårsudstillin-
gen i Odense blev en kæmpe-
succes med 647 katte tilmeldt.
Det betød, at klubben for an-
den gang, inden for det samme
år. kunne sætte rekord i udstil-
lingsstørrelse.

Med disse glade tanker i
hovedet vil jeg på bestyrelsens
vegne ønske klubbens medlem-
mer en rigtig glædelig jul samt
et godt og lykkebringende
1987.

Richardt.

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

AGERVEf 21
(Dyrehospitalet v/Bilka i Arhusr

JYDSK
FTACEKATTEKLUB



Hiesnløse kaltes vel
i Esbierg

En dejlig varm sommerdag be-
søgte jeg formanden for Hjem-
løse Kattes Vel, Ketty Brandt.
Over en kop the med lækre
hjemmebagte makroner fik jeg
følgende informationer om
foreningen.

Hjemløse Kattes Vel blev
grundlagt sidst i tredserne,
formålet med den er at hjælpe
katte, ved for så vidt muligt at
holde dem raske og i god
stand, og med p-piller begræn-
se antallet af killinger, samt
prøve at fremskaffe nye hjem
til kattene.

Det koster kr. 50,00 om året
at være medlem af H.K.V.. Der
udkommer 4 medlemsblade år-
Iigt, med forskellige aktuelle
dyrlægeinformationer og nye
dyreværnslove.

Som medlem modtager man
gratis p-piller til sine katte.

Der afholdes en årlig gene-
ralforsamling i marts måned,
samt et hyggeligt julearrange-
ment 14 dage ind i december.

I foråret byggede Reinholdt
Brandt et katteinternat i til-
knytning til deres hus i deres
baghave. Det blev til 5 store,
lyse og velindrettede bure.
Hvert bur er indrettet med hyl-
der i forskellig højde, grene til
at kravle på, og midt i buret
står et toetagers hus med tæp-
per og halm til at sove i. Huse
ne er godt isolerede og burene
ligger fuldstændig i læ, dog
har Ketty i meget kolde perio
der kattene inde i køkkenet og
stuerne.

Internatet var også denne
dag fyldt op!

I det første bur var der 2
dejlige killinger på 4 måneder,
de var blevet indleveret som

Norske Skovkatte. Ejerne øn-
skede ikke at betale pension
for kattene, mens de var på fe-
rie i Norge, derfor var de hav-
net hos Ketty.

I buret ved siden af boede
der en rigtig dejlig gråmis.

I det tredje bur var der en
smuk sort/hvid huskat med 3
små killinger på bare tre døgn.

I det fjerde bur boede en
charmerende rød, perserhan,
som Ketty havde tabt sit hjer-
te til.

I det sidste bur boede en
meget smuk sølvtabby/hvid
hunkat med 5 dejlige halvlang-
hårskillinger.

Misserne i internatet søger
alle nye kærlige hjem, hvis de
ikke falder til hos de nye ejere
efter genplaceringerl skal de

tilbageleveres til Ketty igen.
Det er gratis at hente en kat i
internatet.

Selv har familien en pragt-
fuld huskat på 12 år og 2 per-
serpiger, Lone en tortiefarvet
på 6 år og Franny en smuk
creme/hvid på bare 8 mdr.

Det var dejligt at se og høre
hvordan foreningen ved hjælp
af dens katteelskende medlem-
mer forsøger at hjælpe så man-
ge katte som muligt. Og skulle
du/I have lyst til at sØtte den,
er du/I meget velkomne til at
kontakte Ketty Brandt på tlf.
o5 15 22 05.

Tak til Ketty for en dejlig
stund, og tak til hendes familie
for det store arbejde de gør for
vores fælles kærlighed: KAT-
TENE' 

Hønne sofie
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Ketty Brøndt foran internøtet.
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DanrTrarks fønste
FlFe- ætlesdoffrmer

En varm sensommerdag gik
turen nordover sammen med
Stisse Leiditz, vi skulle op og
besøge vores nye FIFe -Æres-
dommer Edel Ringsted i Nibe.

Jeg var meget spændt på at
møde Edel, da jeg fra alle sider
har hørt så meget spændende
og positivt om hende. Og jeg
må sige jeg blev ikke skuffet,
Edel er en fascinerende person-
lighed.

Edel bor på et nedlagt land-
brug, i et totalt restaureret
stuehus. Der er dejlig plads til
løbegarde til hendes fire ameri-
kanske cockerspaniels og hen-
des to gamle katte.

Der blev rigtig udvekslet
gamle minder mellem Edel og
Siisse. Der blev bl.a. talt om
dengang udstillingerne foregik
over tre dage, d.v.s..de blev af-
holdt fredag, lørdag og søndag.
Fredag oglørdag blev kattene
bedømt, og søndag kunne dom-
mere og udstillere så hygge
sig. Ligeledes skulle man ikke
selv som udstiller have forplej-
ning med, det var der en øko-
noma der stod for, og hvis en
kat ikke kunne lide kogt fisk,
kunne man bestille den mad,
som katten sædvanligvis spi-
ste derhjemme. Man skulle hel-
ler ikke selv gøre kattebakken
ren, hvis katten havde besør-
get, det var der skam en fra
den arrangerende klub der
kom og gjorde. Burene var hel-
ler ikke pyntet med burgardi-
ner i starten, og i de første år
efter krigen lånte man burene
af lokale hønseriejere.

Man kunne engang hvor
Edel havde pyntet sin kats

Edel med Int. Ch. Whopee of Greøt Yarrnouth.

kurv med bæk og bølge stof,
dagen efter i avisen læse føl-
gende overskrift: Kom ud og se
kat i bæk og bølge!

Det var også i denne periode,
man sammen med dyrlægerne
førte kontrol med kattepensio-
nerne.

Edel & Helges første kat
med stamtavle blev købt gen-
nem en annonce i en avis.
Først så man en annonce hvori
man averterede Angorakillin-
ger til salg tiI50,00 kr. stk., på
samme side i avisen var der en
annonce med en Angorakilling
til salg for 100,00 kr., den måt-
te der være noget ved, så den
købte de. Han var en cremefar-
vet Angorakat ved navn Mu-
hamed of Birjan, han var født

den 16/ 4 1959, og han var ble-
vet opdrættet af Norma Ben-
tin. Muhammed var den første
creme Angorakat der blev
INT. PR. i Danmark.

Det var Norma Bentin der
stod for forsøgene med p-piller
(Perlutex) i Danmark, forsøge-
ne blev foretaget både på hun-
katte og hankatte.

Den anden kat blev en blå
Angorahankat ved navn Felis
Persia, han var født den 19/9
1962 og opdrættet af Annalise
Nielsen, Felis blev champion.

Den tredje kat blev en dejlig
creme pige, som selv fik Meget
God på udstillinger, men af-
kommet efter Felis og hende
gik det meget fint.

Familien Ringsted startede
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deres berømte creme Perser
opdræt under stamnavnet Of
Great Yarmouth.

Så fik Edel lyst til at gå lidt
mere aktivt ind i klubarbejdet,
så hun blev sekretær i Race-
katten i 1964.

Samme år bestilte de to kat-
te i England. Det var den flotte
cre'mefarvede Widdington Co-
rona, født den 20/6 1964 og op-
drættet af E.M. Sheppard, Co-
rona blev INT. CH., samt den
cremefarvede Widdington Be-
renice født den 10/8 1964.

Den 19/4 blev den legendari-
ske sorte perser Silva-Wyte
VOO DOO Spirit født, han
blev opdrættet af dommer Ri-
chard H. Gebhardt. VOO DOO
var den eneste kat i Danmark,
der opnåede at blive DOB-
BELT INT. CH. For at blive
det, skulle katten først være
INT. CH., og så skulle man
starte helt forfra igen i åben
klasse, og hvis man bare tabte
een gang, mistede man titlen
INT. CH. på sin kat. Der var
stor ståhej om købet af VOO
DOO, da Edel og Helge i 1965
måtte betale 3000,00 kr. for
ham.

Dobbelt Int. Ch. Siluø-Wy tt
Woo Doo.

VO DOO var aktiv i avlen til
han blev ti år gammel, så øn-
skede Edel og hendes mand at
kastrere ham, og tage ham ind
i stuerne til dem, desværre gik
det ikke som de havde plan-
lagt, for til deres store sorg dø-
de VOO DOO i narkosen under
kastrationen.

Fra Joan Thompson i Eng-
land fik Edel den blå perserpi-
ge Babette of Pensford, hun
blev født denl2l51965, og hun
opnåede også at blive Champi-
on,

I 1966 tog Edel Ringsted
hendes langhårseksamen med
bravour hos Pia Hollenstein &
Britta Remborg (Kasten-
green). Edel ophørte med hen-
des dommergerning ca. i 1980.
I hendes dommergerning er
hun overalt i Europa meget an-
erkendt, og det har været dej-
ligt som dansker at komme ud
og få glade hilsener med hjem
til Edel.

Ligeledes i 1966 blev Edel
formand for Racekatten, det
var hun i ca. 10 år, før hun selv
besluttede at trække sig tilba-
ge.

I den periode hvor familien
boede i Ølstykke, havde de 5

katte og 2 langharede grav-
hunde, hvor den ene af grav'
hundene fostrede et kuld killin-
ger på fem op.

Derefter købte familien Slan-
gerup, for at få mere plads til
at lave et selektivt opdræt, der
startede man ogsa med at oP-

drætte Amerikanske Cocker-
spaniels under stamnavnet
Kildeholm.

I samme periode havde Edel
der er uddannet guldsmed en
guldsmedeforretning kaldet
Silver-Shop på Strøget i Kø-
benhavn.

Det var også medens de boe-
de på Sjælland de startede de'
res berømte Chincilla opdræt,
de var og er stadig nogle af de
få, der kan fremvise en ren
Chincilla stamtavle.

Edel's præmieshøb.

Så besluttede familien sig til
at flytte til Nibe, d.v.s. Edel og
hendes datter og svigersøn bor
ved siden af hinanden, de to
sønner valgte at blive boende
på Sjælland. Edel og Helge nå-
ede at få et par gode ar sam-
men i deres nye hjem inden
Helge døde.

Hele hjemmet bærer præg af
Edels tilknytning til kattever-
denen, sølvskabet er fyldt op
med præmier og pokaler. I alle
de små hyggelige vinduer står
avls og opdrætspræmier som
stamnavnet Great Yarmouth
har vundet 16 gange.

På gulvet står en dejlig sia-
meser med en killing i munden,
som er lavet af keramikeren
Ulla Anderson. Og overalt på
væggene hænger der dommer-
gaver og katte i alle afskygnin-
ger.

Det havde været en dejlig ef-
termiddag, jeg takker Siisse
for al hendes hjælp, og vi tak-
ker Edel, fordi hun åbnede sit
hjem for os. Og på JYRAKs
vegne ønskes Edel endnu en-
gang tillykke med den flotte
velfortjente titel,Æresdom-
mer i FIFe.

H. Sofie.
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Verniiifr 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: killing,er (og hvalpe)
underl kg: 0,2ml 2xdagligi2dage
over 1 kg O,2 ml/kg2 x daglig i 2 dage
(doseringssprøjte indlagt i pakningen).

Tabletter:
katte (og små hunde)
større hunde:

1/ztabl.2 x daglig i5 dage
ltabl.2xdagligi5dage

Apotekspriser incl. moms:
Vermox vet. dråber 50 mg/ml, 30 ml kr.37,5O
Vermox vet. tabl. 100 mg, 10 stk. kr. 28,80

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

JANSSENPHARMA {s
o
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Ch. Ofakims Taico.
Somali 13so. Hillerød 85 CAC,
Hillerød 85 CAC, Hillerød 86
CAC. Ejer: Pia Naomi Grerup.

Caprice von der Fiirde.
Oddeyed Harlekin 12 bH. F.
26.05.86. Ejer: Per Wesner &
Henrik Koldborg. Den Helder
86 CAC, Odense 86 CAC, Hør-
sholm 86 CAc.

Gharrrpiongalleriet

Ch. Borking's Fleur.
Chinchilla f. 13.09.86. Viborg
86 CAC BIO, Herlev CAC
BIO, Nørrebro CAC BIO.
Ejer: Annette Zakaria.

Ch. Shorty af Tarup.
Cornish Rex blå. F. 12.06.80.
Esbjerg 85 CAP, Sønderborg
86 CAP, Odense 86 CAP. Ejer:
Elena Neumann.

Ch. Ganesh Sphiax, siameser,
32 CHP, hun, født den 4lL2-85.
Ejer og opdr. Mette og Kirsten
Foldager. Odense 86 CAC,
Hørsholm 86 CAC, Paris 86
CAC.

Gr.Int.Ch. Tangens Milliamp.
Abysinier blå. Opdrætter Eva
Engvall USA. Ejer: Pia Naomi
Grerup. Hørsholm 85 BIO,
Herlev 86 BIO, Berlin 86
CAGCIB, Hillerød 86 CAG-
CIB, Den Helder 86 CAGCIB,
Odense 86 CAGCIB.
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Ch. Alezia af Xique.
24b Chokolademasket siame-
ser, f. 06.06.85. Sønderborg 86
CAC BIO, Hillerød 86 CAC
BIO, Den Helder 86 CAC,
Ejer: Anne Ehlers Olsen &
Finn Dall.

Ch. Marquis de sade von
Grebst.
Sort Perser. Hillerød 85 CAC,
Hørsholm 85 CAC, Odense 86
CAC.

10

Adamas Zirkon.
Creme Perser. F. 24.04.85.
Ejer: Tove Pedersen. Nørreb-
rohallen 86 CAC, Sønderborg
86 CAC, Hillerød 86 CAC.

Int.Pr. Elektra af Dusseta.
Perser blå skildpadde m.
hvidt. F- 24.L0.84. Holland 85
CAP, Viborg8S CAP, Hannov-
er 85 CAP, Sønderborg 86 CA-
PIB, Hamm 86 CAPIB, Hille-
rød 86 CAPIB. Ejer: Susanne
Nielsen & Kjeld Mathiasen.

Perser.
Ejer: Ingrid Tianinen. Hillerød
86 CAC, Odense 86 CAC, Hør-
sholm 86 CAC.

Int.Ch. Yabaqui Fireball.
Creme Perser, farve 5. F.
03.05.83. Hillerød 85 CACIB,
Hanover 85 CACIB, Køben-
havn 86 CACIB. Ejer: Grethe
og Kurt Hansen.

Ch. Allegretto Galante.
29 CH sp Chokoladespotted.
F. 12.04.86. Nørrebro 86 CAC,
Sønderborg 86 CAC BIO, Hit-
lerød 86 CAC BIO. Ejer: Jytte
Hjo Taplov.

Int.Ch. Trolles Vision of Ho-
ney.
Hørsholm CACIB, Hannover
CACIB, Herlev CACIB.
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Ch. Obsidian Lei Cheina.
F. 13.06.84. Bruntabby Perser.
Nørrebrohallen 86 CAC, Hør-
sholm 85 CAC, Sønderborg 86
CAC BIO. Ejer: Lisbet og Jør-
gen Ernst.

Ch. Tabaqui Lionheart.
Rødtabby Perser, f. 13.04.84.
Hillerød 85 CAC BIO, Viborg
85 CAC, Hørsholm 85 CAC.
Ejer: Anna-Grethe og Flem-
ming Vejrup.

Ch. Sadde du Nord.
Rød Perser, f. 18.11.82. Herlev
CAC, Nørrebrohallen 86 CAC,
Sønderbrog 86 CAC. Ejer:
Winnie Sørensen.

Int.Ch.
Sparaxis Rouge Oiseau.

32 a Red Point. F. 08.02.84.
Hillerød 85 CAC BIS, Viborg
85 CAC, Hørsholm 85 CAC
NOMBIS, Herlev 86 CACIB
BIO, København 86 CACIB
BIO, Hamm CACIB. Ejer:
Dorte Kaae.

Int.Ch. Isis av,Æsene.
Norsk skovkat. F. 11.11.84.
Ejer: hans P. Gade. Viborg 86
CAC, Wien 86 CAC, Hørsholm
86 CAC, Herlev 86 CACIB,
Nørrebrohallen 86 CACIB
Hamm 86 CACIB.

Ch. Bellamis Freece Tricolore.
Seal Tortie OKH opdr. 29e. F.
25.06.85. Sønderborg 86 CAC
BOX, Hillerød 86 CAC BIO,
Odense CAC. Ejer: Dorte og
Jesper Kaae.

Int.Pr. El Mahaschavis Pinkie
Puma.
Abyssinier 23 fa. Hørsholm 86
CAPIB, Bruzelles 86 CAPIB,
Herlev 86 CAPIB. Ejer: Pia
Naomi Grerup.

Int.Ch. Jelle's Lady Like.
Perser, farve l2a, sort/hvid.
København 84 CACIB, Århus
85 CACIB, Hannover 85 CA-
CIB. Ejer: Else og Kurt Han-
sen.
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Int.Ch. China Dragon og Piem.
Opdr. 12 a. F. 17.08.84. Viborg
85 CAC BIO, Hørsholm 85
CAC, Herlev 86 CAC, Køben-
havn 86 CACIB BIO, Mtinster
86 CACIB, Sønderborg 86
CACIB BIO. Ejer: Per Wesner
og Henrik Koldborg.

Ch. Allegrettos Ionesco.
29c, Lavendel. F. 02.02.84.
Hørsholm 85 CAP, BEST IN
SHOW, Herlev 86 CAP, Nør-
rebro 86 CAP, NOMBIS. Ejer:
Jytte Hjo Taplov.

Int.Ch. Quintessenza Odette.
Manx. F. 13.10.84. Hillerød 85
CAC, Viborg 85 CAC, Hør-
sholm 85 CAC NOMBIS, Ha-
nover 85 CACIB, Herlev 86
CACIB NOMBIS. Ejer: Lis
Altmann.

l2

Int.Ch. Blue Bonnie.
Blå abyssinier, f. 05.08.84. Nø'
rebro 86 CAC, Sønderbrog 86
CAC BIO, Hamm 86 CAC, Hil'
lerød 86 CACIB, Den Helder
86 CACIB, Odense 86 CACIB.
EJer: Marianne Roth.

Ch. Uranos Bonnie.
29a, blå, f. 28.10.82. Sønder-
borg 86 CAC BIO, Hillerød 86
CAC, Odense 86 CAC. Ejer:
Kirsten Thomsen.

Er dyr åbne
for tanke-

orrertøring?

Grunden til, at jeg kommer på
den tanke, er erfaringer, som
jeg har med min nuværende
burmeser Ayo, - nar jeg har
syntes, at det var tiden, hun
godt kunne komme ind, så har
jeg først kaldt udendørs, men
hvis det ikke har givet resultat
så har jeg fortsat med at kon-
centrere mig om hende, og kal-
de 'indvendig' - og så varer

det ikke længe, før hun kom-
mer ind ad døren og siger: 'Hej
her er jeg'. Dette er faktisk
sket for ofte til at jeg kan slå
tankeoverføring hen med'pj at'

- men det ville interessere
mig, om flere end jeg havde de
sarnme erfaringer.

Ayo Eg Poulsen,
Drosseluej 8,

6740 Bramminge.
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Et rigtig grirnt uheld

Sidste lørd.ag kom Ayo pludse-
lig farende og hoppede op i mit
skød og straks opdagede jeg,
at hendes ene bagpote efterlod
store blodpletter på mine buk-
ser. Ved nærmere eftersyn
åbenbarede sig en stor, åben,
gaben{e flænge tværs over
højre bagpote.

Det var som sagt lørdag, og
gode råd var dyre, men et tele-
fonopkald til dyrlægen gav
dog resultat i gode behand-
lingsråd og ordinering af pen-
necillinpudder til påstrøgning.

Det var dog ikke uiniddel-
bart så nemt at behandle, som
man skulle tro, for allerførst
krøb hun ind i det allerfjerne-
ste hjørne af stuen og kom
først frem, da jeg skulle til at
gå i seng, da hørte jeg et klun-
tet og til dels forfejlet forsøg
på at springe op til mig, jeg
greb hende om poterne og så lå
hun på mit bryst, tæt op under
hagen hvor hun lænede sit eget

hoved op ad min kind, hun
trængte i sandhed til mig den
nat.

Men dagene derefter be-

ryndte vi at sæbevaske den
grimme flænge og dryse det
gode pudder på, som hun om-
gående slikkede af. Så hittede
vi på at lægge en lille bandage
om poten i den tid, det tog for
at pudderet kunne absorberes i
saret.

Der gik nu tre dage med den-
ne behandling, men så en dag
blev katten liggende i kurven
og gjorde et meget mat ind-
tryk. 'I dag skal vi til dyrlæge',
sagde jeg. Og som sagt så
giort. - Som jeg nok havde
regnet med fik hun såret ren-
set, samt en pennecillin sprøjte
plus en recept på nogle piller,
som skulle hjælpe med at læge
indefra.

Vi var altså ikke færdig med
behandlingerne, men jeg må si-
ge, at sprøjten virkede næsten

mirakuløst. Saret beryndte at
lukke sig og katten blev igen
vågen og madlysten. Nu har vi
begyndt at give hende lov til at
gå ud, men det er tydeligt at
mærke, at hun kommer ind
igen så snart såret begynder at
gøre ondt.

Jeg har undret mig over,
hvad hun kunne have været så
uheldig at skære sig på, - men
en kat på et plankeværk og
evt. et affaldssted med ituslåe-
de flasker, kunne godt være
forklaringen. Vi ved jo så lidt
om, hvor kattene færdes på
egen hånd, vi ved kun, at de er
nysgerrige, og så KAN der jo
ske uheld.

Under alle omstændigheder
var det godt, at hun ikke var
sprunget ud foran en bil, for så
havde vi nok haft et kattegrav-
sted mere ude i haven.

Ayo Eg Poulsen.

13

IN nr'lnl

I Århus den L4.02.87 kl. 13.30
med dagsorden ifl§. vedtæg-
terne § 8.

- r,:t:1:1:'r.:..,1, .:11'.,11'.;.. ,1 :,.rll:,',;.1.:l...1t,:r..l,rr-,..,,'
Forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, tilsen-

des formanden-, hv91 de skal
være senest den 15. januar
1987.

De indkomne forslag udsendes
til medlemmerne sammen med

oplysning om stedet, hvor ge-
neralforsamlingen afholdes,
inden generalfoisamlingen, jvf
§ a, stu a.

R. B. Pedersen
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"Rrssi er som et eYentyr!
-ffoornår begrnder evenfyret

fordinkat?"
Det er ikke uden grund, at katte har ry for at være
kræsne. For katte har en meget højt udviklet sans
for at spise netop de ting, de har
brug får. PROTEINER
Kaue vil altid med omhu VITAMINER
udsøge sig føde, der indeholder
proteiner, vitaminer,
mineraler og alle de andre

næringsstoffer, der giver katten

MI ERALER

energi, stærke tænderog en smuk,
glansfuld pels.

Pussi fuldkost hører til den slags kost, som
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, hjerte, kylling,

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

Rrssi fuldkost til katte

Pussi
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Nye
måder
at få

kat på
Interessen for katte stiger,
men udertiden har den et be-
synderligt udslag: Det er al-
mindeligt, at tage en forbipas-
serende kat og beholde den.

Den besked har såvel Kat-
tens Værn som Dyreinternatet
i Tingskoven ved Århus givet
Anne Burmøller, Herluftrol-
lesgade i Arhus.

Hun har ledt efter sin røde
abyssinier-han Agge, siden 9.
august i ar. Den abrikosfarve-
de kat er tillidsfuld, kælen, ka-
streret og øretatoveret samL
udstyret med loppehalsbånd.
Hidtil har øretatoveringen ik-
ke bragt katten hjem, men den
er muligvis optaget af en fa-
milie, der ikke har tænkt på at
se efter øretatoveringen.

Tak for lån
Et ungt ægtepar i København
mistede en øretatoveret hu-
skat. ,lEgteparret flyttede og
blev flere måneder senere rin-
get op: Nu måtte de gerne hen-
te katten. Det havde vist sig,
at manden i huset var overføl-
som overfor katte,

Endnu mere besynderlig er
dm oplevelse er anden katte-
ejer havde: Hendes øretatove-
rede kat blev snuppet for øjne-
ne af hende. En stor dreng put-
tede kat[en i en papkasse og
løb sin vej så hurtigt, at katte-
ejeren ikke kunne indhente
ham. Næste dag fik katteeje-
ren fat i drengen, men katten
var borte. Den var hoppet ud
af kassen undervejs og er ikke
set siden.

(Jyllandsposten.)

Stisse svarler de to
tra DragØr

rned opdræt nr. 35, »Foreign White««!

Min hjertligste tak for oplys-
ningerne om at der findes en
standard for siamesere, (det
ville være vidunderligt om
man så avlede derefter), og at
englænderne målbevidst er nå-
et frem til den helt hvide kat.
Hvordan har vi dog kunnet
klare os i alle disse år uden jer.

Var det ikke i 1984 i fik
stamnavn??? Jeg har aldeles
ikke misforstået noget som
helst, misforståelsen er helt på
jeres side. Må jeg i starten ha-
ve lov at oplyse jer om at alt
avlsarbejde med at finde frem
til noget nyt er seriøst og mål-
bevidst ellers kommer man in-
gen vegne, det burde avl og op-
dræt også være, men så langt
fra alle steder. Undtagelser fin-
des gudskelov. Var min erfa-
ring og viden ikke større end
jeres, ville jeg beskedent holde
mig i baggrunden.

Jeg kommer til at give jer
nogle facts om engelsk frem-
gangsmåde ved fremkryds-
ning af nye farver og typer og
om min egen baggrund. I jeres
alvidenhed tror I næppe andre
har begrebet noget som helst.

I 1943 købte jeg min første
siameser S.P. andet fandtes ik-
ke her til lands, og den blev ud-
stillet i 1948. Siden dengang
har jeg faktisk holdt mig a jour
med siameserens standard. I
1953 importerede jeg den før-
ste blåmaskede siam ikke ale-
ne til Danmark, men til hele
Skandinavien. I 1954 købtejeg
nr. to og i 1957 nr. tre alle fra
englands bedste opdrættere. I
1973 importerede jeg dan-
marks første hauanø. Jegvar ti

år om at finde min drømmekat,
men så var hun også "Helt pri
ma{(,

Jeg har fået mange opford-
ringer til at blive dommer, men
har altid afslået.

Fra engelske specialklubber
for siam i de forskellige maske-
farver, har jeg fået opfordrin-
ger til at blive medlem, men
det kan jo enhver blive, som
har en kat i de rigtige farver,
og jeg har aldrig haft besvær
med at skaffe mig de oplysnin-
ger jeg havde brug for.

Som eneste dansker har jeg
billede af en B.P. siameser med
mit stamnavn i en engelsk bog
om CH.ship katte.

I alle disse år har mine egne
katte eller mit eget opdræt væ-

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

Malken Malmkvist
Strandgaten 1 68
21612 Malmø
Sverige
Tel:
00946-401 50093
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ret med på udstillinger i ind-og
udland og været blandt de be-
dste.

Jeg har importeret katte fra
England, Holland, Sverige og
Norge - og eksporteret katte
til Canada, Spanien, Polen,
Tyskland, Holland, Sverige og
Norge. Det skal blive interes-
sant at se hvad I opnar.

Når man i England ønsker at
finde frem til noget nyt i farver
og typer eller at finde noget
helt nyt slutter en hel del op-
drættere sig sammen om opga-
ven. Det er en lang vej frem og
man når hurtigere resultater.

Omkring 1950 fik man mod
på at prøve noget nyt og i 1953
så jeg i en engelsk avis billeder
af de første rødmaskede siame-
sere fotograferet på en udstil-
ling i London, selvfølgelig
uden for bedømmelse. Typen
var, meget store huskatte med
beryndende siam-farver og
punkter, og længere kunne
man selvfølgelig ikke være nå-
et. At man bruger en hvid hus-
kat med blå øjne er så selvføl-

geligt, at kun uvidende persc
ner ikke ved det, lige såvel som
man bruger en rød og andre
farver og arter, der passer ind i
planlægningen og resultaterne
man opnår hen ad vejen.

I 1962 blev en helt hvid kil-
ling i slank type født og nogle
opdrættere i gruppen ønskede
at eksperimentere videre med
den, resultatet blev den helt
hvide kat med blå øjne og ori-
entalsk i typen.

Opdrætterne af denne kat
ønskede ikke at kalde den sia-
meser, men ville have et selv-
stændigt navn til katten. Den
blev anerkendt under navnet

"Foreign White" og fik opdræt
nr. 35. Oprigtig talt, det var
måske en id6 om man viste så
megen pietsfølelse over for
de mennesker, som frembragte
kattene, at man bibeholdt det
navn, de ønskede den skulle
kaldes. I 1985 besluttede FI-
Fe's dommerkomite, at en sia-
meser skal have synlig maske-

førue. J eg er ikke nervøs for, at
den høje dommerkomite tager

hensyn til to nyberyndere i
Dragør, og laver om på regler-
ne,

Vær glad for navnet katten
har fået, I kan jo heller ikke
præstere noget lignende.
Gruppen opdræt 32 blev aner-
kendt, som siam desværre og-
så med tabby og tortie.

Den eneste undskyldning er
vel, at man ikke havde fantasi
til at forestille sig hvad det har
medført. I halvtresserne og
tresserne vat pletter, stiber og
suag hage en dødssynd. En sia-
meser med sådanne fejl kunne
ikhe få certifikat.

Standard for siam, OKH og
foreign white meget forenklet:

"Middel størrelse, kroppen
lang, slank og elegant med til-
svarende høje slanke ben, bag-
benene lidt højere end forbene-
ne, poterne små og ovale, halen
lang og tilspidset som en pisk.
Kroppen, benene, hovedet og
halen skal stå i harmonisk ind-
byrdes forhold og give et vel-
proportioneret, elegant helhed.
sindtryk. Hovedet langt, kile-

Lady Candy Floss. HuskaL
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formet og velproportioneret
med god afstand mellem øjne-
ne i en ret linie tilspidset i en
fin snude med kraftig høge.
Ørerne store, tilspidsede med
god afstand og brede ved ro-
den. Halen lang og elegant,
øjnene skrå, orientalsk
formet..

Siameseren er ved at blive
for stor og under tiden lidt for
kraftig og lidt for grov. I jaget
efter et langt hoved, laves det
undertiden for smalt og så
langt, at det bliver til et ræve-
fjæs uden hage eller stærkt vi-
gende hage. Man gar længere
end naturen tillader, det er
grimt og det er skadeligt. Ha-
len er absolut ingen pisk og
helhedsindtrykket er ikke eleg'
a.rlt
For nogle måneder siden var
jeg gæst på en stor internatio'
nal udstilling i Gøteborg. De
siamesere jeg så der var store
kraftige katte med for grove

ben og poter. Hovedformen
var ikke det, jeg forstår ved et
siamhoved, alle katte undtaget
een, siger og skriver een kat,
havde vigende eller svag hage.
En havde endog Yz-l cm. over-
bid. At sådan en kat udstilles
giver stof til eftertanke. At der
var tabby i - jeg tror alle kat-
tene - var tydeligt for de fle-
stes vedkommende. De havde
herlige store velplacerede ører
næsten alle sammen,

Det var en ganske flot kat,
men bare ikke den siameserty-
pe jeg holder af, og som er den
smukke og elegante. Jeg håber
ikke siameserne, OKH og fore-
ign white nogensinde skal an-
erkendes som sådan, for at
undgå enhver misforståelse,
tilsigtet eller utilsigtet er de
katte med stamnavn San-T-
Ree der er eksportereret her til
landet ikke dentype.

De ligner det de skal, siam
og OKH, desværre med noget

vigende hager. Sålænge vi selv
har hagerne gør det ikke så
meget, men pas på. Til gen-
gæld ses meget flotte velplace-
rede ører. At den S.P. siameser
er blevet brun over det hele og
desværre har mistet sine
smukke kontrastfarver er ori-
entaleren ikke skyld i, det hav-
de man ødelagt længe før de
blev fremavlet. Der findes dog
endnu enkelte med kontrast-
farver og det er det.smukke og
rigtige i siampelsen.

Man har fornemmelsen af, at
visse siamopdrættere forfær-
delig gerne vil se lidt ned på
OKH. Hvorfor - er man mis-
undelig? Sagen er vel egentlig,
at vi, der også har OKH i grun-
den klarer os bedre i dag end
dem, der vil smykke sig med at
være rene siamopdrættere,
hvad det så ellers er. En, som i
dag fører sig stærkt frem og
gerne vil regnes for umådelig
dygtig, var for 6-7 år siden ik-

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

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

AF FREDENSLUND:
Lis Rhymer Friis

Bøgebjerg 7, 547 1 Søndersø
telefon 09-89 15 03

AF TACO VILLA:
Marianne Roth
Ny Kongevej 29
5000 Odense C
Tlf. 09 14 U 26

VON TRIPWITT:
D. Hansen & R. Ktlhler

Toften 41, 6330 Padborg
telefon 04- 67 01 76
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Cassius
KONCENTRERET

Billigere i brug

KATTESAilII
* NATURPRODUKT, OPLøSELIGT I VAND,

LET OG HURTIG RENGøRING
* OPSUGER FORURENING DIREKTE OG HURTIGT

* STÆRKT ABSORBERENDE-HYGIEJNISK

* GARANTERET FRI FOR ASBEST
* NÆRMESTE FORHANDLER ANVISES
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ke nået længere end til at me-
ne, hvad der blev publiceret på
en udstilling, at kun den brun-
maskede siameser var en rigtig
siameser. De andre - hvad
mente han så egentlig at de

var, spurgte jeg om, på et fore-
drag jeg holdt. Han kunne ikke
svare, så jeg måtte forklare
ham det.

Når en gang ad åre cinna-
mon katten bliver færdig bliv-
er det spændende at se, hvad
de rene siamopdrættere siger
til den, skal den også regnes
for lidt ringere?

Måske var det en id6 at sæt-
te sig bare lidt ind i genetik, så
havde man i altfald noget mere
begreb om arvelighed.

'Alt skal have en ende så det
må dette lange svar m.m. også
have.

Jeg håber at det er uddybet
tilstrækkeligt, så I forstår,
hvad jeg mener om forskellige
siam typer, fremavl af noget
nyt m.m..

s.z.

Der er planter, som ved deres
duft tiltrækker katte og kan få
dem til at te sig som kuldrede.
Det har været kendt og beskre-
vet i århundereder. En af dem
er baldrian, hvis tørrede rod
hjemlige jægere lægger ud i
terrænet som lokkemiddel,
hvis de vil på skudhold af
strejfende katte. Roden an-
vendes også som lokkemiddel
i kassefælder. Andre planter
tillægges samme virkning.
Hvor meget er der om snak-
ken, hvad ligger bag?

Katteurt (Nepeta cataria) er
nok den, hvis dragende magt
over katte har været længst
kendt. Allerede i 1200-tallet
fortæller forfattere, hvordan

I katte ikke kunne stå for den.

I O"t 
"" 

en stærk, noget ubeha-
gelig lugtende (mynte-duft) fle-
rårig urt, der bærer små, hvide
blomster for enden af 40-60 cm
høje, stive stængler. Den for-
modes indført hertil som læge-
plante fra Sydøsteuropa og
Forasien i middelalderen. Fra
at have været en karektari-
stisk landsby-plante hist og
her i Danmark, skal den nu væ-
re ret sjælden.

Som pørrings-spil
Der foreligger en videnskabe-
lig undersøgelse af, hvordan
katte reagerer på katteurt, på
engelsk kaldet catnip. Hvad de
i høj grad gør. Neil B. Todd,

Kalte i ekstase
har skrevet disputas herom
ved Havard-universitetet. Han
gjorde forsøg dels med tørrede
dele af katteurt, dels med plan-
tens flygtige saft. Han anbrag-
te begge dele inden for duftvid-
de af huskatte, den ene efter
den anden. 69 pct. af dem lod
sig lokke. Reaktionen forløber i
fire faser.

Først bevæger katten sig
vejrende fremad for at lokalise-
re duftkilden. Det er den som
regel mindre end et minut om.
Så begynder den enten at slik-
ke bladene eller tygge på dem.
Herunder ryster den hyppigt
hovedet fra side til side. Øjne-
ne har et fraværende udtryk.
Det varer omkring fem minut-
ter. Dernæst gnider katten
katten hage og kind mod plan-
ten eller genstanden der er be-
smurt med dens saft. Til sidst
stiger ophidselsen til ekstase:
Katten lægger sig på siden el-
ler på ryggen, gnider heftigt
hele kroppen mod planten eller
ruller frem og tilbage over den.

I store træk kan de tre sidste
faser minde om det indledende
parringsspil mellem katte eller
om den brunstige hunkats re-
aktion på hankattens urinlugt.
Er det en kønshormonal virk-
ning, katteurtens duft mobili-
serer i kattene? I så fald kan
man undre sig over, at sterili-
serede katte reagerer på akku-
rat samme måde.

En række stoffer er udvun-
det af katteurten - med nepe-
tøløhtoa sådan kaldet efter
plantens latinske slægtsnavn
som den mest karakteristiske.
Det er duften af dette stof, der
får katte til at te sig så mærke-
ligt, mener Neil Todd.

Også løuer og tigre
Han har også giort forsøg med
at anbringe katteurter inden
for duftvidde afløver, tigre, le-
oparder, losser og pumaer i
fangenskab. De gebærder sig
som huskatte. Så reaktionen er
typisk for hele katte-familien.
Af 16 løver kom alle, med und-
tagelse af den yngste og den
ældste, i stærk affekt. En ung
tiger snusede i retning af bla-
dene uden for burvæggen,
gjorde et højt spring alt imens
den tissede, faldt ned på ryg-
gen og kastede sig skrabende
mod buret.

Undersøgelsen bekræfter
altså iagttagelser fra mange ti
der og steder. man troede læn-
ge, at i hvert fald hunkatte
"parrede sig" med katteurten
og blev drægtig af det. I bota-
niske haver beskyttes katteur-
ter med ståltrådsnet, for at
katte ikke skal rulle sig i dem.
Nordamerikanske pelsjægere
smøger fælder og sakse ind i
katteurtens saft. Losser og an-
dre større katte skal da være
mere villige til at gå i dem.

I både USA og Europa sæl-
ger dyrehandlere en ekstrakt
af katteurt. Den skal være po-
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pulær blandt kattevenner, for-
di den får katten derhjemme til
at optræde, "som om den er
ude af sig selv af glæde". Må-
ske inspireret heraf er nogle
stofmisbrugere begyndt at ry-
ge katteurt som hash-
erstatning.

Gården fuld af katte
Selv om det ikke er tilsvarende
så godt dokumenteret, skal
katte finde baldrian lige så ui-
modståelig. Det er en slægt af
urteagtige planter, hvoraf der
herhjemme findes tre arter
med blegrøde eller hvide blom-
ster i tætte stande. Bedst
kendt er læge-baldrian, der
gror på såvel fugtige enge som
på bakkeskrænter, overdrev
og i lyse skove især på Øerne
og i Nordjylland.

Planterne er siden oldtiden
brugt til fremstilling af nerve-
beroligende midler (Valeriane-
dråber). Den medicinske virk-

ning knytter sig til den flygti-
ge baldrian-olie, som især jord-
stænglen er rig på. Katte til-
trækkes af den karakteristi-
ske, ubehagelige lugt, som oli-
en giver planterne.

Det er tit iagttaget, at katte
vælter sig rundt mellem
baldrian-planter og somme ti-
der river dem helt i stykker. På
flere apoteker kan man fortæl-
le, hvordan gården fyldtes med
katte fra nærd og fjern, når der
for åbne vinduer blev lavet
medicin af baldrian-rødder. Li-
gesom jægere kan finde på at
gå på apoteket ogkøbe tørret
rod for at lokke strejfende
katte inden for skudvidde, skal
forstfolk ofte havde baldrian
voksende i haven i samme hen-
sigt.

Hjemlige enges løgurt eller
løg-kortlæbe tilhører en plan-
teslægt, som i Middelhavs-
landene har et medlem (Teucri-

um marum), hvis duft også til-

trækker katte. Planten gror i
Botanisk Have i København -
omkranset af solidt kattehegn.
I Det fjerne Østen findes en
plante (Actinidia polygama),
på japansk katte-medicin, som
skal være den stærkest virken-
de af alle. Dens grene og blade
er i århundreder brugt til at be-
rolige tigre og løver med i fan-
genskab.

(Taget frø Dyreuennen).

Ni liv
Zadok, en firearig britisk kat
formodes kun at have otte liv
tilbage, efter at den i weeken-
den ved et uheld kom en tur i
vaskemaskinen. Ejeren, den
31-årige musiklærer Francis
Wells, glæder sig over, at ma-
skinen var indstillet på forsig-
tig vask og langsom centrifu-
gering.
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Chaf,t Dar Ome's - tre Chincilla ungkatte - Feodoraj Ferdinand og Franceska

Mine tre små "mirakler"
skete ikke af sig selv

- siger opdrætter Lone Klein, Gramrolighed, Kolding.
Lone Klein er den lykkelige ejer af 7

racekatte, hvoraf de tre "uldbundter"
på billedet er importeret fra vel nok en
afverdens bedste opdrættere. Efter et
par måneder med almindelig, dansk
hlemmefodring kunne Lone Klein se på
kiliingernes pels, at de ikke trivedes helt
som de skulle. Pelsen blev filtret og
"nylonagtig", og de små havde også
tynd mave. Lone Klein's dyrlæge
anbefalede Prescription Diet
pid som fuldkost - og efter blot
6n måned siger Lone Klein
begeistret: "Det er helt
fantastisk. Så flotte pelse mindes
jeg ikke at have set.

Kattene trives som aldrig for. Jeg
kan varmt anbefale Prescription
Diet. I gvrigt også den variant
som hedder c/d. Den giver jeg
nu som fuldkost til mine voksne
Hellig Birma'er. De kan li'det,
det errigt på protein, fedtstoffer

så let

er blevet mærkbart
nedsat. Også hos de
voksne katte har leg
konstateret en smukkere
pels - efter Prescription
Diet c/d".

Diætkost fra firrlægen
I mrsl hescription Diet"
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Efterårsudstillin
i Odense

gen

Rekord - rekord - rekord, ja
vi burde i bbstyrelsen svømme
over af glæde med sådan en
indledning.

Det gør vi naturligvis også,
men det har på den anden side
desværre også haft sin pris.

Som jeg ser det, har de store
udstillinger nemlig den uheldi-
ge virkning, at den initimitet,
stabilitet og "hygge", der plej-
er at være på klubbens udstil-
linger, toner bort. Det er den
virkning, der desværre ikke
kan fjernes ved indsættelsen
af flere ressourcer.

Nu ikke flere negative udgY-
delser, men en oplistning af,
hvad 3047 interesserede besøg-
ende så.

Når vi tager formalet med
udstillingerne i betragtning,
var udstillingen en stor succes.

Alle tilskuerne så nemlig en
velorganiseret udstilling, hvor
alt for dem klappede lige fra
"kassen" til den smukt arran-
gerede hal, hvor udstillings-
sekretæren havde valgt at stil-
le burene op i sildebensfacon.

Tilskuerne havde masser af
plads at bevæge sig på, og selv
da der var allerflest i hallen,
føltes det ikke på noget tids-
punkt tætpakket og overfyldt.

Udover de mange katte var
der også stande, hvor man hav-
de mulighed for at søge infor-
mation - ikke blot om klub-
ben - men om alt hvad en kat
kan begære.

Set med en udstillers øjneta-
ger det hele sig måske anderle-
des ud - måske ikke - hvem
ved hvad der rører sig?
Fra åbningstiden lørdag

morgen med dyrlægekontrol-
len fungerede alt fint, alle var
igennem kontrollen inden kl.
10. Ikke nok med'det, dyrlæ-
gen fortalte bagefter, at dyre-
nås sundhedsmæssige tilstand
var langt bedre end sidst der
var udstilling i Odense!

De mere professionelle ud-
stillere havde måske ind imel-
lem i løbet af weekenden en
følelse af uro, og det er her mi-
ne indledende bemærkninger
skal ses.

Alt i alt en god udstilling for
klubben, der også har kunnet
notere en god opbakning af
den lokale presse. En udstil-
ling, der lover godt for forårs-
udstillingen den 21.-22. marts
1987.

Richardt.

Fra Odense udstillingen.
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BEST OF BEST

1. 364 hun.
Ca. Annabella v. Rhener Moor,
opdr. 13c BP. Ejer Nana-
Louise Lattermann.

2. nr. 594 han.
Gr.Int.Ch. Chantina Justinian,
opdr. 29. Ejer: M. & K. Folda-
ger.

3. nr. 127 hun.
Wendy vom Ziergarten, opdr.
6e SD. Ejer: Hans Dieter Kti-
ster.

4. nr. 470 han.
Gr.Int.Ch. Kianda's Asterix,
opdr. 23a. Ejer: Lis Rhymer
Friis.

BEST IN SHOW
LANGHÅR

BIS
nr. 127, Wendy v. Zietgarten,
opdr. 6e, hun.
Ejer: Hans Dieter Ktlster.

BOX
w. 97, Int.Ch. Cosmos Mr,
Humble Pie, opdr. 5, han.
Ejer: G. Trucks-Dickow.

KASTRAT
Nr. 9 Pr. Virak's Black Has-
san.
Opdr. 1, han.
Ejer: Vibeke Jelle.

Nr. 128, Alexis
Opdr. 6e SD, hun.
Ejer: Hans Dieter Krister.

Bedste katte i Odense

UNGDYR
Nr. 11, Hunky Dory van
Grebst.
Opdr. 1, hun.
Ejer: Leslie van Grebst.

KILLING
Nr. 93, Van Grebst Hey Big
Spender. Opdr. 4, han.
Ejer: Leslie van Grebst.

VETERAN
Nr. 340. Pr. Ma Griffe's Ange-
lo.
Opdr. 13b CRP.
Ejer: Ruth Andersen.

BEDSTE SLH

BIS
Nr. 364. Annabelle v. Rhener
Moor. Opdr. 13c BP, hun.
Ejer: Nana Louise Latter-
mann,

KASTRAT
Nr. 363, Int.Pr. ChiChi's Ba-
lou de Bassecour
Opdr. 13c BP han.
Ejer: Anke Spiegel

UNGDYR
Nr. 366, Attilio's Fine.
Opdr. 13c BP, han.
Ejer: Nanna Brandt.

Danja af Land og Folk.
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Cheuith El Mahøschøuø Vildtfaruet somali.

KILLING
Nr. 380, Chico Nova's Exodus.
Ejer: Vinni Ruby.

BEDSTE SIAM/OKH

BIS
Nr. 584, Gr.Int.Ch. Chantina
Justinian. Opdr. 29, han.
Ejer: M. & K. Foldager

BOX
Nr. 616, Gr.Int.Ch. Atlanta v.
Grindelberg. Opdr. 29SB, hun.
Ejer: H. Barth.

KASTRAT
Nr. 633, Int.Ch. Vinderød's
Buster. Opdr. 29B TP, han.
Ejer: Sonja Hansen.

Nr. 557. Int.Pr. Højlykke's
Monique Dimanche. Opdr.
24a,hun.
Ejer: Connie Pedersen.

UNGDYR
Nr. 628, Angelica's White Gy-
psy. Opdr. 35 hun
Ejer: M. & J. Lund

KILLING
Nr. 602, Tiyoko Fu-Yang.
Opdr. 29, han.
Ejer: M. Lykke Nielsen

BEDSTE KORTHÅR

BIS
Nr. 470, Gr.Int.Ch. Kianda's
Asterix. Opdr. 23a, han.
Ejer: Lis Rhymer Friis

BOX
Nr. 396a, White-Taini v. Ro-
senthal
Ejer: Jiirgen Mtiller

KASTRAT
Nr. 516, Pr. Shorty af Tarup.
Opdr. 33, han
Ejer: Elena Neumann

I]NGDYR
Nr. 482, Brighitta von Trip
Witt. Opdr. 234 hun
Ejer: E. Jørgensen & D. Cle-
mensen.

KILLING ,

Nr. 469, Bellamy af Oddershe-
de. Opdr. 23, han.
Ejer: Eva Stryhn

VETERAN
Nr. 516, Pr. Shorty af Tarup.
Opdr. 33.
Ejer: Elena Neumann

PENSIONIST
Nr. 556, Florentine's Fabiola.
Opdr.24.
Ejer: Gudrun Thomsen

NOMINEREDE LANGHÅR

HANNER
Nr. 30, Anino's Chanto
opdr. 2a.
Ejer: Ingrid Tiainin

Nr. 97, Int.Ch. Cosmos Mr-
Humble Pie. Opdr. 5
Ejer: G. Trucks-Dickow

Nr. 148, Ch. Lord Shannon v.
Brettachal. Opdr. 10.
Ejer: Ruth Brynnum.
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Pr. Pola Kreutzmann Brunmashet colourpoint.
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Nr. 300, Eldorado of Big Choi
ce. Opdr. 13b BP.
Ejer: Yvonne Frederiksen.

HUNNER
Nr. 36, Pjarine van Dell.
Opdr. 2a.
Ejei: I. M. Østergaard.
Nr. 77, Jelle's Easy Lover.
Opdr. 3.
Ejer: L. & S. Jelle.
Nr. 127, Wendy V. Ziergarten.
Opdr. 6e SD.
Ejer: Hans Dieter Kiister.

Nr. 266, Cosmos Doris Daisy,
Opdr. 13.
Ejer: G. Trucks-Dickow

Nr. 327, Diana De La Val.
Opdr. 13b BP.
Ejer: I.L. Laursen

Nr. 339, Ch. Phospurr Finesse.
Opdr. 13b Crp.
Ejer: Karin Villadsen.

KASTRATER
Nr. 9, Pr. Virak's Black Has-
san. Opdr. 1.

Ejer: Vibeke Jelle.

Nr. 60, Monnlight Blue van
Prodana. Opdr. 3.
Ejer: Jørgen Jensen.

Nr. 128, Alexis. Opdr. 6e SD
Ejer: Hans Dieter Ktister.

Nr. 147, Int.Pr. Regal's Anto
nius. Opdr. 10.
Ejer: L.W. Friis.

Nr. 307, Filino De La Val.
Opdr. 13b BP.
Ejer: Annette Højris.

Nr. 329, Int.Ch. Zakko'sLilac
Elle-Belle. Opdr. 13b LP.
Ejer: Solvejg Jakobsen.

NOMINEREDE LANGHÅR
UNGDYR

Nr. 11, Hunky Dory van
Grebst.
Opdr. 1. Ejer: Leslie v. Grebst.

Nr. 109, Maydan Shah's Sweet
Stuf. Opdr. 5.
Ejer: Laila Bjerrum.

Nr. 179, Danish Design af Pa'
eilac. Opdr. 11.
Ejer: Anette Sørensen.

Nr. 240, Maydan Shah's Sweet
Heart. Opdr. 12a CR.
Ejer: M. Andersen & E. Mo-
gen§en.

Nr. 330, Camilla af Præstegår-
den. Opdr. 13b LP.
Ejer: Aja Bønnerup.

Ch. Bornings Fleur og A-Magic Siluers Fødy Aichø Chinchilla"
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NOMINEREDE LANGHÅR
KILLINGER

Nr. 93, Van Grebst Hey Big
Spender. Opdr. 4.
Ejer: Leslie van Gebst.

Nr. 110, Sijii's Miss Cream
Yin. Opdr. 5.
Ejer: Vagn Rasmussen.

Nr. 125, De Gazeau's Femme
Fatale. Opdr. 6dd Sd.
Ejer: E. & T. Laub.

Nr. 251, Nigajamis Blue Co-
lumbine. Opdr. 12a H bl.
Ejer: Helle Thomsen.

Nr. 324, Nebsagers Olivia.
Opdr. 13b CHP.
Ejer: Sonja Kristensen.

NOMINEREDE SEMILANG.
HÅR

HUNNER

Nr. 364, Annabelle v. Rhener
Moor. Opdr. 13c BP.
Ejer: Nana-Louise Latter-
mann.

Nr. 368, Int.Ch. Isis Av .Æse
ne.
Opdr. 13NF A.
Ejer: Hans Peter D. Gade.

Nr. 387, Cherith El Mahascha-
vi.
Opdr. 13 So.
Ejer: H.B. Vinholdt.

KASTRAT
Nr. 358, Gr.'Int.Ch. Libor v
Lodenowe. Opdrr. 13c SP.
Ejer: Margit Bnickel.

UNGDYR
Nr. 366, Attilio's Fine
Opdr. 13c BP.
Ejer: Nanna Brandt.

Nr. 385, Syvertine's Athene.
Opdr. 13NF Bw.
Ejer: Tommy Andersen.

KILLINGER
Nr. 361, El-Tahybas Aziza.
Opdr. 13c SP.
Ejer: Margit Brtickel.

Nr. 380, Chico Nova's Exodus.
Opdr. 13NF Aw.
Ejer: Vinni Ruby.

:t\

Europa Champion Chøntina Justiniaq Hauønø
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Nr. 384, Løvehulens Fanny.
Opdr. 13MC B.
Ejer: Vibeke Jørgensen.

NOMINEREDE KORTHÅR

HANNER
Nr. 398, Kasim Li Cat v. Vro-
raxzan. Opdr. 10 EX.
Ejer: Sylvia Michel.

Nr. 400, Ch. Femman's Bertil
Baskaroll. Opdr. 15.
Ejer: Yvonne & Erik Larsen.

Nr. 470, Gr.Int.Ch. Kiandas
Asterix. Opdr. 23a.
Ejer: Lis Rhymer Friis.

Nr. 505, Int.Ch. Fernanilo van
Harvon. Opdr. 27f.
Ejer: H. Groen.

HUNNER
Nr. 396a.
Opdr. 2EX a.

Ejeri Jtirgen Mtiller

Nr. 501, Gerido's Zenobia.
Opdr. 27b.
Ejer: Steen Nielsen.

KASTRATER
Nr. 416, Syriam's Ginnistan.
Opdr. 16.
Ejer: Signe Rasmussen.

Nr. 44, Pr. Alekhin af Grænse-
landet. Opdr. 16a.
Ejer: Jonna M. Poulsen.

Nr. 516, pr. Shorty af Tarup.
Opdr. 33.
Ejer: Elena Neumann.

UNGDYR
Nr. 424, Monika v. Hileira.
Opdr. 37.
Ejer: Marianne Larsen.

Nr. 482, Brighitta v. Trip Witt.
Opdr. 23a.
Ejer: E. Jørgensen & D. Clem-
mensen.
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Van Grebst Hey Big Spender. Rød perser.

KILLINGER
Nr. 397, Donna Li Cat von Vro-
razan. Opdr. 10 EX.
Ejer: Sylvia Michel.

KASTRATER
Nr. 557, Int.Pr. Højlykkes Mo-
nique Dimanche. Opdr. 24a.
Ejer: Connie Pedersen.

Nr. 633, Vinderøds Buster,
Opdr. 29B SP.
Ejer: Sonja Hansen.

UNGDYR
Nr. 585, Bellami's Jumping
Jack. Opdr. 32a.
Ejer: D. & J. Kaae.

Nr. 600, Hazel Sphinx.
Opdr. 29.
Ejer: Lene & Per Bøgelund.

Nr. 628, Angelica's White Gip
sy. Opdr. 35.
Ejer: M. & J. Lund.

KILLINGER
Nr. 580, Bellisa v. Avathar
Opdr.24c.
Ejer: H. Barth.

Nr. 588, Maleika v. Dulcine6.
Opdr. 32b SP.
Ejer: Werner Bartz.

Nr. 602, Tioko I'u-Yang.
Opdr. 29.
Ejer: M. Lykke Nielsen.

Nr. 469, Bellamy af Oddershe-
de. Opdr. 23.
Ejer: Eva Stryhn.

Nr. 488, El Mahaschavi's Blue
Pearl. Opdr. 23b1.
Ejer: Tina Spendler.

NOMINEREDE SIAM/OKH

HANNER
Nr. 583, DK Byvangens Rin-
go. Opdr. 32a.
Ejer: Vita Nielsen.

Nr. 594, Gr.Int.Ch. Chantina
Justinian. Opdr. 29.
Ejer: M.&K. Foldager

HUNNER
Nr. 591, Uruguay Tabby Lone.
Opdr. 32 SP.
Ejer: Erna Andersen.

Nr. 616, Atlanta v. Grindel-
berg. Opdr. 29SB.
Ejer: H. Barth.

Nr. 621, Int.Ch. Tanholt Pi
kant. Opdr. 29d.
Ejer: A.M. Hansen. Dommer Kaina Bjuran afsiger Andeline Felis Audax's "dom".
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BEDSTE HUSKAT
Nr. 526, Sofus, han.
Ejer: Sonja Nielsen.

BEDSTE LANGHÅR KULD
Nr. 253K, Nigajamis' kuld.
Ejer: Helle Thomsen.

BEDSTE KORTHÅR KULD
Nr. 644, Travellers kuld.
Ejer: Lene & Per Bøgelund.

BEDSTE SEMILANGHÅR
KULD
Nr. 395, Gramroligheds kuld.

VINDER AF
AVLSKLASSE
Nr. 325, Int.Ch. Charlie de
Majomaje. Opdr. 13b LP.
Ejer: Jenny Svennesen. Konstantin. Opdr. 16a.

Ejer: Ann-Lis Lund.

VINDER AF OPDR.IETS-
KLASSE KORTHÅR
Stamnavn: Fredenslund.
Ejer: Lis Rhymer Friis.

MISS ODENSE
Nr. 197, Kongshøjs Mis Cindy.
Opdr. 12b.
Ejer: Sonja A. Hansen.

Notits
VINDER AF
OPDR.4ETSKLASSE LANG-
HÅR
Stamnavn: Bækgaarden.
Ejer: Jenny Svennesen.

VINDEB AF AVLSKLASSE
KORTHÅR
Nr. 438, Int.Ch. Stenbergets

Billeder fra Odense udstillingen -86.
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Jeg må hermed beklage, at den
forkerte kat kom op på scenen
til præmieoverrækkelse på
Odense udstillingen som den
bedste veteran.

Den rigtige vinder heder
Shorty af Tarup som der her er
et billede af. Han er en blå Cor-
nish Rex. Vi undskylder her-
med mange gange Shorty's
ejer Elena Neumann.

Med venlig hilsen
Ole Orthrnann"

udst.sek. indland.
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Souvenir fra HønshohTl
Om killingediarr6

I oktober måned købte jeg
Joy, en yndig lille blåmasket
siamserpige, 3% måned gam-
mel.

Jeg kunne selvfølgelig ikke
nære mig, men ville prøve, om
andre også syntes, at hun var
lækker, og meldte hende til
DARAK's udstilling i Hørs-
holm 15.-16. november.

Jo da - der var andre, der
syntes, hun var dejlig; Hun
blev bedste siam/OKH killing,
og jeg rejste hjem, belæsset
med kokarder og præmiega-
ver,

Alt var jo således godt, men
det skulle snart vise sig, at jeg
hjembragte endnu en souvenir

- knapt så positiv.
Joy havde fået en mavein-

fektion, som hun straks gav vi-
dere til mit eget kuld på 2,
knapt 3 mdr. gamle brunma-
skede drenge, Basie og Boogie.

Jeg vil gerne fortælle lidt om
sygdomr:rens forløb og lidt me
re generelt om diarr6 hos killin-
ger. Måske kan det hjælpe
nogle, der lige som jeg selv ik-
ke var klar over, hvor hurtigt,
det kan blive alvorligt.

Det startede mandag aften
med, at Joy havde lidt tynd
mave - noget, jeg tilskrev
strabadserne i week-enden og
egentlig ikke tænkte så meget
over. Tirsdag lagde jeg godt
mærke til, at hun ikke spiste
ret meget, men stadig var det
ikke så påfaldende, at jeg for-
bandt det med noget proble-
matisk.

Tirsdag aften begyndte bal-

laden. Basie brækkede sig på
fjernsynet (ned gennem køle-
ribberne omme bag på!) Joy
havde tynde, spruttende diar-
reer. Boogie virkede relativt
upåvirket, så han blev puttet
med sin mor, mens jeg sov i
arm med Basie og Joy for at
observere, hvor galt det egent-
lig stod til. Basie brækkede sig
flere gange natten igennem,
men da maven var tom, var det
kun ganske små klatter. Joy lå
helt apatisk hen. Næste mor-
gen var Basie selvfølgelig helt
smadret, og det viste sig, at
Boogie nu var næsten lige så
medtaget.

Jeg gav mig til at koge vand
til killingerne, og ringede sam-
tidig til Joy's opdrætter, Nina
Thorninger, for at høre, om
hun havde et råd. Det havde
hun - og hun havde også fået
en hilsen fra Hørsholm med
hjem! Nina rådede mig til hur-
tigst muligt at kontakte dyrlæ-
gen, og gav mig desuden råd
om den fortsatte behandling.
Hvis andre skulle være interes-
serede, kommer det her:

Dyrlægen giver en "cocktailin-
jektion" bestående af:

0,6 ml streptocollin
0,6 ml prednisolon
0,6 ml tribissen 24Vo

Samtidig - da killingerne var
blevet dehydrede ( dvs. de
manglede væske) fik de 20 ml
fysiologisk saltvand indsprøj-
tet under nakkeskindet.

Lige et par kommentarer
hertil Cocktail-indsprøj tning-

en fik kattene til at savle og
fråde om munden, og saltvand-
sindsprøjtningen gør ONDT
(så selv de totalt afkræftede
killinger pludselig får uanet
styrke), og giver en stor bule i
nakken - men den forsvinder
hurtigt igen.

1. dag: kogt vand og tynd
havregrød i bittesmå portio-
ner. Vil de ikke tage det, må
det tvinges i dem, f.eks. ved
hjælp af en engangssprøjte
(uden nåI, selvfølgelig). Væske
er utrolig vigtigt - det skal
gives mange gange. I tilgift
gerne A 38 iflg. dyrlægen, som
foreslår 3 ml 4 gange dagl.

2. dag: stadig kogt vand og
havregrød, men det er en god
id6 at koge havregrøden med
kødsuppe af magert kød i ste-
det for vand. Hvis det går lidt
bedre, kan man evt. begynde
at give lidt finthakket (næsten
pureret) skært kalvekød i grø-
den. Husk stadig rigeligt med
væske (omkring llVo af
legemsvægten).

3. dag: nu skulle det gerne
begynde at gå den rigtige vej.
Hvis ikke, må dyrene atter ha-
ve medicin, og diæten fortsæt-
te som l. og2. dag.

Går det imidlertid bedre, kan
man nu give finthakket kalve-
kød blandet op med havregrø-
den - ca. Va kød, og 3/a havre-
grød.

4. d,ag: % finthakket kalve-
kød, Yz havregrød.

5. dag: finthakket kalvekød,
evt. lidt kogt fisk eller kogt
kylling.
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Denne diæt holdes, til der er
normal afføring.

Under hele forløbet er det og-
så vigtigt, at killingerne har
det lunt (selv om det for så vidt
øger væskebehovet).
Til Ninas gode kur har jeg føl-
gende tilføjelse: Ligeså snart
killingerne selv vil tage føde til
sig, kan de få Prescription Diet
dåsemad iflg. min dyrlæge ( i
øvrigt den samme, som redde-
de Susan Drachmanns colour-
point killing - jf.. Hvæsse-
brættet nr. 2, 1986 s. 8).

Da mine killinger allerede på
3. dagen gerne ville spise selv,
fik de altså P.D. Desuden kogt
kylling og A 38 (yoghurt eller
cultura kan også bruges).

Jeg var heldig, at jeg så hur-
tigt fik grebet ind - lørdag
spiste alle som små tærske-
værker, og søndag havde alle
normal afføring. Desuden var
missemoderen upåvirket og
trøstede og vaskede killinger-
ne (sine egne * Joy). Det hol-
der også livsmodet oppe hos de
små.

Den lille souvenir fra Hørs-
holm kostede mig 2 »sygeda-
ge" (da de små kræ skal have
væske i hvert fald hver 2.-3. ti-
me), 2 dyrlægebesøg (anden
gang fik de dog kun streptocil-
lin), men til gengæld er jeg ble-
vet en erfaring rigere og ved
nu, at diarr6 faktisk kan være
næsten livstruende - og det
sker hurtigt. Det vi kæmper
imod, er apatien, som følger
væsketabet - man må tvinge
væske i dyrene om nødvendigt,
og det skal gøres mange gan-
OA

Lis Højensgdrd.

Expoft
Export til Tyskland:
Perser sort/hvid Høgenhoff's
Berit, opdr. Gurli Nielsen.

how-kalende
11 Kuopio (nat)

Kerkrade

Strangnas
Praag

04/05 Wilhelmshaven
Thonon Les Bains

11/12 Monaco

18/19
19/20 Saa Marino
25126 Mønchengladbach

Linkøbing
Olten
Hokksund

MAJ

Laxenburg
09/10 Hilden

t6lt7
23124

Zug fub)
Trondheim

06/07 Ikke fastlagt

27128
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Iu12
t7 tt}
24125 Castrop

Umea
Bordeaux
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Fødselshiælp

Når jeg er i Odense på indkgb
kan jeg aldrig gå forbi en bog-
handel uden at kigge efter kat-
tebfger.

For nogle måneder siden
fandt jeg "Hvad fejler katten?"
af Edward C. Straiton, fra for-
laget Lademann til den rime-
lige pris af 19,85 kr. Det kun-
ne jeg ikke stå for, og kPbte
den naturligvis.

Jeg gik straks i gang med at
læse den, men da jeg kom til
afsnittet om fødsler, vil jq
indrPmme, at jeg blegrrede ved
tanken om, hvor mange der,
sikkert som jeg, har købt den
bog, og måske tror på alt, hvad
den fortæller.

Efter en nogenlunde indled-
ning til fgdslen, står der nem-
lig hilt og tydeligt,.oven i k4
bet med specielle typer: Når ve-
erne sætter ind, trækker hun
sig tilbage til det valgte f6d-
selsleje, og derefter lader man

hende bedst passe sig selv de
næste 24 timer. Enkelte (for-
kælede) katte "kræver" at de-
res ejer er til stede, men hel-
digvis er sådanne tilfælde
sjældne. Jeg bliver ofte ringet
op både kl. 2 og kl. 3 om natten
af velmenende katteejere, der
fortæller, at deres hunkat nu
har presset i en hel eller en
halv time uden resultat. Jeg
sender de bekymrede katteei
ere i seng med besked på at
tage det roligt, og den fPlgende
morgen er de i langt de fleste
tilfælde vågnet op, og har fun-
det et ganske normalt kuid
killinger.

EIterhånden er jeg blevet
overbevist om, at jobbet trygt
kan overlades til moderkatten.

Citat slut!
Det var noget af en påstand.

Jeg vil give forfatteren ret i, at
de fleste fPdsler foregår så hel-
digt, men hvad med de arme

katte, der har problemer af en
eller anden slags, som de m
må ligge alene og slås med,
med mere eller mindre heldigt
udfald.

For 2 mdr. siden havde jeg
fået influenza, og havde et par
dage med rethgj feber, og så er
det jo begrænset hvor meget
rnan "underholder" sine katte.
Sigae skulle føde, men da hun
til daglig går med den vorden-
de fader Asterix, var det en ca.
dato. Da jeg så den anden mor-
gen, med 38.8 i temp. var ved
at fodre katte - kom Signe
løbende hen mod mig i katteri-
et (har et bur sammen med et
par andre katte på ca. 9 krrm.
+ en lige så stor løbegård) og
forlangte h6jlydt mad.

Du godeste - hun var tynd
som en bgnnestage - særlig
tyk havde hun ikke været,
men der var minsandten for-
skel. Det er utroligt, hvad man

UE
v/Anne Ehlers Olsen og Finn Dall

Foto:
Gr. lnt. Ch. Dauphin van Coppelstock

Humlevej 2-Ustrup-
Telefon

6500 Vojens
04 54 55 47

ppelstock til
siam/OKH.

Kun sunde hunkatte
med gyldig vaccina-
tionsattest mod-
tages til parring,
under betryg-
gende forhold.
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når at tænke på et par sekund-
er. Ganske rigtigt, i barne-
sengen under varmelampen lå
2 dejlige killinger, så dem hav-
de hun altså bare klaret selv.
Heldigvis, for jeg havde heller
ikke været til megen hjælp.
Men så let går det desværre
ikke altid. Da min gamle Cle
mentine skulle føde i en alder
af ca. 7 år, startede hun om
natten kl. 3.30 med presseveer
uden resultat. Kl. 5.45 ringede
jeg til Horsens, hvor min dyr-
læge bor, for at splrge ham til
råde. Men da han bot ca. l1l2
times kPrsel fra mig, mente
han, jeg skulle tage en dyrlæ-
ge i nærheden. Jeg ringede m
til den lokale dyrlæge og hk
den besked, at jeg kunne kom-
me næste morgen kl. 9, hvortil
jeg naturligvis svarede, at min
kat ikke skulle ligge i 3 timer
til, og jeg havde ikke spurgt
hvad det kostede, blot om vi
kunne komme.

Ja, så frk vi lov at komme
med det samme. Sagen blev
ordnet med en indsprgjtning
Clementine fik 4 dejlige kil-
linger, og alle var glade.

Den værste fødsel vi har op
levet var med min plettede
orientaler, Ginny. Hun var så

tyk, så tyk, at hun næsten ik-
ke kunne gå, da hun var 55
dage henne. Den dag, jeg vil
fortælle om, startede med, at
hun ingen mad ville have, pel-
sen strittede og hun så helt
forkert ud. Pludselig opdage-
de jeg, at hun også blødte lidt,
og efter en lang samtale med
dyrlægen, blev vi enige om at
se tiden lidt an.

Resultatet blev, at hun måt
te have parafinolie både den
ene og anden vej, for at få gang
i mavefunktionen. Hun havde
nemlig fået forstoppese.

De næste 7 dage måtte vi
have besgg af dyrlægen, idet
hun fortsat nægtede at spise

og derfor måtte have 3000 rnl
vædske under huden hver dag.

Det lykkedes os at redde 4
ud af9 killinger, som hun en-
delig fødte pe 62. dagen. De 8
vejede ca. 40 gram, mens den
9. tilsyneladende var død pa
28. dagen, og dermed havde
været skyld i de problemer
hunkatten fik.

Forstoppelse er noget man
virkelig skal passe på, dels in-
den katten føder og måske
endnu mere bagefter, når den
nybagte moder ligger i barsels
sengen, alt for stille af hen-
rykelse over sine bPrn og af
angst for at noget skal ske,
hvis hun forlader dem.

Ginny har siden fgdt2 gange
og hun har da hver gang fået
parafinolie, makrel i olie, og
andet forebyggende, og det er
gået frnt.

Kejsersnit har vi da heller
ikke undgået. To gange har vi
måttet afsted til dyrlægen, og
det har begge gange været
med ældre katte.

Den ene gang var der veer
ca. en halv time, som så holdt
op lige så stille. Dyrlægen for-
s6gte med oxytocsin indsprBjt-
ning for at fremkalde veer,
men uden resultat, så der var
kun operation tilbage, hvor
moderen samtidig blev kastre-
ret.

Jeg bruger med vilje ordet
kastreret, idet hun frk fiernet
begge ægstokke samt livmo-
deren. Dette til forskel fra min
gamle siameser Katja, som
fPdte sidste gang som 9-årig
opå ved kejsersnit - een stor
killing, der sad fast - og ved
samme lejlighed blev sterili-
seret, og derfor stadig i en al-
der af 13 år kommer i løbetid
hver 3. måned, til stor glæde
for mine 2 aby hanner.

Katja valgte jo naturligvis
en slndag for sin fgdsel, og
denne ene store killing kunne
så ikke hedde andet end "Mis-
ter Expensive"!!!

Til slut et lille råd til alle

Pas godt på katten
Alt for md.nge katte kuæstes ued'

fald eller spring fra åbentstå-
ende uinduer og øltøner i som-
mertiden-

På baggrund af en henvend-
else fra ambulatorisk klinik
for mindre husdyr på Den
Kgl. Veterinær- og Landbohøi
skole og en rundspPrge til nog-
le Kpbenhavnske dyrlæger,
udsendte Dyrefondet gennem
pressen et SOS fra dyrlægerne
til katteejerne i beryndelsen
afjuli måned. Jo varmere vejr,
jo flere kvæstede katte, fortæl-
Ier dyrlægerne.

På Landboh6jskolen har
man f.eks. i tiden fra 25. maj
til 25. juni i år fået indbragt22
katte, der er faldet ud af vin-
duer fra etageejendomme. Det
har i alle tilfælde drejet sig om
ret unge katte. Ca. halvdelen

af katteire var neutraliserede,
resten ikke - man skpnner
derfor, at det ikke er kønsdrifL
en, der er årsagen til spring-
ene. Af de 22katte slap 2 med
småskader, 5 døde eller måtte
aflives, 7 fik svære kvæstelser
med operationer og hospitals-
indlæggelse t1l følee. 8 blev
hårdt kvæstede (ganespalt-
ning, bækkenbrud, kæbebrud
o.s.v.), og måtte have omfat-
tende dyrlægebehandling.

For at sikre sig mod ulykker
bPr katteejere få lavet en ek-
stra vinduesramme monteret
med tilstrækkeligt kraftigt
net - og katten bPr formenes
adgang til altanen, hvis man
ikke kan sikre denne på sam-
me forsvarlige måde.

Kilde : H u n de -j o u r n aLe n
aug. 1986.
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hankatteejere, som jo egentlig
ikke har ret meget med fødsler
at g@re, men alligevel. Er der
besvær med at få hankatten til
at interessere sig for hunka!
ten, selv om hun tydeligt er i
løbetid, så prlv at gnide hende
med et par baldrian dråber.
Det giver som regel det Ønske
de resultat.

Med dette indlæg håber jeg,
at jeg kan få eventuelle læsere
afden tidligere omtalte bog, til
at våge over deres fødende
hunkatte, og så håber jeg det
kan sætte nogle diskussioner

ipng om dette emne.
Da ikke 2 fødsler er ens, vil-

le det være dejligt at hØre om
andres erfaringer - man kan
jo aldrig lære for meget.

Jo flere fPdsler man oplever,
jo dygtigere bliver man til at
tyde alle de små tegn, de en-
kelte hunkatte giver inden fo-
restående fødsler, således at
man kan nyde det mirakel det
bestemt er hver gang man e!:

vidne til disse små væseners
fødsel.

Ligeledes synesjeg, vi skul-
le have en slags brevkasse her

i bladet, hvor alle dem der har
lyst, stiller sp@rgsmål til Jy-
rak's konsulenter. Det er det,
vi lærer af, og forhåbentlig er
der en afos, der kan svare. Det
er i alle tilfælde med stor glæ
de jeg kan skrive, at der nu
næsten ikke går en dag, uden
en opringning om et eller an-
det problem og en gang imel-
lem også om en god og positiv
oplevelse med en kat, det si&
ste er jo også vigtigt.

Med venlig hilsen
Lis Rhymer Friis.

Ringonm eller hvad?
Igennem tidens lPb har vi alt
for olte set opdrættere behand-
le mod ringorm, for senere at
opdage at de hårløse pletter
s§ldtes f.eks. rovmider. Dette
kan skyldes flere ting. Enten
har man handlet i panik eller
at man har haft en dyrlæge der
ikke har villet indrømme sin

manglende viden på dette
punkt. Men lad os slå een ting
fast: Ringormeangreb er ingen
skam. Mange katteejere kun-
ne have undgået denne hud-
lidelse hos kattene om der
havde været lidt større åben-
hed desangående.

Det flrste man bPr gøre, q

at få, taget et skrab og lade
serumlaboratoriet stille diag-
nosen. Om det tager 2 eller 3
uger er for så vidt ligegyldiet.
Det vigtigste er at man behand-
ler mod det katten fejler, og
ikke det man tror den fejler.
Det koster både tid og penge at
fors@ge sig frem.

Specialopdroet af siarnTforeign white

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)

LETUGHEDSVTS KTLLTNGER Trr SArG.

Mona &Jørcren Lund
Helder ailå 5
2791 DragØr ()1'536631
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Wood's lampe kan bruges,
men her bør' man være op
mærksom på at ikke alle ring-
ormetyper reagerer overfor
denne. Om man vil, kan man
selv lave en Wood's lampe ved
at kØbe Philips neomør nr. TL
20 w 108F22TL2BLB.

Viser det sig at katten har
ringorm, er der 3 ting at g@rc

- samtidigt. Man får af dyr-
lægen eller på recept udleveret
griseofulvin, dosering: 15-60
mg. pr. kg. legemsvægt dag-
ligt. Det er afstor vigtighed, at
man nærmer sig de 60 nig sa

meget som muligt, for at opnå
optimal virkning. Tabletterne
gives dagligt i 6-8 uger. Sam-
tidig anvendes Imaverol efter
nærmere anvisning. Her vil
jeg ggre opmærksom på, at

man bør "lyntØrre" katten ef-
ter badning da pelsen ellers
knotter. Man kan f.eks. anven-
de hårtørrer eller varmeblæ
ser.

Sidst, men ikke mindst, pen-
sler man de angrebne steden
med jodsprit 5Vo 2 gange dagl. i
14 dag.

Hvad angår omgivelserne
kan man overspraye gulvtæp
per og møbler med Rodalon el-
ler Atamon. Bruger man Ata-
mon må den ikke være tilsat
ammonieret karamel, da dette
afgiver farve. Atamon uden
dette kan købes i Brugsen.

Man bør ikke give griseoful-
vin til drægtige hunner da det-
te giver deforme killinger. Der
er derimod intet i vejen for at
give diegivende hunkatte gri-

seofulvin. Killingerne får så at 
I

sige medicinen ind med moder-
mælken. Man kan give kil-
linger griseofulvin i tablet-
form fra 2 måneders alderen.

Griseofulvin fås i flere ud-
gaver, f.eks. Lamoryl og Ful-
cin. Lamoryl er den mest an-
vendte og samtidig den dyre-
ste.

Til sidst vil jeg kraftigt poi-
entere at man ikke kan isolere
ikke angrebne katte. Har en
kat fået ringorm skal hele be-
standen under behandling.
NPjes man med at behandle
katte med synlige angreb, kan
man fortsætte til kattene dør
af ælde. God arbejdslyst.

Søren Volden.

Behandling
at
ringorrn

Jeg har med interesse læst den
udmærkede og meget oplysen-
de artikel af Dortemarie Kap-
lers, i Hvæssebrættet nr. 3,
1986.

Det er ganske rigtigt, at
ringorm er en frygtelig lidelse
hos kat, og en af grundene er:

nok det faktum, at der på mar-
kedet faktisk kun frndes eet
produkt, som af Sundheds
styrelsen er godkendt til be-
handling af bl.a. ringorm hæ
kat-

Produktet hedder ANOTIT
vet., og indeholder det samme
aktive stof, der findes i Bren-
tan, som Dortemarie Kaplers
nævnte i sin artikel. ANOTIT
vet. er til lokalbehandling.
Brentan og andre former for
medicin, som nævnes, er

"menneskemedicin", med und-

tagelse af IMAVEROL, som er
ringormemiddel til dyr - og
altså udviklet til behandling af
behåret hud.

Det kan tilfpjes, at Brentan
ikke frndes som salve, men
som creme og desuden som
pudder, liniment og opl6sning.

Det blev nævnt, at lokalbe-
handlinger ved stØrre angreb
ikke er 700Vo effaktive. Det er
rigtigt nok for salverne, crerne
og linimenternes vedkom-
mende, men IMOVEROL-be
handling med vask af katten
3-4 gange med 3 dages mel-
lemrum, faktisk altid er l00Vo
effektiv.

Lamoryl er også "menneske-
medicin". Der frndes imidler-
tid et nyere og mere effektivt
middel NIZORAL, hvor man
kan klare sig med kortere be-
handlingstid. Dette middel er
som Lamoryl kun registreret
til behandling af mennesker,
så det gælder her - som ved
andre eksempler, at dyrlægerr
tages med på råd, og angiver
behandlingsmåden.

Det pointeres, at renglring

af sovepladser, hj6rner og
sprækker, vask af klude, toi-
letbakker, kamme, legesager,
o.s.v., skal foretages jævnligt,
på grund af risiko for infrce.
ring af omgivelserne med ring-
orlnesvampe. For ganske nylig
er der kommet et helt nyt
svampedesinfektionsmiddel på
markedet. I modsætning til
andre desinfektionsmidler,
kombinerer.det en usædvanlig
høj effekt overfor svampe og
svampesporer, med en vidtgå-
ende og ugiftighed for menne-
sker og dyr.

Endvidere findes det forud-
en i flydende form, også som
rlggenerator, der desinfrcerer
50 kbm. rum.

Produktet hedder CLINA
FARM, og kan klbes på apote
ket.

Jeg håber disse korrektion-
er, til en ellers fortrinlig ar-
tikel, må være med til effek-
tivt at takle det kedelige pro
blern ringorm.

Med venlig hilsen
Stig Christensen

afdelingschef, dyrlæge.
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Nei

Katte som har fået kløerne
fjernet, kan ikke bedømmes på
udstillinger, lyder en advaren-
de oplysning fra international
udstillings-dommer (alle
korthårs-racer) Helga Sdder-
holm, Sundswall, Sverige. An-
ledningen er nyheden om, at
nogle katteejere lader kløerne
på deres kat bort-operere for at
gøre den mere tilpasset til et
liv inden døre. Det veterinære
Sundhedsråd kalder det for dy-
replageri.

- Fed6ration F6line, et in-
ternationalt forbund, der sam-
marbejder med organisationer
over hele kloden, tillader ikke,
at handicappede katte eller
katte med "make-up" vises på
udstillinger, skriver Helga SG
derholm i et brev til Dyreven-
nen. Dommere skal umiddel-
bart erklære dem for diskvalifi-
cerede.

Det har virket forebyggende
i retning af at få kattejere til at
opgive den slags vanvittige
ideer. Får en kat en klo fjernet
af medicinske grunde, kan den
i reglen heller ikke stille op til
bedømmelse.

Katte-poter
uden h,løer.
Dyrplngei øt bortoperere d,em.

Der er katteejere, som gar til
dyrlæge for at få kløerne fjer-
net på deres kat. Motiveringen
1yder, at det gør katten bedre
tilpasset til at liv inden døre:
den hvæsser ikke kløer ved at
rlve i tapetet. Den giver ikke
børn blodige rifter o.s.v. Nu
har Det veterinære Sundheds-
råd, et sagkyndigt, under

til katte u«len kløer

landbrugsministeriet hørende
organ, som politi og domstole
kan spørge til råds, sagt stop.

Rådet har fået forelagt en
sag, hvori en dyrlæge var an-
meldt til politiet for overtræ-
delse af dyreværnsloven efter
at have amputeret kløerne på
en kat. Det kan være praktisk

og bekvemmeligt med katte
uden kløer, medgiver rådet i en
udtalelse. Men det berettiger
ikke til et så radikalt indgreb,
der begrænser kattens naturli-
ge adfærd. Amputation af klø-
erne er ikke forenelig med for-
svarlig behandling af dyr, ly-
der konklusionen.

Hobbyudstilling
i Esbierg

Lørdag d. 8. og søndag d. 9.
nov. 1986 deltog Studiekreds
Vest i en hobbymesse, som
Esbjerg og Omegns Kaninav-
lerforening havde inviteret os
til at deltage i. Vi startede fre-
dag aften med buropstilling til
medbragt madpakke og godt
humør. Virkelig mange var
mødt op, også helt nye med-
lemmer, som skulle udstille for
første gang. Dejligt at se nye
ansigter. Der var tilmeldt 40
katte og næsten alle racer var
repræsenteret, dog måtte vi
konstatere, at perserne var i
overtal.

Der var arrangeret pelspleje
v/Vivian Elling og Hanne So-
fie Sneum lørdag eftermiddag,
søndag formiddag og søndag
eftermiddag på faste Ernnonce-

rede tidspunkter, og det trak
virkelig mange tilskuere. I det
hele taget virkede vores PR
perfekt. Kjeld Mathiassen og
Susanne Nielsen m.fl. gav in-
formation fra vores informati
onsstand, som blev meget be-
nyttet af publikum, og vi hav-
de fremskaffet en del materiale

forskellige steder fra bl.a.
smagsprøver og information
om Prescription Diet. Alt i alt
en vellykket weekend og lidt
sjov på scenen blev det da også
til En kanin bedømtes af Han-
ne Sofie Sneum og en perser-
kat bedømtes af an kanindom-
mer - sjove kommentarer! Og
hør så hvad der kom ud af en
kvik bemærkning. Ejeren til
katten spurgte for sjov, om der
fulgte en kanin med kokarden.
10 minutter efter var hun ejer
af en lille yndig brun hermelin-
kanin rigtig smukt embaleret i
gaveæske. Levende forstås!!!
Og til slut vil jeg takke udstil-
lerne for en fin behandling af
kattene. Pænt og rent da vi
mødte søndag morgen, og ikke
som på udstillingen i Odense,
hvor jeg bemærkede flere bure
uden hat, men med hjemtaget
skilt og fyldte Wc-bakker, da
vi ankom søndag morgen. Vi
kan jo let se i kataloget, hvem
det er, der efterlader sådanne
bure.
På Studiekreds Vest's vegne

Elna Lykke.
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De tærreste katte
kan finde hiern

Solstrdle-historier om kattes
sjette sans bør ikhe fd ejere til
a,t tro ørernærkningen er ouer
flødis.

Katte kan finde hjem over lan-
ge afstande ligesom hunde.
Det foreligger der forbløffende
beretninger om. Det store fler-
tal af katte finder dog ikke til-
bage efter at være kommet
bort fra hjemmet, siger dyre-
værnsforeningen Kattens
Værn, Dronning Olgasvej 4,
København.

Det viser foreningens frem-
og efterlysningstjeneste, der
årligt efterlyser et par tusind
katte. Nogle af dem dukker op
af sig selv efter få dages forløb.
Men et sørgeligt stort antal
forsvinder og efterlader en be-
kymret og bedrøvet familie,

medmindre de er øremærket.
Så hører man nemlig fra dem,
så snart de kommer i menne-
skehænder.

"Knårs" tog færgen
Dagbladet Politiken genopfri-
skede nylig nogle imponerende
eksempler på kattes hjemfin-
dingsevne. Det skete under
den ikke ganske korrekte over-
skrift: Husdyr finder altid vej-
en hjem.

For nogle år siden forsvandt
en kat, da den var med sin fa-
milie på ferie ved Røjle på
Nordfyn. En eftersøgning gav
intet resultat. Familien tog til-
bage til hjemmet på Mejdalvej

i Holstebro og regnede med
aldrig at se katten mere. Men
to år efter dukkede "Persen",
som katten hed, op i hjemmet.
Den var kridhvid og havde et
karakteristisk knæk på halen.
Det gættes på, at den efter et
midlertidigt ophold på en
fynsk adresse var spadseret
via Lillebæltsbroen og hele
vejen op gennem Jylland til
Holstebro.

Det er heller ikke så mange
fu siden det halve Danmark
talte om katten "Knårs". Den
var med, da ejeren, en post-
kontrollør i Varde, blev forflyt-
tet til Rørby på Lolland. Det
var i Maj. I slutningen af juli
samme sommer var "Knårs"
tilbage i Varde. En nabo så den
gå omkring ved huset, hvor
postkontrolløren havde boet.

DAN{HAt
opdræt af siam og for'øigtt vhitø

avlshan: irrt.ch. o'fussots snopiø,faIve J5

kiltinger lejlighedsvis til salg
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Den havde genkendelige stri-
ber og lystrede sit navn.

Hvordan var den kommet
over Storebælt? Det viste sig,
at den havde taget færgen.
Den var blevet set af en styr-
mand.

"Bortført" i bil
For et par ar siden var en rus-
sisk kat med sin familie på fe-
rie ved sortehavet. Familien
boede i Swerdlowsk i Ural-
bjergene. Da man var på vej
hjem i bil og gjorde ophold ved
byen Wolsk, forsvandt katten.
Familien kørte 80 km tilbage
ad landevejen for at lede efter
den, men forgæves.

Nogle måneder efter dukke-
de den op i hjemmet, der ligger
1600 km fra det sted, hvor den
var blevet væk. Det er fire-fem
gange strækningen fra den
dansk-tyske grænse til Ska-
gen.

- De helt sikre beretninger
af den art er bare for intet at
regne mod de talløse tilfælde,
hvor katte ikke finder hjem, si-
ger Birgitte Mandel, næstfor-
mand i Kattens Værn.

Katte kan blive væk af man-
ge grunde. De jages eller
skræmmes bort af hunde. De
falder ud af vinduer. De for-
svinder ved flytning, eller
mens de bliver passet af andre.
De mister orienteringen i tæt
snedække. E1ler de bliver
''bortført" af biler, hvis motor-
hjelm de er krøbet op under for
at varme sig - et forfærdeligt
kapitel for sig, idet katten ofte
bliver lemlæstet eller dræbt af
drivremmen under kørslen.

62.000 ørenxærket
En stor del af disse katte fin-
der aldrig hjem igen, De lever

som herreløse et eller andet
sted. De søger måske til nye
menneskers bolig for at be' om
mad og husly. Andre bliver
fodret, men må leve ude, fordi
folk ikke må eller ikke kan tage
dem ind.

Men er en hjemløs kat øreta-
toveret, vil den nye fodervært
snart opdage det. Vedkom-
mende får, måske via dyrlæge,
Falck eller politi, kontakt med
det landsdækkende øremærke-
register. Og så snart koden i
øret er oplyst, kan kat og ejer
genforenes. Hvert år bliver nu
omkring 10.000 katte øreta-
toveret hos godt 300 dyrlæger
rundt om i landet. Til dato er
omkring 62.000 katte blevet
det. Danmark er foregangs-
land på området.

Alt dette for at aflive en
eventuel tro på, at en kat sag-
tens finder hjem, og at man ik-
ke behøver at bekymre sig sær-
ligt om den, hvis den forsvin-
der. Den tro er falsk, slutter
Birgitte Mandel.

lkke til at
I

Hvor er det dog forfærdeligt,
så egoistiske vi mennesker kan
være i forhold til dyrene, vi ud-
nytter dem bare til vort gavn
eller vor fornøjelse og tænker
ikke på, hvad der sker bagef-
ter, når vi har fået vor lyst stil-
let.

Jeg talte for nogen tid siden
med formanden for Dyrenes
Beskyttelse i Skærbæk. Og det
var hans store problem, hvorle-
des han skulle tackle sagen om
alle de forladte sommerhuskat-
te på Rømø. Han var helt for-
tvivlet gået til kommunalbe-
styrelsen i Skærbæk for at få
midler til indfangning og afliv-
ning hos dyrlægen af alle de
stakkels katte, der nu måtte gå
vinteren imøde uden husly og
mad. Men han stødte på en
urokkelig indstilling: Der kun-
ne blive stillet lælder op, - og

STå rgennem
så kunne dyrene blive skudt.

Dyrebeskyttelsesformanden
var både rådvild og fortvivlet,
fordi virkningen af de uddelte
pjecer til sommerhusejerne
havde været så virkningsløse,

- og fordi kommunalbestyrel-
sesformanden nok ville have
turisternes penge, men ikke
ville afbøde de uheldige følger
af deres besøg.

Men vi er så magtesløse -alle vi kattefolk, hvis hjerter
bløder for de stakkels ofre for
menneskers egoisme. Det ville
være så dejligt med et lillebitte
lysglimt i vor stræben en gang
imellem, men som oftest er de
bestemmende og bevilligende
myndigheder ikke til at slå
igennem for hvad: Det er jo
BARE katte!

Ayo Eg Poulsen.
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En dansk udstilling set rned
en østrigsk dommens øine

Endnu en gang havde jeg for-
nøjelsen af at dømme i Dan-
mark, denne gang på Fyn, en ø

i nord Europa.
For en Østrigsk dommer er

det altid noget specielt at blive
indbudt til at dømme i skandi-
navien, det viser jo, her i dan-
marks tilfælde at man er til-
freds med de sydlige katte-
fans.

Jeg vil gerne skrive ganske
kort om mit syn på en dejlig og
venskablig udstilling, som
blev holdt af Jysk Racekatte-
klub.

Bortset fra min rejse til Kø-
benhavn var alt vidunderligt,
men når jeg tænker tilbage på
flyveturen i stærk vind og
regn, tror jeg, at det kun er be-
gejstringen for de smukke dan-
ske katte, som holdt modet op-
pe hos mig.

Lørd.ag morgen var lidt hek-
tisk - men er det ikke sådan
på alle udstillinger. Vi fik vo-
res dommer-bøger, mit første
blik gjalt hvilken race og farve
jeg skulle dømme, og som altid
når jeg tildeles colourpoints,
slog mit hjerte hurtigere. En-
hver klub i Danmark ved hvad
jeg mener om de danske co-
lourpoints, derfor får jeg som
regel altid lov til at bedømme
disse. Colourpointerne var som
altid en drøm. Endvidere skul-
le jeg dømme korthår, siam og
OKH. Når jeg bagefter kigger
mine bedømmelser igennem, er
der kun to muligheder - enten
er jeg en meget mild dommer
eller også findes der kun smuk-
ke katte i Danmark. Jeg må be-
rolige Dem, jeg er ikke en mild
dommer. Derfor må jeg gratu'
lere den danske klub for sine
skønne katte. Noget andet som
jeg syntes vanvittig godt om,
var at jeg ikke havde nogen

dartigt plejede katte, jeg troe-
de ikke det var muligt, det var
det dog. Det er en fornøjelse
for en dommer, når man kan
skrive exelent kondition på al-
ie bedømmelserne.

Alle udstillerne var meget
rolige og disiplinerede - også
selv om man ikke fik den øn-
skede bedømmelse, var der in-
gen der klagede. Det kalder jeg
"fair play", sådan skulle det
være på alle udstillinger. Ven-
skab og kammeratskab, også
når man ikke vinder. Trods alt
handler det om katten, vores
alles hobby. Vi ved jo at alle
katte er smukke og dejlige, og
ikke nødvendigvis skal se ud li-
ge som standarden kræver det.

Lørdagen endte med en hyg-
gelig sammenkomst og en for-
træffelig middag krydret med
lune bemærkninger (jeg for-
stod desværre ikke dem alle).

Alle dommerne fik en dejlig
sweatshirt med Jyraks emb-
lem, hvilket. jeg fandt var en
storslået ide. Denne gave vil
altid minde mig om min dejlig-
ste udstilling.

Søndag morgen er altid, for
mig, spændende. Her drejer

det sig nemlig om nominering.
Når der er tid, laver jeg mit
eget "Best in Show" med mine
katte. Denne gang var der tid
og jeg fik min smukkeste kat
hentet en gang til - det er su-
per, når man kan se dem en
gang til og kæle lidt med dem.
Når de smukkeste bliver ud-
valgt er det lige før man skæl-
ver. Bliver det en af "mine"
som bliver BIS? Denne gang
var jeg uheldig, det var ikke
colourpointernes dag, selv om
jeg havde de aller smukkeste.
BIS forløb roligt og professio-
nelt, her må jeg ikke glemme
stewarderne som var strålen-
de. Hver enkelt kæmpede for
"sin" kat. Der var vidunderli-
ge præmier til de bedste katte,
desværre kunne jeg ikke blive
helt til det sidste, da min flyve-
maskine ikke tog hensyn til
udstillingen. Et venligt "auf
widersehen" og "gute reise",
endnu en overstået udstilling.

Til slut en tak til alle de som
så venligt modtog en østrigsk
dommer. Held og lykke til de
danske udstillinger i fremti
den, og frem for alt et stort kys
til de smukke danske katte.

Ruth Kilhnel.

ln rTrerTroriarn
Pia Hollenstein er den 24. ok-
tober afgået ved døden efter
lang tids sygdom.

Pia Hollenstein blev 77 ar
gammel, hun var pioner inden-
for kattesporten og en meget
skattet opdrætter og dommer,
kendt og respekteret i vide
kredse i Europa.

Pia Hollensbein var med til
at grundlægge noget af det be-
dste creme perser opdræt i Eu-

ropa under stamnavnet Delle
Viamala.

Pia Hollenstein var ligeledes
en arrække formand for FIFe,
hvor hun med hendes store
sprogbegavelse virkelig blev
international anerkendt.

Pia Hollenstein efterlader et
dybt savn hos mange katteel-
skere og opdrættere. - .Æret
være hendes minde.

H. Sofie.
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Æn«lring at
iagtloven?

Da jeg mener det er uansvar-
ligt at jægere har ret og lov til
al skyde katte foreslar jeg her-
med at katteforeningerne og
katteejerne forsøger at få en
ændring af jagtloven gennem-
lørt.

Håndbogen'Den nye Jæger'
som udgives af Landbrugets
Vildtforvaltning, er den bog
der bruges til jagtprøven. Heri
finder man i gennemgang af
vildtarterne i Danmark kun en
enkelt linie om katte, nemlig
under rovdyr: ...'kattefamilien
findes kun i form af huskat'. I
samme bog under lov om jagt
og vildtforvaltning, kapitel IV,
paragraf II: 'Omstrejfende
katte må skydes, dogikke nær-
mere end 150 m fra anden
mands hus'.

Katbe defineres altså som
huskatte her i landet og de må

skydes når de er mere end 150
m. hjemmefra. Dette synes
som en urimelig bestemmelse.
Det kan ikke være meningen
ai jægere har hånd og halsret
over andre menneskers hus-
dyr. Slet ikke når man tager i
betragtning folks forskellige
fordomme om dyr. Nogle er
kattemennesker, andre får kul-
derysninger over slanger, an-
dre igen elsker fugle eller kani-
ner. Dyrene er selvfølgelig som
de er, men mennesker Lænker
forskelligt. I langt de fleste til-
fælde er jægere hundemenne-
sker og mange af dem bryder
sig ganske naturligt ikke om
katte.

Det synes jeg er helt i orden,
men de skal ikke have kompe-
tance til at'regulere' kattebe-
standen som'skadevoldende
vildt'.

Hvis naboen har set sig sur
på katten skal han blot vente
til den gar sin runde i omeg-
nen. Han har loven på sin side,
den uheldige ejer kan intet gø-
re, og katte der går frit har
som regel mere end 150 m at
bevæge sig på.

Det er uansvarligt, at jægere
skal vurdere hvad der er ret og
rigtigt og har tilladelse til at
skyde skadevoldende vildt ef-
ter deres egen defination. Det-
te gælder også fredede arter
som fiskehejre, duehøg, mus-
våge, storke og knopsvaner.

Langt de fleste jægere er
ganske enkelt ikke kompetente
til at træffe en sådan afgørelse
blot fordi de har bestået jagt-
prøven og har købt et gevær.

En anden ting er, at den jæ-
ger der mener at en kat er en
trussel mod ham og hans revir,
har enten et altfor lille revir,
hvor der i virkeligheden kun er
plads til katten, eller også er
han en usandsynlig dårlig jæ-
ger hvis der ikke skal mere end
en almindelig huskat til førend
han føler sig lruet på sit udbyt-
te.

En kat er en eminent jæger,
og det er bedre at lære noget af
konkurrenterne end at skyde
dem ned.

Jeg foreslar hermed følgende
ændring til jagtloven: Para-
graf 11, kap. IV udgår.

Jægeres ret til at regulere
skadevoldende vildt bortfal-
der.

Med venlig hilsen
Ronan Vandrer,

Brisingamen.Winnetou's huld. OKH.
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På en tur til Sjælland, sad jeg
og læste i bilen undcr ouerfarL
en. Pludselig bleu min op-
mærksom.hed fønget af rnget
der shete i bil,en foran mig. Jeg
høude flrre gange set en huid
hat spadsere rundt i bilcn og
kigge ud, men så. kunne jeg æ

Opfinder, det vil jeg ikke kalde
mig selv, men hvis der opstår
et behov af den ene eller anden
slags, så Cår jeg i tænkeboks
for at finde en løsning.

Svend Gravengård, der er
pensioneret møbelpolstrer, går
omkring huset på Karsebæk-
vej 2 i Ørslev og udtænker
små fiffige ideer, der kan lette
hverdagen for ham og hans ko
ne. Det største »projekt«, som
Svend Gravengård har udar-
bejdet, er en kattefodringsma-
skine, der efterhånden har væ-
ret fem år undervejs.

- Vi har haft kat siden 1965
og er nok ikke de eneste, der
har ærgret sig over, at den fri-
ske kattemad gang på gang
oversås med spyfluer, så jeg
besluttede at gøre noget ved
det, siger Svend Gravengård.

Nemt for høtten
Han gik derfor i gang med at
pusle med ideen om, at der
konstant skal være låg over
kattens madskåI, samtidig
med at katten selv skal være i
stand til at vælge, hvornår den
vil spise maden.

- Jeg har derfor lavet en
holder til skålen men en
pleksiglas-plade ned over ma-
den, forklarer Svend Graven-
gård, og siger videre:

- Når katten vil have nog-
et mad, træder den blot på en

4t)

Man kan møde spændende »kattetrrennesker«
mange steder

-Jeg opfinder kun
hvis «ler er et behov

øt den ua,r stærkt opta6et af en
underlig genstand, der l& p& øt
kuffert. Det medførte en dcjli.g
samtale mcd et spændend,e pen-
sioneret ægtepar. I følgende ar-
tikel kan ma,n Læse huad det
drcjer sig om, nenlig en katte-
fodringsmaskine.

lille træplade og pladen vipper
op, den holder sig oppe indtil
katten flytter poten, hvorefter
den igen beskytter kødbollerne
mod spyfluer og andet kryp.
Svend Gravengård forklarer,
at det ikke er noget problem
for en kat at lære mekanismen
med at træde på en plade, før
der vanker mad.

- Den skal bare have set
det 6n gang, så kan den det
selv siger Svend Gravengfud
og fortæller at deres gamle
kat, der blev 16 ar, nåede at læ-
re tricket fra sig før den måtte
aflives.

Der er ingen tvivl i opfinde-
rens sind om, at mange katte-
ejere kunne have stor nytte af
fodringsmaskinen. Han ved,
hvor ofte han har måttet smide
halvdelen af maden ud, fordi
den har stået for længe, men
det problem er altså løst nu.

- Det er en noget besværlig
proces at sta og lave maskiner-
ne i hånden, men jeg er da
overbevist om, at de kunne
standset ud i plastik, siger
han.

Møngler pengene

- Men det kræver jo penge;
penge, som jeg ikke selv har,
men hvis en eller anden penge-
mand var interesseret, så...
smiler Svend Gravengård.

Ialt med. porto koster det 85
h,r. for hek herlighedcn.

Adressen er: Suend Grauen-
gård, Kørsebækuej 2, Ørsleu,
4100 Ringsted.

Lis Rhymer Friis.

.- Mange har da også op-
fordret mig til at tage patent
på den, men det er igen et pen-
gespørgsmåI, siger opfinderen
videre. Han har også hørt om
Ungdomsinformationen i
Ringsted og er da villig til at
tage en snak med dem om mas-
sefremstilling, hvis det skulle
have interesse.

- De kan bare komme her-
ud, siger den gamle møbelpol-
strer.

I øjeblikket vises kattefod-
ringsmaskinen frem i en dyre-
forretning, hvor et par større
eksemplarer vises i funktion.
De er beregnet til hunde og er
et bestillingsarbejde fra dyre-
handleren. Selv tror Svend
Gravengård på, at ideen også
godt kan bruges til hunde, men
til forskel for kattene, er hunde
dyr, der spiser op med det sam-
me i stedet for at »gemme til
natten..

"Opfindertrangen« er gan-
ske naturlig for Svend Graven-
gfud. Efter at han stoppede
som møbelpolstrer, fik Svend
Gravengård arbejde som vagt
ved Frilandsmuseet og da han
stoppede for et par år siderl
lød det fra alle sider: Du kom-
mer til at kede dig, men det af-
viser han.

- Nej, jeg har da hele tiden
nogle små ideer at arbejde på,
slutter Svend Gravengård.



Ammefonmidling
Hermed starter en ny service
for medlemmerne i JYRAK
med 'nødstedte' nyfødte killin-
ger.

Servicen gar i sin enkelthed
ud på, at nedenstående starter
op som ammeformidlere og på
tværs af racerne, formidler
kontakt mellem ejere af diegiv-
ende hunkatte, med få killin-
ger, der kan bruges som AM-
\IE, og ejere af'nødstedte' ny-
iødte killinger.

Oplysninger om diegivende
hunkatte holdes løbende
a jour, så der hurtigt kan for-
midles kontakt mellem med-
lemmerne.

Altså kære medlemmer:
Har eller fdr du en diegiuende
,|tttnkat med få killinger, der
i.an bruges som AMME eller
Har eller fdr du'nødstedte'ny-
,'odte hillinger, som din hunhat
.kke kan opfostre, så kontakt:

Ost for Lillebælt:
MARTINA ELIAN

ØSTERVEJ 14

VOGNSBJERG
5935 bAGENKOP
TLF.09 56 L8 47

Vest for Lillebælt:
INGE LISE LAURSEN
LANGBALLEVEJ 80

8320 MÅRSLET
TLF.06 29 59 46

Servicen er naturligvis gratis,
med der betales et gebyr til
dækning af ulejlighed og kost

ved AMMEN. Beløbet er pt.
fastsat til kr. 6,- pr. døgn. Der
udfærdiges en skriftlig aftale
parterne imellem, saledes at
man har noget et holde sig til i
tvivlstilfælde. - Blanket kan
rekvireres ved henv. til Marti
na Elain eller Inge Lise Laur-
sen.

Ouenfor: To dejlige plejebørn, inden de skal hjem igen.
Nedenfor: Inge Ltse Lauersens plejemor, Kis, med sine plejebørn og sine
egne hillinger.
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Konsulenter
Skulle du have spørgsmål at
stille vedr. udstillinger, forbe-
redelse etc., fordring, katte-
fødsler, pelspleje eller lignen-
de, kan du henvende dig til
klubbens nedenstående konsu-
lenter, der gerne hjælper alle
med råd og vejledning. For
fremtiden skal opdrættere, der
har brug for hjælp til farvebe-
stemmelse af killinger, selv be-
tale konsulentens kørsel, der
p.t. andrager 1,05 kr. pr. km.
Har du sygdomsproblemer
henvend dig da til den nærme-
ste smådyrs-dyrlæge.

KONSULENTER:

Inge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1

6400 Sønderborg.
Tlf. 04 42 94 56.

Inge Bilsted
Højdevej 36
2670 Grcve Strand.
Tlf. 02 90 12 83.

Jean Price
Kobbelhøjvej 19
9260 Gistrup.
tlf.08 31 43 93.

Norma A. Larsen
Jernbanegade 27
6670 Holsted.
Tlf.05 39 35 15.

Lis Rhymer Friis
Bøgebjery7
5471 Søndersø.
Tlf. 09 89 15 03.
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Grethe Hansen
Gråstenvej 45
9230 Svendstrup.
Tlf. 08 38 08 96.

Starnnavrl
Registrering af stamnavn sker
ved fremsendelse af mindst 3
forslag til stambogssekretæ-
ren, der videresender ansøg-
ningen til FIFe gennem Felis
Danica. Et registreret stam-
navn er ens personlige ejen-
dom og vil ikke kunne bruges
af andre end ens nærmeste fa-
milie i 20 ar 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 op-
drætte et kuld før en eventuel
sterillisation. I dette tilfælde
vil afkommet kun kaldes ved
6t navn.

Alle ovenstående priser er
incl. moms,

Opdræts-
nutrlne rnd
dansk tekst
Der er udarbejdet et lille hefte
med de af FIFe anerkendte op-
drætsnumre på dansk. Heftet
kan rekvireres hos Ole Orth-
mann,

For at få det tilsendt, bedes
en frankeret svarkuvert med

kr. 3,50 sendt til sekretæren
sammen med 2 løse frimærker
til kr. 2.80 pr. stk. for betaling
af trykomkostninger. Desuden
kan man hos Ole Orthmann få
opdrætsnumre og udstillings-
regler.

Til lykke
Redaktionen ønsker Kirsten
og Mette Foldager tillykke
med at Chantina Justinian er
blevet Europa Champion.

AnnonGepriser
Opdrættere
side 1 gang
ut 400
112 200
1/3 150
u4 100
118 50

Firmaer
side
u1
u2
Lt3
114
Lt8

1 gang
700
350
250
175

85

4 gange
2400
1200
900
600
300

4 gange
1400
700
500
350
180

Opdrætter- og avlsannoncer
kr. 60,- for et kalenderar.

Må ikke fylde mere end 5 li-
nier.

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

Annoncepriserne er excl,
moms.
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lnden-
landske
udstillinger
Jysk Racekatte Klubs med-
lemmer tilmelder via egen ud-
stillingssekretær. Andre klub-
bers medlemmer via deres
egen udstillingssekretær. Til-
meldingsblanketter fås hos
den enkelte udstillingsarran-
gør, dvs. JYRAK, se andet
sted i bladet.

DARAK:
Kasserer:
Ole Johnson
Sprogøvej 29, 4
2000 København F.
Tlf.01 19 10 79.
Giro nr. 9 00 39 75.
Udstillingssekretær:
Hanne Kaarsberg
A1§ergparken 53/1/mf
2660 Brøndby Strand.
Tlf. 02 73 76 38.

RACEKATTEN:
liasserer: Allan Thorsøe
Bygaden 79 B
2630 Tåstrup.
Tif. 02 99 7L 56.
Giro: 1 OB 72 23.

Udstillingssekretær:
Birthe knudsen
Enggårdsvej 1

2640 Hedehusene.
T1f. 02 16 49 90.

Killingelisten
Ønsker man optagelse på kil-
Lingelisten skal man henvende
sig til Marianne Roth, eller
skrive det på parrings/fød-
selsanmeldelsen. Hvis man øn-
sker optagelse ud over de 2
mdr., henvender man sig igen
ci-l Marianne. Pris 35,-pr. md.
Der skal betales forud.

Stamtavler
Udfyldt parringsattest/stam-
tavlerekvisition, underskrevet
af både han- og hunkatteejeren
sendes til satmbogssekretæren
snarest og senest 12 mdr. efter
fødslen. Efter 12 mdr. kan der
ikke automatisk blive udstedt
stamtavler; kattene må først
udstilles i en Novice-klasse for
godkendelse iflg. nye regler i
Felis Danicas forretningsud-
valg, vil Novice-kattes kendte
aner ikke blive påført, og den
godkendte kat vil få et regisat-
reringsbevis.
1) Stamtavlekopi hvis original-
stamtavle er bortkommet. Ko-
pier beror hos stambogsføre-
ren i 3 mdr. efter anmodnin-
gens modtagelse.
2l Titelpåføring af aner på
stamtavlen koster 25,00 pr, ti-
tel. Opnåede titler på egne kat-
te påpføres gratis, certifikater
og stamtavle indsendes til
stambogssekretæren. Ved op-
nåelse af. titlerne Int.Ch.,
Int.Pr., Gr.Int.Ch., Gr.Int.Pr.,
Eu.Ch. og Eu.Pr. fremsendes
ligeledes certifikater og stam-
tavle til stambogssekretæren,
som så herefter rekvirerer FI-

Aktuelle priser
Stamtavler 0-3 mdr.
Stamtavler 3-6 mdr.
Stamtavler 6-12 mdr.
Stamtavlekopil) ...
Ombytningsstamtavlerl). . . . . . . . . .

Ombytning af gamle stamtavler vedr,
ændringaf han/hunkøn 1) . . .

Ombytning af nye stamtavler vedr.
ændring af han/hunkøn 1) . . .

Transferl)....
Stamnavn
Titelpåføring af aner2l
Autorisation af hankatS)
Killingeliste4l ....
Registreringsbeviser0-3mdr. . . . . . .

RegistreringsbeviserS-6mdr. . . . . . .

Registreringsbeviser6-12 mdr. . . . . .

Fe kokarden gennem Felis Da-
nica.

Husk at få kontrasignur på-
ført dommerbedømmelsen, så-
fremt dommeren tidligere har
tildelt din kat certifikat.

3) En hankat kan autoriseres
som "Avlshan", efter indsen-
delse af en kryptochid-attest
samt bevis på, at der foreligger
et kuld efter ham. Autorisation
udstedes af stambogssekretæ-
ren.

Ønskes hankatten opført i
Hvæssebrættet "Til avlstjene-
ste", bedes man rette henven-
delse til Lene Bøgelund. Det
samme er gældende for "Op-
drætter" annoncer.

Administrative farveændrin-
ger på stamtavlen er gratis, og
kan foretages 1 gang indtil
katten er 6 mdr. gammel. De-
refter kan katten kun farve-
flyttes ved at blive udstillet, el-
ler gennem F elis Danicas for-
retningsudvalg.

Ejerskifte påføres gratis af
stambogssekretæren.

Annulering af stamtavler fore-
tages ligeledes gratis af stam-
bogssekretæren.

Pris
excl.

moms

Pris
incl.

moms

66,30
97,50

t28,70
159,90
65,50

85,00
t25,00
165,00
205,00

80,00

32,75
32,75

205,00
20,50
54,60
57,40
42,90
62,40
81,90

40,00
40,00

250,00
25,00
70,00
70,00
55,00
80,00

105,00

65,50 80,00
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COLOURPOINTS
Af Clipper. - Opdræt af rød-, bIå,-
brun og skild.p.msk. colourpoints
og IiIIa fuldfarvede samt gode hyb-
rider - velegnet til colourpoint-
avl. Karen og Monica Pedersen,
Sønde"rballevej 24, Genner Strand,
6200 Abenrå. Tlf. 04 69 85 51.

Zakko. - Specialopdræt af: Lilla,
chokolade i maske * fuldfarvet.
Jævnligt blå * brun * rød *
skildp.msk. Inge Lise Andreasen,
Sønderborg. Tlf. 04 42 94 56. Se
adr. under avlstjeneste.

Mac Burney. - Colourpointop-
dræt i forskellige maskefarver.
Karen Mette Have Kristensen,
Roslevvej 12, Jebjerg, 7870 Ros-
lev. Tlf. 07 57 45 59.

Af Præstegården. - Opdræt af:
brun,- lilla-, bIå-, chokolade-, rød-,
og tortiemsk. colourpoints. Inge
Thyssen, Ødis Byvej 1, 6580
Vamdrup. Tlf. 05 59 81 50.

Af Stensgård. - Opdræt af brun-,
blå-, skildp.-, og lejlighedsvis cho-
kolade og lillamsk. colourpoints.
Annelise Pedersen, Søkærvej 10,
Hedensted Skov, 8721 Daugård.
TIf. 05 89 19 05.

Af Dannevirke. - Opdræt af brun,
blå, rød, creme og skildp. maske-
de. Birgitte Møldrup, Bispehave-
vej 65 4., 8210 Arhus V. Tlf. 06 15
95 69.

PERSERE
Lynges. - Specialopdræt af rød-
tabby, cremetabby (9f), sort, blå-
smoke, tortiesmoke og cameo. Pia
Lynge Højer, Gl. Kirkevej 4, Tho-
rup,9330 Dronninglund. Tlf. 08 85
71 36.
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Of Piem. - Opdræt af bicolour &
harlekin, i farverne: Sort, blå, rød,
creme, tortie og blåtortie. Speci-
alopdræt af oddeyed. harlekin. Per
Wesner & Henrik Koldborg, Dron-
ning Louisesvej 19, 5000 Odense
c. Tlf. 09 13 20 53.

Rosa MaIm. - Perseropdræt i far-
verne: 1-4-11-12.12a. Korsørgade
36, 5th., 2100 København Ø. Tlf.
01 38 60 53.

ABYSSINIERE

Af Taco Villa. - Opdræt af vildt-
farvede og sorel abyssiere, enkel-
te med gen for blåt. Import fra
USA. Marianne Roth, Ny Konge-
vej 29, 5000 Odense C. Tlf. 09 14
64 26.

Von Tripwitt. - Opdræt af vildt-
farvede og sorrel abyssiniere. Kil-
linger lejlighedsvis til salg. D.
Hansen & R. Kthler, Toften 41,
6330 Padborg. Tlf. 04 67 01 76.

Sigiriya. - Opdræt af vildtfarve-
de og røde abyssiniere. Jørgen K.
Jensen, Egelund, Skallebølle, 5492
Vissenbjerg. Tlf. 09 96 77 88.

Af Fredenslund. - Opdræt af
abyssiniere (amerikansk, hol-
landsk, svensk og dansk afstam-
ning), og enkelte siamesere. Lis
Rhymer Friis, Fredenslund Bøge-
bjerg 7, 5471 Søndersø. Tlf.09 89
15 03.

BURMESERE

Af Pegu Yoma. - Opdræt af bru-
ne, røde og creme burmesere. Ster-
na Gilbe, Miltonsvej 27, 8270
Højbjere. Tlf. 06 27 10 02.

Orthmann, - Burmeseropdræt.
Fortrinsvis i farverne chokolade
og lilla. Annie & Ole Orthmann,
Østergade22,8300 Odder. TIf. 06
56 02 50.

Klivager. - Burmeseropdræt i al-
le farver. Killinger §lighedsvis til
salg. Aase & Ole Klivager Jensen,
Vestre Landevej 7, 6800 Varde.
Tlf.05 22 43 6t.

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

Af Sikiboon. - Burmeserkillinger
lejlighedsvis til salg. Lene Bang
Sørensen, Lillevej 5, Balslev, 5592
Ejby. Tlf. 09 4217 58.

SIAMESERE
OG OKH
Af Bajang. - Opdræt af siamese-
re, brun og chokolademsk. OKH:
Havana, blå, ebony og lavendel.
Lene & Aase Christiansen, Slåen-
vej 1, 7080 Børkop. Tlf.05 95 73
06.

Bellamis, - Opdræt af siam i for-
skellige farver efter engelsk-
importerede katte. Specialopdræt
af rød og tortiemaskede siamese-
re. Dorte Kaae, Esbjergparken 5,
9220 Aalborg. Tlf. 08 15 93 18.

Florentine. - Gudrun Thomsen,
Klintebjergvej 5, 5440 Otterup.
Tlf. 09 82 16 58. - I skoleferien:
GI. Strandfogedgård, Grønhøj,
9480 Løkken. Tlf.08 88 31 88.

Jawhara's. - Lille siameserop-
dræt i forskellige farver. Killinger
lejlighedsvis til salg. Anne Lise
Kaae, Ingridsalle 13,5250 Odense
sv. Tlf. 09 t2 52 97.



Eiingeskov's. - Specialopdræt af
brunmaskede siamesere. Import
:ra Sverige og Holland. Kis Øster-
br,, Klingeskov 13, 5450 Otterup.
Tl{. 09 82 18 44.

Pegasus. - Opdræt af orientalsk
korthår, siamesere og fuldfarvede
havana, lavendel, blå og ebony.
June Krogsøe, Jægerlunden 7,
5492 Morud. Tlf. 09 96 53 33.

Int.Ch. Dennis La Douce. - Hvid
perser. 6 x vinder af avlsklasse.
Lis Christensen, Ebeltoftvej 15,
Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf. 06 36 72
84.

\issen's. - Opdræt af: Blå, hava-
:a. ebony og spottede orientalsk
.:orthår. Erik Nissen, Gyvelvæn-
iet 6, Egeskov, 7000 Fredericia.
Tif. 05 95 79 63.

\llegretto. - Opdræt af siamese-
:= i diverse farver, både hel og tab-
'r'maskede - samt OKH. Jytte
I'o Taplov, Kirkerupvej 16, Kir-
.:=rup, 4000 Roskilde. Tlf. 02 38 71

.\slaug. - Opdræt af fuldmaskede
-:amesere i brun og blå. Killinger
:::ed rene siameserstamtavler lej-
-ghedsvis til salg. Aslaug Teislev,
Sivdsbjergvej 33, Fjellerup, 5463
:larndrup. Tlf. 09 88 12 88.

-Lnegelica's. - Specialopdræt af
::ameser og foreign white. Sirecia-

-:et: Hvid, brun, blå og lilla. Kil-
i:ger med rene stamtavler lejlig-
:-edsvis til salg. Egen hankat. Mo-
:a og Jørgen Lund, Helder Alle 3,

-i91 Dragør. Tlf. 01 53 66 31.

Den Thai. - Opdræt af foreign
.,,:rite samt fuld- og tabbymsk. sia-
r-.esere, hovedsageligt i farverne

:i.r.n og chokolade. Annemette Ni-
..sen og Carsten Frydenlund Pe-
r=rsen, Møllebakken 33, Strib,
:i00 Middelfart. TIf. 09 40 66 08.

Tioko. - Opdræt af orientalsk
--: :.thår/siameser, samt plettet ori-
::.aler. Havana, blå, lavendei,
:!onv. Margit Lykke Nielsen,
rmoseparken 118, 6710 Esbjerg''' Tlf. 05 15 76 36.

Tung Si. - Foreign white. Specia-
-rpdræt af foreign white og siam.
-:rge Lis Christiansen, Jægerbuen
- l. 2635 Ishøj. TIf. 02 73 84 93.

.{f ØIsted. - Opdræt af chokola-
:aplettet orientalsk korthår, hava-
:.a og siameser. Helle Møller Mad-
::n. Munkebjergvej 94, 5230
-ltdense M. TIf. 09 13 10 05.

Sphinx. - Opdræt af siameser og
:ientalsk korthår. Specialitet:

?lettede og tigrede orientalere i
:.ere farver. V/Foldager, Painato-
i:svej 54, 5000 Odense C. Tlf. 09
-:2L 79 eL.05 l3 74 20.

I

Salween Blue. - Siamesere 24a,
24b, 24c. OKH: Havana, blå, la-
vendel, ebony. Stisse,Leiditz, Øst-
banetorv 1 1.. 8000 Århus C. Tlf.
06 12 73 40.

DEN HELLIGE
BIRMA
Sai-Savart. - Opdræt af blåma-
skede birmaer efter franskitysk
import. Anette Kampf, Ibstrup-
vænget 8,2820 Gentofte. Tlf. 01
65 29 4L.

Sofies. - Specialopdræt af hellige
birmaer i maskefarverne blå og
brun. Grundstamme hollandsk im-
port. Bestil[nger modtages. H.
Sofie og Flemming Sneum, Høj-
vangs Parkvej 44,6700 Esbjerg.
Tlf.05 12 11 20.

CORNISH REX
Bodwin. - Børnevenligt opdræt i
mange farver, nu også hvid og ca-
meo. Ny norsk avlshan. Bestillin"
ger modtages. Susanna Bugge,
Kærlodden 7, 8320 Mårslet. Tlf. 06
27 28 19.

Til avlstieneste
PERSERE
Hostrup's Pau. - BIå perser. Gre-
te Dixon, Koglevænget 10, Trelde,
7000 Fredericia. Tlf. 05 95 80 89.

Pelle af Dyssec. - Sort
gen for lilla og chokolade.
Madsen, H.P. Hansensvej
Sønderborg. 'IIf.04 42 74

perser,
Christa
3, 6400

77.

Oscillums Sander. - Perser, skild-
paddefarvet m. hvidt til avlstjene-
ste. Gitte og Peter Andreasen,
Forten 31, Dørup, 8660 Skander-
borg. Tlf. 05 78 24 42.

Hostrup's Ulysses. - Creme per-
ser. Mor australsk import. Aase
Madsen, Gl. Ribevej 66, Højrup,
7000 Fredericia. TIf. 05 56 33 01.

Ch, Marquis De Sade van Grebst.
Sort perser. Gurli Nielsen, Græ-
svangen 211, Tilst, 8381 Mundel-
strup. Tlf. 06 24 39 52.

Anika Lasselil. - Importeret rød-
tabby perser. Grete Dixon, Kogel-
vænget 10, Trelde, 7000 Frederi-
cia. Tlf. 05 95 80 89.

Zakko's Mikro. - Blå perser. An-
læg for colourpoint * lilla * cho-
kolade, giver lækker pelskvalitet
* temperament. Inge Lise Andre-
asen, Arnkilsmaj 1, Hestehave,
6400 Sønderborg. Tlf. 04 4294 56.

Sebastian La Douce. - Blå perser.
Gerda Nielsen, Hoagervej 2, Sjka-
ve, 7500 Holstebro. Tlf. 07 46 84
91.

Samson of Valentinos. - Rød per-
ser. Solvej Maron, Sdr. Vilstrup
Bygade 4, 6100 Haderslev. Tlf. 04
58 22 30.

Ch. Ahmad El Kuwaiti. - Rødtab-
by perser. Pia Lynge Højer, Gl.
Kirkevej 4, Thorup, 9330 Dron-
ninglund. Tlf.08 85 71 36.

COLOURPOINTS
Aleksander of Trinida.
Brunmasket colourpoint. Margre-
the Gade, Middelfartvej 302,5491
Blommenslyst. Tlf. 09 96 72 75.

Crescendo Tornado. - Tabbymas-
ket. Nanna Bødker, Funder Kirke-
vej 11,8600 Silkeborg. Tlf.06 85
11 50.

Int.Ch. Sergent Pepper af Tama-
ra. - Blåmasket colourpoint til
avlstjeneste. " Ruth og Ernst
Thomsen, Aglimt 3I. 6040
Egtved.

Ch. Misty Browns King. - Blåma-
sket colourpoint. Lis Christensen,
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410
Rønde. Tlf. 06 36 72 84.
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Ch. Fyrst Igor af Bardolino. -13b SP. 1 x BIO ungdyr, 2 x BIO
åben, 1 x CACIB. Karen Mette
Have Kristensen, Roslevvej 12,
Jebjerg,7870 Roslev. Tlf.07 57 45
59.

Kalurs Felix og Nepsagers van
Dango. - Blåmaskede colour-
points. Annelise Pedersen, Søkær-
vei 10,8721 Daugård. TIf.05 89 19
05.

Severin af Bækgården 2 x CAC,
rødmsk., Bjørn af Clipper (3i4 per-
ser), gen for colourpoint, Iilla og
chokoklade. Giver fantastisk
showpels. Karen-Marie Petersen,
Genner Strand, 6200 Abenrå. Tlf.
04 69 85 51.

Tornado af Tamara. - Blå perser.
Typeforbedring. M. anlæg for co-
lourpoint, lilla og chokolade. Bul-
ler af Sussibelle, blåmsk. colour-
point. Ruth Pedersen, Danmarks-
gade 19, 8700 Horsens. TIf. 05 61
78 60.

Zakko's Choko Ekko. - BIO. 1 x
bedste colourpoint, 1 x bedste
modsat køn. Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj 1, 6400 Sønderborg.
TIf. 04 42 94 56.

Zakko's Mikro se under persere.

Pelle af Dyssec. Se under persere.

BURMESERE
Int.Ch. Romeo af Hunter. - Cre-
me burmeser, Int.Ch. på 6 udstil-
linger. Ann og Palle Jæger, Tor-
rupvej 49, 6800 Varde. Tlf.05 26
95 09.

Int.Ch. Dunvalds Guy. - Choko-
lade burmeser, 1 x BIS, 4 x NOM
BIS. Aase og OIe Klivager, Vestre
Landevej 7, 6800 Varde. Tlf. 05 22
43 61.

DEN HELLIGE
BIRMA

Ch. Aryavarthas Candi. - Hellig
Birma, blåmsk. Født d. 21.01.82.
Ejes af Dorte Sneum. Henv. H.
Sofie & Flemming Sneum, Høj-
vangs Parkvej 44,6700 Esbjerg.
Tlt. 05 72 tt 20.

Danrnarhs første lillatortiemøsked.e colourpoint. Ejer: Inge Thy-
sen.
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Int.Ch. Silvio des Monts Naga. -Blåmasket. 3 x BIO. Blå- og brun-
maskede hunner modtages til par-
ring. Anette Kampf, Ibstrupvæn-
heft 8,2820 Gentofte. Tlf. 01 65 29
47.

NORSK SKOVKAT
Hoquwolf Felis Jubatus. - Norsk
Skovkat, født d. 12.01.85. Rødtig-
ret m. hvidt. Ollendorfs Fønix. -Født d. 13.04.85. 13 NFAW, brun-
tigret m. hvidt. (Norsk import.)
Hans P. Gade, Ny Kongevej 29,
5000 Odense C. Tlf. 09 14 64 26.

ABYSSINIERE
Xerxes af Fredenslund. (Fnys). -Vildtfarvet abyssinier. D. Hansen
og R. Kiihler, Toften 41, 6330 Pad-
borg. Tlf. 04 67 0l 76.

Int.Ch. Aksum af Glæde (23). 3 x
BIO samt Gr.Int.Ch. Kiandas
Asterix (23a1, 12 x BIO, 2 x NOM
BIS, 1 x BOX, 6 x BIS. Lis Rhy-
mer Friis, Fredenslund Bøgebjerg
7,5471 Søndersø. Tlf. 09 89 15 03.

SIAMESERE
OG OKH
Int.Ch. Cocorieos Rohin. - Brun-
masket siameser. Vinder af avls-
klassen flere gange. Kis Østerby,
Klingeskov L3, 5450 Otterup. Tlf.
09 82 t8 44.

Gr.Int.Ch. Chantina Justinian. -Orientalsk korthår havana. Eng-
elsk import. V/Foldager, Palnato-
kesvej 54, 5000 Odense C. Tlf. 09
14 27 79 el. 05 13 74 20.

Gr.Int.Ch. Mads af Bajang. -29sb ebony. Erik Nissen, Gyvel-
vænget 6, Egeskov, 7000 Frederi
cia. Tlf. 05 95 79 63.

Salween Blue Henri. - Blåmasket
siameser. Fader: Import fra Hol-
land. Siisse Leiditz, Østbanetorv 1

1., 8000 århus C. Tlf.06 12 73 40.

!

Gr.Int.Ch. Dauphin van Coppel-
stock. - Blåmasket siameser. Se
annonce andetsteds i bladet. Anne
Ehlers Olsen og Finn DalI, Humle-
vej 2, Ustrup, 6500 Vojens. Tlf. 04
54 55 47.



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

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

du
o

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

-:_a

4.

2
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PRICE

KOBBELHøJVEJ T?
??åO 6I§TRUP

a

SOIGNERINGSARTIKLER:
Alle forende mærker i Shampoo - Pudder -

Kamme - Borster og 'l l7 andre ting,som netop Deres
l,.at har brug for.

VITAM INPRÆPARATE R:
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 -

Katteparfume.

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

De ringer
vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omg,iende.

store specialforretni n

MøLLEGADE 8. 9OOO AALBORG
TLF.08.121788

Vi f6rer alt i
HUN§€.OG KATTEFODER

hundmÆs

samt anikler

\


