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Sand og sand
imellemoooo
Sagt ial fortrolighed er det ikke småpenge der løber ud med sandet
- hvis man ikke skifter ud med tanke på økonomien.

Cassius kattesand er fra naturens
hånC indrettet. så kattens efterla-
derskaber n,l\aos es og "a. s es
fra med Cassius kattesandskovl -
uden at efterlade spor i resten af
sandet. Det biiver sårnænd llare
liggende r bakken, frsk og rent,
klar ti næste kattebesØg. Så man
sparer det meste af en bakkefuld.
Cass us er helt fr t for kunstrge far-
ver og asbest - hvem ved, hvrlken
rolle dette spiller for rnillØbevidste
katte?
Cassius, lor katten l

KATTESAND

A/S Car Fr. lvlortensen.
Bulowsvej 5C, 1870 Freder ksberg C
Te efon 0l 24 67 A1

op yser nærmeste forhandler



Forsidebilledet: San-T-Ree Alisha
(CH. Urugay Salut x
San-T-Ree Charma).
Ejer: Mogens og Kis Østerby.

På grund af
tekniske
vanskeligheder
er Hvæssebrættet
desværre blevet ca. 14
dage forsinket.

- Vi beklager meget

Trykkeriet.
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Billedet her er fra Herning udstillingen" som uil bliue omtalt i
næste nurnnl.er af Huæssebrættet.

Grand International Champion

Dauid øf Ølsted zgcn rr,p
(Urban af Freden'slund x Int.Ch. * Int.Pr. Pegasus Geishal

Bekendtgør hermed
at min hustru Ch Pesasus Belq.my zga

(Gr.Int.Ch. Dauphin uon Coppetioch x Int.Ch. Pegasuisuzette)

d. 23i 11 nedkom med firlinger (2 sønner 29Ch Tb Tig,
24a, 2 døtre 29 Ch Tb sp, 29)

Endvidere
er min anden hustru Tazana Platinum Lane zsL Tbtp

kng. imp- Gr.Ch. Gangash Tipsy Nipper r Lilli Marlene)

d. 19/2 nedkommet med trillinger (2 sønner 29,29c, I datter 29Ch Tb sp)

Eut. interessenter der frernouer ønsker at gøre killingerne
deres opuartning bedes henuende sig til uor u@rtinde Helle,

P.S. Ved nærmere eftersyn
er den lille lavendel en pige.

Helle Møller-Madsen
Munhebjerguej 94

DK-5230 Odense M
09 13 10 05
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Kære
medlemmer

Først ønsker jeg at takke for
valget som Jyrak's formand,
det er en post jeg med glæde
har modtaget, og jeg skal gøre
mit bedste for klubben!

Samtidig vil jeg gerne takke
de af gåede bestyrelsesmedlem-
mer, for det store arbejde de
har giort for Jyrak. Ligeledes
skal der lyde en varm tak til
vores tidligere redaktør, for
det store arbejde hun har haft
med Hvæssebrættet.

Dernæst vil jeg gerne beklage,
at blad nr. 1 er blevet forsin-
ket, men dette skyldes at der
på Jyrak's generalforsamling
blev valgt en ny bladredakti
onsgruppe, som jo først skulle
have indsamlet nyt materiale,
før det kunne gå i trykken.
En uarm tøh til alle jer båd,e
medlemmer, bestyrelsen og on-
kel Waldemar, der var med til
at få Jyrak's Herningudstil-
ling til at fungere, det var en
fantastisk oplevelse med al
den positive opbakning. Det
får mig til med glæde at se hen
til vore næste to udstillinger,
den første bliver afholdt i År-
hus den 5.-6. september og vo-
res juleudstilling, bliver af-
holdt i Hjørring 5.-6. decem-
ber, hvor jeg håber at I møder
lige så talstærkt frem.
Til slut endnu engang tak for
den positive ånd, jeg føler der
her i foråret spirer frem i Jy-
rak.

Mange glade hilsener
H. Sofie.
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lndtryk fra mine sidste
udstillinger

Nu må jeg fatte pennen, da jeg
synes, at der på de sidste ud-
stillinger er blevet bedømt på
så mange forskellige måder, og
slet ikke efter FIFE's regler.

Kunne de tre katteklubber
ikke prøve om det kunne lade
sig gøre, som man har det i
Sverige. Der får udstillerne på
deres indbydelser at vide, hvad
hver eneste dommer skal døm-
me. Så havde man en rimelig
chance for selv at være lidt
medbestemmende, og ikke ba-
re smide kr. 160,- ud i det blå,
og ikke vide om ens kat bliver
bedømt efter de foreskrevne
regler, eller efter tilfældighe-
der.

På Racekattens udstilling i
Hillerød i september havde jeg
lyst til at se lidt på dommerens
gerning, da min kat først skul-
le bedømmes søndag, og her
foregik så nogle af de ting, jeg
finder strikt imod reglerne.
Katte med så store underbid,
at tungen ikke kunne blive i
munden, lod man blive BIO og
nomineret, det er efter FIFE's
regler ikke tilladt, og katte
med to løbende rande ned fra
øjnene, og med kløft i panden
fandt man heller ikke var fejl.
Jeg kunne heller ikke forstå, at
man ikke følte på kattens hov-
ede, krop og benmuskulatur.
Er man da ligeglad om det
fremover vil gå som med bur-
meserne i Amerika? Derovre
kunne man ikke få burmeserne
korte nok i hovedet, så til sidst
blev mange født med de indre
organer udenpå hovedet. Vi
har i Perseren nr. 2/85 haft en
artikel om burmeserne.

Tilbage til perserens hovede.

Perser: Creme han" Int.Ch. Suntmers Oliuer

Når alle disse fejl fremkom-
mer, får perseren ofte deformi-
teter som skæve kæber og for-
kert tandsæt. Er der noget så
pænt som en perser med et
åbent og udtryksfuldt hovede,
kort krop og kraftige ben og
poter.

Det ville være dejligt, om
man på de fremtidige dommer-

seminarer kunne pålægge
dommerne at dømme efter de
foreskrevne FIFE regler og ik-
ke efter dommerens egen
smag.

Med venlig hilsen
opdrætter, udstiller

og FIFE dommer,
Lis

))Los Angeles Times«
I Los Angeles i Californien er
der udbrudt AlDS-epidemi
blandt katte. Det er en fjerde
afart af den oprindelige virus,
der har angrebet mennesker.
De smittede katte dør hurtigt,
og de smitter tilsyneladende
hinanden meget hurtigt. Den

allerførste virus blev fundet
hos afrikanske grønne aber. De
næste to er vestafrikanske ver-
sioner, og den nye er overra-
skende dukket op i Californien,
hvor videnskabsmændene prø-
ver at finde ud af, hvor den
kommer fra.
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"Rrssi er som et eYenbr!
-Iftornår begrnder eventyret

fordinl<Lt?"

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

tfJspise 
netop de ting' de har 

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

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

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

elsker. Og grunden har
du lige fået.Oven i

købet kan du
forkæle din
kat med en ny

MI

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!

R

Rrssi frrldkost til kath

Pussi.

o



Katten tra skoven
I en by i Kenya, i en hule for
enden af en eksotisk have, lig-
ger en kat med 4 killinger, hun
giver dem et sidste slik, efter
at de har drukket hos hende.
Så rejser hun sig, går ud i solen
og strækker sin smukke krop
og smuk er hun, et tabbymøn-
ster, lys gylden i bundfarven
og mørke aftegninger, maven
er besat med pletter, en slank
muskøløs krop, lange slanke
ben, en lang tynd stiv hale, et
hoved som er en dronning vær-
digt, nærmest hjerteformet,
øjnene er mandelformede, far-
verne kan være over i det grøn-
lige og gyldenbrune, ørerne er
store og gennemsigtige med en
tynd »sørgerand" hele vejen

rundt. Smuk, elegant og graci-
øs er denne kat.

I en by i Danmark i en efterårs-
have - i en vindueskarm i en
hule lavet af stof og pelsværk,
ligger en kat og ser ud på ha-
vens mange fugle, så glider
hendes blik videre hen til kat-
tegården, hvor hun og siamese-
ren Fernando i sommer tilbrag-
te mange timer med at løbe,
springe, klatre og grave, - hun
tænkte på, når solen bagte,
hvordan hun lå ved træstam-
men og drømte, eller hvordan
hun sandbadede i sin grusdyn-
ge. Så rejser hun sig, hopper
ned på gulvet og strækker sin
smukke krop, og smuk er hun,

mørk gylden i bundfarve og
mørke tabbytegninger, lys på
bryst og mave, og på maven
tillige lysebrune pletter, hen-
des pels er skinnende blank og
blød.
Melisanna, hun er anden gene-

ration af 2 katte, der kommer
fra Kenya. Disse katte, Soko-
ke, som de hedder, findes for-
mentlig kun debte ene sted. De
to første kom til Danmark i
1984, indført af Gloria Møld-
rup, Vissenbjerg. I dag er det
blevet til ti dyr, fire hanner og
seks hunner. farverne er gyl-
dent lyse - ryldent mørk, og en
Iys grå, alle aftegninger er
mørke. De har næsten ingen
underpels, men den der er, er

I
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Verriiii* 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

Dost'ring:

Dråber: killinger (og hv.rlpe)
undt'r'l kg: 0,2 rnl 2 x d.rglig i2 dage
ov('r -l kg: 0,2 nrl/kg 2 x d.rglig i 2 d.rge
(dost'rirrgssprojtt, indl.rgt i pakningen).

Tabletter:
k.rtte (og sm.i hunde)
størrc hunde:

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

Apotekspriser incl. morns:
Vt'rntox vct. dråber .50 mg/ml, 30 ml kr. 37,50
Vt rnrox vet. t;rbl. 100 rrrg, 'l 0 stk. kr. 28,80

Vt rrrrox vct. cr V-nrrk. o11 k.rn købes receptfrit.

JANSSENPHARMA A/S
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Hammerbakken 21 - 3460 Birkerød -Tlf .: 02-81 10 44
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blød og fin. Kattene er usæd-
vanligt dygtige Iøbere og
springere og lynhurtige i deres
bevægelser. De har en stemme-
pragt lig en siameser og de ny-
der at bruge den. Som killinger
er de meget aktive. Kønsmod-
ne bliver de først ved lYz års

alderen, og så er det blevet en
dejlig rolig kat, blid og elske-
lig, men helt sin egen, lever i
fred og harmoni med hunde og
andre katte og elsker sine men-
nesker. F lere af disse katte har
været udstillet i Hamborg og
herhjemme, de vil også frem-

over være at finde på udstillin-
gerne, så mange kan få glæden
af at lære disse katte at kende,
og derved få lyst til at være
med i det spændende avlsar-
bejde, det er, at få en ny race
anerkendt.

Grethe Høj gd.rd, Odense.

Gornish Rex
Jeg er blevet opfordret til at
skrive lidt om korthårskatte
og hvad er mere naturligt og
kærkomment, end at fortælle
om den race, jeg selv har tabt
mit hjerte til: Comish Rex.

Min interesse for racen be-
gyndte i 1967, da jeg på en ud-
stilling så et par af slagsen.
Den ene havde noget, jeg den-
gang kaldte ,,d111,,, den anden
var praktisk taget nøgen. Ikke
desto mindre blev jeg vold-
somt betaget af deres elegan-
ce, deres intilligente udtryk,
jeg syntes at kunne spore i de-
res ansigter og, ikke mindst, af
deres kærlige snakken selv til
en fremmed, der bare stod d6r
og syntes de var interessante.
Min første tanke var: Hvor må
de være flotte med pels på!
Men så glemte jeg alt om dem
indtil jeg tidligt i 1969 så en
umnonce i en avis om Cornish
Rex killinger til salg" For at gø-
re en lang historie kort: Jeg
købte 6n af killingerne og be-
sluttede at ville gøre noget ved
pelsen. Der blev også importe'
ret en hunkat fra England, min
dejlige Senty-Twix Mia (som
døde for et par måneder siden i
en alder af 16 år), hvis pels var
pragtfuld tyk. Disse to danne-
de grundstammen i den besæt-
ning, jeg nu er i besiddelse af.
Men man kommer ikke langt

med pelsforbedringer med kun
to katte: Der blev importeret
endnu en hunkat fra England

og to hanner fra hhv. Amerika
og Norge, og efter næsten 20
fus selektivt arbejde, kan jeg
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med glæde konstatere, at alle
mine katte har den herligste
tykke bølgende pels, og en
elegance, der netop kendeteg-
ner katte med mit stamnavn,
og som netop er den væsentlig-
ste årsag til, at de på trods af
det lille antal udstillede eks-
emplarer, åå godt som altid er
blandt de nominerede dyr på
udstillinger rundt om i Euro-
pa.

I øjeblikket består bestan-
den af 7 hunner, 2 avlshanner
og 4 kastrater (både hunner og
hanner). De sidste 4 er alle
gamle (den ældste bliver 15 om
nogle dage!!); de har været
med til at yde deres bedste i
mit opdræt og nyder nu deres
velfortjente otium ved bare at
være til. Alle 13 er så forskelli-
ge af karakter som mennesker,
men der er fællestræk som
f.eks. intilligens, blidhed, snak-
kesalighed, hengivenhed, og en
værdig ro, som alle er besiddel-

se af. Derudover har de et sjæl-
dent talent for underholdning,
så for den sags skyld kunne vi
godt afskaffe fjernsynet, der er
altid mindst 4-5 klovne parate
til at underholde os med de
mest varierede programmer.

Cornish Rex er den ideelle fa-
miliekat. Både hvad angår
dens menneskefamile og dens
kattefamilie. I menneskefami-
lien er den altid parat til at
hjælpe tiL Den er med til at va-
ske op, tilberede maden, dæk-
ke bord, rede seng, putte i va-
skemaskinen, rydde op i skabe,
skuffer og sykurv; den hjælper
til når barnet sidder og tegner,
flytter rundt med blyanter og
papir og sidst, men ikke
mindst, den er meget interes-
seret i litteratur, idet den altid
lige netop finder d6t sted i bo-
gen eller avisen man lige er op-
taget af, for at anbringe sig på
det og med højlydt spinden til-
kendegive sin mening om det

skrevne. Den er desuden fanta-
stisk som varmepude til infilt-
rerede nakkemuskler! Inden-
for kattefamilien hersker der
også idyl. Det ses bedst, når 6n
af hunnerne har killinger. Da
deltager alle i "barnepasnin-
gen«, når killingerne først er
begyndt at kravle rundt. Han-
nerne kan ganske vist være
lidt hårde ved de små, men ba-
re ved den mindste pibelyd
strømmer de andre hunner til
og hannen giver skamfuldt slip
for skyndsomt at overtage rol-
len som den blide fader, der
blot vasker sin unge fra top til
tå.

Er man så heldig at kunne
have kattene fritløbende i na-
turen, er en Cornish Rex en
sand fryd for øjet i "det grøn-
ne«. Det, jeg nærmest kan
sammenligne den med, er ge-
parden. Dens slanke, høje ben
gør den adræt, og selv om den
bare ligger og slikker solskin,

KatteBrus
,,NATURE CAT"

Fyld kattepotten
med ca. 5 cm
NATT-IRE CAT

Når potten har
vdet benyttet
klmper gruset.

Fjen klumpen EfErfyld med

Naturprodukt, opløseligt i
vand. Opsuger vaede hur-
tigt. Garanteret asbestfri.
Billigt i brug.

o

08-286341
eller 05-22 43 61

HYGIEilIC.SAFE. CLEAN
AND BETTER VALUE

N

CAT
LITTE
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skal man ikke lade sig narre af
dens afslappethed, for lige
pludselig sætter den af og ind-
en man opdager, hvad der
egentlig skete, ligger den lige
så afslappet på en af ahornens
grene. Deres glæde og evne for
høje og lange spring bliver og-
så udnyttet til fulde indendørs,
deres yndlingsplads er toppen
af skabet i køkkenet, hvorfra
-takket være husets arkitekt

-de har udsigt over hele gaden,
og hvorfra de med varierede ly-
de kan meddele mig hvilken af
hundene fra nabolaget der just
er på besøg i vores forhave.

Af det ovenstående håber
jeg man vil kunne forstå, hvor-
for disse livlige og graciøse
katte i den grad har betaget
mig. Der er efterhånden en del
mennesker, der har fået øjnene
op for denne races charme, og

til min store glæde er der flere,
som kommer for at få sig en
Cornish Rex nr.2. Desværre er
der endnu mange, som lader
sig afskrække af kattens ydre,
der sandt at sige afviger noget
fra billedet af en almindelig
kat. Men giver man dem en
chance, er vi mange, der kan
bekræfte, at en Cornish Rex er
alletiders kat!

Susanna Bugge,

TOP 10
Racekatten og Darak har deres
egne TOP 10, og på disse li-
ster, er det kun egne medlem-
mer der kan deltage.

Jeg synes ikke disse TOP 10
er så fyldestgørende.

Det er således med de nuvæ-
rende TOP 10, at man bare kan
udstille rigtig mange gange, og

selv katte, der ike er så gode,
kan nå ret højt til tops.

Jeg ville foreslå, at alle tre
hovedklubber i fællesskab
kunne få Felis Danica til at væ-
re sponsor af de tyve præmier
til de vindende katte. F.D. er
som bekendt ret så velhaven-
de, og medlemmerne må hu-

ske, at uden de tre klubbers
medlemmer ville F.D. ikke væ-
re det F.D. er i dag. Er der Jy-
rakmedlemmer, der har lyst til
at ytre sig, så frem med kugle-
pennen til næste blad.

Venligst
Lis

a

?

Specialopdræt at siarnlforeign vvhite

llesultater:
llørslrolm B4: BIU. Best in Shou
Cr. Int.Ch.Angelica6 earnbi (35)
llarnburE 85:0I0. Best, in Shott
6r.IrrL.Ch.Angelica6 Saloo (35)
Aarhus 85: BI0. Best in shou,
ch.^ngelicaS tlhite BeauLy (35)
Hsrsholrn B5: 8I0. Nombis
Angelicaå trjhite EIIlott (35)
[4Unster g§3 [tJombls. Best in Shor,r
flngeIicaS LJhite Eltiott (35)

Killinger

hil'Ehedwis til salg

l'liIIerød 8ti: BI0. Best in Sho!,
Angelica§ lJhite cipsy (35)
0derse .86: 8I0-T0TAL. Best in ShoU
AngeIica6 trjhite Gipsy (35)
Hamm 86: BIO-ToTAL. !,tombis
AngelicaS trlhite Gipsy (35)
lJeunrUnster 87: BI0.Best in Shour
Gr. lnt.Ch.AngeIicaS Bambi (35)
Herlev 8?: BI0.Best in Shou.
Best of Best 2.
Ch.Angelica6 unite Gipsy (35)

Mona&Jørgen Lund
Helder alt6 3
2791DragØr ()1.536631
TTBEDSTET' 5IAt4,/OKH kiLling/unqdyr i l986
Ch.AngeIicaS trthite 6ipsy-
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Ci'din kat Whiskas som
tak for alt det, den g/r dig.

Whiskas er saftige kød-
stykker os lækker kraftig sky,
som din kat vil elske. Fordi
Whiskas indeholderalle
de næringsstoffer, en voksen
kat har brug for, i det rette
forhold.

Whiskas er også økonomisk
i brug, fordi katten altid spiser
op.

Whiskas findes i 6 varian-
ter, så din kat altid kan få sund,
varieret mad.

Vælg mellem ferkræ,
hjerte, vildt, oksekød, kød og
lever eller fisk.

tilhiskas - hvis du elskeren kræsen kat.
Master Foods a-s, Fabriksparken 10, 2600 Glostrup
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Da der sid,en d.en ord.inære generalforsamling i Ålborg 1986 hør uerseret forskellige rygter om
Stisse Leiditz og den øf Susanna Bugge pdstdede eksklusion afJyrøk rned nøuns næunelse fra to-
lerstoleq finder ui i bestyrelsen, det er hotekt øt lade Silsse Leiditz fd følgend.e indlæg optaget i
Huæssebrættet. p.B.V. Hønne Sofie.

s.åSfrfi8*8ffin"
snyderi?

På Jyraks ordinære generalfor-
samling i Ålborg rejste Susan-
na Bugge sig pludselig op, og
helt umotiveret meddelte hun
forsamlingen, at jeg var eksklu'
deret af Jydsk Racekatteklub.
At det er usandhed ved hun li-
ge så godt som jeg.

Som bestyrelsesmedlem må
man gå ud fra, at Susanna
Bugge kendte Jyraks dauæ-
rende love, som forlangte 2/3
majoritet for at ekskludere et
medlem og at man skulle have
været medlem i rnindst 3 ml.-

neder for at have stemmeret
ved en generalforsamling.

Jeg var indstillet til udeluk-
kelse, som det blev kaldt. Min
brude var, at jeg havde hjulpet
et nyt og uerfarent medlem til
at få sin ret, da Kurt Petersen

- bestyrelsesmedlem og hans
daværende kone Jane Petersen

- redaktør af Hvæssebrættet

- forsøgte at snyde hende for
hendes ejerret til katten Tami
kos Anja og Anjas kuld på 4,1
killinger.

Forhistorien er.' Jenny Svenne
sen købte i 1970 en perserkat
af Jane og Kurt Petersen. Den
var billig, for det var ingen ud-
stillingskat og parret regnede
den ikke for meget. De betinge-
de, at den skulle parres med
deres hankat Peppone van
Chateau Blance.

Jeg kom ind i billedet på Jy-
raks udstilling i Bellevue Hal-
len 11-12 september 1971. Ved
et bur stod Jane eller Kurt Pe
tersen eller dem begge og viste
colourpointkillinger frem, det

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

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

AF FREDENSLUND:
Lis Rhymer Friis

Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø
telefon 09-89 15 03

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

VON TRIPWITT:
D. Hansen & R. Krihler

Toften 41, 6330 Padborg
telefon 04- 67 01 76
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Chant Dar Ome's tre Chrncilla_ungkattc - Feodora, Ferdinand og Franceska

Mine tre små "mirakler"
skete ikke af sig selv

- siger opdrætter Lone Klein, Gramrolighed, Kolding.
Lone Klein er den lykkelige ejer af7

racekatte, hvoraf de tre "uldbundter"
på billedet er importeret fra vel nok en
af verdens bedste opdrættere. Efter et
par måneder med almindelig, dansk
h jemmefodring kunne Lone Klein se på

killingernes 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
p/d som luldkost - og efter blot
6n måned siger Lone Klein
begejstret: "Det er helt
fantastisk. Så flotte pelse mindes

leg ikke at have set.

Kattene trives som aldrig fpr. Jeg
kan varmt anbefale Prescription
Diet. I øvrigt også den variant
som hedder c/d. Den giver jeg
nu som fuldkost til mine voksne
Hellig Birma'er. De kan li' det,
det er rigt på protein, fedtstoffer
og vitaminer - og samtidig så let

at mængden af
er blevet mærkbart

nedsat. Også hos de
voksne katte har jeg

konstateret en smukkere
pels - efter Prescription
Diet c/d".

Diætkost fra firlægen.
fHrrEl hescriptitm Diet.
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JYDSK RACEKATTE KLUB
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Tilsluttet:
Fdddral,on lnlernationale

FAline, Svejis

Stiltet 1934

Jre errLnGER MEGETz AT DEN TIDLIGERE FoRMnruo RICHARDT PEorRsrru's
BERETNING FOR ANTT 1986 VED EN FEJLTAGELSE DESVÆRRE IKKE VAR UD-
SENDT SAMMEN VED REFERATET FRA GENERALFORSAMLINGEN,

BESTynTTSEN OG REDAKTIONSUDVALGET HAR DERFOR - AF ØKONOMISKE GRUN-
DE - vALGT AT INDLÆGGE BERETNTNGEN HER r HvrssrsRÆTTET NR, 1 1987,

PA FORHAND TAK FOR JERES FoRSTAELSE,

MANGE HILSENER
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JYDSK RACEKATTE KLUB

Tilsluttet:
Federation lnternationale
Feline, Svejts

Stiftet'1934

FORIVIANDSBERETN I NG FOR ARET 1986

ITMLBITYER

Det har været et turbulent år. Jeg ville dog have ønsket, at det
jkke havde været tjlfældet. Den række af generalforsam'linger, vi
har set de seneste år - også i 1986 - virker dræbende på a1 ak-
tivitet og initjativ.0g så skal man ikke glemme, at det er res-
sourcekrævende. Det er mit håb, at vi med den ekstraordinære GF i
1986 har sat punktum for disse tilfælde. Alle stridjgheder m.v. må

på traditionel vjs kunne klares på en ordinær generalforsaml ing.

Til trods for råb og advarsler om medlemsflugt, og hvad ved jeg,
har klubben nu den største medlemsskare nogensinde. Pr. 31.i2.86
ialt 7247 medlenrmer, heraf 850 hovedmedlemmer. Til sammenligning
med 1985 en fremgang på 47 hhv 40.

j 1986 er der på landsplan udstedt ialt 4042 stk. mod 3478 stk i
1985, en markant stigning på 564 stk, hvoraf JYRAK alene tegner
sig for 275 - næsten halvdelen. Af det samlede antal tegner JYRAK
sig for 7642 nod Racekattens 7426 og DARAK's 974. Det er tal, der
er tankevækkende, sjældent har man set så markant en forske'l klub-
berne 'imel I em.
Nyt er det, at JYRAK idag stort set er en perserklub, idet antallet
af udstedte stamtavler her udgør 1208 (incl semjlanghår).

I 1986 har der i lighed med tidligere år været afholdt flere hobby-
udstillinger. Det er et stort arbejde, studiekredsene 1ægger i, at
gøre kattene "P0PULÆRE". :

Klubben ønsker fortsat at støtte hobbyudstillingerne i studiekred-
sene - blof de ikke tager form af "mini"udsti1 I inger.

Der er idag et stort antal studiekredse. Det største nogensinde,
nren det betragter vi som noget positivt.
Desværre står det ikke så godt ti1 i Jyllands største by, Arhus.
Et forsøg på at starte op gav ikke det ønskede resultat. Det er
vort håb, at 1987 vi1 bringe nye tider tjl Arhus.

1986 har været et år med en eksplosiv udvikling i antallet af
udstjllede katte. Den første advarsel om nye tider fik vi i Sønder-
borg, hvor vi - tjl trods for rekord - måtte afvjse ca.150 katte
pga plads- burmangel.
Efterårsudsti 1 1 i ngen bl ev større. Det skyl des, at vj havde sj kret
os mulighed for at leje burmateriel hos DARAK, så vi kunne undgå
afvj sni ng af ti 1rne1 di nger.
Besøgsmæssigt har de ikke helt levet op til det optimale. Den første
egentlige forårsdag med megen soi og varme faldt uheldigvis på vores
udstillingsweek-end i Sønderborg.
Det nedslående resultat var kun ca. 1100 besøgende.
Odense derimod - dejligt regnvejr - gav ca. a0O0 besøgende, stærkt
nedvjrkende til et positivt resultat på udstillingssiden.
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Ny teknologi i hverdagen. Det er idag ikke kun en drøm, men et
resultat. Vj har stor glæde af den indkøbte PC'er, hvortil vi
i 1986 indkøbte det sidste program/udstyr.
Endvidere blev det nødvendigt j 1986 at anskaffe en ny kop'ima-
skine samt en skrivemaskine. Alt i alt må det nu konstateres, at
klubben på det kontormæssige er ved at være veludrustet.
Der er stadig grobund for en konsulentordnjng i JYRAK. Det be-
kræfter b1.a. nogle anmeldelser om misrøgt mv, der dog ikke har
ført ti1 nogen egentlig aktion overfor de pågæ1dende.
Heldigvis bruges konsulenterne også til andet - såsom besvarelse
af spørgsmål om fødsler, fodring,køb af kjllinger osv.
Det havde været mit Ønske, at knytte tættere bånd tjl konsulenterne
i 1986, men det var, som 0m "1ysten" gik i foråret.
Det er mit ønske, at det vil lykkes for den nye bestyrelse i 1987,
da ieg er sikker på, at det vjl være til stor gavn for klubben.

Jeg har med vitje glemt Hvæssebrættet til dette tidspunkt. Vi føler,
at vi med bladet efterhånden har oparbejdet et "tjdsskrift", der
er enestående indenfor kattesport i Danmark. Ihvertfald, hvis vi
sammenl igner med de andre klubber.
Det kan bl.a. læses ud fra en meget stor stigning i abonnements-
skaren - altså betalende.
Hertil kommer flere opringninger fra personer, der ønsker medlems-
skab, fordi de hos venner eller bekendte har set det pragtfulde
medl emsbl ad.
Konklusion: - her må der ikke spares.

Desværre et sort punkt i 1986 beretningen.
Efter et år (1985), som blev anvendt tjl at opbygge et stabilt
fornuftsbetonet samarbejde med Racekatten og DARAK j FD, et arb
der fortsatte i begyndelsen af 1986, men til gengæld 1ed skibbr

og
ej de
ud

henjmod slutningen af året, da Racekatten pludsel ig - og uden varsel -
meddelte, at de ville afholde en jnternational udstilling i Solside-
hallen i Aalborg. Trods vores og DARAK's kraftige protester gennem-
føres denne udstilling.
Jeg ser gerne dette spørgsmå1 debatteret, så en ny bestyreise klart
ved, hvad medlemmerne ønsker. Der er meget, der tyder på, at kon-
kurrencen klubberne imellem bliver skærpet. Det betyder et stort
arbejdspres på bestyrelsen. Et pres, der kan blive urimeligt stort,
men måske er det på tide, at drage nytte af professionelle folk
tjl forarbejdet før en udstilling.
Det ville være dejligt med en sådan hjæ1p i klubben - ikke nødven-
digvis i bestyrelsen, men til rådighed.
Det er sandsynligvis den eneste vej frem til gode sponsorkontrakter
og omtale i aviserne ud over det norma'le. Det er også der nye ideer
skabes - ideer der giver publikumsbesøg osv.

Ud fra oplevelser mv j 1986 kan der opstilles følgende for 1987
og fremtiden.
- Der skal som tidligere nævnt satses på Hvæssebrættet. Det er et

aktiv, som klubben kan få meget gavn af.
- Desværre en gentagelse fra 1985 - udbygge samarbejdet med kon-

sul enterne

- Successen j 86 på udstillingsfronten har vist, at der bør ind-
købes nyt burmateriel - så klubben undgår den dyre burleje ved
store udstil linger (Kr. 50,- pr. stamme + transport fra Sjælland).
Endv'idere bør der arbejdes vjdere på ideen med buropbevarings-
rammer på hjul. Det vil spare på slidtagen under transport.

- Sidst,,nen jkke mindst. De synlige og usynlige fraktioner, der
er dannet, skal nedbrydes. Det må være alle medlemmernes for-
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nemmeste mål at sikre JYRAK som den største - og bedste -
klub i Danmark.

- Fortsættelse af samarbejdet med andre foreninger/organisationer,
der arbejder tjl fælles bedste for kattene.

- Vi må ikke hvile på det gode resultat, men via professionel
hjæ1p intensivere jndsatsen.

Jeg 9år som formand, jkke i protest, ikke i trods mv. men fordj
1. Jeg har følt det ødelæggende for et solidt stykke arbejde, at

skulle 1ægge a1 for mange og unødvendige ressourcer i general-
forsamlinger - ordinære ok, men ikke ekstraordjnære, der som

tidl igere nævnt dræber injtiativ og virkelyst.
2. Jeg har siden 11.08.86 arbejdet i et udviklingsiob i København,

og det erikke tjlfredsstillende for klubben. Jeg fø1er efter
25 år i JYRAK, at klubben bør have det bedste, og det kan jeg
pt jkke yde. Det er derfor mit håb, at den nyvalgte bestyrelse,
- efter idag - må få støtte fra alle sider, så den kan koncen-

trere sig om arbejdet for klubben - for medlemmerne - og for de
de jnteresser, der knytter sig hertil.

Til sidst er det mig magtpåliggende at nævne, at ieg'ikke er modstander
af ekstraord'inære generalforsamlinger, men hvis de ikke har bund i
katastrofer af økonomisk art eller lignende, vil jeg til enhver tid
modarbejde disse og støtte den siddende bestyrelse.
Det er nemlig på den interne ro, klubbens fundament og styrke skal
bygges.



var deres med stamnavn Tami-
ko. Jeg lagde mærke til en da-
me, der tit kom hen til buret,
men blev vist væk, hun gik og
så meget ulykkelig ud. Ifølge
kataloget var kat og killinger
Jenny Svennesens og ikke Ja'
ne og Kurt Petersens. For at få
nærmere rede på det forhold
kontaktede jeg Jenny Svenne'
sen. Hun fortalte, at Jane og
Kurt ikke havde vist spor inte
resse, hverken for katten eller
for at oplyse hende om klub'
bens regler og love, hun vidste
intet som helst. Først da hun
ringede og fortalte, at Anja
havde fået nogle mærkelige
killinger, der efterhånden hav-
de fået forskellig farve i ansig-
tet og på kroppen, kom der liv i
ægteparret. De ankom hurtigt
til Jenny Svennesen, og så På
killingerne, der var colour'
point, og derefter fortalte de

hende, at Anja var udstatione'

ret hos Jenny Svennesen og at
killingerne skulle have stam-
navnet Tamiko. Nu ville de re-
kvirere stamtavler til dem. Jeg
spurgte Jenny Svennesen, om
hun da ikke havde betalt for
katten? Jo, svarede hun, den
var betalt kontant med en
check og parringen blev som
aftalt betalt med en killing.
Jeg forklarede så Jenny Sven-
nesen, hvordan hun skulle søge
stamnavn og skrev direkte til
Felis Danicas formand, Edel
Ringsted, og forklarede sagen
og spurgte, om det var lovlig
fremgangsmåde. Det var det
selvfølgelig ikke, når der var
bevis for at katten var betalt.
Sagen ville blive behandlet på
førstkommende Felis Danica-
møde.

Referat i Hvæssebrættet af
Felis Danica møde den 7. janu-
ør 1972. Punkt 4. En sag om
ejerforhold til stamnavn: I en

strid mellem en sælger og en
køber til en hunkat, hvor hun-
katten er blevet parret hos sæl-
geren, har forretningsudvalget
besluttet, at sælgeren ikke har
været berettiget til at få kuldet
indregistreret i sit eget stam-
navn, hvorefter stambogsfø-
ringen vil blive ændret til kø-
bers stamnavn. Susanna Bug-
ge mente, at det var vores op-
gave at beskytte »nye« ejere
mod at blive udnyttet af "gam-
le" ejere. Flertallet henviste til
F.I.F.E's love art. 10: Den
som ejer moderen, bliver ejer
af killingerne. Trods denne
hendelse forsøgte Jane og
Kurt Petersen støttet af deres
gode veninde Henny Knudsen

- nu Thehøj Kokarder - den-
gang næstformand i Jyrak, at
få mig ekskluderet af klubben,
som det hed - for utidig ind-
blanding. - På genralforsam-
lingen d. 26. februar 1972.Den
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generalforsamling har en af re-
korderne i ukorrekthed. Man
blev ikke kontrolleret ved ind-
gangen, enhver kunne altså
komme ind og stemmesedler
blev udleveret til alle. Nogle
unge mennesker, som sad ved
siden og i nærheden af mig,
spurgte mig til råds om, hvor-
dan man skulle forholde sig.
Kurt Petersen havde meldt
dem ind for en uge side4 givet
dem medlemskort og sagt, at
han nok skulle betale for dem,
de skulle bare møde op og
stemme for Stisse Leiditz's
udelukkelse og de kendte an-
dre, der var tilstede med sam-
me besked. Jeg tog end ikke or-
det for at redegøre for sagen,
jeg var bedøvende ligeglad
med udfaldet, forjeg agtede at
melde mig ud af Jyrak, da jeg
ikke ønskede at være medlem
af en klub, hvor bestyrelses-
medlemmerne havde så lav
moral. Formanden Lilli Hu-
sted var den ene stemmeoptæl-
ler, en ven af Kurt Petersen
den anden, Lilli Husted tog al-

le stemmesedlerne med hjem
og konstaterede en fejltælling
på 10 til Jane og Kurt Peter-
sens fordel hos den anden op-
tæller. Trods dette måtte den
nye sekretær Lene Casselgren i
sit referat af generalforsamlin-
gen skrive: At den skriftlige af-
stemning viste knap 213 af. de
fremnrødte var for en udeluk-
kelse af Siisse Leiditz fra gene-
ralforsamlingens ophør. For-
manden Lilli Husted ønskede
ikke genvalg, officielt på grund
af manglende tid. Sekretæren
Ingelisa Børresen forkyndte
for forsamlingen, at hun ikke
ville fortsætte i bestyrelsen på
grund af den behandling, der
blev mig tildelt. Ønsker man at
læse hele referatet, står det i
Hvæssebrættet nr. 18 årg.
1972. Jeg stiller gerne både
Hvæssebrættet og katalog til
rådighed. Min fremstilling af
sagen, kan Jenny Svennesen
med stamnavn "af Bækgår-
den. bekræfte.
At Susannø Bugge ikke ued

besked med ølt dette er udeluk-

het, hun var medlem af besty-
relsen og med på generalfor-
samlingen, desuden må man
formode, hun læser Hvæsse-
brættets referat. Jeg meldte
mig ud af klubben skriftligt til
kasserer Helmuth Jensen i
Kolding. Jeg fik bekræftelse
på, både fra ham og fra hans
kone Grethe Jensen, som var
stambogssekretær - at jeg ik-
ke skyldte klubben noget.

Det sendte jeg til Racekat-
tens formand, Edel Ringsted
og blev derefter medlem af den
tids største, mest velorganise-
rede og mest velhavende klub.
Det medlemsskab varede til et
års tid efter, at Edel Ringsted
ikke var formand længere.

Lene Casselgren ringede mig
op og fortalte, at der ihke var
stemmer nok til at udelukke
mig, hun håbede jeg blev i Jy-
rak.

Jeg svarede, at jeg høude
meldt mig ud, det var helt ude-
lukket, at jeg ville blive.

Srisse.

Vedrørende
Hørsholmudstillingen

endnu engang
I fortsættelse af indkegget side
30 i Huæssebrættet nr. 4/86
h,an jeg fortælle følgende:

Min choko siam hankab og
jeg deltog ligesom så mange
andre og som Joy og Lis. Vi
havde en god dag, hvor vi fik
hilst på bekendte fra nær og
fjern og Charlie fik sit certifi-
kat. Vi kom også godt hjem
igen, og alt var såre godt indtil

mandag, hvor Charlie ikke spi
ste sin aftensmad. Nå, tænkte
jeg, det kan være en fiks id6.
Tirsdag gik også uden tegn på,
at han ville spise. Han spadse-
rede heller ikke rundt, men lå i
sin kasse og sov, og når jeg
kom og ville snakke, kiggede
han på mig og lagde hovedet
ned og sov videre. Jeg gav ham
vædske i munden med en in-

jektionssprøjte (uden nål) uden
noget positivt resultat. De få
gange han gik ud af kassen,
var det for at kaste op, men
snart var det kun grønt skum,
og hans øjne var blevet helt
rødrandede, man kunne se at
han var meget dårlig. Onsdag
morgen gik jeg til dyrlæge
med ham, da kunne han ikke
stå på sine bagben, men faldt
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om på siden. Jeg tog hans tem-
peratur onsdag morgen, men
tilsyneladende virkede mit ter-
mometer ikke - troede jeg -for der var ikke noget udslag
overhovedet. Da vi kom til dyr-
lægen sagde hun jo med det
samme, at han rigtignok så no
get forpint ud, derpå tog hun
hans temperatur med et digi-
taltermometer, og så forstod
jeg godt, hvorfor jeg troede, at
mit eget termometer var gået i
stykker. Temperaturen viste
under, hvad der kan aflæses på
et almindeligt termometer.
Dyrlægens reaktion kom
prompte, hun er en dame uden
omsvøb og hun sagde: "Tag af-
sked med din kat, vi beholder
ham og prøver at give ham et
drop i den forpote, hvis vi kan
være heldige, men du skal ikke
regne med at se ham mere«. På
en eller anden måde var jeg for-
beredt på noget sådant, da jeg

kunne se, hvor dårlig han var,
men jeg var meget ked af det
da jeg kom hjem.

Næste formiddag var det
med bankende hjerte, jeg rin-
gede til dyrlægen for at høre
nyt og tro det eller ej. Han hav-
de klaret det. Han havde fået
drop, som havde livet ham ge-
valdigt op, og nu havde han
det meget bedre, men var dog
stadig så afkræftet, at han
skulle blive hos dyrlægen. I lø-
bet af fredagen spiste han lidt
ved egen hjælp, og fredag ef-
termiddag hentede jeg ham
hjem. Han blev meget forkælet
de følgende dage, og han kom
sig fint. Et af hans ni liv er
brugt, men hvad gør det, når
han har så mange igen? Men
alligevel - alvoren i denne hi
storie er altså bare, at også vi
havde en ,souvenier. med
hjem fra Hørsholm, og på nu-
værende tidspunkt har jeg

endnu ikke afklaret med mig
selv, om vi mere tør deltage i
en udstilling, når det er med
livet som indsats.

Jeg henstiller i hvet fald til
samtlige katteklubber, at man
er omhyggelig med rengøring
af bure, og at man er omhygge-
lig i dyrlægekontrollen, hvad
så end denne virus har været
foranlediget af. Noget har der i
hvert fald været galt, når så
mange katte er blevet dårlige.
Jeg har hørt om flere andre til-
fælde, dog ikke så alvorlige.

Og prisen for hele denne ke-
delige episode? Ja, den skal
vist forbigås hurtigt, men en
ting er sikker, selvom det hav-
de været en 2-dages udstilling,
og jeg havde boet på det dyre-
ste hotel i København, så var
dette alligevel blevet dyrere.

Hanne Bassøe
Kraged,osen 60

5250 Odense SV.
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PEGU YOMA killing
- så udvælg dig snarest den bedste af killingerne.

P
Avlshan: Brun Burma int. ch. Moso af Pegu Yoma
3x BlO, 1x BlR,3x NOM BlS,3xvinderAf avlskl. i 1984
Bedste øvrige korthårskat i modsat køn 3-Falke 1981
Bedste øvrige korthårskat i modsat køn Herlev 1983

Avlshan: Creme Burma int. ch. Honesty v. Ashadjah
Ex 1, BIO i killigekl. i Hamburg 1984
Cac, BIO Odense 1984
Cac Herlev 1985
Champion KB hallen 1985
Cacib Randers 1985
Cacib Hamburg 1985
lnt. ch. BIO Hillerød '1985

Af Pegu YomaKillinger: født 7. marts 87 efter
int. ch. Honesty v. Ashadjah og

Nørrs Red Dafne

Killinger: tødt ca.24. marts 87 efter
int. ch. Moso af Pegu Yoma og

Nørrs Tortie Abelone

Burmakatteopdræt i farverne
brun - blå - tortie - rød - creme

Sterna Gilbe
Miltonsvej 21 . 8270 Højbjerg
ilf. 06 27 10 02

t7
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)»Flinke
har det fra

Debatoplæg
Jy llandspo s ten 16/2-87

Hvorfor bliver nogle huskatte
flinke og menneskevenlige,
mens andre er nogle krasse sa-
taner, der ikke er til at komme
i nærheden af?

Det ved vi ikke, men et hold
zoologer fra universiteterne i
Ztirich og Cambridge har fun-
det ud af noget overraskende:
En hunkats forskellige kuld
kan godt falde vidt forskelligt
ud, men hankattens indflydel-
se på afkommets karakter er
helt konstant. Enten får han
venligt afkom, eller også far
han vildt alkom med de for-
skellige hunkatte.

Zoologerne er gået grundigt

katte
faderen«(

til værks. De har ifølge tids-
skriftet Animal Behavour star-
tet med at klarlægge, hvad der
egentlig menes med en flink
kab, og om folk mener det sam-
me med det udtryk.

De har målt, hvor ofte katte
søger kontakt med mennesker,
og hvordan de gør det, og det
viser sig, at stort set alle men-
nesker har samme opfattelse
af, hvilke katte der fortjener at
blive kaldt flinke. Dernæst har
zoologerne så set på kattene
fra de forskellige kuld. Det vi-
ser sig at de flinke katte typisk
havde de samme fædre, og at
der ikke kunne være tale om

tillært adfærd sikrede man sig
ved, at afkommet aldrig så far-
katten.

Derimod var der ingen ten-
dens til, at de bestemte hun-
katte fik en bestemt slags kil-
Iinger.

Man kunne altså konklude-
re, at kattekillingerne, enten
de var flinke eller vilde, "havde
det fra faderen".

Huad nxener I
om dette?
Jeg kunne tænke mig, at få en
lille debat om, hvilke iagttage}
ser medlemmerne har gjort i

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

Foto:
Gr. lnt. Ch. Dauphin van Coppelstock

Opdræt af siamesere i forskellige
farver. Kærlige, tillids-

fulde killinger
lejlighedsvis

til salg.

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

Telefon 04 54 55 47
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denne forbindelse. Mine 2 avl-
shunner, som ikke har fælles
urner overhovedet og som følge
deraf meget forskellige i tem-
perament, er begge parret med
samme hankat, og jeg mener
at kunne fastslå, at de kuld der
kommer, er meget præget af
moderens sind også, samt den
form for yngelpleje moderen
udviser, altså arv fra begge
forældre * miljø. Og i de en-

kelte kuld er der meget store
forskelle på temperamentet
killingerne imellem, så jeg kan
ikke rigtig godtage det, der be-
skrives i denne artikel om, at
alle killingerne udelukkende
ligner deres fader, når det drej-
er sig om temperament. Men
måske tager jeg fejl. Derimod
mener jeg at have iagttaget, at
tortie katte er mere "sippede"
end de fuldfarvede af samme

kuld. Jeg ville meget gerne hø-
re medlemmernes mening om
disse ting. Er der nogen afjer,
der har lyst til at deltage i de-
batten, hører vi meget gerne
fra jer, men gerne med forhold-
svis korte indlæg, så vi kan få
det belyst fra flere synsvin-
kler. Vi kan jo aldrig lære for
meget om vores dyr. På for-
hånd tak for jeres ulejlighed.

Elna Lykke.

Nu kan vi berynde at se land!
Vores drøm, om at få en ny kat
anerkendt i Danmark, som en
race, begynder at tage form.

Den nye bestyrelse giorde
også alt, for at Sokoke kattene
blev behørigt set og hørt. Men
det ville også være synd andet,
for det er efter min mening det
smukkeste og reneste natur-
dyr der findes.

På udstillingen var der ti
katte, alle der findes i Europa.
Mange glædede og frydede sig
over dem. Man ved, at der hvor
de lever vildt, er man begyndt
at fælde skovene, således at de
mister deres oprindelige op-
holdssted, og hermed går deres
undergang i møde. Vi har hørt,
at zoologer i Kenya forsøger,
at få steder fredet. Det viser
sig nemlig, at der findes hellige
grave, som de gamle indfødte
endnu ofrer ved. Stedet er og-
så beboet og bevokset med dyr
og planter, som ikke findes an-
dre steder. Herhjemme kan vi
prise os lykkelige for at Gloria
Møldrup har taget to katte
med sig hjem, og påskønner
dem, der vil være med i det
slidsomme, men dejlige arbej-
de, at se kattebestanden vokse
og blive enanerkendt race, for
kun herved kan vi bevare et

smukt og dejligt dyr. En tak
skal Iyde til hele bestyrelsen
med hjælpere for en god og ve}
lykket udstilling i Herning.

Grethe Højgdrd,
Sokoke-ejer.

Kattebid
Vedrørende kattebid: Giu ikke
børn Tetracyklin i forbindelse
med kattebid. Det giuer gule
tænder, og det gullige forsuin-
der ikhe sidenhen. Lad lægen
finde et andet præparat uden
denne kedelige biuirkning.

Skal det lykkes?

TIL LYKKE

Vi uil gerne gratulere John
Dunuald Larseg der i nou-
ember 86 bestod suende-
prøuen som tjener, og som
et led i prøuen haude pyntet
dette smukhe og meget op-

findsomme festbord.

wt
Føruerne er holdt i

huidt/grønt og guld. Vi gæt-
ter pd" at den unge mand
har hentet inspiration i det
hjemlige miljø.

Redaktionen.
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Konstrlerter
Skulle du have spørgsmål at
stille vedr. udstillinger, forbe-
redelse etc., fodrring, 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 50 kr. Jyrak betaler resten
under forudsætning af, at man
benytter den nærmest boende
konsulent. Har du sygdoms-
problemer henvend dig da til
den nærmeste smådvrs-
dyrlæge.

KONSULENTER:

Inge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1

6400 Sønderborg.
TIf. 04 42 94 56.

Inge Bilsted
Højdevej 36
2670 Greve Strand.
TIf. 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
Bøgebjerg 7
5471 Søndersø.
Tlf. 09 89 15 03.
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Susanna Bugge
Kærlodden 7,
8320 Mårslet.
Tlf. 06 27 28 t9.

Studiekreds
Nordjyllønd
Norma Hassing,
08 42 13 18

Åtborg,
Dorte Kaae
08 15 93 18

Midtjyllønd:
Aase Christiansen
05 95 73 06

Vestjylland:
Elna Lykke
05 27 9L 11 lok. 39

Århus:
Gurli Nielsen
06 24 39 52

Fyn:
Kis Østerby
09 82 t8 44

Ghampion-
galler-et
skal ikke kun bringes 1 gang
årligt, men gerne være løbende
orientering, hvorfor vi beder
jer indsende jeres billeder til
Lis Nielsen, som vil bringe
dem i bladet.

Bestilling
på informationer fra klubben
bedes vedlagt frankeret svar-
kuvert med tydelig navn og
adresse.

l-æser-
brevkasse
Redaktionen planlægger, at
starte en læserbrevkasse. Så
kom endelig frem, hvis der er
spørgsmål I går og tumler med
derhjemme. Alt vedr. katte har
interesse.

oBs!
Udstillere bedes være opmærk-
somme på, at tilmeldingsblan-
ketterne er ændret i klassebe-
tegnelserne, så benyt venligst
fremover de nye tilmeldingsb-
lanketter. Det letter arbejdet
med katalogisering. På for-
hånd tak.

Stamnavn
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 år efter ens død.

Pris: Kr. 250 betales samti-
dig med indsendelse af ansøg-
ning af stamnavn.

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 priser er incl. moms.

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

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

Transferl)....
Stamnavn
Titelpåføring af aner2l
Autorisation af hankat3)
Killingeliste{l ....
Registreringsbeviser0-3mdr. . . . . .

Registreringsbeviser3-6 mdr. . . . . .

Registreringsbeviser 6-12 mdr. . . . .

66,30
97,50

t28,70
159,90
65,50

85,00
125,00
165,00
205,00

80,00

Pris
excl.

moms

Pris
incl.

moms

40,00
40,00

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

105,00

{nnulering af stamtavler fore-
tages ligeledes gratis af stam-
bogssekretæren.

Annoncepriser
Opdrættere
side lgang 4gange
lll 400 1400
u2 200 700
Ll} 150 500
ll4 100 350
Ll8 50 180

1) Stamtavlekopi hvis original-
stamtavle er bortkommet. Ko
pier beror hos stambogsføre
ren i 3 mdr. efter anmodnin-
gens modtagelse.

2) Titelpåføring af aner på
stamtavlen koster 25,00 pr, ti-
tel. Opnåede titler på egne kat-
te påføres 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-
Fe kokarden gennem Felis Da-
nica.

Husk at få kontrasignatur
påfwt dommerbedømmelsen,
såfremt dommeren tidligere
har tildelt din kat certifikat.

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

Ønskes hankabten opført i
Hvæssebrættet "Til avistjene-
ste", bedes man rette henven-
delse til Elna Lykke. Det sarn-
me er gældende for "Opdræt-
ter" annoncer.

Administrative farveændrin-
ger på stamtavlen er gratis, og
kan foretages 1 gang indtil
katten er 10 mdr. gammel. De-
refter kan katten kun farve-
flyttes ved at blive udstillet, el-
ler gennem Felis Danicas for-
retningsudvalg.

Ejerskifte påføres gratis af
stambogssekretæren.

1 gang
700
350
250
r75
85

Annoncepriser er excl. moms.

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

Opdrætter og avlsannoncer kr.
73,2O for et kalenderår for de
første 5 linjer, og 20 kr. for
hver påbegyndt linje derudov-
er for et kalenderår.

32,75
32,75

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

Firmaer
side
UL
u2
1/3
lt4
1/8

4 gange
2400
t200
900
600
300

StudiekredsmØde
var så livagtigt, at vi næsten
fik veer, og derfor bekom det
os meget vel, da vi bagefter fik
gløgg og hjemmebagte vafler.

3. februar havde vi besøg af
vor sprudlende daværende
næstformand Hanne Sofie
Sneum, og en dejlig Hellig Bir-
ma. Denne aftens emne var se-

milanghår. Birgitte Johansen
medbragte Somali og Baline-
ser.

10.3 kom Vera Lange fra Ål-
borg og fortalte om sit og Kat-
tens Vaerns arbejde for de
hjemløse katte.

Nu glæder vi os til næsl,e mø-
de, hvor Lis Rhymer Friis
kommer og fortæller om abys-
sinier og siameser.

Ililsen Normø Hassing
ag Kis Gømmelgård.

Hermed en lille kattehilsen fra
Jyraks nordligste studiekreds.
Vi startede sæsonen med en
hobby-katteudstilling i Ung-
domsborgen i Frederikshavn.

Her deltog ca. 60 katte, og
da det var første katteudstil-
ling i Vendsyssel, var nysger-
righeden stor.

Der kom ca. 1400 tilskuere
takket være en fin forhånd-
somtale i pressen. Udstillin-
gens "Mis Frederikshavn«, kå-
ret af publikum blev (naturlig-
vis) en huskat fra oplandet til-
hørende en 12 årig pige. Alt
ialt et vellykket arrangement,
der gav Jyrak et pænt over-
skud.

25.11.86. Næste aktivitet
var foredrag af Stisse Leiditz,
om kattefødsler. Foredraget
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Studiekreds Fyn
Lørd.ag den 17. januar afholdt
vi møde i Odense med Inge
Nord, som gennemgik perse-
ren. Det var et meget fint be-
søgt mødg og som et tidligere
møde om perserkatte, havde
mange medtaget deres dyr.

Det var ligeledes en fin gen-
nemgang af standarder, farver
og ernæring, som Inge Nord
gav os, og vi siger endnu en-
gang tak til Inge.

Lørdag den 28. februar af-
holdtes møde, med Allan Kier-

ulff som foredragsholder. Der
blev gennemgået avls- og op-
drætsmodeller. Ligeledes et
kartotekssystem, som kan bru-
ges til udvælgelse af avlsdyr.
På grund af snestormen havde
mange holdt sig hjemme.

Kis Østerby.

J

Program for studiekredsert
forår 19,87

Den 10.03.87.

Velkonrmen i klubben
1. Kort indledning viDorte Ka-

ae, hvor der blev fortalt, hvad
Jyrak er, og hvilke fordele
man har af at være medlem af
en katteklub.

2. Opdeling i grupper efter kat-
teracer.

3. Aftenens katte præsenteres -
rød perser og huskat.

4. Information i grupperne. Da
hver gruppe består af en erfa-
ren opdrætter/udstiller fik
man lejlighed til at spørge løs
om udstilling, klubarbejde,
kattehold m.m.. Desuden til-
deles en kontaktperson.

5. Aktuel klubinformation.

Den 07.04.87.

Ernæring og sygdornme
u/dyrl.æge Vogt
Hvilken ernæring katten behøver
for at trives, dette er specielt vig-
tigt for killinger og gravide hun-
katte, men så sandelig også for al-
le andre katte. Desuden fortalte
dyrlægen om forskellige sygdom-
me.

Den 05.05.87.

Kend din kal
De første 10 uger af killingens liv
vileif Henriksen.

Her fortælles fra det øjeblik kil-
lingen bliver født og til den dag,
den er parat til at skifte hjem.

De næste 10 år v/Grethe Han-
sen.

Når killingen kommer ud i et nyt
hjem, er det vigtigt, at den får så
god en start som muligt, for at det
bliver en glad og rar kat.

Aftenens katte er denne gang
chinchilla i henholdsvis perser og
british shorthair.

I begyndelsen af august uil der
bliue arrangeret en bustur til hat-
teudstilling i Gøteborg. De nænne-
re detaljer uil bliue udsendt senere,
men det bkuer båd.e billigt, hygge-
ligt og nemt at deltage.

På studiekredsens vegne
Dorte Kaae, tlf. æ 15 93 18.

PERSERE

Høgenhoff's Persere - i farverne
7,2a,3,4, 5, 11, 13,12a, l2a cr,
12H. Avlshunner: Int.Ch. Cora of
Melampus (4) 2 x BIO, 1 x BIO to-
ta]. Ch. Bika's Nani (12a cr) 3 x
BlO. Gurli Nielse.n. Græsvangen
2ll, 838r, Tilst, Arhus V. tlf. 06
24 39 52.

Rosa Malm. - Perseropdræt i far-
verne: 1-4-11-12-I2a. Korsørgade
36, 5th., 2100 København Ø. Tlf.
01 38 60 53.

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. TIf.09 13 20 53.

Of Mobber - Perseropdræt i for-
skellige farver. Jens ChrisLensen,
Sandenvej 5, 9300 Sæby. Tlf. 08
46 94 04.
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Specialopdræt af lilla- og chokola-
defarvede perserkillinger efter Ch.
Hennessee Goshi af Clipper, 2 x
CACIB, 1c lilla sinamon .Dejlig
type og elskeligt temperament.



Karen-Marie Petersen, Bakkehu-
se!, Sønderballevej 24, Genner
Strand, 6200 Abenrå. Tlf.04 69 85
51.

COLOURPOINTS
Af Clipper. - Colourpointopdræt i
alle maskefarver incl. speeialop-
dræt af rød, creme, skildp.msk. -
samt gode hybrider, velegnet til
colourpointavl. Alle killinger frit
opvoksede efter sunde velafbalan-
cerede foræIdre. Karen Marie Pe-
tersen, Bakkehuset Sønderlalle-
vej 24, Genner Strand, 6200 Åben-
rå. TIf.04 69 85 51.

Zakko. - Specialopdræt af: Lilla,
chokolade i maske * fuldfarvet.
,Iævnligt bIå * brun * rød *
skildp.msk. Inge Lise Andreasen,
Sønderborg. Tlf.04 42 94 56.

Mac Burney. - Colourpointop-
dræt i forskellige maskefarver.
Karen Mette Have Kristensen,
Roslewej 12, Jebjerg, 7870 Ros-
lev. Tlf. O7 57 45 59.

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

Af Stensgård. - Opdræt af brun-,
blå-, skildp.-, rød.,- og lejlighedsvis
chokolade og lillamsk. colour-
points. Annelise Pedersen, Heden-
sted Skov. Tlf.05 89 19 05.

Af Dannevirke. - Opdræt af brun,
blå, rød, creme, lilla og skildp.
msk. samt hvid m/orange og hvid
m/blå øjne, sort, lilla og bla/creme
hybrider. Birgitte Møl{rup. Bi-
spehavevej 65 4., 8210 Arhus V.
Tlf. 06 15 95 69.

A Teje DK - Opdræt af blå, brun,
rød, creme, lilla og skildpadema-
sket. Diana Jensen, Bispehavevej
61, I.tv., 8210 Arhus V. tlf. 06 15
75 57.

Of Mobber - Colourpointopdræt i
forskellige maskefarver, samt
hybrider. Jens Christensen, San-
denvej 5, 9300 Sæby. Tlf. 08 46 94
04.

Miss flittmer's - Colourpointopd-
ræt i forskellige maskefarver"
Nanna Bødker, Funder Kirkevej
11, 8600 Silkeborg. Tlf. 06 85 l1
50.

DEN HELL-IGE
BIRMA
Sai-Savart. - Opdræt af blåma-
skede birmaer efter fransldtysk
import. Anette Kampf, IbstruP-
v€enget 8,2820 Gentofte. TIf. 01
65 29 41.

Sofies. - Specialopdræt af hellige
birmaer i maskefarverne bIå og
brun. H. Sofie og Flemming
Sneum, Højvangs Parkvej 44,
6700 Esbjerg. TlI.05 12 71 20.

ABYSSINIERE
Taco Villa, - Opdræt af abbysini
ere i alle 4 farver. Amerikanske li-
nier. Best. modtages. Marianne
Roth, Ny Kongevej 29,5000 Oden"
se C. Tlf. 09 L4 64 26.

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

Af Fredenslund. - Opdræt af
abyssiniere (amerikansk, hol'
landsk, svensk og dansk afstam-
ning). Lis Rhymer Friis, Fredens-
lund Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø.
Tlf. 09 89 15 03.

BURMESERE
Af Pegu Yoma. - Opdræt af bru-
ne, røde og creme burmesere. Ster-
na Gilbe, Miltonsvej 21, 8270
Højbjerg. TlI.06 27 70 02.

Klivager. - Burmeseropdræt i al-
le farver. Killinger lejlighedsvis til
salg. Aase & Ole Klivager Jensen,
Vestre Landevej 7, 6800 Varde.
TIl.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, BaIsIev, 5592
Ejby. Tlf. 09 42 t7 58.

CORNISI.I REX
Bodwin. - Katten for den kræsne
køber. Den ideelle familiekat i Iæk-
re, sarte farver. Susanna Bugge,
Kærlodden 7, 8320 Mårslet. TIf. 06
27 28 19.

SIAMESERE
OG OKH
Bellamis. - Opdræt af siam/OKH
efter engelskimporterede katte.
Specialopdræt af rødmsk. siame-
sere. Dorte Kaae, Esbjergparken
5,9220 Aalborg. Tlf. 08 15 93 18.

Florentine. - Opdræt af brunma-
skede siamesere. Gudrun Thom-
sen, Klintebjergvej 5, 5450 Otte-
rup. Tlf.09 82 16 58 ell. 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 72 52 9t.

Klingeskov's. - Specialopdræt af
brunmaskede siamesere. Import
fra Sverige og Holland. Kis Øster-
by, Klingeskov 13, 5450 Otterup.
Tlf. 09 82 18 44.

Allegretto. - Opdræt af hel- og
tabbymaskede siamesere i diverse
farver. Enkelte OKH. Jytte Hjo
Taplov, Kirkerupvej 16, Kirkerup,
4000 Roskilde. Tlf.02 38 71 96.

Dan Thai. - Opdræt af foreign
white samt fuld- og tabbymsk. sia-
mesere, hovedsageligt i farverne
brun og chokolade. Annemette Ni
elsen og Carsten Frydenlund Pe-
dersen, Møllebakken 33, Strib,
5500 Middelfart. Tlf. 09 40 66 08.

Tung Si. - Foreign white. Specia-
lopdræt af foreigrr white og siam.
Inge Lis Christiansen, Jægerbuen
20,2635 Ishøj. Tlf. 02 73 84 93.

Af ØIsted. - Opdræt af chokola-
deplettet orientalsk korthår, hava-
na og siameser. Helle Møller-
Madsen, Munkebjergvej 94, 5230
Odense M. Tlf. 09 13 10 05.

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

Salween BIue. - Siamesere 24a,
24b, 24c. OKH: Havana, blå, la'
uendei. ebony. Susse I-eiditz. Øst'
banetorr' 1 i.. 8000 Arhus C. Tlf.
06 12 73 ,10.

Brimiso - Opdræt af siam, farve
24, 24a, 24b. Killinger lejlighed-
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svis til salg efter egen hankat far-
ve 24. Britt og Sofus Hansen, Bad-
stuestræde 4,1209 Kbh. Tlf. 01 1g
32 03.

TIL
AVtS.
TJENESTE

PERSERE
Hostrup's Pau. - Blå perser. Gre-
te Dixon, Koglevænget 10, Trelde,
7000 Fredericia. TIf. 05 95 80 89.

Pelle af Dyssec. - Sort perser,
gen for lilla og chokolade. Christa
Madsen, H.P. Hansensvej 3,6400
Sønderborg. Tlf. 04 42 7 4 77 .

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

Zakko's Mikro. - BIå perser. An.
læg for colourpoint * lilla * cho-
kolade, giver lækker pelskvalitet
* temperament. Arnkilsmaj 1,
6400 Sønderborg. Tlf.04 429456.

Sebastian La Douce. - BIå perser.
Gerda Nielsen, Hoagervej 2, Ska-
ve, 7500 Holstebro. "Ilf. 07 46 84
91.

Mascot of f'unny Quarters. - Blå
han. Hollandsk import, efter ame-
rikanske forældre! Lis og Jørgen,
Kambyses. Tlf. 09 87 12 67.

Sha Tin's Elliot. - Rød perser.
Ketty Brandt, Sædding Strandvej
17, 6710 Esbjerg V. Tlf. 05 15 22
05.

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

Adamas Wisky. - Creme-hvid
perser. Oda Tange, Skalbjergvej
6. Orte. 5560 Arup. Tlf. 09 45 10
76.

Klemmens Design Brio.
Blåihvid 12A Bl. Jens Christen-
sen, Sandenvej 5,9300 Sæby. Tlf.
08 46 94 04.

Tornado af Tamara. - Blå
Typeforbedring. M. anlæg

perser.
for co-
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lourpoint, lilla og chokolade. Bul-
ler af Sussibelle - blåmsk. colour-
point. Ruth Pedersen, Danmarks-
gade 19, 8700 Horsens. Tlf. 05 61
78 60.

COLOURPOINTS
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.

Int.Ch. Sergent Pepper af Tama-
ra. - Blåmasket colourpoint til
avlstjeneste. . Ruth og Ernst
Thomsen, Aglimt, 3l, 6040
Egtved. Tlf. 05 55 36 56.

Ch. Misty Browns King. - Blåma-
sket colourpoint. Lis Christensen,
Ebeltoftvej 15, Tåstrup, 8410
Rønde. Tlf. 06 36 72 84.

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

Nepsagers van Dango - BIåma-
sket colourpoint. Annelise Peder-
sen, Skowangen 25, 8722 Heden-
sted. Tlf. 05 89 19 05.

Lovely Lollipop of Clippeer. - Se-
alpoint. Fantastisk showpels. 2 x
CAC. Opus one of Clipper.
Choc.point. Reglaf's Khmer Ra-
mon cremepoint. Tysk import
(forb. udvalg). Karen Marie Peter-
sen. Bakkehuset. Sønderballevej
24, Genner Strand, 6200 Åbenrå.
Tlf. 04 69 85 51.

Semilanghår
DEN HELLIGE
BIRMA
Ch. Aryavarthas Candi. - Hellig
Birma, blåmsk. Født d.. 2I.01.82.
Ejer: Dorte Sneum. Henv. H. Sofie
& Flemming Sneum, Højvangs
Parkvej 44,6700 Esbjerg. Tlf. 05
12 tI 20.

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.

Øvr-ge kofthår
ABYSSINIERE
Xerxes af Fredenslund. (Fnys). -
Vildtfarvet abyssinier. D. Hansen
og R. Ktihler, 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 l23al, 12 x BIO, 2 x NOM
BIS, 1 x BOX, 6 x BIS. Lis Rhy-
mer Friis, Fredenslund Bøgebjerg
7, 5471 Søndersø. TIf. 09 89 15 03.

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 Gay. - Choko-
lade burmeser, 1 x BIS, 4 x NOM
BIS. Aase og Ole Klivager, Vestre
Landevej 7, 6800 Varde. Tlf. 05 22
43 67.

SIAMESERE
Int.Ch. Cocoricos Robin. - Brun-
masket siameser. Vinder af avls-
klassen flere gange. Kis Østerby,
Klingeskov 13, 5450 Otterup. Tlf.
09 82 18 44.

Gr.Int.Ch. Dauphin van Coppel-
stock. - Blåmasket siameser.(Se
annonce i bladet). Anne E. Olsen
og Finn Dall, Humlevej 2, Ustrup,
6500 Vojens. Tlf. 04 54 55 47.

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

1., 8000 Århus C. illf. 06 12 73 40.

OKH
Eu.Gr.Int.Ch. Chantina Justinian.

- Orientalsk korthår havana.
Engelsk import. V/Foldager, Pal-
natokesvej 54, 5000 Odense C. Tlf.
09 L4 27 79 el. 05 13 25 73.

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

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

Kattens Godbid-
der er et sundt og vel-
smagende fuldkostfo-
der til en pris,, som gØr

det muligt for dig at gi-
ve din kat et varieret og
emæringsrigtigt måltid
hver dag

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

Kattens Godbidder
Dansk produceret kat-
temad - når det er
bedst.
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SORTE & JESPER KAAE

ESBJERGPARI1EN 5
9TTO ÅLBCIRG #ST

*fl

MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF. 08. 1217a8

Vi f6rer alt i
HUNDE. OG KATTEFODER

miss hund

samt anikler

a

store specialforretni n

SOIGNERINGSARTIKLER:
Alle forende mærker i Shampoo - Pudder -

Kamme - Bgrster og 117 andre ting,som netop Deres
kat har brug for.

V!TAMINPRÆPARATE R:
Pelstilskud - Teralinpiller - Modermælk - Pro-cat -

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

ØVNIGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelernrne -

Kattetoiletter- Kradsetræ til væg og på stander
Katteparf u me.

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

r(

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.

,


