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

Cass us kattesand er fra naturens
hånd rndrettet, så kattens efterla
OelShaOeI nO^ap\ e< Oq ran s e!
fra med Cassrus kattesandskov
uden at efterlade spor resten ai
sandet. Det bl ver såmænd bare
ggende bakken, fr sk og rent,

klar t næste kattebesøg. Så man
sparer det meste af en bakkefu d.
Cass us er helt fr t for kunst ge far
ver og asbest - hvem ved. hvilken
ro le dette sp ller for milløbevidste
katte?
Cassius, for katten I

KATTESAND

A/S Car Fr. N,4ortensen.
Bu owsvel 5C, 1870 Frederrksberg C
Telefon 0'1 24 67 01

op yser nærmeste forhand er
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Leder

Kære medlemmer.
Lige en lille hilsen - her i den
dejlige sommervarme - med
en stor tak for alle de artikler/
breve, vi har fået til Hvæsse-
brættet. Vi får desværre ikke
plads til alle i dette nummer,
men de vil blive bragt i de føl-
gende numre.

Som I ved - efter at have
modtaget brevet fra Felis Da-
nica - skal vi til at starte en
landsdækkende undersøgelse
vedrørende FIP (Smitsom bug-
hindebetændelse) og Felv (leu-
kæmi). Der vil blive afholdt to
store fællesmøder. Det første
bliver afholdt den 30. au-
gust 1987 kl. 13.30 i Kobæk's
Cafeteria, Gothersgade 30,
Fredericia. Det andet vil blive
afholdt 31. august 1987 kl.
19.30 i Høje Tåstrup's Fri-
tidscenter, Poppel A116, Tå-
strup. På disse møder vil der
være mulighed for at stille

spørgsmål til dyrlæge Tom
Kristensen.

Det er frivilligt, om man
vil deltage i undersøgelsen.
Alle fakta, der bliver indsam-
let, vil blive fortroligt behand-
let af Tom Kristensen, som
vil sammenholde alle fakta
via computer, og på denne
måde måske finde ud af år-
sagen til sygdommen, og en
evt. behandlingsmetode. Vi
forsøger at få forskellige spon-
sorer til at dække nogle af
omkostningerne, således at
det måske bare bliver dyrlæge-
konsultationen, vi selv skal
betale.

Lad os her i Danmark
skrive kattehistorie - uanset
race og klub. Lad os vise, at
vi fælles vil gøre noget for
vores store kærlighed, nem-
lig KATTENE. Jeg vil derfor
bede jer alle deltage i under-
søgelsen.

Er der nogle, som ønsker
yderligere oplysninger, kan
man kontakte Helle Poulsen
på telefon 05 55 ll 51 mellem
kl. 10 og 1l i hele skolesom-
merferien. Ligeledes står jeg
og resten af bestyrelsen selv-
følgelig også til rådighed.

Til slut vil jeg ønske jer
alle en fortsat god sommer.
Pas godt på jer selv og mis-
serne.

Med venlig hilsen
H. Sofie



Katteudstilling
i »»Byernes by«« - PARIS

Den 29-30 Nov. 1986 var
der katteudstilling i oven-
nævnte by. Kirsten Foldager
og Hans Peter Gade samt jeg
besluttede, at det var lige nog-
et vi kunne bruge, så vi bestilte
en førdigpakket tur/retur til
»Le Gay Paris<<.

Langt om længe oprandt
dagen. Kirsten F. og jeg skulle
mødes på Odense banegård
en halv time før afgang. Taxi6n
blev bestilt 20 min. før af-
gangen, men af endnu ukendte
grunde arriverede den først 5

min. før togets afgang! Ind i
taxi6n og med fuld fart mod

banegården, men selvfølgelig
kunne vi lige nå at vinke farvel
til bagenden af toget. Kirsten
F. fandt vi i ventesalen med et
meget bistert ansigtsudtryk.
Nu var gode råd DYRE.

Nå, katte og pikpak blev
smidt ind i Kirsten FS alders-
ramte fru Jane Volvo og så
sømmet i bund i retning af
Fredericia. Nerver og »kold-
sved<< var godt men sikkert
blandet. Ville vi nå toget?

Ca 3 min. før toget afgik fra
Fredericia, ankom vi, og da
startede >>marathonløbet m/
oppakning« (20 ke. oppakning

12 kg. katte + alt det løse.)
Hans Peter skulle stå på i
Fredericia, da han jobbede
der på dette tidspunkt. Vi
fandt HP, bleg, rystende og
med et tykt røgslør efter
adskillige smøger. Well, vi blev
smidt ind i toget, som startede
med det samme. Endelig på
vores pladser, varme og med
gorillaarme efter løbet.

I Hamburg skiftede vi over
til Pariserekspressen og fik en
sovekupe helt for os selv. Kat-
tene kom på plads. HP og
Kirsten gik i coma med det
samme. Jeg kunne ikke sove,
så tiden gik med at læse og
nusse kattekræ alt imedens vi
rullede gennem Europa. Paris -
Paris. Nogle kalder den for
verdens mest interessante by.
HP og Kirsten vil sikkert give
mig ret ii at den skulle hedde
»trappernes by«. Aldrig har
jeg gået op og ned, ned og op
af SA mange trapper på så
kort tid. Vi ville tillade os den
luksus attage en taxi til vores
hotel, man ak og ve, den sam-
me ide havde adskillige paris-
ere også fået og køen var mile
lang.Efter et krigsråd tog vi m+
tro'en. Vi fik »ticket« og skulle
igennem en ticketmaskine,
som senere skulle give anled-
ning til mange sjove og hals-
brækkende episoder. Ticket-
maskinen havde en meget
smal gang, og for enden var
der to halvdøre. Var man ikke
hurtig nok smækkede de bare
i og der sad man nok så nyde-
ligt. De fleste af os kom i kar-
ambolage med denne moderne
guillotine. Flere trapper og
efter en travetur på l-l/2time
fandt vi vores hotel i en stille

Coprice von der FArde 12 bH, Oddeyed Hørlekin, f. 26.05.1955.
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sidegade nær Eiffeltårnet.
Efter en times ventetid i hal-
len fik vi vore værelser, og det
var lykken både for dyr og
mennesker.

Fredag aften gik Kirsten i
seng med maveonde, så HP
og jeg gik ud i det parisiske
natteliv, hvor vi fandt en
»restaurante« og fik et mål-
tid, som stadig vækker søde
minder.

Lørdag morgen, stadigvæk
småbombet, tog vi afsted til
udstillingshallen. Den var et
hypermoderne bygningskom-
pleks for sport og rockkoncer-
ter, men uanvendelig til katte-
udstillinger. Der var træk, is-
koldt og dårlig plads. Dyr-
lægekontrollen var lempelig
og meget overfladisk. Vi fik
kattene i burene og fik tid til
at kigge på de andre katte.

For langhårs kattene var
standarden meget vigende,
masser af gammeldags typer
med høje og store ører. Dfu-
lige øjenfarver, men det, der
stødte mig mest var deres pels-
pleje. Hovedparten af de for-
tyndede farver (fuldfarvede,
bicolour & harlekin) var ikke
plukkede, hverken for »døde
hår« eller hvide hår i de farv-
ede områder. Kattene blev
pladrø igennem med en børste
og nogle fik oceaner af pud-

der, så blev de rystet, derefter
var »ballet« forbi.

I løbet af lørdagen val-
fartede det halve Paris til kat-
teudstillingen. Søndag var
endnu værre. Det var utroligt
så mange mennesker der ville
ind. Køen var i FIRE rækker
og var ca. 400-500 meter lang.
På et tidspunkt måtte man
lukke dørene og bede folk om
at vente eller komme igen sen-
ere når der var plads.

Vi overlevede denne men-
neskestorm og kunne lørdag
aften tage tilbage til vores ud-
mærkede hotel. Kirsten havde
lånt min lille rullevogn til sine 2
kattekasser og pikpak, men
fortovskanterne var temmelig
høje så vi måtte samle Kirsten,
Julle og Nelly op fra gaden

nogle gange, dertil kom, at
visse områder af Paris var der
toppede brosten og det gjorde
ikke sagen lettere.

Nå, ned og hænge fast i
Ticketmaskinen. Den havde
efterhånden en vis charme
dette monster. Denne gang
var jeg uheldig, ikke med
ticketmaskinen, men med
metrotogdørene. Jeg smut-
tede ind i toget, da jeg troede,
at rejsefællerne var lige i hæl-
ene på mig. Det var de ikke,
så jeg ville smutte ud igen,
MEN idet halvdelen af mig
var ude af toget, smækkede
dørene i, og der sad jeg nok så
nydeligt, halvt inde halvt ude.
Man er jo ikke så handy med
al den bagage. HP smed,
hvad han havde i armene og
fik mig pillet ud af denne ube-
hagelige stilling i hel tilstand.

Søndag skulle »>Best in
Show« skydes af. ET STORT
ROD! ! !

Når katten havde vundet
show6t, blev den læsset tilbage
i sit bur, og vi fik oplyst, at
præmieoverrækkelsen kom
senere.... Over højttaleran-
lægget bekendtgjorde man, at
nu startede præmieoverræk-
kelsen. Men ØV for et gede-
marked - »»no class at alk<.

Nominerede og bedste kat-
tene blev læsset op på scenen i
en stor pærevælling. Fru >>op-

råber<< så på kattens halsnum-
mer og oplyste, at katten
havde vundet det ogleller det.
Ejeren fik præmie (r) stukket
ud og ned af trapperne, så var
showet forbi.

Efter denne rodede affære
var der tid til at snakke med
folk og slappe af. Vi mødte
bl.a. en udstiller fra USA, der
havde taget 2 af sine ABY6r
med. En utrolig personlighed -
altså fruen! Typisk amerikan-
er, if you understand what I
mean? Så der blev talt engelsk
et stykke tid.

Tiden var inde til at få pak-
ket sammen. Der var et par
timer til DK ekspressen afgik
fra Gare du Nord. De blev
brugt til at indkøbe proviant;

flutes, sodavand osv. da man
intet kunne købe i toget. Vi
fandt vores sovevogn, - men
der var et lille problem, vi
havde fået sovekupe sammen
med en ældre dame, som yar
allergisk overfor dyrehår, og
her troppede vi op med 6 kat-
te, så hun blev lidt bleg i hoved-
et. Men alligevel var vi heldige
begge hold, for en anden dansk
udstiller var med sarnme vogn,
og hun var alene i en anden
kupe, så den ældre dame byt-
tede plads med hende. Så nu
var vi i kupeen 8 katte og 4
trætte udstillere.

Vi nåede til Hamburg, hvor
vi skulle skifte i Altona, sove-
vognskonduktøren havde
åbenbart set sig temmelig sur
på os, for vi blev på en bland-
ing af fransk og arabisk læs-
set ud af toget på Hamburg
hovedbanegård. Well, Well,
jeg smuttede ud af toget og
tog imod alle kattene og baga-
gen gennem vinduet. Da jeg
havde fået katte og al bagage
ud på perronen, begyndte toget
pludselig at køre ud af hoved-
banegården med Kirsten, HP,
og vores danske medpassager
i. Så der stod jeg - med al
bagage, vores pas og billet-
ter til resten af rejsen! Nu
var >»gode dyr rådne<<, så der
var jo ikke andet at gøre end
at slæbe det hele til et mere
sikkert sted og finde ud af,
hvad pokker jeg skulle gøre.
Da jeg havde slæbt det hele
op af en masse trapper, var
der jo ikke andet at gøre end
vente, til de andre fandt mig,
jeg var jo ikke ligefrem usyn-
lig med alt det pikpak. Efter
at have siddet og bidt negle i
20 minutter, kom de andre
endelig, og turen kunne fort-
sætte hjem til Danmark. -
Endelig Odense i syne! Efter
18-19 timer i et tog tænkte
man overvejende på l) et bad,
2) MAD, 3) en seng. Det blev
ikke sådan, da man selvfølge-
lig skulle fortælle alt det, man
havde oplevet på turen.

Til dem, der har lyst og mod,
til at prøve en tur til udlandet,
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kan jeg kun sige: TA' AF-
STED! Ovennævnte tur var
een måde at gøre det på, men
det kan jo gøres på mange
måder. På trods af uheldene,
blev vi enige om, at det havde
været en tur med mange dej-
lige lyspunkter.

Det skal jo være skidt, før
end det går godt.
Udstillingsresultater for vore

medbragte katte:
Int.Ch. China Dragon af piem
l2a: Ærespræmie.
Ejer: P. Wesner & H. Koldborg
Ch.Caprice v.d.Fcirde. l2bH
oddeyed:CACIB.
Ejer: P. Wesner & H. Koldborg
Int.Ch. Isis av Æsene. 13 NF
A: CAGCIB.
Ejer:HP. Gade
Ganesh Sphinx. 32 CHP:

CAC.Nom.Bis.
Ejer: M. og K. Foldaeer
Gr. Int.Ch. Chantina iustinian.
29: Cace, Best in Schow OKH.
Best of Best
Ejer:Foldager.
Int.Ch. TammitorpS Adela.
23: CAGCIB.
ETer:M. Roth.

per lilesner.

Hurua
det nytter!

Vi flyttede den l. septemb-
er 86 ind i et stort rækkehus
tilhørende en boligforening,
hvor der her i afdelingen er
100 husstande. Da vi flyttede
ind, spurgte vi, om vi måtte
have husdyr. Det måtte vi godt;
for en sikkerheds skyld spurg-
te vi, om vi også måtte have
katte, det måtte vi ikke. Men
der kom nok ikke nogen, der
der var nok ikke nogen, der sag-
de noget til det. Vinteren 86/87
havde vi så fået en vandskade
og ejendomsinspektøren kom
for at syne skaden. Selvfølge-
lig kunne han ikke undgå at
se, vi havde katte, da vi ikke
gik og gemte dem.

Han gjorde os opmærksom
på, at dette ikke var tilladt, og
at vi ville modtage en opsig-
else. Jeg skrev derpå til bolig-
foreningen og bad om dispen-
sation. Det kunne de desværre
ikke give os - vi skulle søge
hos afdelingsbestyrelsen,
hvilket jeg derpå gjorde. Det
blev igen et afslag, - de ville
ikke have katte her i området.
Jeg bad derpå om at få for-
slag på dagsordenen for den
kommende generalforsamling
om LEGALISERING AF
KATTEHOLD. - Altså ikke
een kat men katte i flertal. Jeg
fik på forhånd at vide, at det
ikke nyttede noget, da folk
ikke ville have katte her.

Den 12. Maj 87 skulle vi så
til generalforsamling, og jeg
må indrømme, at jeg havde

det dårligt og ikke havde lyst
til at komme af sted. Vi fik at
vide, der plejede at komme
mellem 12 og 20 deltagere til
disse møder, - Der kom 70
personer - godt jeg ikke vidste
det på forhånd! Der blev stor
debat, hidsig debat hvor jeg
fremførte, at der var nogle,
der passede sine dyr godt, og
at alle var velkomne til at se
vores dyr, ligeledes fremhæv-
ede jeg, at de aldrig løb ude,
og derfor ikke kunne være til
gene for nogen. Nå ja, katte
hm' hm' er i sandkasserne
kan da forekomme, men jeg
har også set løse hunde der,
og som jeg påpegede, hvis
man lavede nogle regler for
katte og disse blev overholdt,
så var de ikke til gene for nog-
en. Det viste sig nu, at der var
8-10 beboere her, der havde
kat. En dame smågræd og
sagde, at skulle hendes katte
aflives, så måtte viceværten
bringe dem til dyrlægen, hun
kunne ikke. Vi vandt med et
stort flertal FoR kattehold.
En sjov episode opstod, da
nogle spurgte, hvilke katte vi
havde og hvor mange? Ork,
sagde jeg, en 15-20 stykker.
Det troede de ikke på.

Er der andre, der har pro-
blemer i denne retning, er I
meget velkomne til at ringe
mig op og få flere enkelthed-
er.

Gurli Nielsen
06 24 39 52.

Tyske
udstillere på
Herning
udstillingen

Enkelte medlemmer har
forespurgt om der på Herning
udstillingen var tyske udstilllere
fra klubber, som ikke er til-
sluttet FIFe. Til dette er svaret
helt klart ja.

Næsten samtlige tyske ud-
stillere har tidligere udstillet
hos os, og vi må desværre be-
klage, at enkelte ikke var med-
lem af l. DEKZV e.V. Vore
kontrol af dette var ikke mu-
lig, da de fleste originale til-
meldingsblanketter fra 1.
DEKZY e.V. blev modtaget alt
for sent. De fleste tyske udstil-
lere sender normalt originalen
till. DEKZV e.V. og en kopi
til os. Vf havde derfor valget
mellem at lade alle tyske ud-
stillere passere eller ingen, og
valgte det første.

Efter udstillingen rettede vi
selv henvendelse til FIFe, hvor
vi fik at vide, at næsten alle
FlFe-tilsluttede klubber havde
gjort nøjagtig det samme.
Derefter sendte vi en skriftlig
undskyldning til l. DEKZY
e.V., hvori vi anmodede dem
om at overholde tilmeldings-
fristerne, samt bad dem om at
udstede medlembevis til med-
lemmerne.

Ingen tyske udstillere vil
fremover kunne deltage på
JYRAKS udstillinger uden, at
vi har modtaget stemplede til-
meldingsblanketter. fra l.
DEKZY e.V., eller de foreviser
gyldigt medlemsbevis.

Henrik
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Ch. Brighitta von Tripwitt.
Sorrel abyssinier, f. 09.02.86.
Herlev 87 CAC. Herning 87
CAC BIS. Nørresundby CAC.
Ejer: Dorrit Clemmensen og
Ernst Jørgensen.

Ch. Blackie of Whimsey House
Cornish Rex, sort, f .7,3.1977.
Viborg 85 CAC, Odense 86
CAC, København 87 CAC.
Ejer: J. og K. Larsen.

8

Ghampiongalleriet

Int.Ch. Anion's Chanto.
Farve2a. F. 11.7.85.
30.11.86 Steenwidk CACIB
BIO. 25.1.87 Neumiinster
CACIB BIO. 7-8.2.87 Herlev
CACIB BIO NOMBIS.
Opdrætter og Ejer: Ingrid
Tiainen.

Ch. Dafne af Fuga.
OKH Ebony, f. d. 26.5.86.
87 Emmen CAC BIS, 87 Nr.
Sundby CAC BIO Nom. Box.
87 Oldenburg CAC.
Ejer: G. og H. Nielsen.

Int.Ch. Sødde du Nord.
Rød perser, f. 18.11.82 CAC-
IB Emmen NL 87.
Ejer: Winnie Sørensen.

Int.Ch. Adamas Zirkon.
f. 14.4.85. cremefarvet perser-
hun, CACIB Odense 86, CAC-
IB BIO NOM, Hørsholm 86
Bedste modsat køn. CACIB
Holland 86.
Ejer: Tove Pedersen.



Ch. Tabbylands Paris (svensk
import) 20 EA. BTCH f. 27.
12.85. 15.11.86 Hørsholm
CAC, 21.3.87, Herning CAC
25.4.87 NørreSundby CAC.
Ejer: Kaj Hansen.

Int.Ch.Anino's Estalina.
Perser, blålskildpadde m.
hvidt, KB-Hallen 87 CACIB
BIO NOM., Herning 87CAC-
IB, Emmen 87 CACIB.
Ejer: Mette Nielsen.

Gr.Int.Ch. El Mahaschavi's
Pinkie Puma Abyssinier 23
Faf .29.4.84. Berlin 86 CACIB
BIS kastrat, Hillerød 86 CAG-
PIB BIS - Katsrat, Den Held-
en 86 CAGPIB NOM BIS
KASTRAT, Odense 86 CAG-
PIB, Hørsholm 86 CAGPIB,
Kerkrade 87 CAGPIB.
Ejer og opdrætter: Pia Naomi
Grerup.

Adela, Vildtf.aby. t. l'7.7.83.
CAGCIB: Hørsholm 86, CAG-
CIB: Paris 86, CAGCIB:
Bruxelles 87, CAGCIB Neu-

miinster 87, CAGCIB KB-
Hallen 87, BIO NOM BOX,
CAGCIB Herning 87.
Opdrætter: A. Burmølle.
Ejer: Marianne Roth.

Crinitum's Afrodite, Perser.
Tortie hun, f. 19.6.85. Søn-
derborg 86: CAC BIO, Odense
86: CAC BIO, Neumiister 87:
CAC.
Ejer: Hanne Hansen.

Int.Ch. Philip af Kambyses.
creme perser han, f. 15.07.81.
Viborg 85: CACIB, Hørsholm
85: CACIB BIO, Neumiister
87: CACIB BIO.
Ejer Lis og Jørgen.

9

Ch. Mumindalens Tikki-Lina
l8 E. BTCH. f. 11.12.85.
(svensk import) Hørsholm 15.
11.86 CAC, Herlev 7.2.87
CAC,KBHallenT-8.3.87
CAC.
Ejer: Charlotte Heiberg.



Gr.Int.Ch. China Dragon of
Piem, sort-hvid perser han,
f.17.08.84. Hillerød 86: CAc-
IB BIO Nom.BIS. Den Helder
86: GCAGCIB, Odense 86:
CAGCIB. BIO. Bruxelles 87:
CAGCIB, Herlev 87: CAGCIB
BIO. København 87: CAGCIB
BIO.Nom.BIS.
Ejere: Per Wesner og Henrik
Koldborg.

Dina af Dyssec.
Blåcreme perser, f. 21.03.80.
Sønderborg 86: CAP, Odense
86: CAP BlO-Kastrat, Herning
97: CAP og bedste langhårs
veteran.
Ejer: Elna Lykke.

Int.Ch. Nebsagers Zappa.
Blåmasket colourpoint han,
f .24.09.84. Herlev 86: CAC-
IB København 86: CACIB.
BIO.Nom.BIS. Miinster 86:
CACIB, BIO.
Ejer: Sonja Kristensen.

Grundet udlands-
reise søges nye hjem

til 4 colourpoint
* ZAKKOS GIN, FØDT 1Ol10-1980, LILLA MASKET KASTRAT,* UNDINE AF BARDOLINO, FØDT 1813-1982, BRUNMASKET HUN,* JEIPS FJOTTE, FØDT 2311-1983, BRUNMASKET KASTRAT,* JEIPS BULDER, FØDT 2311-1983, BRUNMASKET KASTRAT.

FJOTTE OG BULDER VIL MEGET GERNE TIL SAMME HJEM, SÅ DE SAMMEN KAN
SØGE NYE UDFORDRINGER OG UDTÆNKE NYE NARRESTREGER.
UNDINE VIL MEGET GERNE SNART HAVE ENDNU ET KULD KILLINGER.
GIN VIL BARE HAVE EN BLøD PUDE I SOLEN, HVOR HAN KAN NYDE LIVET.
I HØJ GRAD FIRE KÆRLIGE VÆSENER MED EGEN PERSONLIGHED OG CHARME OG
VANT TIL DET FRIE LIV INDE OG UDE I LØBEGÅRDEN.

HENVENDELSE:

PIA OG JESPER Lichtenberg
o4432289

Ch. Galapago's Robinson.
Creme/hvid perser han, f. 06.
05.85. Sønderborg 86: CAC,
Odense 86 CAC BIO, Herlev
87: CAC BIO.
Ejer Heidi Petersen.
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Maskinskrevne
bedømmelser

På JYRAK's generalfor-
samling i år blev det besluttet,
at man skulle prøve at skrive
bedømmelserne på maskine,
da flere havde store besværlig-
heder med at læse nogle dom-
meres arabiskminded skrift
eller hieroglyfer, om man vil.
De fleste af os har en eller flere
bedømmelser, som ER ulæse-
lig p.g.a. dommerens skrift
eller mangel på samme, så for-
slaget er naturligvis rigtigt, da
de færreste vil betale 160,- kr.
for noget, de ikke kan eller
har muligheden for at læse.
På JYRAK's førstkommende
udstilling, Herning d. 21. og
22. marts 1987, skulle forsøg-
et gøres, og flere af de ind-
budte dommere blev spurgt,
om de havde lyst til at prøve.
Nej tak, svarede de, med und-
tagelse af en, fru Timmermans-
Schep fra Holland var modig
og syntes om ideen. På selve
dagen mødte jeg op sammen
med Janni og startede med at
tale om det, vi skulle i gang
med. Janni tog det med et stort
smil, men var en smule skep-
tisk. Der var jo ikke andet
end at prøve og se, hvad kat-
tene syntes om ideen.

Vi skulle starte med semi-
langhårsgruppen og Janni
havde fået de blåmaskede
Hellige Birma. Vi ( 2 steward-
er) begyndte at samle kattene
i dommerringen til bedøm-
melse. Der var en anden ste-
ward ved maskinen som und-
skyld udtrykket var >>skrive-
karl«.

Kattene var temmelig ner-
vøse ved al den uro, der var
omkring dem med maskinen.
De rystede, knurrede, samt

havde store pupiller og de ville
helst ligge med enden mod
dommeren, for at gemme sig
under stewarden. Prøv en-
gang at stå med en smuk kat,
som dommeren skal bedøm-
me, men katten vil ikke stå på
sine ben, men kryber på det
nærmeste hen af bordet for at
slippe væk fra larmen, den
knurrer og virker som om den
med stor fornøjelse ville flå
en. Jeg syntes, at det var u-
troligt synd for kattene, for i
forvejen er de i en stresssitua-
tion p.g.a. udstillingen og al
den hurlumhej med vask osv.
Det tog omkring 15-20 min.
at bedømme een kat og da en
dommer har 65-80 katte, kan
I selv regne ud, hvor lang tid
det ville tage med alle kattene.
Nogle dommere har endda
flere. Efter at have haft 7 kat-
te på bordet, kunne Janni se,
at det ville tage for lang tid
med hver bedømmelse, og at
kattene ikke tog sig ud, som
de normalt ville på en udstil-
ling. Det blev forelagt udstil-
lingslederen med plusser og
minusser, desværre flest minus-

ser, og man besluttede, at tage
forsøget af bordet. Ellers
skulle man udvide udstilling-
erne til at vare 3 dage for at
nå det hele. Vi var på dette
tidspunkt nået til ungdyr og
killinger, og efter at maskinen
var blevet tavs, gik det hele
som smurt. De fleste af kat-
tene var engleblide og det var
en ren drøm, at arbejde med
dem. De ville stå op, og var
meget interesserede i alt, hvad
der foregik på bordet. Nu vil
nogen sikkert sige, >>det var jo
også killinger«, men en udstil-
lingsvant kat er jo også vant
til larmen på udstillingerne og
al den interesse, der er om-
kring dem.

Det var spændende at prøye
med maskinskrevne bedøm-
melser, men desværre gik det
ikke så godt, som vi havde
håbet på. Så derfor kan jeg
ikke anbefale, at der igen for-
søges med maskinskrevne be-
dømrnelser.

Med venlig hilsen
Per Wesner.

Ø
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Min tørste Raeekat

For sytten år siden var der
ikke mange racekatte i Dan-
mark, så en henvendelse om
køb af en perserkilling hos en
opdrætter i København, gav
ikke noget resultat, end ikke
et svar på min skriftlige hen-
vendelse, (forespørgsel), så
jeg fortsatte med at spejde i
Jyllandspostens spalter efter en
perserkilling og endelig, en dag
var der en blå perserkilling til
salg. Jeg ringede på det op-
givne telefonnr. og en venlig
dame fortalte mig, at det var en
sød kat, der var til salg, den var
ca. fem måneder og det var en
han. Jamen det var jo en hun
jeg gerne ville købe. Vi har
søsteren til ham, oplyste
damen, men hende havde jeg
nu tænkt mig skulle indgå i
avlen her, så det kan vist ikke
blive til noget. Hun bad mig
vente et øjeblik, og efter hun
havde talt med sin mand, kom
hun tilbage og sagde, at hendes
mand syntes, de godt kunne
sælge den, og glad blev jeg, og
prisen var yderst rimelig. Vi
skulle så have vores kattekil-

ling hentet, det var i Solbjerg
hos Jane Petersen. Hvor var
det spændende, et længe næret
ønske skulle gå i opfyldelse. Vi
fandt hurtigt til Solbjerg og til
villaen på Nøddebrovej. Da vi
kom ind i stuen, lå der en lille
pige i sin seng, hun var lidt sløj,
havde vist røde hunde. Hos sig
på dynen havde hun en kat, det
var den jeg skulle have, de var
meget gode venner de to, og
jeg blev straks klar over, at det
var en dyrevenlig familie og en
rar og rolig killing, vi blev præ-
senteret for. Nu viste det sig, at
katten endnu ikke var vacci-
neret, og det var en betingelse,
jeg stillede, da vi havde været
plaget af kattesyge på gården
her. Ja, så måtte vi jo vente en
uge længere, inden vi kunne få
katten, og lidt dyrere blev det
jo også, men det ordnede sig.

Da der var gået en uge, hent-
ede vi så »Tamiko§ Anja<<, den
var noget betænkelig ved at
blive flyttet, den betragtede
mig opmærksomt med sine
sjove gule øjne, og efter et Par
dages forløb kunne vi se, at
den slog sig til tåls med det
nye hjem og de nye mennesk-
er. Her var ganske vist ingen
sød lille pige og dreng eller
andre katte at omgåes, men
en sort puddelhund, og det
kunne da gå an. Inden længe
var det, som havde den vær-
et her altid, den sov hos os
om natten, havde sin stol ved
bordet når vi spiste og blev
kaldt Minny, og det navn
havde den resten af sit lange
liv. Minnyvar sød, sjov, kerne-
sund og med en tolerance over
for alt og alle, som var helt

enestående, først overfor pud-
delen »Tina« og siden overfor
de andre katte, der efterhånden
holdt sit indtog her, en del af
dem var også dens eget afkom.
Jeg lagde mærke til, at det
morede den at gemme sig, når
jeg så havde ledt længe efter
den og kaldt mange gange, så
kunne den dukke op med det
mest drilagtige glimt i øjnene.
Det var mest, når vi skulle i
byen den lavede forsvindings-
numre, efterhånden forstod
jeg, den gerne ville med. Det
kom den så, den ville helst lig-
ge på skuldrene af min mand,
når vi kørte i bil, det fik den
lov til, og den elskede det.

Se dette var noget om Min-
nys væremåde, men den havde
mange andre fortrin. Selv var
den en lille blåcreme perser
med en blåmasket colourpoint
mor og creme perser far, altså
var den en farve 13 (13b), jeg
kan ikke lide at bruge betegn-
elsen hybrid. Hos Jane Peter-
sen, hvor jeg købte den, fik
jeg at vide, at katten absolut
ikke var noget udstillingsdyr,
men at den havde gode avls-
egenskaber, og det tør nok
siges, var rigtigt.

Nu kan og vil jeg ikke remse
alt op om, hvad den dejlige
Minny blev mor til, men blot
nævne en kat som Int.Ch.
»»Bettina af Bækgården« og
rødmaskede >>Orion af Bæk-
gården«, der havde et væld af
BIO6r og CACIB6T, hendes
afkom fik alle det dejlige sind
i arv, jeg har stadig to hunkat-
te, der stammer i lige linie efter
Minny, tipoldedøtre på mød-
rene side og sønnedøtre på
fædrene side. Skønt Minny
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som regel havde lette fødsler,
måtte hun alligevel have kejser-
snit en gang, det blev meget
kompliceret, men hun var ung
og stærk og klarede det og
passede, trods komplikation-
erne at amme sine fire yndige
killinger. Hun tog derefter en
pause, men fik siden nogle få
kuld, det sidste som otteårig.
Så nød hun livet i nogle år.
Da hun var tolv år, blev hun
meget tykmavet bg jeg blev u-
rolig og kørte derfor til dyre-
klinikken i Bygholm ved
Horsens, da jeg havde tillid til
min dyrlæge gennem flere år,
dyrlæge Steensborg. Vi blev
enige om, at der skulle tages

røntgenbillede af Minny. Bil-
ledet viste ihvertfald, at det
ikke var killinger, der forår-
sagede den store mave. Hvad
var det så? Hun havde ingen
feber, var ikke syg. Vi må
operere, sagde dyrlægen. Kan
hun tåle det? spurgte jeg.
Hun kan tåle det, sagde dyr-
lægen, hun er frisk og ung-
dommelig. Så sad vi og vent-
ede - og snart kunne dyrlægen
meddele, at operationen var
vel overstået, i en alder aftolv
ar havde hun fået sin livmoder
fjernet, den var fyldt med
pus, halvanden liter var der.
Jeg har aldrig set noget lign-
ende, sagde dyrlægen, det var

på høje tid, hun kom. Også
denne operation kom hun godt
igennem og da jeg netop havde
købt en lille røcimasket killing,
forøvrigt hendes sønnedatter,
som hun fik lov at være sam-
men med, gik det sådan, at hun
troede, det var en killing, hun
selv havde fået. Hun fik mælk
i patterne og ammede killing-
en hele den sommer. Tilsidst
vil jeg fortælle, at Minny
døde i februar 1985, næsten
seksten år gammel. Det var
meget vemodigt at sige farvel.
Vi elskede hende og glemmer
hende aldrig.

Jenny Svennesen.

Nei, Susanna Bugge
accepterer ikke

snyderi!
- og især ikke den slags, som

Stisse Leiditz (SL) begår i sit
»historiske<< indlæg, som
klubbens bestyrelse ukritisk
og uden skelen til arkivmateri-
ale bringer til torvs i bedste
Ekstrabladet-stil. Nu er ind-
lægget i sig selv ikke særlig
interessant, især fordi det
>>historiske<< er blevet stærkt
forvansket og udlagt på en
måde, som kræver indsigelse.

Hvad er det, som SL egent-
lig vil med sit indlæg? Ud over
offentligt at give mig 6n over
hattepulden, kommer der jo
ikke noget frem, som >>gamle<<

medlemmer ikke vidste i for-
vejen og som har interesse for
nye medlemmer. Det med at
få mig ned med nakken, synes
at være SL§ fornemste opgave.
Herregud, hvis det kan glæde
SL, da ingen alarm fra min
side. Men, der skal nu lidt
mere til end hendes lidt spe-
cielle måde at fortolke for-
tiden.

Historien om Jenny Svenne-
sen er sand. Hun blev forsøgt
taget ved næsen af den op-

drætter, der solgte hende den
hunkat, der blev mor til Dan-
marks første rødmaskede
colourpoint. At hun fik hjælp
af den allesteds nærværende
SL, var kun godt. For, som
SL mærkeligt nok selv anfør-
er i citatet fra FD-mødet, jeg
gik (også den gang!) ind for
at beskytte >>nye<< ejere mod
at blive udnyttet af >>gamle<<

ejere. Dette bekom ikke den
daværende formand vel,hvor-
for man ønskede at benytte
den del af de daværende ved-
tægter, der gav bestyrelsen ret
til at udelukke et medlem. I
det selv samme referat, som
SL henviser til, står: >>Fru
Stisse Leiditz<< >>utidige ind-
blonding<< havde skabt en så-
dan uro i JYRAK's bestyrelse,
at et flertøl på fem medlem-
mer havde ønsket sagen fore-
lagt generølforsamlingen til
afgørelse<<. Hvadbehager? -
burde der ikke have været en
henvisning til denne del af re-
feratet også?

Nu er en eksklusion mig be-
kendt ikke en vedtægtsænd-

ring, som er det eneste, der
kræver 2/t flertal, så også her
synes SL at have misforstået
noget. Den dag i dag kræves
der almindeligt flertal, dvs.
5l Vo af de afgivne stemmer.
Og nu er vi ved sagens kerne:
Hvad var grunden til at (iflg.
SL) »helt umotiveret meddelte
åzr (Susann a Brgge) fors am-
lingen, at jeg var ekskluderet
af Jydsk Racekatte Klub. At
det er usandhed ved hun lige
så godt som jeg.<< De, der var
tilstede ved GF i Aalborg i
1986, kan meget vel erindre,
at BESTYRELSEN foreslog
eksklusion af et unavngivent
medlem, på trods af, at der
ikke findes en eksklusionspa-
ragraf i klubbens vedtægter.
Jeg skal ikke her gå ind på
min modvilje mod sådan en
paragraf; jeg har i de seks år,
jeg var formand for klubben,
haft rig lejlighed til bl.a. i
Felis Denica men også senere
på generalforsamlingen i 1986
og 1987, at ytre min mening
om det. I Aalborg blev dette
unavngivne medlem ekskluder-
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et efter almindeligt flertal, på
trods af, at jeg talte meget i-
mod det og appellerede til de
tilstedeværende bl.a. ved at
henvise til den tidligere, efter
min mening, uretfærdige eks-
klusion af SL i 1972, idet jeg
håbede, at dette ville medvirke
til at åbne folks øjne for, hvor
vilkårligt et sådant eksklu-
sionskrav kan administreres.
Min handling kan således ikke
kaldes umotiveret.

Og nu til kernens kerne (ci-
tat fra referat af generalfor-
samlingen i 1972): >»Efter endnu

flere indlæg var der enighed
om ot skride til skriftlig øf-
stemning. Dennes resultat vis-
te, ot knap Vt of de frem-
mødte var for en udelukkelse,
gældende fro generalforsam-
lingens ophør.<< Hvorved Siisse
Leiditz var blevet ekskluderet
med øjeblikkelig virkning.
Kun SL er i stand til at kalde
dette faktum for usandhed.
Om man så skal kalde den da-
værende kasserers skrivelse,
om at sL intet skyldte klubben,

en bekræftelse på udmeldelse,
er en smags sag. Dengang
kunne man nemlig ikke blive
medlem af en anden klub med
mindre man kunne fremvise
en sådan skrivelse.

Jo, jeg vidste skam besked
med alt dette, og jeg havde
også læst HELE referatet,
hvilket SL tilsyneladende ikke
havde kræfter til, for hun er
åbenlyst ikke nået frem til
fjerde sidste afsnit: >>Herefter
ønskede fru Bugge øt træde
tilboge, hvorefter l. supple-
ønten, den nyvalgte fru lrma
Enø kommer i ind i stedet.<<
Ja, jeg trådte tilbage fordi jeg
kunne simpelthen ikke fort-
sætte i en bestyrelse, der ikke
var modtagelig for fornuft,
og som anvente metoder, be-
skrevet af SL. Ydermere, jeg
havde forsvaret SL før og
under generalforsamlingen og
havde endda fremsendt for-
slag om vedtægtsændring
hvad angik bestyrelsens uind-
skrænkende ret til eksklusion.
Dette, såkaldte »mindretals-

forslag« blev sammen med
andre forslag tvunget til at
blive taget af bordet, >>sådan
øt mon fortsætter med de
»»gamle<< love endnu et dr<< -
som det står i referatet.

Jeg håber at disse rettelser i
det historiske forløb påviser,
at det, at være en gammel op-
drætter, ikke borger for rig-
tigheden af det påståede.
Det er også på tide at SL og
hendes sympatisører i bestyr-
elsen indser, at det ikke nytter
at fordreje sandheden i hendes/
deres egen interesse. Og ærlig
talt, er det ikke temmelig lige-
gyldigt om.SL i 1972 blev eks-
kluderet? - hun er jo medlem
nu og fortsætter sin allesteds-
nærværelse mere end nogen
sinde. At hendes hukommelse
engang imellem skal gives et
hjælpende skub i den rigtige
retning må vi så bare tage med.
Ingen af os er så unge som vi
var i 19721

Susannø Bugge

lGtteBrus
,,NATURE CAT"

Fyld kattepotten
med ca. 5 cm
NATURE CAT

Når potten har
været benyttet
klunper gruset.

Eferfyld med
NATURE CAT

Naturprodukt, opløseligt i

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

08-286341

ENIC.SAFE.CLEAN
AilD BETTEBVALUE

JUMBO SIZE

LITTER
CAT
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dår
Om godeog

ge vatler.
JP. 311-87, ved Helte Biørn

Katte er vanedyr. De kan
blive stressede og få adfærds-
problemer, hvis deres hverdag
præges af manglende motion,
uorden i daglige rutine, strøm-
me af skældud eller et nyt
familiemedlem/dyr, siger dyr-
læge Tom Schantz Kristensen,
Skovlunde Dyreklinik.

Hans mangeårige viden om
katteadfærd stammer især fra
en række aktive år i Kattens
Værn, for katteejere taler ofte
med bekendte eller en foren-
ing om deres dyr. Dyrlægen
kommer som regel forst ind i
billedet, når kattens problem-
er også bliver et problem for
katteejeren.

Det er f.eks. tilfældet, hvis
katten bliver urenlig. Over
halvdelen af kattene viser deres
angst eller wede ved at tisse og
klatte udenfor de dertil ind-
rettede bakker. Det viser en
engelsk undersøgelse fra 1985.
»Dyrlæger vil for fremtiden
møde flere katte med adfærds-
problemer, dels fordi stadig
flere familier anskaffer sig
kat, dels fordi mange af disse
katte lever under forhold, som
ikke tilgodeser kattens natur-
lige behov for udfoldelse«
mener Tom Schantz Kristens-
en.

Vi stiller diagnosen.
I dag har ca. 400.000 danske

familier kat, de fleste mindst
2 katte. Interessen for katte-
hold breder sig, fordi men-
nesker gerne vil have kæledyr,
og katte har normalt let ved at
vænne sig til at leve i lejlig-
heder og små boliger.

Hvis katten bliver urenlig,
agressiv eller dens rengørings-
instinkt går amok, er der nok

noget galt set fra kattens syns-
punkt. Dyrlægen prøYet at
stille diagnosen ud fra følg-
ende fire spørgsmål:
l. Hvad er problemet?
Er katten urenlig, kratter den
møblerne op til ukendelighed
eller nægter at spise?
2. Hvornår har katten ad-
færdsproblemer?
Hvis demonstrationen kun vis-
er sig på et begrænset område,
kan årsagen være lokal. En
kat kan føle trang til at mar-
kere med et urinstrint i nær-
heden af vinduet, hvis nabo-
ens kat vandrer forbi på ge-
simsen udenfor vinduet. Hvis
katten klatter ved siden af
bakken, kan det være udtryk
for, at der er for få bakker til
for mange katte, at dyret er
blevet straffet nær tissebak-
ken, eller er snuppet på bak-
ken for at få en pille. Måske
er det nye kattegrus væmme-
ligt eller bakken renses for
sjældent, måske med et mid-
del der er ubehageligt for kat-
ten.
3. Hvornår begyndte kattens
unormale adfærd?
En ny kat i familien kan in-
spirere familiens gamle kat til
et orgie i urinstrint for at mar-
kere territoriet overfor den
fremmede kat.
4. Hvornår begyndte katten
at få adfærdsproblemer?
Arsagen kan ofte være en be-
stemt begivenhed, f.eks. at
katten ved et uheld er blevet
trådt på halen. Eller hvis to
katte tilfældigt er blevet u-
enige, eller hvis katten har
ballade med en eller flere per-
soner i familien.

Sådan
lærer
mansrn
kat at
arte

Tsrg ve I I

Kattens almindeligste ad-
færdsproblemer er undersøgt
af den engelske psykolog,
Roger Mugford, der har speci-
aliseret sig i dyr. Undersøgels-
ens tal suppleres her med dyr-
læge Tom Schantz Kristens-
ens forslag til løsning af pro-
blemerne.

5 4s/o U ren li gft ed som strint,
markering, søer og klatter på
mærkelige steder. Hankatten
begynder ofte at strinte i 4 til
l0 måneders alderen. Hvis
hankatten kastreres, før den
er kønsmoden, når den sjæld-
ent at markere. En kastreret
hankat holder op med at mar-
kere måske få dage efter ope-
rationen, måske først tre
måneder efter.

Årsag: Hankatte bruger
strint som visitkort, hunkatte
strinter for at fortælle, at de
er i løbetid. Kastrerede og ste-
riliserede katte strinter, hvis
hvis de stresses af deres om-
givelser. Nogle katte strinter
som hævn eller en straf, hvis
de bliver overset eller har fået
mad, de ikke kan lide, andre
fordi naboen har fået hund el-
ler hvis familien er flyttet.

Kur: Fjert årsagen til kat-
tens reaktion. Dæk det foru-
renede sted med alufolie.
Sprøjt med fyrrenåleolie, klo-
rofyl, eddikevand eller læg
mølkuler. Alle disse dufte er
ubehagelige for katten. Stil
evt. foderskålen på stedet.
Straf i nødstilfælde med vand-
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pistolstråle eller lad katten
kastrere, sterilisere eller hor-
monbehandle med Perlutex.
Tissebakken skal altid være
ren og luetfri og stå et velegnet
sted. Undgå vask med am-
moniakmidler, som katten
kan lide, men skyl med rent
vand, rens med I del vand og
3 dele brintoverilte. Vask med
f.eks. Rodalon, skyld med
rent vand, lad stedet tørre og
vask efter med sprit.
26t/o Agressivitet kan udløses
af mange forskellige oplevelser.

Arsag: Møde mellem to
hankatte, smerte eller frygt
f.eks. hos dyrlægen, territorie-
bevisthed, konkurrence om
hvem i flokken der skal spise
først, indlært reaktion når
katten opdager at agressionen
giver resultater f.eks. foder
eller at døren åbnes til et andet
rum. Desuden som seksuel
reaktion og jagtagression, som
fårtatten til at angribe ank'ler.

Arsag kan også vairre: Børn
hiver katten i pels eller hale,
et uheldigt tramp på en katte-
hale, en forkert lugtende kat,
fordi den har været på hospi-
tal og har krave eller forbind-
ing på, uenighed med frem-
mede katte kanaliseres over til
andre katte i egen flok.
Kur: Børr, lærer respekt for
katten. Stilfærdig, ikke vold-
som leg, sørg for egnet legetøj
eller giv enlig kat legekamme-
rat. Lad ikke agressive angreb
give katten fordele som at få
en dør åbnet eller foder sat
frem. To uenige katte kan
vænnes til fredelig omgang
ved at være i hvert sit rum
med døren haspet på klem, så
de kan se, men ikke nå hinand-
en. Evt. medicinsk behand-
ling med niagestin.
1t/o selvlemlæsfe/se ses oftest
hos sky og ængstelige katte
over tre år. Overdreven rens-
ning af pelsen især på mave
og lår får hårene til at knække
Evt. også potesutning, hale-
bidning, kradsning og pels-
plukning i totter. Katten brug-
er næsten halvdelen af sin
vågne tid på at holde hud og

pels i orden. Renselsesproces-
sen er desuden med til at ud-
løse den psykiske spænding,
der kan opstå efter skældud,
konflikt med en anden kat eller
tordenvejr.

Arsag: Ny bolig, ny ægte-
fælle, ny kat indendøre eller i
haven, for mange katte. For-
kærlighed for potteplanter
som kan undgåes ved at have
kattegræs. Uldspiseri, som i-
sær forekommer hos Siames-
ere og siameserblandinger. U-
vanen er svær at behandle,
undertiden virker straf med
vandpistol eller behandling
med primidone.

690 andre Arsager.
Vildtlevende katte strinter

for nært på, katten får ikke
længere lov til at komme ud,
børnene er ved at være træt-
te af katten, utryghed efter
ophold i pension.

Kzr.' Niagestinbehandling,
som gør katten rolig, kælen,
venlig, undertiden sløv , ofte
kronisk sulten med appetit på
al slags mad, så medicindosis
må sættes ned. Amputation
er ofte eneste løsning på hale-
bidning.
490 frygtsomhed og angst.
390 Unormale fodervaner.

Boganrneldelse
Politikens Kottebog
4. oplog. Politikens forlag
sider:316
pris: Kr. 198,-

Endelig kom den NYE Po-
litikens Kattebog!
Alice Heinsen har denne gang
formået at lave bogen endnu
bedre end før, selvom man
ikke skulle have troet det mu-
ligt.

Bogen henvender sig til er-
farne opdrættere såvel som til
>>ganske almindelige« katte-
mennesker. Der er simpelthen
alt man man måtte ønske at
vide om katte, og kattehold;
endog afsnittet om arvelighed
er blevet udbygget, og der er
masse af skønne billeder.

Efter min mening, simpelt-
hen den bedste bog om emnet,
der findes på dansk!! Jeg vil
opfordre alle til at gøre op-
mærksom på denne bog til
deres killingekøbere, evt. in-
kludere et eksemplar i killing-
ens pris. Så skulle man være
virkelig godt udrustet til at
byde et nyt familiemedlem
velkommen!

Møriønne

Katte aflives, fordi det er bekvemmeligt!
Den skotske forsker Stead har undersøgt, hvorfor katte
bliver aflivet. Han har talt med29 dyrlægepraksis, som til-
sammen har aflivet 788 katte.

Ejerens bekvemmelighed
Sygdom

Økonomi
Ukendt

Strejfen
Adfærd

4ls/o
37tlo
ll%o
890
2s/o

lo/o
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Fra Haveselskabernes
blad »»Haven«(.

Stivkrampebakterien (cirka
5/l0fJl0 mm stor) forekommer
vidt udbredt i jorden, særligt
i >>naturgødet<< jord, samt i
tarmkanalen hos mennesker
og dyr, især heste.

Der er i Danmark 5-10 til-
fælde årligt af stivkrampe, og
der sker stadig - omend ikke
hvert år - dødsfald på grund
af denne fra gammel tid frygt-
ede sygdom. I over halvdelen
af de tilfælde, der skyldes et
sår, er dette opfattet som så
ubetydeligt, at det ikke har
ført til lægebehandling.

I en undersøgelse fra Stat-
ens Seruminstitut af 351 per-

soner i alderen 30-70 oplyses,
at et stort antal var ubeskyt-
tede mod stivkrampe, idet de
aldrig havde været vaccineret,
kun var blevet det ufuldstænd-
igt, eller havde så mange års
afstand til deres vaccination-
er, at de havde tabt virkningen.
Antallet af ubeskyttede dansk-
ere udgjorde fra20Vo af 30-39
årige og 70Vo af folk over 50
år. I det hele taget var især
kvinderne ubeskyttede, såled-
es halvdelen af alle kvinder
over 60 år.

En stor del af landets have-
dyrkere findes jo i de således
udsatte aldersgrupper. I be-

tragtning af den lethed, hvor-
med alle ved henvendelse til
deres praktiserende læge kan
blive vaccinerede mod stiv-
krampe, vil undertegnede
meget anbefale dette, i over-
ensstemmelse med Ugeskrift
for Læger, nr.38, 1986.

Forebyggende behandling
foretages med to vaccination-
er med en måneds mellemrum
samt yderligere en et år efter.
Så er man beskyttet i 2-3 år.
Herefter vil en vaccination ca.
hvert 10. år give fuldstændig
beskyttelse.

Gert Jacobsen, læge.

Brevf ra dommer
Jannie Timmermans-

Schep.
Kære Hanne Sofie.

Det var en fornøjelse at døm-
me på JYRAK's udstilling i
Herning d. 2l-22 marts 1987.

Alting gik så roligt og af-
slappet. Det var en fornøjelig
atmosfære at arbejde i. Jeg vil
gerne omtale fru Elena Neu-
mann§ søde, venlige omsorg
for os dommere, som vi værd-
satte meget, og som sammen
med bestyrelsen utrætteligt
arbejdede for klubben hele
udstillingen igennem.

Deres ide med maskinskrevne
dommerrapporter, syntes mig

for uhåndterlig. Jeg fandt
følgende problemer:
1. For det første tager det
for lang tid, selv for en dygtig
maskinskriver. Og man må jo
forklare, hvor og hvordan
man ønsker at understrege,
fremhæve eller med et udråbs-
tegn og lignende markere sine
bemærkninger.
2. Linierne på dommerrap-
porten har en anden afstand
end den, der bruges på en
skrivemaskine. Når man taler
til maskinskriveren, må man

ubetinget se på hende, istedet
for kun at koncentrere sig om
katten. Maskinskriveren har
måske spørgsmåI, som kræv-
er svar eller overvejelse. Hvis
der er et fejlslag på bedøm-
melsen fra skrivemaskinen,
bliver det kun rettet på origi-
nalen af rettebåndet, fejlen vil
stadig være på kopierne. Man
må checke, at det, man ønsk-
er at fortælle, passer til linie-
antallet på dommerrapporten.
3. Det tog l5 til20 min. gen-
nemsnitligt at bedømme en

17



Tak til maskinskriveren,
som gjorde det godt. Hun er
uden skyld i at dette forsøg
ikke lykkedes. Jeg var glad
for at se på så mange smukke
katte.

Vinderen Kevin og Gicoline
er strålende eksempler på det

perfekte opdræt af smoke
katte.

Det var en velorganiseret
udstilling, simpelthen en ren
fornøjelse, en varm tak til jer
alle.

Med venlig hilsen
Jannie Timmermons- Schep.

kat incl. rengøring af dom-
merbord, altså kun 4 katte i
timen på denne måde. Bortset
fra det var det ubehageligt for
katten. Ekstra støj og sam-
tale. Ikke alle katte bryder sig
om mærkelige lyde. Og jeg
synes, at alle katte skal have
de samme vilkår under en be-
dømmelse.

Elektra Løvehjerte

g1å +
d

L
§

Kat
F

teriet
IJGA

o o

Specialopdræt a
I
f

Hel le & Svend Poul
Egtvedvel 34
6040 Egtved
tlf: 05 55 11 51

rienta efe

1

o
oy

6vo

o t-
§

d e

18

,:.



I

I

Kapitel l
§l

Klubbens navn er JYDSK RACEKATTE KLUB, forkortet JYRAK. Klubben er stiftet den 4.
marts 1934 og dens oprindelige navn var AARHUS RACEKATTE KLUB.

§2
Klubbens formål er at arbejde for en stadig forbedring af og en større interesse for racekatteavlen.

§3
Klubbens hjemsted er formandens adresse.

§4
Klubben er medlem af Landsforeningen FELIS DANICA og er herigennem tilsluttet FEDE-
RATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe).

§5
Adgang til at blive medlem har enhver med interesse for klubbens formåI. Indmeldelse skal ske
til klubbens kasserer. Ved indmeldelsen modtager det nye medlem et eksemplar af klubbens love.
Medlemsskabet træder i kraft 14 dage efter, at kontingentet er indbetalt på klubbens postgiro-
konto. Postvæsenets kvittering er gyldigt medlemskort. Udmeldelse skal ske skriftligt til klub-
bens kasserer.

§6
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Personer hørende til et medlems husstand op-
når fulde medlemsrettigheder mod betaling af reduceret kontingent.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 31. januar, slettes på grund af restance. Med-
lemsskabet genoptages 14 dage efter, at restancen er indbetalt til klubbens postgirokonto.

§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 3l . marts, dog tidligst den I . februar, en
lørdag eller søndag og indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved
meddelelse i klubbens blad eller ved udsendelse af særlig meddelelse til medlemmerne.
Den ordinære generalforsamling afholdes på skift i følglnde byer i den anførte orden: ÅnffUS -
ODENSE - ESBJERG - ALBORG.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilsendes formanden, hvor de skal være
senest 15. januar. Forslagene udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.
Til, indkomne forslag kan der på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag. Dagsorden-
en skal mindst indeholde følgende punkter:
l. Valg af dirigent.
2. Beretning om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år.
3. Aflæggelse af detreviderederegnskab.
4. Budgetforslag.
5. Indkomne forslag. (tilsendt formanden senest 15. januar).
6. Fastsættelse af kontingenter.

19
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Love

§7
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle beslutninger træffes ved simpel stem-
meflertal bortset fra forslag vedrørende lovændringer og forslag om klubbens opløsning, hvortil
kræves atmindst2/t af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stemmeret har ethvert medlem over l6 år. Valgbarhedsalderen til bestyrelsen er l8 år.
Over afholdte generalforsamlinger føres et beslutningsreferat, der indføres i en protokol og
underskrives af dirigenten.
Referat tilsendes medlemmerne senest 2 måneder efter generalforsamlingens afholdelse.



II

7 Valg:
I a. Formand for2år.

b. Bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
d. Revisorer
e. Konsulenter
Eventuelt.

6 (Halvdelen på valg hvert år)
2 (Vælges hvert år).
2 (Vælges hvert år).
x (Antal efter bestyrelses indstilling - vælges hvert år)

8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes r råråa. tilfælde:
l. Når formanden ønsker dette.
2. Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af

dagsorden.
3. Når mindst 10 pct. af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af

dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden og afholdes senest I måned efter be-
gæring og med mindst 14 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i samme
by, hvori sidste ordinære generalforsamling har været afholdt.

§10
Bestyrelsen vælger af generalforsamlingen, som anført under §
består af:

- Formand
- Næstformand
- Sekretær
- Kasserer
- Stambogssekretær
- Udstillingssekretær - indland
- Udstillingssekretær - udland.

8 under dagsordenens pkt. 7 og

Efter generalforsamlingen, hvor valg har fundet sted, indkalder formanden bestyrelsen, der her-
efter konstituerer sig og fastsætter sin forretningsorden.

Bestyrelsen varetager klubbens daglige t"a.lr. .110., *rrur overfor generalforsamlingen, og
skal således indhente dennes godkendelse for væsentlige, usædvanlige dispositioner.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt eller når 3 bestyrels-
esmedlemmer ønsker dette.
Formanden leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlem-
mer er mødt. Ved eW. afstemninger i bestyrelsen, hvor stemmetallet står lige, er formandens
stemme afgørende. Sekretæren indfører alle beslutninger i en protokol, der underskrives af de
tilstedeværende.
Bestyrelsen kan lade afholde kursus, orientering og møder, ligesom den kan lade nedsætte ar-
bejdende udvalg, alt til fremme af klubbens liv og trivsel jvf. formålsparagraffen.
Bestyrelsen kan refundere de udgifter et medlem måtte have afholdt på grund af en med bestyr-
elsen aftalt virksomhed i klubbens tjeneste.

§12
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab tilsendes formanden, der fore-
lægger dette for bestyrelsen.
Regnskabet udsendes til medlemmerne inden den ordinære generalforsamling.
Regnskabet med bilagsmateriale medbringes af kassereren på generalforsamlingen.
Kassereren forelægger regnskabet for generalforsamlingen.
Klubbens midler skal være noteret i klubbens navn.

§13
Bestyrelsen udarbejder på grundlag af klubbens virksomhed for det kommende år et budgetfor-
slag, der fremlægges på den ordinære generalforsamling, ligesom bestyrelsen fremkommer med
forslag til det følgende års kontingenter.

m



§14
Formanden er fast repræsentant til Landsforeningen FELIS DANICAs plenarforsamling og
leder klubbens repræsentation på plenarforsamlingen. De øvrige repræsentanter udpeges af be-
styrelsen.

§15
Bestyt'elsen kan lade suppleanter deltage i bestyrelsens møder m.v., de har dog ikke stemmeret i
sager, der evt. måtte komme til afstemning i bestyrelsen. Suppleanterne skal våre rede til at del-
tage i klubbens ledelse, hvis et bestyrelsesmedlem får forfald.

§16
Klubbens regnskab revideres af revisorene, der har ret til når som helst at foretage revision. Ars-
regnskabet revideres løbende og endeligt efter afslutning af dette.
Revisionen omfatter klubbens bogføring, beholdninger, værdipapirer m.v. samt medlemskarto-
teket og iøvrigt hvad revisorerne finder fornødent.

Kapitel II

§17
Klubbens konsulenter virker efter direktiver fra bestyrelsen. Det skal tilstræbes, at konsulent-
erne vælges således, at disse kan ydes en landsdækkende virksomhed. Det er konsulenternes op-
gave at virke som vejledere for medlemmerne i alle spørgsmål vedrørende kattehold.
Konsulenterne aflægger beretning om deres virksomhed til bestyrelsen.

§18
Medlemmerne kan henvende sig til konsulenterne i alle spørgsmål om kattehold, fortrinsvis til
den nærmestboende.

§le
Medlemmerne har ret til at lade killinger af egen avl registrere i den af Landsforeningen FELIS
DANICA føfte stambog, henvendelse herom sker til klubbens stambogssekretær.
Medlemmerne får vederlagsfrit tilsendt medlemsbladet HVÆSSEBRÆTTET fire gange årligt.
Medlemmerne kan deltage i udstillinger arrangeret af klubber i ind- og udland, der år tilsluttet
FIFe.
Medlemmerne er forpligtet til at følge de stambogs- og udstillingsregler, der foreskrives af klubben.

xapiu m

Forslag til ændringer i klubbens love skal tifrolaolo.-*den i konkret udarbejdet form til en or-
dinær generalforsamling senest den 15. januar, ved en ekstraordinær generalforsamling forholdes
som i § 9 arført. For vedtagelsen til ændringsforslag til lovene kræves, at mindst % af de afgivne
stemmer er for forslaget.

§21
Forslag om klubbens opløsning skal fremsættes på en ordinær gureralforsamling - jfr. § 8, stk. 3.
Ved opløsning af klubben kan ders midler kun anvendes til formåI, der angår katte, hvorfor forslag
herom skal indgå i det indsendte forslag. For at forslaget kan vedtages kræves:
- at det på den ordinære generalfor§amling opnår mindst % af deafg1vne stemmetr,
- at forslaget gurfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling senest I månd efter den or-
dinære generalforsamling og her opnår mindst 2/t af de afgivne stemm€r. Den ekstraordinære gene
ralforsamling indkaldes efter de i § 9, stk. 2 anførte bestemmelser.

Dsse love vedtaget på generalforsamlingen den Z). februar 1982 i Alborg
Ændret på generalforsamlingen den 9. februar 1984 ! Odense med markering I
Ændret på generalforsamlingen den l. marts 1986 i fuborg med markering Il
Ændret på generalforsarnlingen den 14. februar 1987 i Arhus med markering III
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Vermox vet. nu også i flydende form
Vermox vet. dråber 50 mg/ml.
Særlig velegnet til den tidlige behandling af killinger (oB hvalpe)
Vermox vet. dråber kan gives direkte i munden, på maden eller i mælken.

Dosering:

Dråber: killinger (og hvalpe)
under 1 kg: 0,2 ml 2 x daglig i 2 dage
over 1kg:0,2 mllk12 x daglig i2 dage
(doseringssprø1te indlagt i pakningen).

Tabletter:
katte (og små hunde)
større hunde:

1/ttabl.2 x daglig i5 dage
ltabl.2xdagligi5dage T

(
+
U

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

Vermox vet. er V-mrk. og kan købes rec.eptfrit.

JANSSENPHARMA AÅ
C

+
n

C

a2

Hammerbakken 2'1 - 3460 Birkerød'rff.'. 02'81 10 44

Verriiti* vet. r ormekur til kat
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Diese Rubrik mut,
unbedingt
ausgeftillt werden
Tragen Sie bitte ein, wann
lhr Tier welches Zertilikat
wo gewonnen hat.
Klassenånderungenaul "

Ausstellungen, die vor
Beginn des Richtens im
Sekretariat bekannt-
gegeben werden mtjssen,
kdnnen nur noch beriick-
sichtigt werden, wenn die
entsprechenden Zertif ikate
nachgewiesen werden,
durch Vorlage der
Urkunden.

FEDERATION I NTERNAT
Anmeldung liir die Aus
Bulletin d'engagement pour
Entry lorm lor Cal Show in:

Anmeldungen auslåndischer Teil
riat abgezeichnet sein:
Au pråalable toute leuille d'enga
club de l'exposant:

Entry torms ol loreign exhibilors

Farbe:
CouleurlColour:

I

j

Rasse:
Race:

Perser weiB: Augenlarbe:
Persans å/ancs couleur des yeux:
for white Persians colour of eyes:

Klasse:
C/asse.'

1. CAC/CAP
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2.CAC/CAP

3. CAC/CAP

1. CACIB/CAPIB

2. CACIB/CAPIB

3. CACIB/CAPIB

1. CAGCIB/CACPIB

2. CAGCIB/CACPIB

3. CAGCIB/CACPIB

4. CAGCIB/CACPIB

5. CAGCIB/CACPIB

lch beståtige durch meine Unterschrift, daB die obigen Angaben wahrheitsgetreu er
-bedingungen anerkenne und beståtige mit meiner Unlerschrilt keinem anderen K

Je certifie sinceres et veritabtes /es renseignements cl-dessus et dedare accepter c)64
d'exposition.
I certily by my signature that the above data is true and correct and I that shalt con

Dalum: Untersch
Fait a: signature
Oale' sionature

6. CAGCIB/CACPIB

(Vater/ PerelSire)

(Vorname I Prånom / lirsl name\

Wohnorl I domicile I town

-l
(Zuname lNomtlayit

Name der Katze:
Nom du Chat:
Name ol cal:

Zuchtbuch-Nr.
No. livre d'origine
Pedigree No.

Eltern des Tieres
Origines du chat
Parenls ol cat

Aussteller:
Exposant:
Exhibitor:

t
---
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,TIONALE FELINE
usstellung in:
J,r l'exposition de:

'? lehmer mussen vor der Einreichung vom zuståndigen ClubSekreta.

':.a?menl doil Ctre ebligatoitement contresign'e par te secråtariat du

:-s ,?us, be countetsigned by lheir respective ctub secretaria!e:

Geschlecht:
Sexe/Sex.'

0 månnlich / male
D weiblich / /e melle I lemale
E Kastrat månnlich I neulre male
E Kastrat weiblich lneutre lemelle

sind und erklåre hiermit, daB ich die Ausstellungsregeln und
- .::enverein anzugeh6ren.

absol ule el sans rdserve toules /es prescri pti on s du regl ement

ln lolgenden Klasscn lann gemcldcl w.iden:
Classes dans bsqu.llas la suiet concourt:
Cals can be enlarad in lhe lollowing classcs:

D
tr
D
tr
tr
tr
T
r

Europ. Gr. lnt. Champion

Europ. Gr. lnt. Premior

Gr. lnt. Champion

Gr. lnt. Premior

Champion lnternalional
(C ha m pion s des Champion s)
(Ch am pion I nt etnat ionat)
Premior lnternational
( Ptem iors des Prem iors)
( P re m i or I n t er n a t i on al)
Champion.Klasse
(Championnal CACIB)
(Ch am pion.cla ss)

Premior.Klasse
( N eut tes Prem ior s C A pt B)
(Ptemior-class)
Olfene Klasse -. iiber 10 Monate
(Ouvette CAC)
(open class)
Jugend.Klasse = uber 6 bis 10
Monate
(Jeunes6å10nois)
(kitten class [6-10 months])
Jugend-Klasse = 3 bis 6 Monate
(Jeunes3å6mois)
{kitten class l3-O monthsl)
Kast rat en.Klasse
(Neutres CAP)
(neutet class)
Hauskatze
(chal de maison)
(house cat)

Novizen
(Novices)
(novice class)
Nur wenn das Tier åller
als 6 Monate ist.

Bel allen Novizen, t3 a,26 und
X-Tleren StammbaumkoPien
der Ellerntierc bclliigen (falls
Tier noch nicht ausgeslcllt war).

T

Bei weiterem Bedarl bitte
fotokopieren.

(MutterlMere/Queen)

: ame\

StraBe

geboren am:
nåe le:
born:

-^-
Mitgl. Nr.

unbedlngl angebon

with the exhibition rules.

T
D

u
tr

--\

r

Nr.
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Tilsluttet:
F6d6ration lnternationale
F61ine, Svejts

JYDSK RACEKATTE KLUB

Stiftel 1934

Indbyder ti I International Racekatteudsti11ing i Marselisborg HalIen.Aarhus

lørdag den 5. - søndag den 6.september 1987.

TID OG STED:

Marselisborg Hal Ien, Stadion AlIE. 8000 Aarhus C

Åben fqr udst'i I I ere:
Åben for pubiikum:
Dyrlægekontrol:

1ør. 07.00 - .l8.00

lør. .l0.00 - 18.00'lør. 
07 .00 - 09.00

søn
søn

09.00 - 17.00
10.00 - 17.00

BEIvIÆRK: at alle katte skal være i deres bure senest k'l .09.30,hv0r bedømmelserne begynder
De udstillede katte må hjemtages natten mellem 1ørdag & søndag,såfremt et hjemtageskilt
anbringes i buret,såfremt katten(e) påny er tiI stede søndag kl.09.30.

T ILMELD I NG:

JYRAK's medlemmeri ndsender tilmelding ti1

Medlemmer af andre klubber t'ilmelder gennem egen klub.

Henrik Koldborg
Dronning Louises Vej l9
5000 0dense C.
TIf.: 09132053.

BEMÆRK VENLIGST:
Absolut sidste ti lmeldingsfrist: mandag den
5id§[6-afmeldingsfrist: mandag den

27
?7

jul i I 987
jul i l9B7

DOMMERL I STE :

Fr.Alva Uddin

Fr.Lis Nielsen

Fr.El i sabeth Steinhauser

Hr.Beat Rettennrund

Fr. Inge Nord

Fr.Annette Kampf

Sveri ge

Danmark

Østri g

Schwe i z

Danmark

Danmark

Al I round

Langhår

Lang- og senrilanghår

Siam,orientalsk- og
øvri gekorthår
Langhår (3. Stade)

Semilanghår ( I.Stade)

Ret til ændringer forbeholdes

23



a

UDSTI LL INGSGEBYR

Dkr.
Dkr.
Dkr.

Dkr.

Dkr.

pr. kat.
pr. kat.HUSKATTE
pr. kat ekstra

I 60. 00
1 30.00
20.00

190.00 pr. kuld

I 90.00 pr. babykl asse

ebyr SKAL være indbetalt senest mandag d.27.ju1i .1987.

85 09.
JYRAK's Kasserer
v/ E'lena Neumann

Fyrparken 364
6710 Esbjerg V.
Tlf.: 05.l52649.

hvis bedømmelse i : veteran-,pensionist-,
av1s-,opdræts-, el ler kuldklasse.
Denne klasse er kun for killinger i alderen
3 - 4 måneder.(min.3 killinger pr.kuld)
Denne klasse er ligeledes for killinger i
alderen 3 - 4 måneder,her bliver dog kun ån
ki l i ing bedømt,sammen med de øvrige ti lme:ldte
killinger.Ved indbetaling af. ekstra dkr.20.00
kan kuldet også bedømmes i kuldklassen.

0verstående udst'i I li ngsg
påpostgirokonto:506

HUSK VENLIGST: at udfylde modtagerdelen med UDSTILLERS NAVN

DYRLÆGEKONTROL:

Dyrlægekontrol lør.07.00 - 09.00,hvor stamtavle og gyldig vacc'inat'ionsattest skal frem-
vjses.Vaccination mod kattesyge SKAL være foretaget mindst 14.dage og højst Zlto år*tør
udsti l lingsdato.Vaccination mod katteinf luenza anbefales.

Killinger født efter d.5.juni .l987 
kan ikke udstilles

Hunkatte der ammer eller hvis drægtighed overstiger 4 uger,kan ikke udstilles.

Monorchide hankatte over 6 måneder kan ikke udstilles. HUSK derfor at medbringe monorchid-
att.est.

Katte fra rabiesramte områder,samt katte fra udlandet,skal være rabiesvaccinerede i hen-
hold ti1 gældende regler.

BEMÆRK VENLIGST: afvises en kat i dyrlægekontrollen,eller såfremt dyrlægen konstaterer
en hv'ilken som helst sygdom hos katten på udstil'lingen,vil katten og alle andre katte fra
samme ejer/udst'i I I er bl i ve bortv i st omgående.

PRÆMI ER

Modtages meget gerne l! Såfremt disse ønskes medtaget i kataloget,skal meddelse afgives
til præmiesekretæren senest mandag d.27.iuli 1987.

Birgit Semak
Østerbakke 24
6310 Broager.
T1f.: 0444.l653.

Katalogmedtagne pramier gives kun til katLe der har opnået excellent I - og kun til
dommerudkåret vindere. Står flere lige (f.eks. han/CAC & hun,/CAC) trækkes der lod om

Ipræmien.

VANOREPRÆMIER FRA JYRAK'S EFTERÅRS UDSTILLING D.'I8 - 19.oKT.I986 I ODENSE INDKALDES HER-
MED. I NYPUDSET STAND.På forhånd taK !.
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ANNONCER:

Annoncer ti1 kataloget modtages med g1æde.Færdig repro klart materiale ISoRT-HVID aftryk)
sendes til udstillingdsekretæren. ' Henrik Koldborg

Dronning Louises Vej 19
5000 Odense C.
TIf.:09.l32053.

Priser: Incl moms 1/1
1/?
1/4

si de
s ide
s ide

0kr.250.00
Dkr. I50.00
Dkr.100.00

DOMMERASS ISTENTER:

Stewarder er meget velkomne. Skriftlig anmodning sendes gennem egen klub t'il udstillings-
sekretæren.

DOMMERELEVER:

Der er desværre overtegnet til denne udstilling.

HJÆLPERE:

ER MEGET VELK0MNE,da vi a'ltid mangler prakt'isk assistance før,under 09 efter udstjllingen.
0pstill ing af udstillingen finder sted fredag d.4. september l9B7,fra kl..l6.00.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Burmål: enkeltbure 75 x 60 x 60 cm.
dobbeltbure i50 x 60 x 60 cm.

Medbring: Burgardiner, tæppe, vandskå'I, grusbakke, foder,,samt ikke mindst et G0DT HUMøR!

Katten udstilles på udstillerens eget ansvar.

Kun katte,der ved bedømmelsens start befinder sig i sit bur MED sit hals nr. om halsen,
v'i I bl i ve bedømt.

BEIVIÆRK: AT DOMMERENS AFGøRELSE ER INAPPELLABEL ! ! !

Katte der er kunstigt forskønnet ( farvet,bleget o.1ign. ) og/e1'ler overdrevet pudret,vil
ikke blive bedømt.

Agressive katte kan ikke bedømmes. Såfremt to stewarder ikke har kunnet tage katten ud af
sit bur,kan denne kat ikke deltage i konkurrencen.

Ingen katte må fjernes fra udstillingen før lørdag kI.18.00 og søndag kl.l7.00.Dette gæ1d-
er også kill inger,der sælges på udstillingen.

I øvrigt henvises til FIFe's udstillingsregler samt FELIS DANiCA's ti11ægsregler.

r9r:i_5r!re:11_:: :: : :1i:1::::::-::11::: lIll_l! Ill_ '_'_:::'

8
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VÆRELSEANVISNING

Mi ssionshotel let Ansgar
Banegårdspladsep 14
8000 Aarhus C.
T1f .: 061?4122

Hotel Atlantic
Europa p'l ads
8000 Aarhus C.
Tlf.: 05l3illli

Eriksens Hotel
Banegårdsgade 6 - B

8000 Aarhus C.
Tlf.: 06.l36296

Hotel Marselis
Standvej en
8000 Aarhus C.
Tlf.: 061444.l.l

Park Hotel
Sdr. Al lå 3

8000 Aarhus C.
Tlf. : 06.l 23231

Hotel Mercur
Viby Torv
8260 Viby J.
Tlf.: 06l4l4ll

Hotel Ritz
Banegårdspladsen l2
8000 Aarhus C.
T1f.: 06]34444

Århus Sømandshjem og Hotel
Havnegade 20
8000 Aarhus C.
Tlf.: 0612.I599

Hotel l.li ndsor
Skolebakken l7
8000 Aarhus C.
Tl f. : 06 1 23300

Motel La Tour
Randersvej 

.l39

8200 Aarhus N.
T1 f. : 06.1 67888

HUSK AT SPøRGE HOTELET OM TILLADELSE TIL AT MEDBRINGE KAT(TE)

llB: DSB laver færdigpakkede ture over det meste af landet,hvor de ordner alt lige ffa
tog- og færgebi'llet til hotel ophold.I de fleste tilfælde er der penge at spare og så
er det nemt.
Spørg på dit nærmeste DSB - reisebureau.

Eventue l l
Arhus Tou
Rådhu s et
t1000 Århus C

06-t2r600

yderligere oplysninger om hotel ler bedes rettet ti I

ri stforeni ng
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TILLYKKE!
til JYRAK's første Europa champion.

CHANTINA JUSTINIAN
Ejer: Kirsten og Mette Foldager.
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BIS LH Herning 21-22 mafis
19E7:
BIS han nr. 89.
Gr. Int. Ch. Kavalier Kevin.
Opdr. 6. Ejer: Erik & Tina
Laub.

Boxhunnr.100.
De Gazeau's Gigoline. Opdr.
6e. Ejer: Erik & Tina Laub.

Bis-K han nr.256.
Bidial af Stapris. Opdr. 13b
SP. Ejer: Jonna Holt.

BIS 6-10 hun nr. 149.
Galapago's Sweet Samantha.
Odr. 12. Ejer: Sudanne Chri-
stensten.

BIS 3-6 hun nr. 136.
Never Mind's Roxana. Opdr
I l. Ejer: Gitte Jensen.

BIS SLH Herning 2l-22 marts
19E7.
BIS hun nr.349.
Ch. Flatland's Avedine. Opdr.
13NF B. Ejer: Eva Madsen.

BOXhannr.365.
Løvehulen's Charley. Opdr
13 MC A. Ejer: Vibeke H
Jørgensen.

BIS 6-10 hun nr. 320.
Gramrolighed's Amelie. Op-
dr. 13 C BP. Ejer: Lone Klein.

BIS 3-6 hu;nnr.322a.
Sofie's Bella Luciana. Opdr.
13 C BP. Ejer: Hanne Sofie
&Flemming Sneum.

Herningudstillingen

BIS KII Herning 21.-22. mzrts
l9t7z
BIS hun nr.466.
Brighitta von Tripwitt. Opdr.
23a. Ejer: Dorit Clemmensen
& Ernst Jørgensen.

BOX han nr.379.
Int.Ch. Exoti-Mitch v. Della-
ry. Opdr. lEX. Ejer: Karin
Heinson.

BIS-K han nr. 395.
Tanholt Gorm. Opdr. 16. Ejer:
Søren Thomsen.

BIS 6-10 han nr. 451.
Serval de Sauveterre. Opdr. 23
Ejer: Rolf & Heinke Gerken.

BIS 3-6 han nr. 431.
Matrjoschka's Magnum. Op-
dr. 16a. Ejer: Birthe V. Peder-
sen.

BIS Siam OKH/Herning 21. -
22. marts 19t7.

Bis han nr. 571.
Gr. Int.Ch. San-T-Ree Blues.
Opdr. 29a. Ejer: Anne Mar-
grethe Hansen.

Boxhun nr.592.
Int. Ch. Tanholt Pikant. Op-
&.2%. Ejer: Anne Margrethe
Hansen.

BIS-K han nr. 517.
Pr. Daik af Orkedør. Opdr.
24. Ejer: Erik & Annelise
Nissen.

BIS 6-10 han nr. 564.
Don Juan af Fuga. Opdr. 29.
Ejer: Helle Poulsen.

BIS 3-6 hun nr. 554.
Ålstrup's Annabelle. Opdr. 32
SP. Ejer: Carsten Frydenlund
& Annemette Nielsen.

BEDSTEHUSKAT:
Han nr. 503: Sofus. Ejer
Sonja A. Nielsen.

BEDSTEHUSKAT:
Huri nr. 509: Ghia. Ejer: Ole
Fynbo Nielsen.

BEDSTE LH VETERAN:
Nr. 307, hun: Dina af Dyssec.
Opdr. 13. Ejer: Elna Lykke.

BEDSTE KH YETERAN:
Nr. 613, han: Pr. Shorty af
Tarup. Opdr. 33. Ejer: Elena
Neumann.

BEDSTE SIAM OKH KTILD:
Nr. 617: Ålstrup's kuld. Opdr.:
Aase Madsen.

BEDSTELKKULD:
Nr. 308: Of Melampu's kuld.
Opdr.: Hanne Haibert.

VINDERAVLLH:
Nr. 296: Ch. Sylvester v. Ha-
verkerke. Opdr. l2a bl. Ejer:
Gitte Bundgaard. 93,28 point.

VINDER OPDRÆT LH:
Nr. 300: Galapagos v/Gitte
Bundgaard. 93,81 point.

æ



NOMINERENDE LH Her-
ning 21. -22. marts 19t7 :

HANNER:
Nr. 1: Int. Ch. Jelle's Lucky
Luke. Opdr. 1. Ejer: Linda
Jelle.

Nr. 58: De Gazeau's Cheval.
Opdr. 4. Ejer: Erik & Tina
Laub.

Nr. 89: Gr. Int. Ch. Kavalier
Kevin. Opdr. 6. Ejer: Erik &
Tina Laub.

Nr. 113: Conix Mister Bodie.
Opdr. 9. Ejer: Helle Graver-
sen.

Nr. 182: Int. Ch. Toujours
D'amour van Prodana. Opdr.
l2acr. Ejer: Laila Bjerrum.

HUNNER:
Nr. 29: Napora's Sweet Hon-
nie. Opdr. 2b. Ejer: Viwian
Elling.

Nr. 100: De Gazeau's Gigoline.
Opdr. 6e. Ejer: Erik & Tina
Laub.

Nr. 228: Mondjaco's Ice Cry-
stal. Opdr. l3b SP. Ejer: Y-
vonne Frederiksen.

KASTRAT HAN:
Nr. 256: Bidial af Stapris.
Opdr. 13b BP. Ejer: Jonna
Holt.

30

UNGDYR6-10:
Nr. 8, hun: Purr Posie of Me-
lampus. Odr. l: Ejer: Oda
Tange.

Nr. 13, han: Andante af Ti-
manfaya. Opdr. lc. Ejer: Ben-
te Jensen & Leif Henriksen.

Nr. 24, hun: Sunny Ridge Ice
Angel. Opdr. 2a. Ejer: Gitte
Bundgaard.

Nr. 149, hun: Galapago's Sweet
Samantha. Opdr. 12. Ejer:
Susanne Christensen.

Nr. 200, hun: Galapagos' Ho-
ney Harlekin. Opdr. l2BH.
Ejer: Hanne Ørbæk.

KILLINGER 3.6:
Nr.26, hun: Adamas Ariadne.
Opdr. 2a. Ejer: Maja Skjødt
Petersen.

Nr. 136 hun: Never Mind's
Roxana. Opdr. 11. Ejer: Gitte
Jensen.

Nr. 175, han: Rytterhøj's Bam-
se. Opdr. l2aBL. Ejer: Grethe
Kvk.

NOMINEREDE KH Herning
21. -22. marts 19t7:

HANNER:
Nr. 379: Int. Ch. Exoti-Mitch
v. Dellary. Opdr. 1EX. Ejer:
Karin Heinsohn.

HUNNER:
Nr. 388: Int. Ch. Dunvald's
Blue Natasja. Opdr. 16. Ejer:
Yvonne & Erik Larsen.

Nr. 466: Brighitta vin Trip-
witt. Opdr. 23a. Ejer: Dorrit
Clemmensen & Ernst Jørget
sen.

Nr.491: tnt. Ch. Shakunta-
na's Ghasinj. Opdr. 33a. Ejer:
Sylvia Franke.

KASTRAT:
Nr. 395, han: Tanholt Gorm.
Opdr. 16. Ejer: Søren Thom-
sen.

Nr. 426, han: Int. Pr. Zethos
Argentum. Opdr. 16a. Ejer:
B. W. Schmidt.

UNGDYR6.10:
Nr. 451, han: Serval de Sau-
veterre. Opdr. 23. Ejer: Rolf
& Heike Gerken.

Nr. 480, hun: Very Promising
of Stenius. Opdr. 27b. Ejer:
Ann & Palle Jæger.

KILLINGER 3-6:
Nr. 431, han: Matrjoska's Mag-
num. Opdr. 16 a. Ejer: Birthe
V. Pedersen.

NOMINEREDE SIAM/OKH
Herning 21, -22, marts 1987:

HANNER:
Nr. 571: Gr. Int. Ch. San-T-
Ree Blues. Opdr. 29a. Ejer:
Anne Margrethe Hansen.

HUNNER:
Nr. 592: Int. Ch. Tanholt Pi-
kant. Opdr. 29e. Ejer: Anne
Margrethe Hansen.

KASTRATER:
Nr. 517, han: Pr. Daik af
Orkedør. Opdr.71. Ejer: Erik
& Annelise Nissen.

Nr. 605, han: Int. Ch. & Int.
Pr. Vinderød's Buster. Opdr.
29 B TB sp. Ejer: Sonja E.
Hansen

UNGDYR6-10:
Nr. 564, han: Don Juan af Fu-
ga. Opdr. 29. Ejer: Helle
Poulsen.

Nr. 605, han: Winnetou's Little
Tiger. Opdr. 29 S TB sp. Ejer:
Karin Pedersen.

VINDERAVLSLH:
Nr. 378: Ch. Aryavartha's
Candi. Opdr. l3c SP. Ejer:
Dorthe Sneum. 90,3 point.

VINDER AVL KH:
Nr. 610: Europa Ch. Kianda's
Asterix. Opdr. 23 a. Ejer:
Lis Rhymer Friis. 91,9 point.

Nr. 118: Nadja Li Cat v. Cho-
razat. Opdr. 10. Ejer: Ann &
Lars W. Friis.

t



KILLINGER; 
"Nr. 554, hun: Æstrup's Anna-

belle. Opdr. 32 SP. Ejer: Car-
sten Frydenlund & Annemette
Nielsen.

NOMINEREde SLH, Herning
21.-22. marts 1987.

HANNER:
Nr. 365: Løvehulen's Charley.
Opdr. l3 MC A. Ejer: Vibeke
H. Jørgensen.

HUNNER:
Nr. 315: Ch. Snowcape's Fan-
ny. Opdr. 13 c BP. Ejer: Ka-
rin Sobczak.

Nr. 326: Pan's Tillit. Opdr.
13 NF A. Ejer: Lønne Tava-
res.

AF FREDENSLUND:
Lis Rhymer Friis

Bøg,=bjerg 7, 5471 Søndersø
telefon 09-89'15 03

Nr. 349: Ch. Flatland's Ave-
dine. Opdr. 13 NF B. Ejer:
Jette Madsen.

UNGDYR6-10:
Nr. 320, hun: Gramrolighed's
Amelie. Opdr. l3c BP. Ejer:
Lone Klein.

Nr. 371, han: Heavengift Lord
Alleuluia. Opdr. 13 Mc Aw.
Ejer: Rita Henriksen.

KILLINGER 3.6:
Nr. 322a, hun: Sofie's Bella
Luciana. Opdr. 13c BP. Ejer:
Hanne Sofie & Flemming Sne-
um.

Nr. 357, han: Guldfakse's Mag-
nus den Gode. Opdr. 13 NF
Bw. Ejer: Dortemarie Kap-
lers.

MELIASANA
Af KILDEMOES
09 MlzuRt NA

SOKOKE

har den 2. juni forØg
SOKOKE klanen med

smukke killinger, der vi
blive vist frem på Arhus
udstillingen den 5-6
tember.

Evt. interesserede bedes
envende sig til:

GRETHE Høigård
Odense

09173808
(bedst formiddagl

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

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

--i+

-:l;rj.'i

AF TACO VILLA:
Marianne Roth
Ny Kongevej 29
50OO Odense C
Tlf. 09 14 æ 26

VON TRIPWITT:
D. Hansen & R. Ktihler

Toften 41, 6330 Padborg
telefon 04- 67 01 76
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Billeder tra
Herning-udstillingen
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Da jeg er ejer af et kuld ny-
ligt fødte Tabbyorientalere,
er jeg i tvivl om, hvorledes jeg
farvebestemmer dem, hvor-
dan kan man se, om de er
Tabby, tigret, spottet eller
tabbyspottet? Så vil jeg gerne
høre, hvad andre opdrættere
fodrer deres katte/killinger
med. Kan der evt. laves en
madopskriftsspalte?

Venligst Yvonne Andresen.
Viby J.

Spørgsmålet er videresendt
til konsulenten i dette område
Susanna Bugge, som oplyser
oplyser følgende:

Svar:
Farvebestemmelse af Tabby

Orientalere svarer helt og hold-
ent til farvebestemmelse af
almindelige Orientalere.
Vanskeligheden for Yvonne
Andresen synes også først at
dukke op, når killingernes
tabbymønster skal afgøres.
Der findes tre slags tabby-
mønstre: den såkaldte »klas-
siske<< (blotched), >>tigret«
(makrel) og »plettet<< (spotted).
For alle tre slags er der visse
ting, som er ens. Alle har de
et >»M<< i panden og de to første
to tydelige, ubrudte halsbånd,
samt to eller tre spiraler på
kinderne. Disse kindspiraler
er kun svage på en spotted.

Mønsteret på den klassiske
tabby (Tb btch) bestar af som-
merfugle-aftegninger på skuld-
rene. Der løber en linie langs
rygraden fra skulder til hale-
rod. Parallelt på hver side til
denne linie løber der en anden
linie; disse tre linier skal være
tydeligt adskilte med grund-
farven. En stor klat (»blotch«)

u

(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)

Læserbrevkasse

på hver side skal være om-
ringet af 6n eller flere ubrudte
linier. Ben og hale har regel-
mæssige ringe. På bryst og
mave er der to rækker af plet-
ter.

Den tigredes mønster (Tb
tig) består af mange, vertikale
linier, der går fra rygraden og
helt ned til maven. Disse linier
skal være ubrudte og vel ad-
skilte med grundfarven. Ben-
ene er tydeligt stribede og hal-
en har regelmæssige ringe. En
ubrudt linie løber langs ryg-
raden fra hoved til halerod.
På bryst og mave er der to
rækker af pletter.

Den plettedes mønster (Tb
sp) består af mange små, runde
eller ovale pletter. Pletterne
skal være klart afgrænsede og
må ikke løbe sammen. Jo flere
pletter jo bedre. Pletternes
form skal være ensartet. Hal-
en er ringet; en svag linie langs

rygraden kan forekomme.
Vanskeligheden ved møn-

sterbestemmelsen opstår ved
et for dårligt plettet eksem-
plar. Her må man nok hellere
få den registreret som tigret.
Som bekendt kan opdrætter-
en ændre registrering; skulle
pletterne mod forventning ud-
vikle sig, kan en administrativ
ændring på stamtavlen fore-
tages af stambogssekretæren.

Jeg vil anbefale Yvonne
Andresen at anskaffe sig stan-
darden for de racer, hun op-
drætter. Her er der nemlig
masse af hjælp aI hente.
Ganske vist står der ikke nog-
et om, at de fleste tabby-kattes
mØnster ses tydeligst straks
efter fødslen, endnu mens de
er våde, ej heller, atmanbør
vente så længe som muligt
med registreringen hvis man
vil være sikker!

Tilst Dyrepension
06 24 15 11
Pension . Pelspleje
Spec. løbegårde
opå for katte
Dyrlægetilsyn.

Klipning

AGERØVEJ 2I



KLUB-INFO I,T

Konsulenter
Skulle du have spørgsmål at
still vedr. udstillinger, forbe-
redelse etc., fodring, katte-
fødsler, pelspleje eller lignen-
de, kan du henvende sig til
klubbens nedenstående konsu-
lenter, der gerne hjælper alle
med råd og vejledning. For
Fremtiden skal opdrættere, der
har brug for hjælp til farve-
bestemmelse af killinger, selv
betale 50 kr. Jyrak betaler
resten under forudsætning af,
at man benytter den nærmest
boende konsulent. Har du syg-
domsproblemer, henvend dig
da til den nærmeste smådyrs-
læge.

KONSULENTER:
Inge-Lise Andreasen,
Arnkilsmaj l, Hestehaven,
6400 Sønderborg.
Tlf. 04 4294 56.

Inge Bilsted,
Højdevej 36,
2670 Greve Strand
Tlf. 02 90 l2 83.

Jean Price,
Kobbelhøjvej 19,
9260 Gistrup.
Tlf. 08 3t 43 93.

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

Lis Rhymer Friis,
Bøgebjergl.
5471 Søndersø.
Tlf. 09 89 t5 03.

Susanne Bugge,
Kærlodden 7,
8320 Mårslet.
Tlf. 06 27 2819.

Studiekredse
NORDJYLLAND:
Norma Hassing,
Tværvej 7,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 08 4213 18.

ALBORG:
Dorte Kaae,
Esbjergparken 5,
9220 Alborg.
Tlf.08 15 93 18.

MIDTJYLLAND:
Aase Christiansen,
Slåenvej l, Hvidbjerg,
7080 Børkop.
Tlf.05 9s7306.

VESTJYLLAND:
Hanne Kristensen,
Ravnsbjergparken 16,
6710 Esbjerg V.
Tlf. 05 16 78 93.

ÅRnus:
Gurli Nielsen,
Græsmarken 211, Tilst,
8381 Arhus V.
Tlf. 06 2439 52.

FYN:
Kis Østerby,
Klingeskov 13,
5450 Otterup.
Tlf. 09 8218 44

Bestilling på
inforrnationer
fra klubben
bedes venligst vedlagt franke-
ret svarkuvert med tydeligt
navn og adresse.

Ghampion.
galleriet
bringes løbende, hvorfor vi
beder jer indsende jeres bil-
leder til Lis Nielsen, som vil
bringe dem i bladet.

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 sam-
tidig med indsendelse af an-
søgning af stamnavn.

Prisen er incl. moms.
Dispensation til fritagelse af
stamnavn kan opnås i tilfælde
af, at man kun ønsker at op-
drætte et kuld før en even-
tuel sterilisation. I dette til-
fælde kan afkomme kun kal-
des ved 6t navn.
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lmport og
eksport

IMPORT FRA FRANKRIG:
Byron de Grand Lahou, brun-
masket Hellig Birma. Ejere:
Hanne Sofie & Flemming Sne-
um.

IMPORT FRA TYSKLAND:
Siameser hun, farve 24 C,
f . d. 23. 02. 87. Ptah's Des-
cantens Shabanna. Kis og Mo-
gens Østerby, »>Klingeskov<<,
5450 Otterup.

IMPORT FRA TYSKLAND:
Winnie-Puuh aus Berlin, cre-
me perser, han, f. 06. 12.86.
Lis og Jørgen >»Kambyses<<.

IMPORT FRA ENGLAND:
OKH Chantina Jocasta, 29 Ch
Tb chokoladespotted. Opdræt-
ter: Monica Mclaren. Ejer:
Lene og Per Bøgelund.

IMPORT FRA USA:
Lien's Let's Punk. Colour-
point farve: 13 B BTP (blå-
crememasket og Springtree
Highlight, perser farve 9, rød-
tabby. Lasse Mortensen, A-
magerbrogade 125, 2, 2300
KøbenhavnS. Tlf.01 97 4618.

EXPORTTILTYSKLAND:
Chokolademasket colourpoint,
hun. Nicholine af Præstegår-
den. Opdrætter: Inge Thys-
sen.

EXPORTTIL ITALIEN
Van Grebst Hey Big
f. 4. Opdr. Leslie van

Spender
Grebst.

EXPORTTILUSA:
El Mahaschavi's Blue Viking,
blå abyssinier. Pia Naomi Gre-
rup.

EXPORT TIL UNGARN:
Klingeskov's v/Kis og Mo-
gens Østerby. Siamester farve
Z, brun Omega til:, Lazzlo
Nemeth, Budapest, Ungarn.
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Genetisk
rådgivning
HELLE MØLLER.MADSEN
Munkebjergvej 94,
5230 Odense M.
Tlf.09 l3 r005.

Avlsrådet har fået mange
spørgsmål angående døvhed
hos hvide katte. Der findes
mange teorier vedrørende ar-
vegangen bagved, og jeg vil
3erne forsøge at undersøge,
rm jeg kan finde ud af noget
nere. Derfor har jeg lavet et
;kema, som alle ejere og op-
lrættere af hvide katte bedes
;dfylde og returnere til mig.
Betingelsen for at få noget ud
af projektet er, at mange del-
tager. Skemaet kan rekvireres
hos undertegnede, og FULD
DISKRETION VEDØRENDE
NAVNE OG EJERE GA-
RANTERES.

Helle Møller-Madsen.

oBs
HUSK: Når din hankat
bliver far til sit første
kuld, at medsende en
kryptorchidattest når
du søger om stamtavle,
også selv om du ikke øn-
sker ham autoriseret.

Advarsel
I den senere tid har nogle af
vore medlemmer været ud-
sat for brevterror, idet de har
fået tilsendte breve med et
højst uheldigt indhold. Er
Der nogle, der har modtaget
sådanne, vil bestyrelsen me-
get gerne se en kopi, eller sel-
ve brevet. Det er en kedelig
sag, som vi skal se at få en
ende på.

P.b.v.
Helle Poulsen.

Nyt fra studie-
kredsene
STUDIEKREDS VEST:
Sammen med Esbjerg Kanin-
avlerforening afholdes hobby-
udstilling den 7. - 8. ll. 87 i
EFl-hallen i Esbjerg. Da nær-
mere program ikke på nu-
værende tidspunkt er fast-
lagt, kan interesserede med-
lemmer kontakte Hanne Kri-
stensen, tlf. 05 16 78 93.

VEST:
Jeg var i april måned inviteret
til at deltage i et møde i Kat-
tens Værn i Kolding med be-
styrelse og arbejdsgrupper fra
forskellige steder i Danmark.
Vi hørte om arbejdet i Kat-
tens Værn, både i hovedaf-
delingen i København og om
Arbejdsgrupperne ud over lan-
det, som gør et stort stykke ar-
bejde for kattesagen. Oe jeg
benyttede der lejligheden til at
få arrangeret møde med Fre-
dericia-gruppen, som den 3l15
1987 besøgte Studiekreds Vest
hos Dorthe og Brian Bertel-
sen, Esbjerg, der var så ven-
lige at lægge lokaler til. Vi
ville udveksle erfaringer og
id6er, idet begge foreninger ar-
bejder for katte, omend nok
lidt forskelligt, men alligevel.
Referat fra dette møde:

Der var mødt ca.20 medlem-
mer. Elna Lykke bød velkom-
men og oplyste bl. a., at fra
l/7 1987 oYertages Studiekreds
Vest af Hanne Kristensen,
Ravnsbjergparken 16, Esbjerg,
på grund af, at Elna Lykke fra
l/8 flytter til Stubbæk ved
Abenrå. Derefter redegjorde
Christa Andersen fra Kattens
Værn for foreningens formål
og arbejdsmåder og opfordre-
de os til at få startet en arbejds-
gruppe i Vestjylland. Maria L.
Gtincke redegiorde for arbejds-
gangen ved fremlysning og ud-
levering af fundne katte til nye
hjem m.m. Og Anne Bentsen
ff emlagde gruppens regnskabs-
mæssige opbygning. Gruppen
fik direkte frivillig økonomisk
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støtte fra 72 personer i Frede-
ricia-området samt direkte til-
skud fra Kattens Værn til ar-
bejdet.

Derefter blev der diskuteret
og spurgt livligt. Og så var
det JYRAK's tur til at tage sig
af »underholdningen«. Vivian
Elling lavede på »»levende mo-
deller« virkelig fin pelspleje-
demoinstration med helt frisk
information om mange af de
nye produkter, der er på mar-
kedet. Der var meget stor in-
teresse, og mange spørgsmål
blev besvaret, ikke mindst fra
de nye medlemmer samt fra
.gæsterne fra Fredericia. Æt i
,alt et godt møde, der begyndte
kl. 14 og først sluttede efter
spisetid.

Elna Lykke.

STUDIEKREDS ARHUS:
Studiekredsen starter med mø-
der, berammet til den sidste
onsdag i hver måned fra kl.
19.00 til 22.00, første gang
onsdag den 30/9 med Henrik
Koldborg, der fortæller om
genetik (for begyndere).

Derefter onsdag den 28/ l0:

Stisse Leiditz om korthårs-
katte. Onsdag den 25111: Inge
Nord, dommer - om pels-
pleje & bedømmelse. Onsdag
Den 16/12: Hyggestue og ban-
ko.

Hver deltager betaler 5,- kr.
pr. aften, således at vi kan
købe en god flaske vin til fo-
redragsholderen. Spørgsmål til
foredragsholderne er særdeles
velkomne.

Husk at medbringe kaffe/'te
og ew. brød. Alle er velkomne

- også ikke-medlemmer, så

tag din nabo med. Vel mødt
og på gensyn!

Gurli Nielsen,
Græsvangen 2l l,
8381 Mundelstrup.
Tlf. 06 2439 52.

Mødested: Hovedbiblioteket,
Mølleparken, Århus.

STUDIEKREDS ARHUS:
15. august 1987 arrangeres en
bustur til en racekatteudstil-
ling i Sverige. Pris kr. 225,-
pr. person, børn halv Pris' I
prisen er indbefattet bus, entr6,
morgen- og aftensmad.

Ved tilmelding senest Pr. l.

august betales a'conto kr. 150,-
som ikke tilbagebetales.

Busopsamling i større jyske
byer. Ring og hør nærmere!

Gurli Nielsen,
Græsvangen 2l l,
8381 Mundelstrup.
Tlf. 06 2439 s2.

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

lr,lajken Malmkvist
Strandgaten 1 68
21612 Malmø
Sverige
Tel:
00946-401 50093

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

Telefon A4 54 55 47
Foto:
Gr. lnt. Ch- Dauphin van Coppelstock

Gr. lnt. Ch. Dauphin van
Coppelstock ti I avlstjeneste
for siamlOKH.
Kun sunde hunkatte
med gyldig vaccina-
tionsattest mod-
tages til parring,
under betryg-
gende forhold.
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Planlagt
hobby-
udstilling
i Dronningborghallen, Ran-
ders, den 2l/ll19E7 kl. 12.00
til 1t.30.

Der vil være dyrlægekon-
trol fra kl. 10.30 til kl. 11.30.
Sidste frist for tilmelding den
26. oktober 1987.

Det vil koste 30,- kr. pr. kat
til dækning af diverse udgifter.

Som et led i dagens program
vil Yvonne Larsen gennemgå
korthårskattene. Og Inge Nord
vil fortælle om pelspleje af
langhårskatte. Der vil blive
valgt bedste katte i de respek-
tive grupper, og ligeledes vil
publikum kunne stemme på
»MISS RANDERS.

Nærmere oplysninger om
udstillingen vil kunne fås hos
Gurli Nielsen, Græsvangen 211,
8381 Mundelstrup, tlf. nr.
M U 39 52 eller Axel Axelsen,
Mariagervej 76, 8900 Randers,

Hobby
udstilling

på Fyn
Med hobby-udstillingen i Søn-
dersø-centret lørdag den 23.
maj kan udstillingens initia-
tivtager og primus motor
Lene Jørgensen, notere endnu
en stor succes.

Ikke alene sommeren holdt
sit indtog i Søndersø den dag.
Også en stor skare Jyrak-
medlemmer kom fra nær og
fjern for at præsentere et lil-
le hundrede flotte katte.

Hele formiddagen var der
trængesel omkring de festligt
pyntede bure, og kattene lod
sig behørigt beundre. Der blev

tid til en hyggelig kattesnak,
,udveksling af erfaringer og

fremvisning af nye dyr, mand
og mand imellem , inden de
forskellige racer blev præsen-
teret på scenen. Først med en
kort gennemgang af racen som
helhed, og bagefter en be-
skrivelse af hver enkelt kat, der
blev fremvist af ejeren. Der-
efter var der, som et led i
dagens program, en morsom
og saglig gennemgang af pels-
pleje og ernæring.

Højdepunktet var kåringen
af publikums favorit. Spæn-
dingen var stor, mens de ca.
300 stemmesedler blev talt op.

Det blev den store, dejlige
rød-hvide perserhan Fnugge
Fashion's Arico, der løb af
med sejren.

Under stort bifald blev de
flotte præmier overrakt på
podiet af den vittige og vel-
oplagte Jørgen Brunse fra det
derværende supermarked. Li-
geledes var der dejlige gave-
kurve, og special-kokarder til
bedstekattene i de respektive
grupper. Og ikke at forglemme
til nogle hel fantastisk lækre
og velplejede huskatte.

Udstillingens >>længst-væk-
boende« kat, der kom helt fra
Alborg, tog heller ikke tom-
hændet hjem.

Til slut takkede Jyrak's for-
mand Hanne Sofie Sneum
Søndersø Centret og Lene Jør-
gensen for et vellykket arran-
gement; hvilket jeg er helt o-
verbevist om, at alle deltagere
kan tilslutte sig. Ja, vi går så-
rnænd allerede og glæder os til
næste år.

Charlotte Heiberg.

09 90

Miss Søndersø: Fnugge Arico
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Aktue!!e priser
Incl. moms:
Stamtavler 0-3 mdr. . . 85,00
Stamtavler 3-6 mdr . . 125,00
Stamtavler 6-12 mdr. . 165,00
Stamtavlekopi 1) . . .. 205,00
Ombytningsstamtavle l) 80,00
Ombytning af nye stam-
tavler vedr. ændring af
han/hunkøn 1) ...... 40,00
Transfer l) .......,. 40,00
Stamnavn ....250,00
Titelpåføring af aner 2) 25,N
Autorisation af hankat 3) 70,00
Killingeliste4) ...... 70,00
Registreringsbeviser
0-3 mdr. 55,00
Registreringsbeviser
3-6 mdr. 80,00
Registreringsbeviser
6-l2mdr. ....105,00

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

2) Titelptføring af aner på
stamtavlen koster 25,00 pr.
titel. Opnåede titler på egne
katte påføres gratis, cerfitikater
og stamtavle indsendes til
stambogssekretæren. Ved op-
nåelse af titlerne Int. Ch.,
lnt. Pr., Gr. Int. Ch., Gr.
Int. Pr., Eu. Ch. og Eu. Pr.
fremsendes ligeledes certifika-
ter og stamtavle til stambogs-
sekretæren, som så herefter
rekvirerer FIFe kokarden
gennem Felis Danica.

Husk at få kontrasignatur
påf ørt dommerbedømmelsen,
såfremt dommeren tidligere
har tilkendt din kat certifikat.

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

Ønskes hankatten opført i
Hvæssebrættet »Til avlstje-
neste«, bedes man rette hen-
vendelse til Elna Lykke. Det
samme er gældende for »Op-
drætter<<-annoncer.

Administrative farveændringer
på stamtablen er gratis, og kan
foretages I gang indtil katten
er l0 mdr. gammel. Derefter
kan katten kun farveflyttes
ved at blive udstillet, eller gen-
nem Felis Danicas forretnings-
udvalg.

Ejerskifte påføres gratis af
stambogssekretæren.

Annulering af stamtavler fo-
retages ligeledes gratis af stam-
bogssekretæren.

Annoncepriser
OPDR.;ETTERE:

l/1 side
l/2side
l/3 side
1/4 side
l/8 side

FIRMAER
l/l side
l/2side
l/3 side
l/4 side
l/8 side

I gang
488,00
2M,00
183,00
122,00
61,00

854,00
427,N
305,00
213,50
103,70

4 gange
1708,00
854,00
610,00
427,N
219,60

2928,N
14«,N
1098,00
732,N
366,00

KILLINGER NETOP NU:
Pr. optagelse . .. . . ... 50,00

OPDRÆTTER. OG AVLS-
ANNONCER for de første
femlinier .. kr.73,20
+ for hver påbegyndt linie
Derudover . kr.20,00
for et kalenderår.
Alle priser er incl. moms.

OBS-OBS-OBS:
Udstillingen i
Frederikshavn
Jyrak's planlagte udstilling i
Hjørring den 5. - 6. december
har vi desværre måttet flytte
til Frederikshavn. Udstillings-
datoen er uændret.

Venlig hilsen
Henrik Koldborg.

Kontingent
for 1987 andrager for:
Hovedmedlem ... kr. 175,00
Familiemedlem .. kr. 25,00
Pensionist . kr. 90,00

Amme-
formidling
VESTFORLILLEBÆLT:

Inge Lise Laursen,
Langballevej 80,
8320 Mårslet.
Tlf. 06 29 s9 46.

ØSTFORLILLEBÆLT:
MartinaElian,
Østervej 14, Vognsbjerg,
5935 Bagenkop.
Ttf. 09 56 t8 47 .

Udstillings-
sekretærer
udland
JYRAK:

Unni Langbak,
Vintergækvej 32,
2770 Kastrup.
Tlf. 0l 50 70 88.

RACEKATTEN:
Winnie Lykkesteen,
Københavnsvej 8,
3550 Slangerup.
Tlf. 02 33 58 39.

DARAK:
Aase Nissen,
Tryggevældevej 145,
2700 Brønshøj.
Tlf. 0l 60 49 88.

Udenlandske
klubber
TYSKLAND:

l. DEKZV. e.V.,
Frau W. Sattler,
Eisenstein 21,
D-6300 Giessen-Wiseck

HOLLAND:
a.Mundikat,

Mr. H. Hardebol,
Duinroosplantsoen 6,
NL - 2015 KE Haarlem,
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PERSERE

Iløgenhoff§ Perxert - i farverne l, 2a,
3, 4, 5, ll, 13, l2a, l?.a cr, l2H. Avls-
hunner: Int.Ch. Cora of Melampus
(4) 2 x BIO, I x BIO total. Ch. Bika§
Nani (l2a cr) 3 x BIO. Gurli Nielsen,
Græsvangen 221. 8381, Tilst, Arhus
Y.tlf 062,439 52.

Rosr Malm. - Perseropdræt i farv-
erne: l-4-ll-12-12a. Korsørgade 36,
5th., 2100 København ø. Tlf. 0l -
38 60 53.

Of Piem - Opdrålaf Bicolour & Har-
lekin i farverne: sort, blå, qeme, rød,
tortie og blåtortie. Egne avlshanner:
Gr. Int. Ch. China Dragon of Piem
l2a), l0 x BIO, 2 x Nom.BIS. samt
Tabas Fat Freddie (l2a). Per Wesner
& Henrik Koldborg, Dronning Louis-
es Vej 19, 5000 Odense C. Tlf.
09 13 20 53.

Winnie's: Perseropdræt i farverne
rød, creme, sort, blå, blåcreme, bi-
colour, tri-colour samt harlekin. Alle
killinger er frit opvoksede efter sunde
kærlige forældre. Winnie Sørensen,
Gustav Wiedsvej 39, 8600 Silkeborg.
Tlf. 06 8t 28 33

Tabas perseropdræt i farverne sort/
hvid, rød,/hvid, blå,/hvid, creme,/
hvid, skildp.,zhvid, blåskildp.,zhvid,
harlekin samt solide farver i sort,
rød, skildp. Birgit og Jonny Semak,
Østerbakke U, 6310 Broager. Tlf.
M4416 53.

Of Mobber - Perseropdræt i forskel-
lige farver. Jens Christensen, Sand-
envej 5, 9300 Sæby. Tlf.08 46 94 04.

§pecialopdræt af lilla- og chokolade-
farvede perserkillinger efter Ch.
Hennessee Goshi af Clipper, 2 x
CACIB, lc lilla sinamon. Dejlig type
og elskeligt temperament. Karen-
Marie Petersen, Bakkehuset, Sønder-
ballevej ?A, Gemer Strand, 6200
Abenrå. Tlf. 04 69 85 5 I .

tm

OPDR^ÆTTERE
TIL AI'LSTJENESTEN

COLOURPOINTS
Af Clipper. - Colourpointopdræt i
alle maskefarver incl. specialopdræt
af rød, creme, skildp.msk. - samt
gode hybrider, velegnet til colour-
pointavl. Alle killinger frit opvoks-
ede efter sunde velafbalancerede for-
ældre. Karen Marie Petersen, Bakke-
huset Sønde.rballevej 24., Cenner
Strand, 6200 Abenrå. Tlf. 04 69 85 51.

Zrkko. - Specialopdræt af: Lilla,
chokolade i maske + fuldfarvet.
Jævnligt blå + brun + rød + skildp.-
msk. Inge Lise Andreasen, Sønder-
borg. Tlf. M429456.

Mac Burney. - Colourpointopdræt i
forskellige maskefarver. Karen Mette
Have Kristensen, Roslewej 12, Je-
bjerg, 7870 Roslev. Tlf. 07 57 45 59.

Af Præstegården. - Opdræt af: brun,-
lilla-, blå-, chokolade-, rød-, creme-,
og tortiemsk. colourpoints. Inge
Thyssen, Ødis Bwej l, 6580 Vam-
drup. Tlf.05 59 81 50.

Af Stensgård. - Opdræt af brun-, blå-,
skildp-, rød-, og lejlighedsvis choko-
lade og lillamsk. colourpoints. Anne-
lise Pedersen, Hedensted 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 blå,/creme hybrid-
er. Birgitte Møldrup, Bispehavevej
65. 4., 8210 Arhus V. Tlf.06 l5 95 69.

A Teje DK - Opdræt af blå, brun,
rød, creme, lilla og skildpademasket.
Diana Jensen, Bispehavevej 61, l.tv.,
8210 Århus V. tlf. 06 15 16 57.

Of Mobber - Colourpointopdræt i
forskellige maskefarver, samt hybrid-
er. Jens Christensen, Sandenvej 5,
9300 Sæby. Tlf. 08 46 94 04.

IVIiss Dittmer's - Colourpointopdræt
i forskellige maskefarver. Nanna
Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600
Silkeborg. Tlf. 06 85 I I 50.

DEN IIELLIGE BIRMA
Sai-Savart. - Opdræt åf blåmaskede
birmaer efter fransk/tysk import.
Anette Kampf, Ibstrupvænget 8,
2820 Gentofte. Tlf. 0l 65 29 41.

Sofies. - Specialopdræt af hellige bir-
maer i maskefarverne blå og brun.
H. Sofie og Flemming Sneum, Høj-
vangs Parkvej 44,6700 Esbjerg. Tlf.
05 t2tt20.

Janni's Specialopdræt af Hellige Bir-
maer i maskefarverne blå og brun.
Lone Kristensen og Kim Olesen, Ort-
envej 45, 6800 Varde. Tlf. 05 » 54 93.

ABYSSINIERE

Taco Yilla. - Opdræt af abbysiniere i
alle 4 farver. Amerikanske linier.
Best. modtages. Marianne Roth. Ny
Kongevej 29, 5000 Odense C. Tlf.
09 t4&26.

Yon Tripwitt. - Opdræt af vildtfarv-
ede og sorrel abyssiniere. Killinger
lejlighedsvis til salg. D. Hansen & R.
Kiihler, Toften 41, 6330 Padborg.
Tlf .046'7 0176.

Af Fredenslund. - Opdræt af abys-
siniere (amerikansk, hollandsk, svensk
og dansk afstamning). Lis Rhymer
Friis, Fredenslund Bøgebjerg 7, 5471
Søndersø. Tlf.09 89 l5 03.

BURMESERE

Af Pegu Yoma. - Opdræt af brune,
røde og creme burmesere, Sterna
Gilbe, Miltonsvej 21, 8270 Højbjerg.
'rff.M27 t002.

Xlivager. - Burmeseropdræt i alle
farver. Killinger lejlighedsvis til salg.
Aase & Ole Kilvager Jensen, Vestre
Landevej 7, 6800 Varde. Tlf. 05 -
2243 6t.



Cheop's - lille burmeseropdræt i
farverne rød-brun-tortie. Killinger
lejlighedsvis til salg. Flemming Torb-
ensen - Hanne Østergård, Rosengade
5A, 8700 Horsens. Tlf. 05 62 38 86.

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

Af Sikiboon. - Burmeserkillinger lej-
lighedsvis til salg. Lene Bang Søren-
sen, Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby.
Tlf .0942r'7 58

CORNISH REX

Bodwin. - Katten for den kræsne køb-
er. Den ideelle familiekat i lækre,
sarte farver. Susanna Bugge, Kær-
lodden 7, 8320 Mårslet. Tlf. 06 -
27 28 t9.

SIAMESERE OG OKH

Ballamis. - Opdræt af siam./OKH
efter engelskimpoterede katte. Spe-
cialopdræt af rødmsk. siamesere.
Dorthe Kaae, Esbjergparken 5, 9220
Aalborg. Tlf. 08 15 93 18.

Florentine. - Opdræt af brunmaskede
siamesere. Gudrun Thomsen, Klinte-
bjergvej 5, 5450 Otterup. Tlf. 09 -
82 l6 58 ell. Tlf. 08 88 3l 88.

Jawhara's. - Lille siameseropdræt i
forskellige farver. Killinger lejlig-
hedsvis til salg. Anne Lise Kaae, Ing-
ridsalle 13, 5250 Odense SV. Tlf.
09 t2 5291.

Klingeskov's. - Specialopdræt af
brunmaskede siamesere. Import fra
Sverige og Holland. Kis Østerby,
Klingeskov 13, 5450 Otterup. Tlf.
09 82 t8 44.

Allegretto. - Opdræt af hel- og tabby-
maskede siamesere i diverse farver.
Enkelte OKH. Jytte Hjo Taplov,
Kirkerupvej 16, Kirkerup, 4000 Ros-
kilde. Tlf. 02387196.

Dan Thai. - Opdræt af foreign white
samt fuld- og tabbymsk. siamesere,
hovedsageligt i farverne brun og cho-
kolade. Annemette Nielsen og Carsten
Frydenlund Pedersen, Møllebakken
33, Strib, 5500 Middelfart. Tlf.
09 40 66 08.

Tung Si, - Foreign white. Specialop-
dræt af foreign white og siam. Inge
Lis Christiansen, Jægerbuen 20,
263 5 lshøj. Tlf . 02 7 3 84 93.

Af Ølsted. - Opdræt af chokolade-
plettet orientalsk korthår, havana og
siameser. Helle Møller-Madsen,
Munkebjergvej 94, 5230 Odense M.
Tlf.09 13 1005.

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

Salween Blue. - Siamesere 24a, 24b,
24c. OK}{: Havana, blå, lavendel,
ebony. Stisse Leiditz, Østbanetorv 1.
I ., 8000 Arhus C. Tlf . 06 1273 40.

Brimiso - Opdræt af siam, farve 24,
24a, 24b. Killinger lejlighedsvis til
salg efter egen hankat farve 24. Britt
og Sofus Hansen, Badstuestræde 4,
1209 Kbh. Tlf. 0r 13 32 03.

Til avlstjeneste

PERSERE

Pelle af Dyssec. - Sort perser, gen for
lilla og chokolade. Christa Madsen,
H.P.Hansensvej 3, 6400 Sønderborg.
TLf.04427477.

Int.Ch. Dennis La Douce. - Hvid
perser. 6 x vinder af avlsklasse. Lis
Christensen, Ebeltoftvej I 5, Tåstrup,
8410 Rønde, Tlf . 06 36 72 84.

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

Zakko's Mikro. - Blå perser. Anlæg
for colourpoint + lilla + chokolade,
giver lækker pelskvalitet + tempera-
ment. Arnkilsmaj 1, 6400 Sønder-
borg. Tlf. 04429456.

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

Mascot af Funny Quarters. - B1å han.
Hollandsk import, efter amerikanske
forældre! Lis og Jørgen Kambyses.
Ttf .0981 126'7.

Frederik af Kambyses. - blå, moder-
ne type. Kort krop, meget kort hale.
Ren blå afstamning. Kvik og foretag-
som. Ex. 1.09401229.

Gr.Int.Ch. Alexander of Donaciano -
Blå perser, Finn Laursen, Langballe-
vej 80, 8320 Mårslet. Tlt. M 29 59 46.
Bedst efter kl. 17.00.

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

Golden Dixie of Great Yarmouth
cremefarvet. En af Edel Ringsteds be-
rømte creme. Stor, meget lys og lang-
håret. Pragtfuld sødt temperement.
Ex 1 , BIO, NOM BIS. 09 40 12 29.

Hostrup's Ulysses. -Creme perser.
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. TIf.0945 1076.

Klemmens Design Brio. -Blålhvid
12A Bl. Jens Christensen, Sandenvej
5, 9300 Sæby. Tlf. 08 46 94 04.

Tornado af Tamara. - Blå perser.
Typeforbedring. M. anlæg for colour-
point, lilla og chokolade. Buller af
Sussibelle - blåmsk. colourpoint.
Ruth Pedersen, Danmarksgade 19,
8700 Horsens. Tlf. 05 61 78 60.

COLOURPOINTS

Ch. Fyrst Igor af Bardolino. - 13b SP
I x BIO ungdyr, 2 x BIO åben, 1 x
CACIB. Karen Mette Have Kristen-
sen, Roslevvej 12, Jebjerg, 7870
Roslev. Tlf. 07 57 45 59.

Int.Ch, Sergent Pepper af Tamara.
Blåmasket coloupoint til avlstjeneste.
Ruth og Ernst Thomsen. Aglimt 31,
6040 Egtved. Tlf. 05 55 36 56.

Ch.Misty Browns King. - Blåmasket
colourpoint. Lis'Christensen, Ebel-
toftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf.
06367284.

Blå colourpoint han. Baldur af Dyrup.
Gutte Heiberg, Østergade nr. 27,
5874 Hesselager. Tlf. 09 25 14 69.

Chano de La Val - Blåmasket colour-
point, søn af Int.Ch. Sergent Pebber
af Tamara. Gen for lilla colourpoints
- flotte pelse. de La Val, Inge Lise
Laursen, Langballevej 80, 8320 Mårs-
let tlf. 06 29 59 46, bedst efter 17.00.
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Zakko's Choko Ekko. - BIO. 1 x
bedste colourpoint, I x bedste modsat
køn. Inge Lise Andreasen, Arnkils-
maj l, 6400 Sønderborg. Tlf. 04 -
42 94 56.

Nebsagers van Dango - Blåmasket
colourpoint. Annelise Pedersen, Skov-
vangen 25, 8722 Hedensted. Tlf. 05 -
89 19 05.

Lovely Lollipop of Clipper. - Se-
alpoint. Fantastisk showpels. 2 x
CAC. Opus one of Clipper. Choc.
point. Reglaf's Khmer Ramon creme-
point. Tysk import (forb. udvalg).
Karen Marie Petersen, Bakkehuset,
Sønderballevej 24, Cenner Strand,
6200 Abenrå. Tlf. 04 69 85 5 I .

Semilanghår
DEN HELLIGE BIRMA

Ch.Aryavarthas Candi. - Hellig Bir-
ma, blåmsk. Født d. 21.01.82. Ejer:
Dorthe Sneum. Henv. H. Sofie &
Flemming Sneum, Højvangs Parkvej
,{4, 6700 Esbjerg. Tlf . 05 12ll20.

NORSK SKOVKAT

Hugowolf Felis Jubatus. - Nork Skov-
kat, født d. 12.01.85. Rødtigret m.
hvidt. Ollendorfs Fønix - Født d. 13.
04.85. 13 NFAW, bruntigret m. hvidt.
(Norsk import.) Hans P. Gade, Ny
Kongevej 29, 5000 Odense C. Tlf.
09 146426.

øVRIGE KORTHÅR

British Shorthair I NT CH Garfield
af Akis farve 15. Hanne Oxenbøll,
Firkløvervej 13, Viborg. Tlf. 06 -
62 81 89.

ABYSSINERE

Xerxes af Fredenslund. (Fnys) -
Vildtfarvet abyssinier. D. Hansen og
R. Ktihler, Toften 41, 6330 Padborg.
Ttf.0467 0176.

Int.Ch. Aksum af Glæde (23). 3 x
BIO samt Gr.Int.Ch. Kiandas Asterix
(23a), 12 x BIO, 2 x NOM BIS, I x
BOX, 6 x BIS. Lis Rhymer Friis,
Fredenslund Bøgebjerg '1, 5471
Søndersø. Tlf. 09 89 15 03.

BURMESERE

Int.Ch. Romeo af Hunter, - Creme
burmeser, Int.Ch. på 6 udstillinger.
Ann og Palle Jæger, Torrupvej 49,
6800 Varde. Tlf. 05 26 95 09.

Int.Ch. Dunvalds Gay. - Chokolade
burmeser, I x BIS, 4 x NOM BIS.
Aase og Ole Klivager, Vestre Lande-
ve3 7, 63oo Vaide. Tlf. o5 22 43 6r.

SIAMESERE

Int.Ch. Cocoricos Robin. - Brun-
masket siameser. Vinder af avlsklas-
sen flere gange. Kis Østerby, Klinge-
skov 13. 5450 Otterup. Tlf. 09 -
82 t8 44.

Salween Blue Henri. - Blåmasket
siameser. Fader: Import fra Holland.
Siisse Leiditz, Østbanetorv 1. 1.,
8000Århus C. Tlf. 06 1273 40.

OHK

Eu.Gr.Int,Ch. Chantina Justinian. -
Orientalsk korthår havana. Engelsk
import. V/Foldager, Palnatokesvej
54, 5000 Odense C. Tlf . 09 14 2l '79

el. 05 l3 25 73.

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

AIUGr,LIGAS
Spec ia lopdrcet af siarnTforeign vvhite

llesultater:
llørslrolm B4: BIU.
6r. Int.Ch.AngeIica
llamburE 85: UI0.
Gr.IrrL.Ch.AngeJ.ica
Aarhus 85: B I0.
ch.Angelica6 trtlrite Beauty (35)
Horsholrn B5: BI0. Nombis
AngeIica6 tr,hite Erliott (35)
t4Unstdr B6: Nombls. Best in Shour
Angelica§ tr.lhite Elliott (35)

Killinger

lejl§hedwis til salg

l-liIIerød 8ti: BI0. Best in Shou
Angelica6 trjhite cipsy (35)
0derse 86: BI0-T0TAL. Best in Shour
AngeIicaS LJhite Gipsy (35)
Hamm 86:8IO-T0TAL. I'lombis

Best
6 ga
[Jest
§ Ba
0est

in
rnb i
in

1oo
in

5 hou
(3s)
S hotrl
(3s)
5h ott ( 3s)

t in Shour
Angelicaå trlhite Gipsy
NeumUnster B?: BI0.Bes
6r.Int.Ch.Ange1ica6 Bambi (S5)
Herlev 8?: BI0.Best in shouJ.
Best of Best 2.
Ch.AngelicaS u;hite Gipsy (35)

Mona&Jgrgen Lund
Halder all6 3
2791 Dragør ()1.536631
TTBEDSTETt SIAIq/01(H kitIing,/unqdyr i 19BE
Ch.Angelica6 ldhite Gipsy
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Gr.Int.Ch. Dauphin van Coppelstock.
- Blåmasket siameser. (Se annonce i
bladet). Anne E. Olsen og Finn Dall,
Humlevej 2, Ustrup, 6500 Vojens.
Ttf . 04 54 55 4"7 .
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Foretrækker du
o din kat

dansk produceret fuldkost kattemad - niir det er bedst,
sii vælger I selvfblgelig: Katterrs 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
ernæringsrigtigt måltid
hver dag
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st

d.
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ælt
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Da katte elsker
riation ikosten, fås
»Kattens Godbidder« i
både dasemad og tør[o-
deri3lækesmagsva-
rianter
O med oksekød
O med fisk
O med kylling

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

t|il

1



& JE§PER

EEBJERGPAR}TEN 5
?3?O ÅLEOH§ i}§T

MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF. 08.1217æ

Vi forer alt i
HUNOE. OG KATTEFODER

miss hund

samt anikler

J

store specialforretni n

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

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

ØVNIGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelernn:e -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander -

Katteparf ume.

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

t(

De ringer'
vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.
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