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Sand og sand
imellgmoooo
Sagt ial 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 ndrettet, sa (attens efter a

denskaber ,ndkaps es og kan s es
fra med Cass us Kattesands{ov
uden al efter ade spor resten ai
sandet. Det bi ver såmæfo bare
ggende bakken, fr sK og rent

k ar t n.este kattebesØg Sa man
sparer det meste af en baKkefuld
Cass rs er helt fr t for kunstlge fal
ver og asbesl - hvem ved, hv l(en
rol e dette sp er ior rrr iløbevidste
katte ?

Cass us. for (atten

KATTESAND

A/S Carl Fr. l,/ortensen,
Bulowsvel 5C, 1870 Freder ksberg C
Telefon 01 24 67 a1

oplyser nærmeste forhandler.
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(Dyrehospitalet v/Bilka i Arhus)

T

MEDI-IMSBLAD

Forsiden:
Den ølmene sundhed griber om
sig. Hos denne opdrætter af
Europe, er kattene nu også be-
gyndt at følge med i den dag-
lige komp mod vægten. Fup
eller fokta? Opdrætteren træ k-
ker på smilebåndet.
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Leder

Kære medlemmer og
læsere.

Nu nærmer tiden sig til vores
udstilling i Arhus med raske
fjed, det har været dejligt at
se den store tilslutning, vi for-
venter at det bliver den største
udstilling JYRAK nogensinde
har afholdt.

Vi er meget taknemmelige
for at så mange medlemmer
har tilbudt at ville hjælpe før,

under og efter udstillingen, for
uden alle vore hjælpere er det
ikke muligt at stable en udstil-
ling som denne på benene.

Tusind tak for alle de fine
præmier vi har fået, de er med
til at gøre udstillingerne mere
festlige.

Som noget nyt har vi forsøgt
at lave en ny form for katalog,
vi har fået den lavet i BT-avis-
form. For det første kan
JYRAK spare mange penge,
for det andet kan vi så dele den
gratis ud til alle de besøgende
og for det tredje håber vi frem-
over på denne måde at kunne
finansiere den gennem annon-
cører og sponsorer.

Jeg håber at de af jer der
kommer til Arhus må få en
fornøjelig og udbytterig week-
end, til resten af jer ønsker jeg
en rigtig god sommerferie.
Mange glade sommerferie
hilsener.

H. Sofie

Perser kuld, ejer: Lis og Jørgen Bedste lang -hårs veteran, Dina
of Dyssec, bldcreme perser.



Kattens brudefærd
Sakset fra >»Perseren<< 1. årg. nr. 4.1982.

Nu skal det være!! Du har
besluttet dig til at lade din kat
parre. - Efter i lang tid at have
støvet rundt på udstillinger og
kigget på hankatte, samt katte-
bladenes annoncer med avls-
hanner, er du endelig faldet
over den helt rette brudgom.
Og du ser i ånden det under-
skønne kuld killinger, som et
ægteskab mellem denne fabel-
agtige hankat og din egen dyre-
bare hunkat vil resultere i.

Hvad gør du så?
Ja, hvis du allerede er en

kendt opdrætter med flere
champions på samvittigheden,
så vil hankatteejeren sikkert
være mere end villig til at rede
brudesengen. Hvis du derimod
er nybegynder, kan din hen-
vendelse måske få gommens
ejer til at udstøde et træt suk,
i stedet for et hurraråb. I sådan
et tilfælde vil en »hatten-i-
hånden-attitude<< være passen-
de.

Hvis din hunkat, efter at
hendes stamtavle er nøje stu-
deret, bliver fundet værdig
som brud, vil du blive oplyst
om prisen for at få din jom-
fruelige kat defloreret af den
smukke helt. - Du vil sikkert
blive mildt forbløffet over at
få at vide, at parringsgebyret i
mange tilfælde beløber sig til
det samme som to uger på
Mallorca. Hvorfor så mange
penge for at optage så lidt af
hankattens tid, når han selv
gladeligt ville yde sin service
ganske gratis? Fordi det ikke i
lighed med at putte penge i
parkometer, er et spørgsmål
om at købe tid. - Det du i teo-
rien betaler for, er et kuld kil-

linger der er så perfekte, at
salget af bare 6n af dem vil
mere end dække parrings-
gebyret.

Men før du, i forventning
om de rigdomme der vil blive
dig til dels, går hen og erlæg-
ger første afdrag på en ny bil,
så tænk liger over, at der fin-
des meget få velhavende kat-
temennesker. De der er det,
var sikkert endnu mere vel-
havende, før de begyndte at
tage del i den ædle kattesport;
eller også har de simpelt hen
fedtet for en rig onkel. Når
man på en udstilling betragter
de biler udstillerne kommer
anstigende i, ser man at for
hver ny, dyr bil, kommer der
ca. tyve gamle skramlekasser
med dæk så glatte som barne-
numser.

Intrigerne vedrørende alvs-
tjeneste er mangfoldige. Det
mest regulære er naturligvis
at betale parringsgebyret her
og nu, og sådan foregår det
da også i de fleste tilfælde.
Men da mange kattemennesk-
er som bekendt fattes kon-
tanter, indgås der undertiden
de særeste aftaler, som skulle
tilgodese begge parter, men
sjældent gør det.

Et af de almindeligste ar-
rangementer er, at man i stedet
for at hoste op med skilling-
erne giver hankatteejeren en
killing. - Men skal det være
den bedste killing i kuldet, og
i bekræftende fald, hvem skal
så afgøre, hvem der er den
bedste? Skal det være en han
eller en hun? Hvad hvis der
kun udkommer 6n killing,
skal man så pænt aflevere

den? Hvad nu hvis katten
kommer hjem lige så uberørt,
som hun drog ud? Eller sæt
hun føder dødfødte killinger?
- Hvis man indgår en aftale,
skal man ikke være bleg for at
stille spørgsmål først; det er
rart at vide hvor man står. Al-
lerbedst ville det være, hvis en
sådan aftale var skriftlig.
Man har set eksempler på, at
opdrættere, der før var uad-
skillelige perlevenner, er blev-
et dødsfjender efter en par-
ringsstrid. - Heldigvis er de
fleste hankatteejere ærlige
mennesker. De få der ikke er
det, bliver lynhurtigt kendt
via katteverdens jungletrom-
mer.

Hvis hunkatten ikke bliver
gravid, aborterer eller føder
et dødfødt kuld, er det ko-
tume, at hankatteejeren ar-
rangerer en omkamp, eller to,
hvis det bliver nødvendigt.
Men der er grænser!! Nogle
katte kan simpelthen ikke blive
gravide; andre aborterer gang
pågang osv. Der er også katte,
der kommer ud af løbetid
hver eneste gang, de kommer
til hankat. De kan ligge der-
hjemme og vride sig af længsel
efter en elsker, men i samme
øjeblik de træder ind i brude-
kammeret, fordufter længselen
og de udbryder: »Mig i løbe-
tid? Aldrig! Man er da heldig-
vis en anstændig pige«. - Ende-
lig er der de katte, der i lighed
med visse mennesker, er yderst
kræsne med hensyn til, hvem
de vil dele kurv og madskål
med. Den hankat, du mener,
er den helt rigtige, kan få
hende til at vende sig bort i
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afsky og sige BVADR! Hvis
den eneste interesse hun viser
fyren, er en overvældende
trang til at kradse øjnene ud
af hovedet på ham, er der ikke
andet at gøre end at hæve for-
lovelsen og sende hans ring
tilbage, og så prøve en anden
hankat næste gang. Så kan det
til gengæld være, at hun er så

ivrig og samarbejdsvillig, at
du ligefrem vil rødme af skam.

Det forekommer også, at
hankatten absolut ikke kan
fordrage en hunkat. Et sjovt
eksempel er en hankat her fra
Sjælland, der normalt er meget
potent og villig. Han fik besøg
af en dame, der på alle måder
gjorde sig lækker for ham.
Han marcherede da også ivrigt
hen til hende, snusede lige en
gang til hende, hvorefter han
styrtede hen i den fjerneste
krog af stuen og brækkede sig
noget så inderligt. Se, det kun-
ne jo være et tilfælde. Men det
var det bare ikke, for nøjagtig
det samme gentog sig næste
gang, den pågældende dame
kom i løbetid. D6n alliance
blev efter sigende opgivet.

Din kat vil selv sætte datoen
for brylluppet, ofte så høj-
røstet, at du har svært ved at
sove om natten. Det alminde-
lige er, at ceremonien finder
sted hos gommen; og hvis du
nogensinde har stukket næsen
indenfor hos en hankat, vil
denne sædvane kun glæde dig.
- Selve brudesuiten består ofte
af et stort bur, hvor det lykke-
lige par bliver anbragt, i første
omgang adskilt af et mellem-
rum. Hankatten vil straks
danse på tåspidser hen til mel-
lemrummet og begynde at
hviske søde ord i øret på
damen. Hun vil ofte reagere
ved, at flygte hen i den fjern-
este krog af buret, og ryste af
skræk ved synet af det store
duftende brød af en hankat,
der prøver at besnakke hende.

Hun kan også svare igen
med sprogets værste gloser, og
prøve at lange en klo gennem
mellemrummet. Men efter et
par timer, i grelle tilfælde et

par dage, har damen udtønit
sit forråd af skældsord, og er
begyndt at tro på hans for-
sikringer om, at han har reelle
hensigter. Så er tiden inde til
at fjerne mellemrummet.
- Gommens ejer agerer som
ceremonimester, eller ring-
dommer, alt efter omstændig-
hederne. Ikke fordi han er u-
tidigt nysgerrig, men fordi
han gerne vil sikre sig, at der
virkelig finder parring sted.

Kattens seksuelle adfærd
er lige så forskellig som men-
neskenes. Nogle hankatte
spilder ikke tiden på indled-
ende øvelser, de er tju-bang-
færdig typen. Andre kan bruge
op til en time på raffinerede
ouverturer, der kunne få Inge
og Steen til at blegne af mis-
undelse. - Selve parringen tag-
er ikke lang tid, men den gen-
tages ofte. Når der er gået et
par dage, og hunkatten selv
lægger op til mere sjov, kan
det ske, at hannen gaber og
siger, at han ikke gider mere,
eller at han har en rædsom
hovedpine. Så er det på tide at
tage hjem og sige tak for den-
ne gang.

Så er hvedebrødsdagene for-
bi!

Der vil ca.
kan se om

eåt
der

tre uger før du
er gevinst.Så

bliver kattens brystvorter
større og smukt lyserøde. Så
går der yderligere et par uger
før hun så småt begynder at
lægge sig ud i taljen og bevæge
sig mindre gartiøst. Men hel-
digvis vil hun aldrig vække
dig midt om natten, og for-
lange radisser eller saltpastil-
ler. Hun vil dog på masser af
måder fortælle dig, at du snart
kan forvente trippen af små
poter i huset.

Og den vordende fader?
Han har lykkeligt glemt alle
de troskabseder han svor,
længe inden hans børn bliver
født. De er jo andre træer i
skoven, og man kan da virkelig
ikke forventes at huske navn-
ene på alle de damer, man har
forført i tidens løb. Altså, er
det ikke typisk.
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(Yderst frit fordansket efter
artikel i CFA-Arbogen 1977)

Af L izzie C hrist iansen.

Ny?
Udstilling?

Så har vi vores første ud-
stillingssæson overstået, og
er ved at gøre klar til næste.

Som ny påen udstilling, kan
det være meget svært, at følge
med i alt, hvad der sker, hvad
vi hurtigt erfarede i Sønder-
borg. De to katte vi havde
med, blev dømt ned, hundrede
af nye ansigter, og en masse
virvar, set med vores øjne.
Undervejs hjem, blev vi enige
om, at dette var vores første
og sidste udstilling.

Efter ca. I mdr. blev vi enige
om, dog atprøve når den nye
sæson, startede i september,
men hvordan?. Vi prøvede
forgæves flere gange, at kon-
takte Nordjyllands konsulent,
for at få hjælp, men der var
aldrig nogen hjemme. Så prøv-
ede vi konsulenten for Midt-
jylland, Grethe Hansen, som
også boede i Aalborg, og så
kom der skred i tingene. Hun
kom ud og så på kattene, gav
råd og vejledning, med pels-
plejen, og det gav resultat.

Efter nogen tid, havde vi
også mod på, at prøve i ud-
landet, og med hjælp fra, er-
farne opdrættere, bestyrelses-
medlemmer og en færdig pak-
ket tur, fra Yvonne og Erik
Larsen, Grindsted, kom vi af-
sted. Det blev en tur vi aldrig
glemmer, undervejs var der
rigeligt tid til en sludder, og
mange gode råd, blev det også
til. Alt i alt, en indbringende
tur, for os nye.



Hvad er meningen med disse
linier?

Som ny katteejer el. opdræt-
ter, skal du ikke være bange
for at kontakte, erfarnde op-
drættere, bestyrelsesmedlem-

mer el. din lokale konsulent,
selv om det er ting du har fået,
vist el. besvaret før. Ingen fat-
ter alt dette kattehalløj på en
gang.

Prøv, at kontakte andre

"katteejere, og de vil hjælpe
dig, de er nemlig ikke interes-
serede i, at det skal være
»Tordenskjolds soldater« på
udstillingerne.

Leo Hymøller

Forgangen nat,..
En ung dame fra Taiwan for-

talte mig forleden, at vi danske
var katte, mens kineserne var
hunde. Det har jeg siden spe-
kuleret meget over.

Hun forklarede, at i det fjer-
ne Østen tillægger man i det
hele taget vesterlændingene
kattens grundlæggende egen-
skaber, mens de til egen be-
roligelse forsikrer hinanden,
at som østerlændinge har de
meget mere af hundens natur
i sig.

>>I er selvrådende<<, sagde
hun. »I går jeres egne veje,
ligesom katten. I er kun tro-
faste, når det passer i jeres
kram. I hænger mere ved sted-
et end ved menneskene - ak-
kurat ligesom katten. I føler
ikke den stærke, varme til-
knytning til familien, som vi
bygger vores hverdag på. I er
kort sagt katte!«

Til alle de øwige komplekser,
et omtænksomt menneske må
rende rundt med, fik jeg nu
også et kattekompleks, uden
jeg dog endnu har fanget en
eneste mus eller - bevidst - har
udstedt et eneste mjav. Jeg
indrømmer, at når jeg sidder i
en lun stue og har en god bog
i hænderne og måske en drink
(som ikke behøver at være sød-
mælk) inden for rækkevidde,
kunne jeg godt tænke mig at
spinde. Jeg ved bare ikke,
hvordan man gør. Men den
søde kloge dame fra Taiwan
har virkelig givet mig noget at
fundere på. Mit leksikon for-
tæller mig, at katten er et rov-
dyr - hvilket er en unødvendig
oplysning, når man har set den
gamle mis sidde på lur efter

spurvene ude på havegangen
eller lure på en markmus ved
vejkanten. Jeg er vokset op i
et hjem med mange katte og
med nogle velsignede hunde,
der passede på os og hyggede
om os og tiggede ved bordet.

Kattene tiggede aldrig. De
tog selv, hvad de havde brug
for. Hundene satte pris på
middagsbordets fællesskab
med husets familie. Der var
afgjort forskel.

Hvis en hund ville ind, skrab-
ede den pænt på døren og peb
måske en anelse. Når så døren
blev lukket op, gik den straks
ind, men den gav åbent udtryk
for sin taknemmelighed ved
at logre med halen. En kat ville
anbringe sig foran døren og
mjave anklagende. Når man
så lukkede op, ville den blive
siddende og stirre på en, og
man kunne kalde lige så meget,
man vil. Den ville sidde med
runde øjne og et storsnudet
udtryk om munden. Den ville
ikke logre, men slå med halen,
og det betyder det stik mod-
satte af en logren, nemlig:
Hvor fa'en blev du af, din od-
der?

Når man så havde stået Iæn-
ge og lokket for mis og ende-
lig opgav at få dyret ind i
varmen, smækkede man dør-
en i, og lige meget hvor hur-
tigt man gjorde det, nåede kat-
ten altid at smutte ind uden at
få halen i klemme. Man stod
og gloede på den og måtte for-
tælle sig selv, at der var man
påny blevet den lille i nerve-
dysten med det smukke rov-
dyr, - som nu uforstyrret sad
henne i en stol og slikkede

sine poter.
Jo, der er forskel på katte

og hunde. Stor forskel endda.
Men at vi fredelige danskere
skulle blive udnævnt til katte,
har overrasket mig.

Eller har det? Er den kinesi-
ske karakteristik af os alligevel
så forkert? Her må hjerte og
nyre udforskes! Er vi troløse
som samarbejdspartnere? Er
vi kødædende danskere dybest
set rovdyr? Og forresten, taler.
vi ikke med en hel del foragt
om den tålsomhed og evne til
at tilgive, som vi ganske vist
påstår, er sympatisk, men som
vi alligevel kalder: hundsk?
Og har vi det med at være mest
venlig - kattevenlig - når det
tjener vores formål?

Ja, det er kattens, men
måske har min taiwanesiske
veninde ret!

Knud Meister
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Kurat kat. Ejer: David Strand



Int.Ch. Tobomo's Daisy.
f. 18.6.85.
Farve: 12, Tortie med hvid.
3.3.87 K.B.hallen Cacib.
22.3.87 Herning Cacib Bio.
U.4.87 Emmen Holland, Cacib
Int. Ch.
Opdrætter og ejer: Bodil og
Mogens Schou.

Ch. Golden Corona of Panal.
t . 31 .7 .84.
Farve: 5 creme.
12-13.10.86 Viborg CAC BIO.
20-21.9.86 Hillerød CAG.
25-26.4.87 Nr. Sundby CAC.
Champion.
Opdrætter: Birthe Knudsen.
Ejer: Bodil og Mogens Schou.

I

Ghampiongalleriet

Gr.Int.Ch. Nadja af Bajong
i Nørresundby den 25-26.4.81.
Ejer: Helle Poulsen Fuga.

Nørr's Red Vitus.
f .9.7 .84.
Nørrebrohallen 86 CAP Bio/
kastrat, nomineret.
Odense 86 CAP
Hern ing 87 CAP
Ejer: Helle og Jens Ølsgaard.

Int.Ch. DK Ølands Bianca.
f.23.10.85.
Farve: Creme-hvid.
Cacib Emmen2o.4.87.
Cacib Herlev 7-8.2.87.
Cacib Herning 2l -22.3.87 .

Ejer: Leo Hymøller.

Int.Ch. Allegretto's Galante.
f .12.4.85.
Farve: 29. C}{. TB. sp. Choco-
ladespotted.
1.3.87 K.B. hallen CACIB
22.3.87 Herning CACIB
23-2t1.5.87 Oldenburg CACIB,
Int.Ch.
Ejer: Jytte Hjo Taplov



Diana de La Val (opdr.nr. l3b
LP)
F. 12.7 .87 .

Fader: Sergant Pepper af
Tamara.
Moder: Fenja af Bardolino.
Opdrætter og ejer: Inge Lise
Laursen.
K.B.hallen, marts 87 CAGCIB,
BIO, NOM/BIS.
Herning, marts 87 CAGCIB,
BIO, NOM/BIS.
Sopron, Ungarn, april 87
CAGCIB, NOM/BIS.
Emmen, Holland april 87
CAGCIB.
Nørre Sundby, april8T
CAGCIB, BIO, NOM/BIS.
Oldenburg, Vesttyskland maj
87 CAGCIB, Gr. Intern.
Champion.

Ch. Orlando's Blue Alcazar
24a. blåmasket siameser.
F.23.2.86.
K.B.hallen 87 CAC
Herning 87 CAC
Nr. Sundby 87 CAC
Ejer: Ketty og Roland Bdhnlein

Alexander of Donaciano
(opdr. nr. 3)
t.28.4.84.
Fader: Sebastian la Douce .

Moder: Blue Cilla of Great
Yarmuth.
Opdrætter: Tove Andersen.
Ejer: Finn Laursen.
Herlev feb. 87 CAGCIB.
K.B.hallen, marts 87 CAGCIB
Herning, marts 87 CAGCIB.
Sopron, Ungarn, april 87
CAGCIB, BIO,
Nørre Sundby april 87
CAGCIB.
Oldenburg, Vesttyskland, maj
87 CAGCIB, Grand int.
Champion.

Int. Ch. Borkings fleur.
f. 13.9.84.
Odense 86 CACIB.
Neumiinster 87 CACIB.
K.B.hallen 87 CACIB.
Ejer: AnnetteZakaria.

t
Mindeord over

Ella Kiister
Så er den lille trinde dame der
så trofast sad ved kassen på
DARAKS udstillinger borte,
død efter længere tids sygdom.

Gennem mange år sad Ella
Ktister trofast og hilste os vel-
kommen, som besøgende eller
udstiller. Også da jeg be-
søgte »min« første udstilling i
1979 i Tivoli. Allerede da er-
farede jeg hvilken sladder og
kamp der er udstillere imellem.
Den sødeste hjælp jeg fik på
mine sikkert »fjogede« spørgs-
måI, ja den fik jeg fra Ella.

Jeg og mange andre vil sik-
kert mindes en enestående
hjertelig og hjælpsom dame i
hende, uden sladder om andre
opdrættere; gid mange havde
lært noget af det!

Lad os mindes hende, ikke
som en stor Opdrætter, men
som et stort varmt menneske.

Anette Kampf

MELIASANA
Af KILDEMOES
og Mlzullt NA

SOKOKE

har den 2. juni fo
SOKOKE klanen med

killinger, der VI

blive vist frem på Århu
udstillingen den 5-6 se

ber.

interesserede
sig til:

GRETHE Høigård
Odense

0917370,A
(bedst forrniddagl

I
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Løse knæskaller hos kat
(patellaluxationl

Med disse få linier vil jeg gøre
siamopdrætterne opmærk-
somme på defekten LØSE
KN,IESKALLER.

I efteråret 1986 blev jeg præ-
senteret for en ny avlshan hos
en opdrætter. Katten var dej-
lig i ethvert henseende men
havde en meget mærkelig gang:
den >>sank i knæ« på begge bag-
ben. Det var tydeligt at katten
var bevægelseshæmmet, den
havde især besvær med afsæt-
tet i et spring. Opdrætteren
havde hos dlrlæge fået stillet
diagnosen: løse knæskaller.
Jeg kunne huske for nogle år
tilbage at have læst noget om
denne defekt og i løbet af efter-
året lykkedes det mig at finde
frem til artiklen om emnet
skrevet af to anerkendte dyr-
læger fra Langford House i
Bristol, England.

Artiklen, der er fra 1979
(Feline Practice 9, NO. 3), be-
skæftiger sig med en under-
søgelse foranlediget af hyppige
forekomster af alvorlige lam-
melser hos Devon Rexer, hvor-
for man antog, at defekten var
knyttet til racen. 146 katte af
forskellige racer samt 37
Devon Rex indgik i undersøg-
elsen. Blandt de 146 katte af
forskellige racer fandt man
11 med løse knæskaller (heraf
var 2 klinisk lamme). Blandt
de 37 Devon Rex forekom
løse knæskaller hos 34 (heraf
var 6 klinisk lamme). Med
kendskab til Devon Rex grup-
pens lille antal samt nødvendig-
heden af kraftig indavl for at
stabilisere racen, mente for-
fatterne herved at have fået et
kraftigt fingerpeg om, at de-

fekten kunne være arvelig.
Mange af Devon Rexerne blev
derfor taget ud af avlen (kast-
reretlaflivet).

I begyndelsen af 1987 hen-
vendte jeg mig til en af artiklens
forfattere, Dr. Gruffydd-
Jones, for athøre om elt. yder-
ligere resultater siden 1979.
Af hans svar fremgår, at der
faktisk kun er publiceret 6n
artikel om emnet i det seneste
nummer af J. Amer. Animal
Hospital Association. I denne
undersøgelse synes tilfældene
at være traumatiske eller i det
mindste erhvervede, og kun 6t
ben at være angrebet. Men,
som det fremgår af artiklen
fra1979, dengang var de fleste
tilfælde to-sidige og blev der-
for anset for muligvis at være
medfødt. Dette sammen med
den høje forekomst i en enkelt
race, Devon Rex, gav en mis-
tanke om et arveligt grundlag.
Iflg. Gruffydd-Jones er det u-
sandsynligt at defekten skyldes
en enkelt genetisk faktor, og
man følte derfor at den måtte
være knyttet til polygener - i
hvilket tilfælde arvegangen er
indviklet og meget vanskelig at
finde ud af. Senere undersøg-
elser gav intet nyt. Patellaluxa-
tion hos hunde er velkendte og
er nogenlunde undersøgt; også
her samler mistanken sig om
polygen nedarvning dog uden
afgørende resultater. »Uheldig-
vis<< skriver Gruffydd-Jones
>»er polygene problemer meget
vanskelige at avle bort<<.

Jeg synes at I, siamopdræt-
tere, bør være klare over, at
defekten nu er dukket op i
jeres opdræt. Lad disse linier

være en advarsel! Hvis I virke-
lig ønsker at renavle defekten,
skal I bare fortsætte uden
skelen til stamtavler og fortsat
bruge de bevægelseshæmmede
»avls<< dyr.
MEN NU ER I ADVARET! !

Susanno Bugge.

Resultatliste
Herning.

Desværre var der sket en fejl
i udstillingsresultaterne fra
Herningudstillingen. Idet Int.
ch. Diana de La Val, lilla-
masket Colourpoint ikke var
med på resultatlisten i Hvæsse-
brættet, Diana var nomineret
i Herning.
Vi undskylder overfor ejeren
Inge-Lise Laursen.

Jourdan's Kitzie f. I 979
Ejer: Elena Neumonn.
Cornish Rex.
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Hvad er en
Foreign White?

Da møn med mellemrum på
udstillinger støder på katte øf
Foreign White-racen (for-
øvrigt ofte med gode typer),
der erfremavlet pd chokolade-,
rødmoskede m.fl. siamesere
(undertegnede hør selv i >>ny-

begynder-uvidenhed<< brugt
lillatøbby-masket siomeser,
men dette afkom er i dag -
trods en god type - neutrøli-
seret og er aldrig ønvendt i
avl), synes jeg, det er på tide,
at alle, der hør lyst og mod til
at opdrætte dette smukke og
elskelige dyr, fdr del i dets
genetiske baggrund.

Det skal understreges, at
undertegnede ikke hører til
>»den snerpede slags<< m.h.t.
eksperimentering indenfor di-
verse opdræt, men jeg mener,
en gylden regel bør være at se
indtrængende på den genetik,
der dønner baggrund i de avls-
dyr, man ønsker øt anvende.
Gønske præcbt mener jeg, det
bl.a. er uhensigtsmæssigt øt
bringe det røde gen (0) ind i
sit Foreign White-opdræt, da
man herved kan skjule et do-
minant gen, der tilfører ricisi
for pigmenteringsfejl. End-
videre mener jeg, at man skøl
værne meget om den oprinde-
lige øjenførve på Foreign
White (Turner-blå), og her
må den brunmøskede siameser
ubetinget siges at tilføre den
obsolut bedstefarve!

I 1979 hor en svensk dame
ved navn Anne-Mørie Nilsson
skrevet en glimrende artikel
om netop Foreign White og
undertegnede har med forlov
oversat denne.

Læs den! Den er ganske

god at få forstand øf!
Annemette Nielsen.

Hvad er en ForeignWhite?
af Anne-Marie Nielsson.
Illustrationer: forfatteren.
Oversæffer: Annemette Nielsen

En slank, hvid kat med blå
øjne, ville de fleste svare, og
det er stort set en rigtig be-
skrivelse. Genetisk set er en
Foreign White dog meget mere
end en hvid kat med blå øjne.
Hvorfor har den så mørkeblå
øjne sammenlignet med en
hvid perser eller en hvid euro-
pe? Hvorfor har den aldrig den
pigmentfejl i nakken, som de
fleste andre hvide katte fødes
med? Hvorfor er den sjælden
døv, som så mange andre hvide
katte ellers er? For at kunne be-
svare disse spørgsmål må man
kende til, hvordan man plan-
lagde avlen af Foreign White
og desuden trænge ind i kat-
tens genetiske »rmake-up<<.

I l9A var der nogle opdræt-
tere i England under ledelse af
genetikeren Patricia Turner,

som påbegyndte et avlsprogram
med det formål at fremstille en
hvid kat med siameserens
type og øjenfarve. Den skulle
have et langt, kileformet hoved
med lige profil, mørkeblå,
skrå, orientalske øjne og store
»luftige« ører. Kroppen skul-
le være lang, halen som en
piske, slanke, elegante ben og
bagbenene skulle være noget
højere end forbenene. Pels-
en skulle være hvid, kort, silke-
agtig og tætliggende. Avls-
programmet gik ud på flg.:
Man skulle låne den hvide
farve fra en hvid, europæisk
korthår og forene den med
typen fra de bedste brunmask-
ede siamesere.

Oprindeligt lavede man 5
forskellige krydsninger mellem
siamesere og hvide korthårs-
katte og konstruerede 5 for-
skellige avlsprogrammer, som
man navngav efter de egne,
hvor de blev udført: Surry-
programmet, Det irske pro-
gram, Lancashire-programmet,
Nordfolk-programmet og
County Antrim-programmet.
Selv i U.S.A. opstartedes pro-

23

MARIAGERVEJ 74 89OO RANDERS

wnngv? fltæ&W At@@s

«(
RING 064217II OG FA ET TILBUD!

11



grammer. Alle programmer
havde flg. udseende:
l. Siamesere x korthårskat

(Pl = parentalgeneration
l)

2. 5 generationers tilbage-
krydsning af hvidt afkom
på brunmaskede siame-
sere (Fl-F2 = filialgene-
ration I - 5)

3. Fra 6. generation parring
af hvide katte mellem de
forskellige programmer i
3 generationer (F6-F8) for
at tilfredsstille de eng-
elske regler for hoved-
stambogsføring.

Man regnede med at være
færdig efter l0 års avlsarbejde,
ahse i 19'72, hvilket, trods en
del modstand, også lykkedes i
en vis forstand.

For at forstå hvorfor Patricia
Turner opsatte et så langvarigt
avlsprogram for Foreign White,
må man forstå, hvordan denne
race ser ud genetisk. En slank,
hvid kat kan man fi efter 2
generationer, men hvad er det
for forskellige egenskaber,
som man har brug for at sam-
menføje i netop denne race?
Lad os »dissikere<< disse frem
og trænge ind i deres genetik.

Hvordan den hvide farve
nedarves.

Det første anlæg, vi skal
kigge nærmere på, er det, som
regulerer den hvide farve. En
hvid kat er egentlig en kat uden
farve, d.v.s., det kan være en
sort kat uden farve, en blå kat
uden farve, en skildpadde-
farvet uden farve eller f.eks. en
siameser uden farve. Den hvide
farve gemmer al anden farve,
for en kat kan jo ikke se hvid
og grå ud samtidigt. En hvid
kat arver altid hvidt fra den
ene eller begge forældre. To
katte, som ikke er hvide, kan
ikke få hvidt afkom. Den
hvide farve er altså dominant.
Dette må forklares nærmere.

Hvert anlæg forekommer i
dupletter, i såkaldte anlægs-
par, og hvert individ fdr et af
disse fra sin mor og e/ fra sin

far, og nedarver senere bare el
af disse anlæg til hvert og et
af sit afkom. På den måde bi-
beholdes den dobbelte sam-
mensætning af anlæg. Disse
anlæg kaldes gener og de sid-
der på kromosomerne, hvilket
også forekommer i dobbelt
sammensætning, såkaldte
kromosompar. Katten har 19
kromosompar, d.v.s. 38 kro-
mosomer. Hvert anlæg sidder
på et ganske bestemt sted på
kromosomerne og viser en be-
stemt egenskab, og anlæg i et
anlægspar sidder sandsynlig-
vis på hvert sit kromosom i et
kromosompar. Anlægget for
hvid farve har fået benævn-
elsen W (fra engelsk White)
eller rettere sagt, det sted på
kromosomerne, hvor dette
anlæg sidder, kaldes W. Man
navngiver altså egentlig ikke
anlægget, men dets locus (fra
latinsk) på kromosomerne,
eftersom anlægget kan variere.
Alle katte er jo ikke hvide, men
alle katte har locus for W.
Oftest findes der en eller flere
varianter af et anlæg og vari-
anter for anlægget W er an-
lægget for ikke-hvid, som be-
nævnes w. Fig. I viser hvor-
dan dette anlægspar kan
variere, eller rettere sagt hvor-
dan varianterne kan fordeles i
W-locus på et kromosompar.

\t u 
*[ 

l*'1 [-1 [
A/r il llll

a b c 'd

Fig. l. a) viser hvordan et kro-
mosompar kan se ud i et mi-
kroskoP, lr, c og d viser, hvor-
dan man forbinder kromosom-
par med et anlægspar samt
hvordan dette anlægspar kan
variere. b) viser homozygot
WW c) viser heterozygot Ww
og d) viser homozygot ww :
ikke-hvid.

Da man oprindeligt startede
Foreign White-avlen, parrede
man en hvid kat med en brun-
masket siameser, altså en ikke-
hvid kat. Det hvide afkom efter
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en sådan parring har altså fået
et anlæg for hvid farve fra sin
hvide forældre (benævnes W)
og et anlæg for ikke-hvide fra
sin farvede forældre (benævn-
es w). Det hvide afkom bliver
altså Ww i dette anlægspar.
Det er nok med et W-anlæg
for katten bliver hvid.. Man
siger, at W er domonant over
w-anlægget, som siges at være
recissivt (vigende). Lad os
antage, at der kom en hvid
han og en hvid hun i dette kuld
og at vi foretager en søskende-
parring. Hvad sker der? Jo,
både den hvide han og den
hvide hun har benævnelsen Ww
og det betyder, at de begge
giver Ww til noget afkom og
w til noget, og disse anlæg
kombineres forskelligt. For at
forklare dette enklest, kan
man lave et simpelt kryds-
ningsskema, fig.2:

Fig,2

Som det fremgår af fig.2 flr
man både hvidt og farvet af-
kom. Såfremt et afkom har et
eller to W, bliver den hvid og
far den to ww, bliver den farvet.
I dette anlægspar findes, som
tidligere nævnt, to anlægsva-
rianter, nemlig W og w. I an-
dre kan forekomme både 3 og
4 eller endnu flere varianter,
men givetvis mindst 2 ad gan-
gen. Hvis man kikker på kryds-
ningsskemaet, ser man, at re-
sultatet blev 3 hvide og I ikke-
hvid rent fenotypisk (udseen-
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desmæssigt), og at det geno-
typisk (genetisk set) blev I hvid
med generne WW : homo-
zygol, 2 hvide med generne
Ww : heterozygote, samt en
ikke-hvid med generne ww :
homozygot ikke-hvid (recessiv).

Læg mærke til, at man ikke
kan se på en kat, om den er
WW eller Ww.

Det talforhold, som illu-
streres i fig. 2 gælder for nogle
krydsninger. Det er altid sam-
mensætningen, der afgør,
hvordan anlæggene skal for-
deles på afkommet og kom-
bineres. Er man uheldig, kan
man få 5 ikke-hvide unger og
er man heldig, kan man få 6
hvide i en sådan her parring.
På et stort antal af disse her
parringer, får man dog 3 hvide
på I farvet, d.v.s. 7590 hvide
og25Vo farvede.

Hvis man i stedet parrer en
heterozygot hvid (Ww) med
en ikke-hvid (ww), bliver tal-
forholdene anderledes, hvilket
illustreres af fig. 3:

Man får nu 2 Ww og 2 ww,
hvilket kan forkortes til I Ww:
lww (hvorfor man kan stryge
det halve af skemaet). Dette
er det samme som 5090 hete-
rozygote hvide og 5090 homo-
zygote ikke-hvide. Vi får ingen
homozygote (WW) hvide.
Parrer vi en homozygot hvid
(WW) kat med en heterozygot
(Ww) eller med en ikke-hvid
(ww) bliver al afkom givetvis
hvide, eftersom alle må få
mindst I W.

Dette er i store træk princip-
pet for nedarving af forskellige
egenskaber. Har De ikke for-
stået, så læs det igennem en
gang til. Ellers går vi videre.

I næste blad fortælles, hvor-
dan typen eller formen ned-
orves.

Efterskrift af
oversætteren:

I Danmark findes enkelte
seriøse opdrættere af Foreign
White - desværre hovedsage-
lig på Sjælland - der arbejder
henimod at skabe danske kat-
te tilhørende gruppen AFW.
Foran sig har de endnu et
stykke avlsarbejde, men en-
kelte opdræt kan på nuvær-
ende tidspunkt fremvise meget
smukke eksemplarer af racen,
der fænotypisk ligger tæt på
den idealkat Patricia Turner
forestiller sig. Flere af disse
er da også allerede blevet højt
præmieret både i ind- og ud-
land.

Held og lykke med opdræt-
tet af dette pragtfulde dyr!

til sig som amme.
Af de henvendelser vi har

fået kan vi udlede følgende
årsager til problemer omkring
nødstedte killinger/ammer :
* Hunkatten føder ved kejser-

snit, og kan ikke selv passe
sine killinger.

Til venstre ses Angelica's
White Geishø. Bagest Int.Ch.
Angelico's White Gipsy og
forrest Gr.Int.Pr. Angelica's
White Elliott. Forældrene til
disse katte er Gr.Int.Ch. An-
gelica's Bambi (35) og Dark
Fleur Al Kotta (24). Opdræt-
tet af Mona og Jørgen Lund.

Kuld efter Gr.Int.Ch. Uruguay
Hvide Perry (35) og Feliciø Al
Katta (24) opdrættet øf Mona
og Jørgen Lund. Bl.a. ses sd
kendte dyr som Angelico's
Bqmbi (Gr.Int.Ch.) og Ange-
lico's Baloo (Gr.Int.Ch. +
Pr.).

Hunkatten nedkommer
med meget små kuld.
Hundkatten nedkommer
med killinger, der er leve-
dygtige, men har ingen
mælk.
Killinger der er født, dør
efter I -2døgn.

x

Fig. J

Ammeformidlingen er nu
kommet godt i gang i det
jydsk/fynske område.

Der går næsten ikke 6n dag,
uden at ammeformidlingen
bliver kontaktet om hjælp til
nødstedte killinger, eller om
hunkatte, der tager killinger

Travl Ammeformidl-ng
*

*

*
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Hvad kan man selv gøre i
en krisesituation:* Anskaf modermælkser-

statning* Anskaf druesukker i løs
form* Anskaf en sutteflaske* Kontakt din dyrlæge!!!

Er killingen(erne) under
normal fødselsvægt, og moder-
en har svært ved at amme den
(dem), så kom i gang med sut-
teflasken, og mix en blanding
af modermælkserstatning
samt druesukker, ellers dør de
af sult!

Det kan være lidt hårdt, når
nattesøvnen forstyrres, men
der er en vls glæde ved at se,
når arbejdet resulterer i, at kil-
lingen(erne) overlever krise-
perioden.

Kontakten med dyrlæge
kan være nødvendig, da der
kan opstå komplikationer i
forbindelse med opflaskning-
en. - De typiske situationer
herfor er:

,,NATU"RE CAT"

*

Killingen forsluger sig,
og får mælk i luftrøret.
Killingen får træk, og
bliver afkølet.

Disse situationer kan med-
føre lungeinfektion, og skal
behandles med antibiotika,

Lad os for god orden skyld
fastslå, at vore erfaringer med
at have killinger i pleje, sker
UDEN komplikationer, så
hvis din hunkat kan amme
killinger, eller du får nødstedte
killinger, så kontakt AMME-
FORMIDLINGEN:* Vest for Lillebælt: Inge

Lise Laursen , 06 29 59 46.* Øst for Lillebælt: Martine
Elian, 09 5618 47 .

P.S. Pt. hor vi selv 4 killinger
fro Sunds v/Herning i pleje,
og de trives vældig godt.

4 yndige Abyssinier killinger
Ejer og opdr. Marianne Roth.

,i

lGttesrus

Fyld kanepotten
med ca. 5 cm
NATURE CAT

Fjern klumpen
med en ske.

Når potten har
været benyttet
klunper gruset.

Efærfyld med

Naturprodukt, opløseligt i

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

o

08-286341
ATD BETTERVALUE

JUMBO SIZE

CAT
LITT E

.SAFE.CLEAN
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Gi' din kat Whiskas som
tak for alt det, den gi'r dig.

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

Whiskas er også økonomisk
ibrug. fordikatten altid spiser
op.

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

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

tilhiskas - hvis du elskeren kræsen kat.
Master Foods a-s, Fabriksparken 10, 2600 Glostrup
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Omkring august begynder
det at tynde ud i sommerpen-
sionaterne. Pligterne kalder
og de fleste glæder sig til at
genoptage dagligdagens rutine.
Og det gælder vel ikke alene
mennesker men også de mange
husdyr, der har tilbragt et par
uger eller mere på en af landets
mange dyrepensioner.

Men kattepensioner er der
kun få af, og da >»Hvæsebræt-
tet« besøgte Tilst Kattepension,
var Sorte, Felix og Lurifax,
og hvad den sidste lille snes
pensionærer ellers hedder,
midt i frokosten, og så skal
man jo normalt ikke forstyrre.
Kattene vil gerne have ro når
hovedretten serveres, og da
måltiderne på kattehotellet
som på ethvert andet sommer-
pensionat er et af dagens højde-
punkter, forstod vi de mange
fine hentydninger og fik i sted-
et en snak med pensionens
indehaver: Hilda Halkjær
Christensen.

H.C. der til daglig er ad-
ministrator på Tilst Dyrehos-
pital og dyrepension (hvor-
under kattepensionen hører)
iagttog i virksomhedens første
år, i begyndelsen af 7Oerne, at
katte, der opholdt sig i samme
stald som hundene, befandt

sig rigtig dårligt. Hun drømte
da om at kunne lave en afdel-
ing kun for katte.

Ideen kunne realiseres da
dyrehospitalet på Tilst skole-
vej i 1976 flyttede til større
lokaler på Agerøvej. Nu blev
der plads ledig og i 1977 blev
den ombygget til en sommer-
pension for katte. Hver kat
har sit eget lille hus med løbe-
gård, klatre- og kradsetræ,
grus, græs, liggepladser i for-
skellige højder, hvor katten
kan vælge sol eller skygge efter
behov. Eller den kan vælge at
gå ind i sit hus, hvor med-
bragte tæpper sørger for at den
kan holde varmen - selv i en
dansk sommer anno 1987. Der
er desuden lagt stor vægt på
sikkerheden, omkring de
enkelte bure, er der et extra
hegn og aflukkede dobbelte
døre, så en kat, der har lyst
til at gå på opdagelse, når der
fodres og renses, når ikke
langt.

Opvarmede indendørs stalde,
kun for katte, er indrettet i
pensionen på Agerøvej og
fungerer hele året.

Imens vi talte om starten på
det hele, var måltidet over-
stået, soigneringen tilende-
bragt, og en vis døsighed havde
sænket sig over stedet. Selv
Ali Baba - pensionatets selv-
bestaltede portner -, der nu i
5 uger, mens familien føjtede
rundt i verden, holdt et vågent
øje med alt, hvad der rører sig
og som giver sin mening høj-
lydt til kende, - var sunket hen
i tiltrængt meditation, hvor
han skiftevis gabte, eller med
et uudgrundeligt blik så tværs
gennem alt og alle.

Men at drive kattepension,
hvor faciliteterne kun er ibrug

et par måneder om året, kost-
er penge, og derfor er det hel-
ler ikke helt gratis for katten
at tage ophold i Tilst for som-
meren. 35 kr. plus moms i
døgnet, men så er det også med
den bedst tænkelige kost -
op til en halv snes retter mad
serveret af unge piger i hvide
kitler. At de ti retter så er blan-
det til en frikadellelignende
substans, synes ikke at genere,
og selv om visse af kattene har
formået at overbevise sin egen
familie om, at de kun tåler
stegt kyllingebryst eller >>flam-

berede hjerter<<, glider farsen
uden besvær ned, og skålen er
blankpoleret, når der anmodes
om en ny portion.

Indehaveren fortæller at det
er Precription Diet der fodres
med, et fuldkostfoder som er
uovertruffet i ernæringsmæs-
sig sammensætning og det
bedste af det hele: Kattene
elsker det!

Skulle der opstå en sommer-
forkølelse el.l. hos »»gæst-

erne<< så er der ikke langt
til dyrlægen, idet Adam Christ- ,

ensen, har for vane jævnligt at
gå en runde, nulre Arcibal i
nakken, snakke lidt med Stribe,
og ikke mindst få de sidste ny-
heder gennem Ali Baba, der
uden at lægge skjul på noget,
kommenterer dagens begiven-
heder.

>>Højsæsonen er en travl tid,
og mange af kattene kommer
langvejs fra, for eks. Billund,
Viborg, Bjerringbro m.v. Hel-
digvis har jeg gode og interes-
serede hjælpere til at passe kat-
tene, så sæsonen er også en
dejlig tid og jeg glæder mig
allerede til næste sommer,
hvor de gamle kendinger igen
dukker op, ja faktisk havde
flere af pensionærene l0 års
jubilæum i år,« slutter Hilda
Christensen.

Redaktionen ønsker på
JYRAK's vegne tillykke med
jubilæet. Og takker Hilda
Christensen, for den interes-
sante rundvisning i kattepen-
sionen.

Besøg i Tilst
kattepension

16



Hilda Christensen med et par af sine kælne pension(Erer, Felix og Madonna, assisteret øf Mads.

Nu er det vidst snart tidforfrisering!
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EFTERLYSNING
KAT FORSVUNDET!
lfølgende område:

Tidsounkt: dao. den kl.
Yderligere oplysninger:

Evt. foto
af katten

Race Blanding af:

Køn: Han/hun Alder år. Størrelse: Stor/lille

Pelstype Farve(r)

Aftegninger:

lført halsbånd: Nej/ja: Stof/læder/plastic - farve

Navneskilt i halsbånd: Jalnej. Tekst:

Særlige kendetegn - evt. øretatoverings-nummer:

Kattens navn:

Hvis De har fundet katten - eller finder den - eller ved, hvad der er sket med den, så
kontakt venligst kattens ejer:

Navn

Adresse Trf

eller:

der er med i eftersøgningen af katten

På forhånd tak for Deres hjælp!

Denne efterlysningsblanketerfremstillet af Dyrefondet. Blanket og vejledning om ef-
terlysning af katte og hunde kan vederlagsfrit rekvireres hos Dyrefondet, Nansens-
gade 90, 1366 København K, telefon: 01 117216.

18
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Kattens signalement:



Udgivet af Dyrefonden

Yejledning om efterlys-
ning af katte

Hvis en kat er bortkommet,
iværksættes efterlysning af
dyret mest effektivt på følg-
ende måde:

1. Den lokale politistation
kontaktes. Hvis katten er

bortkommet i et område under
en anden politistation end den,
hvor katten bor, kontaktes
begge myndigheder.

2. Derefter kontakter man:
Kattens Værn, frem- og

efterlysningstjeneste, tlf. 01 -
88 lZ00 (mandag-fredag 8-16)
den lokale Falckstation og
eventuelle lokale dyreinternat-
er, dyreværnsorganisationer,
dyreklinikker, dyrehospitaler,
dyrelæger og kattepensioner.
Er katten bortkommet iKøb-
enhavns-området, kontaktes
desuden: Inge's Kattehjem,
tlf . 02 91 21 89. Dyrenes Be-
skyttelse's afdeling for hjem-
løse dyr, tlf. 0l 16 87 00 (man-
dag-fredag 9-l 6, lør dag 9 -13).
Dyreinternatet i Rødovre, tlf.
02 94 66 95 (alle ugens dage
13-16). Den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole, der ofte
får sårede og døde dyr ind-
bragt, tlf.01 35 17 88.

Hold jævnligt kontøkt med
de mobiliserede instanser.

3. Man udfylder en efterlys-
ningsplakat, fx i A4-for-

mat, der skal indeholde de op-
lysninger, der fremgår af den-
ne vejledning. Plakaten kan
rekvireres fra Dyrefonden og
derefter mangfoldiggøres på

Efterlysning
al bortkomne katte

et fotokopieringsanlæg, der
findes på mange postbuse,
biblioteker og hos større bog-
handlere, ligesom mindre
offset-trykkerier kan fremstil-
le den slags tryksager meget
hurtigt.

Her er nogle forslag til bedst
mulig spredning af efterlys-
ningsplakaterne:

De sksl afleveres til de tn-
stanser, De har kontaktet iflg.
punkterne I og 2.

De skal sættes op på steder,
hvor mønge mennesker færdes,
som fx i supermorkeder, kiosk-
er, møntvøskerier, sportshal-
ler m.v.

De skøl uddeles til så monge
hyrevogne og vorebiler som
muligt med anmodning om at
runds e nde eft e rly s ninger ov e r
bilradioerne.

Prøv ogsd lokalradio/-TV.

4. Man beder venner og be-
kendte - og børn i kvar-

teret - om at være med til at
lede og holde udkik efter kat-
ten.

5. Der indrykkes en efterlys-
ningsannonce i de lokale

dag- og distriktsblade.
Eksempler på udformning:

(Billede af kotten). Tekst: Pussi
er forsvundet fredag den I 5 /4
kl. ca. 16 i Farum. Hsn er en
mellemstor, sort huskot med
hvide poter og hvid holespids.
Han er øretotoveret med kod-
en....Har De fundet ham eller
set ham, så kontakt venligst:
(Navn, adresse, telefon).
Dusør udloves.

6. Det er vigtigt at sikre, at
eventuelle oplysninger

om katten kan nå frem til Dem
hurtigst muligt, så husk at sæt-
te telefonvagt på Deres telefon,
hvis De forlader hjemmet -
helst med henvisning til en
anden telefon, der kan tage
imod besked om katten.

OBS!
Erfaringsmæssigt har det vist
sig af stor betydning, at der
udloves en pæn dusør.

Hvis man har en formod-
ning om, at katten kan være
stjålet, må man udtrykkeligt
gøre opmærksom på denne
antagelse på efterlysningspla-
katerne.

Yærd at vide!
Iflg. »Lov om hunde« skal
alle hunde bære et skilt med
ejers navn, adresse og telefon-
nummer i halsbåndet. Det
gælder ikke for katte, men det
er klogt at forsyne en kat, der
færdes frit, med et halsbånd
med navn og telefonnummer.
Men husk, at det skal være et
halsbånd med elastik, så kat-
ten kan smyge det af sig, hvis
den skulle komme til.at hænge
fast. Ligeledes må man være
opmærksom på, at katte, der
er blevet syge eller er kommet
til skade, ofte søger at gemme
sig fx. i eller under udhuse,
skure og lign., og man bør i
forbindelse med en eftersøg-
ning være særlig omhYggelig
med at undersøge sådanne
steder i nabolaget.

I henhold til »Mark- og vej-
fredsloven<< er det tilladt at
»optage« husdyr, der færdes
på ens grund. Undersøg derfor
også, om nogen i nabolaget
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har taget katten til sig.
En kat, der færdes frit, er

udsat for mange farer. Kat-
ten er ikke så trafiksikker, som
mange tror, og den har mange
fjender blandt katteuvenlige
mennesker. Derfor bliver det
heldigvis mere og mere ud-
bredt, at katteejere sørger for,

at deres katte holdes på egen
grund.

Under alle omstændigheder
bør man sørge for, at katten
er øretatoveret. Det giver kat-
ten identitet og letter en efter-
søgning. Nærmere oplysning
om øretatovering fås hos Kat-
tens Værn eller hos dyrlægen.

Hvis katten indbringes på
et dyreinternat eller til en dyr-
læge, påløber der udgifter til
transport, ophold og evt. dyr-
lægebehandling.

Har De brug for yderligere
vejledning, er De velkommen
til at kontakte Dyrefondet.

DYREFONDET
Nansensgade 90 - 1366 København K
Telefon: 01 117215 (mandag-fredag 10-15)
Postgiro: I 18 23 10.

Dyrelondet er en dyreværnsoryanisation, der beskæftiget sig med forebyggende og
praktisk dyreværnsarbejde. Dyrefondet lår ingen ollentlig støtte men arbejder
udelukkende lor midler lra privat velgørenhed. Dyrefondet er godkendt som
humanitærorgenisation med de derat lølgende skattemæssige og aNealgiltsmæssige
fodele.

Ka rantæ ne bestem m el se r
for medlemmer at danske

racekatteklubber

l. Kattesyge og -influenza
Arlige revaccinationer giver god beskyttelse og tilrådes for at holde immuniteten oppe hos hele
kattebestanden.
Ved forekomst af katteinfluenza i en kattebestand skal al handel, avl og udstilling af dyr fra be-
standen standses, indtil hele bestanden er raskmeldt.

2. Katteleukæmi
Katteleukæmi er en sporadisk forekommende langsom virusinfektion. Den er relativ sjælden,
hvorfor det forekommer unødvendigt at teste alle katte rutinemæssigt.
Derfor gælder følgende: Hvis der har været katteleukæmi i en kattebestand, skal alle katte fra
denne bestand være testet og fundet negative 2 gange med 3 mdr's interval, førend de må komme
sammen med andre katte til udstillinger eller parring. Al avl og skal skal stoppes i de 6 mdr.
Som en yderligere foranstaltningkanønbefa/es, at hunkatte, der modtages til parring, skal være
testet og fundet negative senere end 3 mdr. før parringen, og at avlshannen skal testes rutinemæs-
sigt I gang årligt.
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Tilslutt€l:

JYDSK RACEKATTE KLUB F6lino. Svejls

Stillet 1934

In<lbyder til lnternational Racekatteudsl-ilIing i : Knud Uggehøj Automobiler
Søndergade 246 - Frederikshavn

LØrdag den 5- - Søndag den 6- December 1987-

TID & STED

Knud Uggehøj AuLomobiler
Søndergade 246 - Frederrkshavn.

Åben for udstillere :

Åben for publikum :

Dyrlægekontro-I :

07.oo - 18.oo
10.o0 - 18.00
o7.oo - 09.00

Sønd
Sønd

09.oo - 17.o0
I0.00 - 17. o0

Lørd
Lørd
Lørd

BEMÆRK VENLIGST: aL alle katte skal være i, deres bure senest kL.09.30,hvor bedømefserne
begynder.De udstillede katte må hjemtages natten mellem lØrdag & søndag,såfremt et hjem-
tageskilt anbringes i burel-,og såfremL katlen(e) påny er tiI stede søndag kI.09.30.

T1LMELDING :

JYRAK' s mecllemer indsender t j-Imeldinq til : Itenrik Koldborg
Dronninq Louises Vej 19
5000 odense C.IIUSK : at påføre forælclres opdræLs nr- på

tilmeldingen (tKKE ['D nr.)

Med.lemmer af anclre klubber tilmelder gennem eqen klub.

BEMÆRK VENLIGST : Absolut sidst-e tilmeldjngsfrist : Mandag den 26.oktober 1987
Sidste afneldj.ngsfrist : Mandag den 26,oktober I9B7

T1f. nr. : O9132O53

I

I

DOMMERLISTE r

Fr. Jannie Ti,mmermanns-Schep

tlr.Walter Eriend

Fr.Eva Krlst.iansen

Hr . Kurt t^lahlberg

Ilr.Arvid Engh

Hol Iand

USA

Norge

Sverige

Norge

langhår,semilanghår c øvrigekorthår

AIl Round

Langhår a serrilanghår.

Langhår a senilanghår.

Langhår.

RE1' TIL ÆNDRINGER T'ORBEHOLDES.

HUSK AT DER ER tsEGRÆNSE'I 'IILMELDING HUSK AT DER ER BEGRÆNSET TILMELDING

I

I



Dkr
Dkr
Dkr

TIUSKAT.
kat eksLra

UDSTILLINGSGEBYR :

Dkr

160,00 pr
130.0O pr
20.00 pr

190.oO pr. kuld

I90.O0 pr.babyklasse

(min.2 kj-11inger)

Dkr

Overstående udstillingsgebyr SKAL være indbebalt senest mandag den 26'oktober 1987
på postgirokonto : 5 06 85 09.

JYRAK's Kasserer
v/ El.ena Neumann

Fyrparken 364
6710 Esbjerg v.

TIf. : 05152649.

IIUSK VENLIGST : at udfylde modtagerdelen med dit navn & din adresse

DYRLÆGEKONTROL :

Lørdag k1. O7.OO - Og.OO,hvor sLamLavle og gyldig vaccinationsattest skal fremvises.Vac-
cination mod kattesyge SKAL være fortaget minds! 14.dage o9 højsL 2/Lo år før udstillings
datoen.Vacci.nation mod katteinfluenza anbefales stærkt.

KiJ-1 inger født efter 5.september 1987 kan ikke udstilles

Hunkatte der amer eller hvis drægtighed overstiger 4/fire uger,kan ikke udstilles.

Momochide hankatte over 6/seks måneder kan ikke udstilles.HUSK derfor at medbringe momo-

chidattest.

Katte fra rabiesramte områder,sanL katte fra udlandet,skal være rabiesvaccj-nerede i hen-
hold tj.1 gældende regler.

BEMÆRK VENLIGST : afvises en kat i dyrlægekont-ro]len,et1er såfremL dyrlægen konstaterer en

hvilken som helst sygdom hos katten på udsLillingen,vil katten og alle andre kal-te fra sam-
me ejer/udstiller blive bortv.ist omgående.

PRÆMIER :

Modtages meget gerne og med stor 91æde !!! Såfremt. disse ønskes medtaget i kåtaloget,skal
meddelse afgives ti1 præmiesekretæren senest mandag den 26.oktober 1987-

Birg.it Semak

østerbakke 24

63I0 Broager

Tlf . : 0,1441653

hvis bedømmelse i: veteran-,pensj"onist-,av1s-,
eIler opdræts klasse.

Denne klasse er for k.illinger j- alderen 3 - 4

nåneder. (Min. 3 killinger pr.kuLd)

Denne klasse er også for killinger i alderen
3 - 4 måneder,her bliver dog kun ån killing be-
dømL,sammen med de øvrige tilneldte killinger.
Ved indbetaling af dkr. 20.00 kan kuldet også
bedømes i kuldklassen,såfremt der er min.3
killinger tilstede.ønskes mere end ån killing
bedømt,betates dkr.160.00 pr.efterføIgende killing

Kåtaloqmedta(tende præmier qives kun ti1 kaLte der har opnået excellent 1 --og krrn til.dom-
."r"åfåiec vindereistår fldre lige (fek.s. han/CAC & hu;/CAC) trækkes der lod om prmien.
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ANNONCER :

Annoncer tiI kataloget modt.ages med glæde.fdrdig repro klart materiale (SORT-HVID AfTRyK)
sendes LiI udstillingsekretæren- Henrik Koldborg

Dronning Louises vej 19
5O0O Odense C.
T1f. : O9132O53.

Større annoncer efter aftale

3 spalter, 13 x
3 spalter, 13 x
2 spaLter, B x

20 cm. kr. 3OO.0O
lO cm. kr. 200.0O
6 cm. kr. 13O.0O

DOMMERASSISTENTER :

Stewarder er meget velkomne.Skrift.lig anmodninq sendes gennem egen klub tiL udstillings-
sekretæren.

DOMMERELEVER :

Der er dffi overtegnet til denne udstilling.

HJÆLPERE :

ER MEGET VELKOMNE,da vi altid mangfer praktj.sk assistance før,under o9 efter udsLillingen
OpsLillrng af udstillingen finder sted fredag den 4.december 19B7,fra k1.21.0O

PRAKTISKE OPLYSNINGER :

gu rmå I enkel tbur
Dobbeltbur

Medbring r Burgardiner,tæppe,vand- og madskåle,grusbakke,foder samt ikke mindst ET GODT HUMØR!

BEMÆRK VENLIGST : kun k.rtte med same opdræLs nr. kan udstilles i samme bur.Kutd- og baby-
klasserne er undtaget.

Katten udstiltes p.i udstillerens eget ansvar.

Kun katte,der ved bedømneJ"sens start befindet sig i sit bur MED sit hals nr-om halsen,vil
bl.ive bedømt.

BEMÆRK : AT DOMMERENS ATGØRELSE ER INAFPIILI,ABEI,E ! ! I

Kat-te der er kunstigt forskønnet ( farvet,bleget o.1ign.) ogle1ler overdrevet pudreL,vil
ikke blive bedømt.

Agressive katte kan ikke bcdømmes.Såfremt 2,/to stewarder ikke har kunnet. tage katten ud af
siL bur,kan denne kat-.ikke deltage i konkrrrrencen.

Ingen katte må fjernes fra udstilLingen før Iørdag kI.lB.OO og søndag kI.17.00.DetLe gæIder
ocsÅ killinger,der sælges på u<lst.i11ingen.

t øvrigt henvises til FIfe's udstillingsf,egl.er sanL FELIS DANICA's tiIlægsregler.

Noter venlj-gst : at de i i.ndbydelsen.:ngivne priser er incl. noms.

75
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VÆRELSEANVISNING :

Iler henvises ti1 :

Frederi.kshavn Turistbureåu
Brotorvet I
Frederikshavn

oa423266

HUSK AT SPøRGE IIOTELET OM TILLADELSE TIL AT MEDBRINGE KAT. (TE)

NB: DSB laver færdigpakkede ture over det ganske land,hvor de ordner a1t lige fra tog-,og
færgebillet til hotelophold.l de fleste tilfæIde er der penge at spare 09 så er det nemt.

Spørg på dit nærmeste DsB Rejsebureau



3. Smitsombughindebetændelse(FIP)
Smitsom bughindebetændelse (Felin Infektiøs Peritonitis FIP) er en virusinfektion, der er lumsk,
idet katten kan gå med virus i kroppen formentlig i årevis og først blive syg i der øjeblik, dens
eksistens af anden årsag bliver nedsat. Derfor er det meget vanskeligt - for ikke at sige umuligt -
at fastsætte bestemmelser, der sikrer mod overførsel af virus mellem kattene.
Som en empirisk foranstaltning gælder, at en katteri holdes i karantæne 3 mdr. efter, at verificer-
ede FIP tilfælde er konstateret. Karantænen omfatter både udstillinger, parringer og salg. Så-
fremt der i karantænetiden fødes killinger, gælder karantænen 3 mdr. fra fødselsdato.

4. Ringorm
Ringorm er en svampeinfektion i huden, der forårsager håraffald og skældannelse i pletter.
I forbindelse med udstillinger og parringer skal alle tilfælde af suspekte eksemer testes og findes
negative.
Findes en kat at huse svampe skal alle katte i bestanden behandles mod ringorm efter dyrlægens
anvisning. Minimum 6 uger efter sygdommens udbrud foretages fornyet Fungassay test. Findes
denne negativ, må der udstilles igen.
Der må i denne periode ikke sælges killinger, tages katte ind eller sendes ud til parring.

Ovenstående træder i kraft 0l/10-1984, man det skal bemærkes at disse nye regler underkender
de gamle regler, der i et stykke tid stadig vil kunne findes i stambogsførings- og udstillingsreg-
lerne samt påtrykt tilmeldingsformularerne til udstillingerne.

FELISDANICA

Tilføielse til stk. 3.
Attester med testresultater skal indsendes til de respektive klubber.
Killingerne må i karentæneperioden ikke sælges, men der foreligger en mulighed for, at isolere
eller udstationere karentæneramte FIP katte til hjem uden katte. Der skal dog foreligge en skrift-
lig aftale, som skal godkendes af pågældende klub, der som kvittering fremsender en accept fra
Felis Danica.
Ovenstående blev vedtaget på et Foreningsudvalgsmøde den 30,06.1987.
Ligeledes blev vedtaget at karentænelister skal udveksles månedlig eller løbende de tre klubber
imellem. Følgende er kontaktpersoner for:
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SASO
Specialklubben for

Abyssinier & Somali
Har du en abyssiniec eller en somali, eller synes du disse racer er værd a[ stilte
bekendtskab med ?

Har du lyst til at snakke med andre ejere af abyssiniere eller somali om netop din
races karakteristika ?

Har du lyst tiI at vide mere om katlehold, fødsler, sygdomme, geneLik, avlssystemer,'0".,':"'=;';:,n",r!! rffi
Klubben er åben for A[-LE - og ALLE deltager på lige fod, bloL kræves et medlemsskab
af KATTIN, JYRAK eller DARAK foi aL blive medlem af SAS0

q
slg

ffi
w&

Klubben arbejder l"or:

- eL opdræL af sunde og raske racet-yprske abyssiniere og somali
med et afbalancereL temperamenL - selvfølgelig de bedsLe i ver-
den.

- aL fremme inleressen for aby,ssiniere og somali, samt- at fremrne
samarbejdet mellem ejere og opdræLtere på tværs af landsdelene.

- åbenhed omkring sygdomme oq resultater ved parringer uden risi-
ko for aL "få en kniv slukket i ryggen".

Som medlem al SAS0 Får du:

- tilsendl medlemsbladel "I ickingen" mindsl ) gange årligL. a.CJl,

Hlt:':3 H.ilr';,:å."?u,y;il:llinq 
omkrins'u"""=o'.n. 

§w- indsigL i hvad der sker j udlandet, uden aL abonnere på "uLaI-
)ige" kaLtebJade.

Hvis du ønsker yderligere informaLioner et du megeL velkommen Li.l at kontakLe:

q

Sjæl land :

Tina Spend)er
t)r. 02-482587

Iyn;
Lis Rhymer Friis
t1r.09-891501

JyIIand:
Lene Oddershede
Lrr.05-58l99l

2
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Verriiti* vet. r ormekur til kat
Vermox vet. nu også i flydende form.
Vermox vet. dråber 50 mg/ml.
Særlig velegnet til den tidlige behandling af killinger (og hvalpe)
Vermox vet. dråber kan gives direkte i munden, på maden eller i mælken

Dosering:

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

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

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

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

JANSSENPHARMA o/s

Hammerbakken 21 - 3460 BirkerØd-Tlf .: 02-81 10 44

§
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Hobbyudstilling:

JYRAK udstilling:
Hobbyudstilling:
Hobbyudstillingen:
Pelspleje:
Ernæring:
Yores opdræt:
Udstillingsf orberedelser:
Klubarbejde:
Vores opdræt:
Genetik for
Studiekreds

Skanderborg Private Realskole, den l7-18 oktober
>)perseren((: (09 81 12 67)
Frederikshavn, den 5-6 december

EFI-Hallen, Esbjerg, den 7-8 november
Dronningborghallen, den 2l. november
Alborg Bibliotek, den 15. september kl. 19.30

Huset, Skolegade 8, Frederiksham, den 30. september

Perserkatte. Dr. Louisevej 19, Odense, den 8. oktober
Vestbyens bibliotek, Ålborg, den 27. oktober
Huset, Skolegade 8, Frederikshavn, den 3. november
Siameseren: Klingeskov 12, Otterup, den 12 november
Biblioteket Ålborg Ø., den 12. november
Husk datoerne, den 19. september, den 17. oktober
og 21. november.
Husk sidste onsdag i hver måned møde på hoved-
biblioteket, lvtølleparken, Arhus.

begyndere:
sydøstjylland:

Studiekreds Århus:

Se iøvrigt under KLUB-INFO for yderligere oplysninger vedrørende ovennævnte aktiviteter

xv
CU
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"Rrssi er som et eYentJr!
-f foornår begrnder eventyret

fordinkat?"

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

tlfJspise 
netop de ting' de har pRorElNER

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

næringsstoffer, der giver katten
stærke tænderog en smuk,

gl
energl,

ansfuld pels.
Pussi fuldkost hører tilden slags kost, som katte

elsker. Og grunden har
du lige fået.Oven i

købet kan du
fbrkæle din

kat med en ny
smag hver dag, for Pussi findes

med [isk, kød, hjerte, kylling,
kødrlever, fisk/rejer og med vildt.

- Det lyder måske som et eventyr.
NIen det er ganske vist!

Rrssi fuldkost til katte

Pussi.
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rAm§§3.

er ikke tilsat farvestoffer
er ikke tilsat aromastoffer
indeholder ikke sojaproteiner
belaster ikke nyrerne med giftstoffer
fremkalder ikke allergi/eksem, nred tilhø-
rende kløe
har i utallige tilfælde kureret
ovenstående sygdomme
som regel kurerer diarre på 48 timer

53.

DET BEDSTE DU KAN GøRE
oo-

tAms 03.

CATTOOD
PET
FOOD

IMPORTØR

srÅRsvve.J t
4735 MERN

TELF. 03 79 TI N

@The la»s CoilNry 1986
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KATTEGRUSET

BeBtlItlng modtages 9erne, henvendelse tiL

NNUD XRONVANG - SILKEDORGVEJ 516 - 8220 ARABRÅND

TLF. 06 ,25 62 86
... stedetr hvor du køber dIt kattegrus lll

o!lenaler -o9 colou!pint-

ki1llnser Iel IlghedsvIs ttI

iå19

Xattegruset, der

* opløses i vand !

* opsuger væde hurtigt !

* garanteret er asbestfrit

* Og BILLIGST I BRUG !

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

vildtfarvet (23) - sorrel (23a) - blå (23b|)

AF FREDENSLUND:
Lis Rhymer Friis

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

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

VON TRIPWITT:
D. Hansen & R. Kiihler

Toften 41, 6330 Padborg
telefon 04- 67 01 76

-3;i-;;'.
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Opfordring i anledning af
klubbens advarsel i Hvæs-
sebrættet nr. 2/81, om
brevterror.

Brevterro i form af ano-
nyme breve, skrevet i plat
sprog, er ubehageligt for mod-
tageren(ne), men det kan man,
efter at raseriet har lagt sig,
leve med, men FALSKE an-
meldelser til klubben om, at
undertegnede rejser rundt på
udstillinger med syge og ring-
ormbefægte katte, samt at vi
sælger uregistrerede killinger,
og der er bevis derfor, ja så
er det svært at finde en gri-
masse, der kan passe, for så-
vel den, hvis navn der bliver
misbrugt, som for os.

Dette brev skal derfor være
en opfordring til den(de) ))syge«
brevskriver(e) om, omgående
at indstille sit forfatterskab, og
i stedet koncentrere sig om
klubbens fælles formål: at
fremme interessen for racekat-
teavlen.

Skulle man, mod forvent-
ning, fortsætte chikanerne, så
brug venligst telefonen. To'n
rent flag, og fortæl hvem de(I)
er!!!! Vort telefonnummer
står i et utal af udstillings-
kataloger, og i Hvæssebrættet.
Træffes bedst efter kl. 17.00,
og af hensyn til vor nattesøvn,
helst inden k|.22.00. - På for-
håndtak!!!!

Til slut vil vi benytte lejlig-
heden til, at takke vore katte-
venner for den støtte, som I
har givet os i forbindelse med
denne sag.

På gensyn i Arhus til sep-
tember'87.

Inge Lise og Finn Laursen

RING5 er et totalt program i plejemidler,
der holder pelsen i topform. Specielt
udviklet til specielle farver og racer.
Fra shampoo og pulverrensere til finish-
behandling, der efterlader pelsen blød og
skinnende.
RING 5 anvendes med succes i 65 lande,
så vov ikke pelsen ved at eksperimentere
med uprøvede kure.

Kontakt Tholo og få mere at vide. Også selv.
om du har brugt RING 5 i mange år. Vi har
nemlig fået mange gode nyheder, som du og
din hund vil have glæde af.

FABRIKATION - IMPORT. EKSPORT

å

Gl. Mejerivej 6
Hyllested-Skovgarde
8400 Ebeltoft
Trf.06 33 6t 33

iå=
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Katteriet
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He-l.le & Svend Poul
Egtvedvel 34
6040 Egtved
tlf: 05 55 11 51

r ere

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

Telefon 04 54 55 47
Fdo:
Gr. lnt. Ch. Dauphin van Coppelstock

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

3)

til

farver.



Konsulenter
Skulle du have spørgsmål at
stille vedr. udstillinger, forbe-
redelse etc., fodring, katte-
fødsler, pelspleje eller lignen-
de, kan du henvende dig til
klubbens nedenstående konsu-
lenter, der gerne hjælper alle
med råd og vejledning. For
Fremtiden skal opdrættere, der
har brug for hjælp til 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 1, Hestehaven,
6400 Sønderborg.
Tlf. 04 4294 56.

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

Jean Price,
Kobbelhøjvej 19,
9260 Gistrup.
Tlf. 08 31 43 93.

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

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

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

MIDTJYLLAND
Mitzie Andersen,
Ulvedalsvej 38,
7470 Karup j.
Tlf. 06 66 23 80

Helle Thomsen,
Rugvænget 4,
8800 Viborg.
Tlf. 06 67 58 04.

SYDØSTJYLLAND:
Aase Christiansen,
Slåenvej l, Hvidbjerg,
7080 Børkop.
Tlf. 0s 9s 73 06.

VESTJYLLAND:
Hanne Kristensen,
Ravnsbjergparken 16,
6710 Esbjerg V.
Tlf.05 167893.

ÅRsus:
Gurli Nielsen,
Græsmarken 211, Tilst,
8381 Århus V.
Tlf. 06 2439 52.

Bestilling på
informationer
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 afkommet kun kal-
des ved 6t navn.
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Norma A. Larsen,
Jernbanegade2T,
6670 Holsted.
Tlf.05 39 35 15.

Lis Rhymer Friis,
BøgebjergT.
5471 Søndersø.
Tlf. 09 89 15 03.



lmport og
eksport

EXPORT
Astor af Holmegaard
Farve24.
Opdrætter: Kirsten Larsen
solgt til Babara Presley, Uh-
landstr. Frankfurt, Tyskland.

Fenris Løvehjerte
18 Eabtch.
Opdrætter: Charlotte Heiberg
Solgt til Renate Daske,
Wtlrzelen, Tyskland.

Vi vil meget gerne bringe
billeder til denne rubrik.
P.S. HUSI<I Ønskes foto re-
tur, så medsend venligst fran-
keret, adresseret kuvert.

Genetisk
rådgivning

HELLE MøLLER.MADSEN
Munkebjergvej94,
5230 Odense M.
Tlf.09 l3 1005.

Avlsrådet har fået mange
spørgsmål angående døvhed
hos hvide katte. Der findes
mange teorier vedrørende ar-
vegangen bagved, og jeg vil
gerne forsøge at undersøge,
om jeg kan finde ud af noget
mere. Derfor har jeg lavet et
skema, som alle ejere og op-
drættere af hvide katte bedes
udfylde 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 VEDRØR.
ENDE NAVNE OG EJERE
GARANTERES.

Helle Møller-Madsen.

a

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.

Nyt fra studie-
kredsene

STUDIEKREDS SYDØST.
JYLLAND

»20 medlemmer har tilkende-
givet, at studiekredsen skal
fortsætte, og enkelte har frem-
sat ønsker om emner og ind-
hold.

Såfremt flere ønsker at være
med må henvendelse rettes til
undertegnede, idet man af be-
sparelseshensyn (porto og ar-
bejde med sagen iøvrigt) kun
vil udsende meddelelser til til-
meldte interesserede medlem-
mer. Studiekredsens møde-
række finder sted i Fredericia
Kommunes Aktivitetshus-
Depotgården, Lollandsgade 2,
Fredericia, og følgende datoer
er reserveret i efteråret 1987:
22. aug.,19. sep., 17. okt. og
21. nov. Program vil blive til-
sendt.

Med venlig hilsen
Aase Christiønsen

Tlf.:05 92 12 17
(i forretningstiden)

0s 95 73 06
STUDIEKREDS NORD-
JYLLAND:

Lene Kattenhøj Lassen vil
onsdag den 30 september for-
tælle om ernæring, og demon-
strere pelspleje.

Hanne Sofie Sneum vil tirs-
dag den 3. november fortælle
om JYRAK og klubarbejde,
samt om udstillinger.

STUDIEKREDS MIDT-
JYLLAND.

Skulle nogen, efter at have
læst listen over studiekredse i
Hvæssebrættet nr. 1/87, have
fået den opfattelse at midtjyl-
land er flyttet til Fredericia,
så vil vi da gerne bringe jer ud
af den vildfarelse. Midtjyl-
landskredsen holder stadigvæk
møder i Karup. Vi beklager at
aktiviteten har været så ringe
det forløbende år, dette skyl-
des mest arbejdsmæssige for-
hold. Vi regner dog med at vi
snarest efter sommerferien
starter op igen. Skulle der være
dukket emneønsker op hos jer
vil vi meget gerne høre fra jer.
Nye medlemmer er også altid
velkomne.

Henvendelse angående stu-
diekredsmøder til nedenstå-
ende. Med venlig hilsen

Helle Thomsen
Tlf. 06 67 s8 04

MitzieAndersen
TA. 06 66 23 80

STUDIEKREDS VEST-
JYLLAND:
Søndag, den 18. oktober:
Studiekredsmøde. Forevis-
ning af videofilm/kattefødsel.
Filmen kommenteres af Hanne
Sofie Sneum, som ligeledes vil
besvare evt. spørgsmål.

Medlemmerne af Studie-
kreds Vest vil få nærmere ori-
entering om hvor mødet vil
finde sted.
Lørdag, den 7. og 8. november:
Hobbyudstilling i EFI-Hallen,
Esbjerg (sammen med Esbjerg
Kaninavlsforening)
Abningstider for publikum:
Lørdag fra kl. 14.00 til 18.00
Søndag fra kl. 10.00 til 17.00

Som et underholdende mo-
ment vil Hanne Sofie Sneum
>>bedømme« en kanin, ligesom
et medlem af kaninavlerfor-
eningen vil »bedømme« en kat.
(Tidspunkt endnu ikke fastlagt)

Publikum vil ligeledes - som
kendt fra tidligere udstillinger
- få mulighed for at stemme
på deres yndling: MlS-Esbjerg.

Alle nødvendige oplysning-
er om hobbyudstillingen vil



blive tilsendt sammen med
orienteringen om studiekreds-
mødet i oktober.

Honne Kristensen

MØDER OG STUDIE.
KREDS:

Perseren starter nyt emne
op. >>Vores opdræt« Perser-
katte. Første møde holdes d.
8. oktober kl. 19.30, hos Hen-
rik Koldborg og Per Wesner.
Dr. Louisevej 19, 5000 Odense
c, tlf. 09 13 20 53.

Næste møde holdes den 12.
november kl. 19.30 hos Kis
og Mogens Østerby, Siameser-
en. Klingeskov 13, 5450 Otte-
rup, tlf. 09 8218 44.

Med venlig hilsen
Lis

Sokoke kat

STUDIEKREDSÅRHUS:
Til nedennævnte katteudstiller arrangeres busture.;

19-20 september 1987
26-27 september 1987
3-4 oktober 1987..
8. november 1987. . .

2l-22november. . . . .
28 november 1987. . .

28. november 1987. .

5-6 december 1987. . .

Bomal s. Ourt Gell - Belgien
... .. Hillerød

Witten eller Ztlrich (hvis tilslutning)
.. . Hørsholm

, . . . Brno - Tjekkoslovakiet
. . . . . Hannover - Tyskland

...Nivelle-Belgien
.....Frederikshavn

6-7 februar 1988. København
13-14 februar 1988. . . Veendam - Holland
5-6marts 1988.. .....København
19-20 marts 1988. . . Thonon les Bains - Frankrig
9-l0april1988.. ,.Kolding
7-8maj 1988.. ...ikkefastlagt-Holland
l-2 oktober 1988. . Hillerød
16-17 oktober 1988. . Enschede - Holland
19-20 november 1988. . . Hørsholm
Bemærk turen til Enschede - Holtand den 17-1E oktober er af-
lyst.
Tilmelding direkte til:
TURIST-BUS
MARIAGERYEJT4
89OO RANDERS
TLF. 06 4217 tt
P.S. husk tilmelding 5 uger før udstillingen.

PROGRAM FOR STUDIEKREDSEN I AALBORG - EFTER-
AR 1987.
Tirsdag, den 15.09.87 kl. 19.30 på biblioteket Aalborg Øst -
Saltumvej 9a - Aalborg.

Pelspleje af perser v/Linda Jelle, udstillingsforberedelse af bur-
mesere v,/Yvonne Larsen.

Aftenens gæstekatte er perser og burmeser

Tirsdag, den27.10.87 kl. 19.30 på vestbyens bibliotek - Danne-
brogade 4 - Aalborg.

Filmaften og udstillingsforberedelser.

Der vises videofilm fra katteudstilling. Forhåbentlig vil der også
være en helt aktuel film fra en katteudstilling i England.
Desuden vil der blive gennemgået et udstillingsforløb.
Aftenens katte er denne gang colourpoint og siameser.

Torsdag, den 12.11.87 kl. 19.30 på biblioteket Aalborg Øst -
Saltumvej 9a - Aalborg.

Grundlæggende genetik for begyndere v/Dorthe Kaae.

De forskellige gener for pelsfarve gennemgåes.
Aftenens katte er denne gang abyssinier og maine coone.
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Lidt nyt fra ste-
wardklubben.

Efter at have kaldt til ste-
wardmøde nogle gange uden
den helt store tilslutning, er vi
blevet enige om at prøve at få
stewardklubben igang på en
anden måde. Vi har snakket
om, at vi vil prøve at holde
minikurser på selve udstilling-
en.

Vi har tænkt os at forsøge at
kalde folk sammen, såvel
gamle som nye stewarder, en
Iille time inden bedømmelses-
starten. Derefter ville vi give
undervisning/vejledning i,
hvorledes de enkelte racer
holdes >>live<<. Desuden vejled-
ning i hvad der foregår i en
dommerring rent praktisk,
samt hvilke regler en steward
bør rette sig efter. Vi forestil-
ler os, at chefstewarden står
for minikurset med hjælp af
>>gamle<< stewarder.

Vi vil prøve dette på først-
kommende JYRAK udstilling.
Hvis der er nogle kommentar-
er eller gode råd er I velkom-
men til at kontakte os.

På Stewardklubbens vegne
Karin Friis

Valdemarsgode 5l c, vær. 428
5700 Svendborg

Studiekreds-
ene

Studiekredsene erholder
selv enhver udgift, de måt-
te have, udover: Porto og
kuverter til I invitation i
i kvartalet til medlemmer.
Gave til foredragsholder,
max. 100-110,- kr. eller en
JYRAK bluse.

2.

v

Sokoke kat

3. Kørselgodtgørelse til fore-
dragsholder 1,07 kr. pr.
kørt km. eller DSB 2.k1.
takst.

4. Annoncering kan man så

vidt det er muligt søge PR
som journalistisk stof, der
er gratis, annoncering i
dagspresse til møder er
JYRAK uvedkommende.

5. Lederen af studiekr. bør
forsøge, at stille en stab
af hjælpere til rådighed,
når der holdes int.udstil-
ling i området.

6. Studiekr. planlægger
møder l/2 eller hel sæson,
af hensyn til omtale i
»HVÆSSEBRÆTTET«
Alle møder vil blive om-
talt i bladet.

7 . Kørselsgodtgørelse til
studiekredsleder i lighed
med p.3, nar der sammen-
lagt er over 25 km. til
møderne.

hobby
udstilling
l. Studiekredsen skal være

budgetansvarlig d.v.s. få,
eller ingen udsving På ud-
giftsiden.

2. Studiekr. der afholder
hobbyudstilling er regn-
skabspligtig over for klub-
ben.

3. Ved forsikring kontaktes
Kasseren eller Flemming
Sneum.

4. Kattene må ikke bedørn-
mes på en måde der kan
forveksles med bedøm-
melser på nationale og int.
udstillinger

5. Materiel, såsom bure, ud-
lånes af klubben, uden be-
regning.

6. Der skal laves et budget-
forslag, som sendes til
klubben, såfremt man
ønsker hjælp.

7. Klubben star til disposition,
med råd og vejledning

8. Særarr. forhandles med
klubben.

Bestyrelsen.

Bog'
anmeldelse

SBN I1-04326-l Lillian Misuli
FAMILIEKATTEN
144 sider, ib. ill. med tegninger
og fotos i sort/hvid og farver
Pris incl. moms kr. Ii8,00

FAMILIEKATTEN er en
håndbog for alle kommende
og nuværende katteejere.

Bogen fortæller om de over-
vejelser man bør gøre sig,
inden man anskaffer sig et nyt
familiemedlem. Med sin gen-
nemgang af de kendteste racer
og de store forskelle, der i kat-
tes temperament, kan bogen
hjælpe til, at man kan anskaf-
fe sig netop den kat, der passer

ind i familiens dagligliv.
FAMILIEKATTEN fortæl-

ler om, hvad det koster at
holde kat, om kattens daglige
pleje og behov, herunder er-
næring, kattens adfærd og
væsen, hvornår der er brug
for dyrlæge, og hvad man kan
gøre for selv at holde sin kat
sund og rask.

Enkelte katte får adfærds-
problemer, som i de fleste til-
fælde kan løses, hvis blot man
ved hvordan.

Bogen anviser forskellige
muligheder, så kat og ejer kan
få den størst mulige glæde af
hinanden.

De der ønsker at komme i
betragtning i Top-Ti listen
skal sende materiale til:
Kjeld Mathiasen
Gjellerupvej I l l
6800 Varde

Kun danske resultøter.



Aktuelle priser
Incl. moms:
Stamtavler 0-3 mdr. . . 85,00
Stamtavler 3-6 mdr . . 125,00
Stamtavler 6-12 mdr. . 165,00
Stamtavlekopi l) .... 205,00
Ombytningsstamtavle l) 80,00
Ombytning af nye stam-
tavler vedr. ændring af
han/hunkøn l) ...... 40,00
Transfer 1)

Stamnavn
40,00

250,00
Titelpåføring af aner 2) 25,00
Autorisation af hankat 3) 70,00
Killingeliste 4) ...... 70,00
Registreringsbeviser
0-3 mdr.
Registreringsbeviser
3-6 mdr.
Registreringsbeviser
G12 mdr.

55,00

80,00

105,00

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

2) Titelpåføring 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.,
Int. 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
plf ørt dommerbedømmelsen,
såfremt dommeren tidligere
har tilkendt din kat certifikat.

3)En hankat kan autoriseres
som »>Avlshan<< efter indsen-
delse af kryptorghid attest samt
bevis på, at der foreligger et
kuld efter ham. Autorisation
udstedes af stambogssekretær-
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 stamtavlen er gratis, og kan
foretages I gang indtil katten
er 10 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.

AnnonGepr-ser
OPDRÆTTERE:

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

I gang
488,00
244,00
183,00
122,00
61,00

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

FIRMAER:
l/l side 854,00
l/2 side 427,00
l/3 side 305,00
l/4 side 213,50
l/8 side 103,70

2928,00
1464,N
1098,00
732,00
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.

Amme-
formidling
VEST FOR LILLEBÆLT

Inge Lise Laursen,
Langballevej 80,
8320 Mårslet.
Tlf. 06 29 59 46.

ØST FOR LILLEBÆLT:
Martina Elian,
Østervej 14, Vognsbjerg,
5935 Bagenkop.
Ttf. 09 5618 47 .

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

Udenlandske
klubber
TYSKLAND:

l. DEKZV. e.V.,
Frau W. Sattler,
Eisenstein 2l,
D-6300 Giessen-Wiseck.

HOLLAND:
a. Mundikat,

Mr. H. Hardebol,
Duinroosplantsoen 6,
NL - 2015 KE Haarlem,
giro nr.: 2 35 86 97 .

b. Felika,
Rory R. Carels,
Secretaris Hoofdbestuur,
Develstein 506,
NL - I102 AK Amsterdam,
giro nr. I 70 06 59.

BELCIEN:
Cat Club de Belgique
Mrs. C. Rossi Dasset (secr.)
33 Rue Du Quesnoy
B 1000 Bruxelles
Belgique
Ttf. 009 3225 t2 1218.

COLDEN
STARS
Typade fina
chinchillakattunger
efter engelska och
amerikanska linjer.
Underbart tempera-
ment.

Majken Malmkvist
Strandgaten 1 68
2"16"12 Malmø
Sverige
Tel:
00946-401 50093
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PERSERE

Høgenhoff§ Persere - i farverne 1, 2a,
3,4, 5, 11, 13, l2a, l2a cr, 12H. Avls-
hunner: Int.Ch. Cora of Melampus
(4) 2 x BIO, I x BIO total. Ch. Bika§
Nani (12a cr) 3 x BIO. Gurli Nielsen,
Græsvangen 221.8381, Tilst, Århus
v . tlf 06 24 39 52.

Rosa Malm. - Perseropdræt i farv-
erne: l-4-11-12-12a. Korsørgade 36,
5th., 2100 København Ø. Tlf. 0l -

38 60 53.

Of Piem - Opdræt af Bicolour & Har-
lekin i farverne: sort, blå, creme, rød,
tortie og blåtortie. Egne avlshanner:
Gr. Int. Ch. China Dragon of Piem
12a), 10 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.

Tabas perseropdræt i farverne sort/
hvid, rødlhvid, blålhvid, creme/
hvid, skildp.,zhvid, blåskildp./hvid,
harlekin samt solide farver i sort,
rød, skildp. Birgit og Jonny Semak,
Østerbakke 24, 6310 Broager. Tlf.
04 44 16 53.

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

Specialopdræt 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 24, Genner Strand, 6200
Abenrå. Tlf. 04 69 85 5 l.

36

OPDRÆTTERE
TIL AI,LSTJENESTE

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, Genner
Strand, 6200 Abenrå. Tlf. 04 69 85 51.

Zakko. - Specialopdræt af: Lilla,
chokolade i maske + fuldfarvet.
Jævnligt blå + brun + rød + skildp.-
msk. Inge Lise Andreasen, Sønder-
borg. Tlf. 04.429456.

Mac Burney. - Colourpointopdræt i
forskellige maskefarver. Karen Mette
Have Kristensen, Roslevvej 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 Byvej 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.

Of Mobber - Colourpointopdræt i

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

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

DEN HELLIGE BIRMA

Sai-Savart. - Opdræt af 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 12 ll 20.

Janni's Specialopdræt af Hellige Bir-
maer i maskefarverne blå og brun.
Lone Kristensen og Kim Olesen, Ort-
envej 45, 6800 Varde. Tlf. 05 22 54 93.

Gramroligeheds. - Eksklusivt op-
dræt af Den Hellige Birma. Blå- og
brunmaskede af fine franske, tyske
og hollandske linier. Lone Klein,
Bøgedals Alle 1, 5250 Odense SV, tlf.
09147881.

ABYSSINIERE

Taco Yilla. - Opdræt af abbysiniere i
alle 4 farver. Amerikanske linier.
Best. modtages. Marianne Roth. NY
Kongevej 29, 5000 Odense C. Tlf.
09 14 6426.

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
Cilbe, Miltonsvej 2l, 8270 Højbjerg.
Ttf .0627 1002.



fl

Klivager. - Burmeseropdræt i alle
farver. Killinger lejlighedsvis til salg.
Aase & Ole Kilvager Jensen, Vestre
Landevej 7, 6800 Varde. Tlf. 05 -
22 43 6r.

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.

Af Sikiboon. - Burmeserkillinger lej-
lighedsvis til salg. Lene Bang Søren-
sen, Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby.
Tlf. 09 42 l7 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 19.

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 16 58 ell. Tlf.08 88 31 88.

Jawhara's. - Lille siameseropdræt i
forskellige farver. Killinger lejlig-
hedsvis til salg. Anne Lise Kaae, Ing-
ridsalle 13, 5250 Odense SV. Tlf.
09 125291.

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. J)'tte Hjo Taplov,
Kirkerupvej 16, Kirkerup, 4000 Ros-
kilde. Tlf. 0238'7196.

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 55 08.

Tung Si. - Foreign white. Specialop-
dræt af foreign white og siam. Inge
Lis Christiansen, Jægerbuen 20,
2635 Ishøj. Tlf. 02 73 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 '1, 5492 Morud. Tlf.
09 96 53 33.

Salween Blue. - Siameserc 24a, 24b,
Vlc. OKH: Havana, blå, lavendel,
ebonv. Siisse Leiditz. Østbanetorv l.
1., 8do0 Århus c. Tlf. 06 1273 40.

Brimiso - Opdræt af siam, farve ?4,
24a, 24b. Killinger lejlighedsvis til
salg efter egen hankat farve 24. Britt
og Sofus Hansen, Badstuestræde 4,
1209 Kbh. Ttf. 0l l3 32 03.

Til avlstieneste
PERSERE

Int.Ch. Dennis La Douce. - Hvid
perser. 6 x vinder af avlsklasse. Lis
Christensen, Ebeltoftvej 15, 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.

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

Gr.Int.Ch, Alexander of Donaciano -

Blå perser, Finn Laursen, Langballe-
vej 80, 8320 Mårslet. Tlf .06 29 59 46.
Bedst efter kl. 17.00,

Mascot af Funny Quarters. - Blå han.
Hollandsk import, efter amerikanske
forældre! Lis og Jørgen Kambyses.
Tlt.09 87 t267.

Sha Tin's Elliot. - Rød perser. Ketty
Brand, Sædding Strandvej 17,6710
Esbjerg V. Tlf. 05 l5 22 05.

Hostrup's lJlysses. -Creme
Aase Madsen, GI. Ribevej 66,

perser.
Højrup,

7000 Fredericia. Tlf. 05 56 33 0l

Klemmens Design Brio. -Blå,zhvid
l2A Bl. Jens Christensen, Sandenvej
5, 9300 Sæby. Tlf. 08 46 94 04.

PERSERE MED 13 b gen

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

Zakko's Mikro. - Blå perser. Anlæg
for colourpoint + lilla + chokolade,
giver lækker pelskvalitet + tempera-
ment. Arnkilsmaj 1, 6400 Sønder-
borg. Tlf. 04 4294 56.

COLOURPOINTS

Ch. Fyrst Igor af Bardolino. - I 3b SP
I x BIO ungdyr, 2 x BIO åben, I x
CACIB. Karen Mette Have Kristen-
sen, Roslewej 12, Jebjerg, 7870
Roslev. Tlf. 07 57 45 59.

Adamas Wisky. - Creme-hvid perser.
Oda Tange, Skalbjergvej 6. Orte, 5560
Årup. TIf.0945 1076.

Int.Ch. Sergent Pepper af Tamara.
Blåmasket colourpoint til avlstjenesre.
Ruth og Ernst Thomsen. Aglimt .1 i.
6040 Egtved. Tlf. 05 55 36 56.

Ch.Misty Browns King, - Blåmasket
colourpoint. Lis Christensen, Ebel-
toftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf.
M167284.

Blå colourpoint han. Baldur af Dy'iip.
Gutte Heiberg, Øster5ade nr. 27 ,

5874 Hesselager. Tlf. 09 25 14 69.

Chano de La Val - Blåmasket colour-
point, søn af Int.Ch. Sergent Pepper
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.

Zakko's Choko Ekko. - BIO. 1 x
bedste colourpoint, I x bedste modsat
køn. Inge Lise Andreasen, Arnkiis-
maj l, 6400 Sønderborg. Tlf. 01 -

429456.
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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, Genner Strand,
6200 Åbenrå. Tlf. 04 69 85 51.

Semilanghår

DEN HELLIGE BIRMA

Ch.Aryavarthas Candi. - Hellig Bir-
ma, blåmsk. Født d. 2l.0l.82.Ejer:
Dorthe Sneum. Henv. H. Sofie &
Flemming Sneum, Højvangs Parkvej
44, 6700 Esbjerg. Tlf. 05 12 ll 20.

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, 5M Odense C. Tlf.
09 146426.

ABYSSINERE

Xerxes af Fredenslund. (Fnys) -

Vildtfarvet abyssinier. D. Hansen og
R. Kiihler, Toften 41, 6330 Padborg.
Tlf .04 6'7 0t 76.

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

BURMESERE

Int.Ch. Dunvalds Gay. - Chokolade
burmeser, I x BIS, 4 x NOM BIS.
Aase og Ole Klivager, Vestre Lande-
vej 7, 6800 Varde. Tlf. 05 22 43 61.

SIAMESERE

Int.Ch. Cocoricos Robin. - Brun-
masket siameser. Vinder af avlsklas-
sen flere gange. Kis Østerby, Klinge-
skov 13. 5450 Otterup. Tlf. 09 -
82 18 44.

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

OHK

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

2 blåmaskede siømesere Lolly
og Sindy Sofie Sinclair.

åIIGEI,IGAS
Specialopdræt af siarnTforeign v\rhite

llesultater:
llørslrolm B4: BItl .
Gr. Int.Ch.Angelica
llamburg 85 : B I0 .
Gr.Irrt.Ch.Angelica
Aarhus 85: BI0. 0est i
ch.Angclica6 trllrite Beaut
Horsholrn B5: 8I0. Nombis
Angelicaå trjhite Elliott (35)
t4Unster 86: Nombis. Best in Shotrl
Angelica§ trJhite Elfiott (35)

Killinger

leilighedwis til salg

l-lillerød 8ti: BI0. Best in 5hor,r
AngeIica6 trjhite 6ipsy (35)
0derse .86: BI0-T0TAL, Best in ShoU
Angelica6 trJhite 6ipsy (35)
Hamm 86: BI0-T0TAL. l,lombis
AngeIicaS trthite Gipsy (35)
NeumUnster B?: BI0.Best in Shou
Gr.Int.Ch.Angelica6 eambi (35)
HerIev B?:8IU.8est in Shotrr.
Best oF Best 2.
Ch.Anselica6 Uhite Gipsy (35)

Best
6ea
flest
6Ba

i
rnb
i

1o

n Shotrl
i (3s)
n Stroul
o (3s)
n Shorrt
v (3s)

Mona &J6rgen Lund
Helder all6 3
?791 Dragdr ()1.536631
TTBEDSTETT SIAI{/01(H ki}ling,/ungdyr i IgBE
Ch.AngeIicaS lrhite Gipsy
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øVRIGE KORTHÅR
British Shorthair I NT CH Garfield
af Akis farve 15. Hanne Oxenbøll,
Firkløvervej 13, Viborg. Tlf. 06 -
62 81 89.

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

V
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Foretrækker du

dansk produceret fuldkost kattemad - niir det er bedst.
så vælger I selvfblgelig: Kattens Godbidder.

Kattens Godbid-
der er et sundt og vel-
smagende fuldkostfo-
der til en pris, som gØr
det muligt for dig at gi-
ve din kat et varieret og
emæringsrigtigt måltid
hver dag.

din kato

nL

{]Ht

ø .ø
I

ffi ,.,.e:x *ø:\ s: 1
".d >,

Da katte elsker
riation i kosten, fås
»Kattens Godbidder« i
både dasemad og tørlo-
deri3lækesmagsva-
rianter
O med oksekød
O med fisk
O med kylling
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Kattens Godbidder
Dansk produceret kat-
temad - når det er
bedst.



?tå3 590

OORTE & JESPEB KAAE

ESBJER6PARKEN 5
9220 ÅLE0R6 ø57

tlo

n

e

store specialforretni

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 - Kattelernrne -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander
Katteparf ume.

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

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.

MøLLEGADE 8 .9OOO AALBORG
TLF. 08.121788

Vi forer alt i
HUNDE. OG KATTEFODER

hundmtg§

samt anikler
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