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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 ndrettet, så kattens eftera-
de-sldbe ^d-aps e: og -d^ \ e\
fra nled Cass us kattesandskov
uden at efter ade spor resten af
sandet. Det bl ver såmænd bare
ggende bakken, fr sk og reni,

k ar t I næste kattebesØg. Så man
sparer det meste al en bakkefuld.
Cassrus er helt frrt for kunstige far-
ver og asbest hvem ved, hv lken
ro e dette spil er for millØbevldste
kalte?
Cassius, for katten I

KATTESAND

AiS Car Fr Mortensen.
Bu owsvel 5C. 1870 Freder ksberg C
Teiefon 01 24 67 A1

cplyser n:armeste lorhanc er

E
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Leder

Kære medlemmer og
læsere

Det er med beklagelse jeg
må fortælle jer følgende. Der
var indkommet skriftlige klag-
er over Jyrak's næstformand
Helle Poulsen, kopi af dis-
se klager blev sendt til Helle
Poulsen inden bestyrelses-
mødet, med påskriften fra mig:
Hvad nu Helle? Klagerne blev
behandlet på det førstkom-
mende bestyrelsesmøde, hvor
Helle Poulsen uheldigvis var
forhindret i at komme, bestyr-
elsen fandt desværre klagerne
begrundede. Dette har fået
Helle Poulsen til at trække sig
ud af bestyrelsesarbejdet.

Som ny næstformand blev
Marianne Roth valgt, Birgit
Semak kom ind i bestyrelsen
som præmiesekretær, studie-
kreds og hobbyudstillings-
kontakt.

Ligeledes har vi med glæde
modtaget Lise Damsgaard's til-
bud om at overtage Killinge-
listen. Nærmere om Killinge-
listen vil blive bragt i bladet.

Jeg glæder mig til vores
næste Internationale udstil-
ling i Frederiskhavn den 5-6
december 1987. Det er auto-
forhandler Knud Uggehøj, der
stiller lokaler gratis til rådig-
hed for os, ligeledes har studie-
kredsen ved Norma Hassing og
Kis Gammelgård arbejdet
aktivt for at denne udstilling

,skal blive en succes. Det skal
blive en rigtig hyggelig jule-
udstilling. En varm tak til
alle fra Frederikshavn.

På vores informationsmøde
i Fredericia hvor dyrlæge
Tom S. Kristensen holdt fore-
drag om Felv og Fip, var der
mødt 94 personer frem. Det
var dejligt at se det store frem-
møde.

I stedet for testen, som var
på tale, vil man forsøge at
indsamle materiale gennem
spørgeskemaer.

Det er meget vigtigt at vi til
vore dyrlæger får samlet nogle
informationer om sygdom-
mene, som de kan arbejde
videre med, således vi kan få
medicin til at kurere vore kat-
te med, hvis de skulle blive
syge.

Til slut vil jeg ønske jer alle
en glædelig julefest, samt et
godt nytår.

H. Sofie

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

N4ayken Malmkvist
Strandgaten 1 68
2161 2 Malmø
Sverige
Tel:
00c1,16-4015009.1

IYDSK
RACTKATTT KLUB

Formand:
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Marianne Roth
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Elena Neumann
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Giro 5 06850Q
Træffes ikke mandag og
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Polens første udstilling
den26 - 27 oktober 1986

i Warszaura
Det er så svært at samle alle

indtryk fra udstillingen, så
jeg må vel begynde ved be-
gyndelsen. Telefonen ringer
kl. kvarter over tolv om natten
- min første tanke er, at der
er sket noget forfærdeligt, da
jeg til min lettelse hører nogen
spørge mig, på polsk, om jeg
kan tænke mig at være dom-
mer på deres første udstil-
ling i Warszawa. Jeg svarede
straks ja og bad dem sende
yderligere informationer. Jeg
er nu så spændt, at det er u-
muligt at sove mere. Mine
planer begynder allerede
hvordan skal jeg ordne det
for børn, hunde og katte?
Nu går der lang tid, hvor jeg
ikke hører noget. De ringer
igen, og jeg beder dem sende
brev med nødvendige informa-
tioner og beder dem om at købe
billetter. - To uger er gået, og
jeg har endnu ikke modtaget
brev fra dem, så jeg ved ikke,
hvad de hedder, eller hvor ud-
stillingen er. Det lykkes mig
at få rede på navnene gennem
FIFe, og jeg sender et ekspres-
brev. To dage inden vi skal
rejse ankommer et brev med
et navn og telefonnummer til
kontoret. Det er lykkedes os
at få ferie, så vi tager bilen
derned for al gøre det billigt
for klubben.

Om fredagen er vi i Warsza-
wa for at finde personen med
telefonnummeret. Men vi
fandt hende ikke. Jeg er ved at
bliver desperat. Jeg ved jo ikke,
hvor udstillingen er, og er dog
rejst helt til Polen. Havde de
ikke haft så god en PR, havde
jeg aldrig fundet udstillingen.
Men da jeg ankom til min
»farbror«, fortalte han, at den
skulle være i Kulturpaladset,
for det havde han set i TV. I
TV havde de gennem 2 uger

hver aften i nyhedsudsend-
elserne fortalt om den kom-
mende udstilling. Ligeså havde
de nævnt det hver dag i radioen
og i aviserne. I hele Warszawa
blev der averteret, men vi
boede uden for byen, så vi
havde ikke set det.

Fredag aften tog vi til Kultur-
paladset, hvor udstillingen
skulle afholdes, for at finde
nogle mennesker fra Klubben.
Vi så straks, hvor det var, efter-
som nogle små bure, som
lignede kaninbure, blev læsset
af. De havde lånt dem fra for-
skellige dyreklinikker. Burene
var så små, at en stor perserhan
umuligt kunne vende sig deri.
Udstillingssalen var helt fan-
tastisk smuk med stukarbejder
i det store kuppeltag - salene
var i lys marmor og gulvene i
ædeltræsparket. I loftet hang
krystallysekroner på ca. 3 m's
højde. Det slog mig, hvilken
forskel fra dette til vores
»garager«, som vi plejer at
bruge. Her var det noget meget
fornemt med en katteudstil-
ling, medens folk derhjem-
me tror, at man er noget, når
man har kat. Endelig traf jeg
sekretæren og fik rede på,
hvornår udstillingen skulle
starte næste dag. Siden mødtes
alle dommerne på hotel Eu-
ropeiski. Det var madame
Rossi fra Belgien (langhår) og
jeg fra vest, de øvrige dom-
mere var fra Tjekoslovakiet,
Dagmar Winklerowa og
Jitka Kytlerowa. En af dom-
merne fra Tjekoslovakiet var
syg, så madame Rossi og jeg
fik hans katte, eftersom ud-
stillerne helst ville have vest-
lige dommere.

Jeg fik 138 katte, hvilket
gjorde, at det virkelig blev 2
arbejdsomme dage, eftersom
klasserne bestod af mellem l5

og 30 dyr i samme klasse og
ofte af ens kvalitet. Jeg for-
hørte mig om, hvordan de
havde klaret en så dyr udstil-
ling. De havde sponsorer som
f.eks. Pan-am, Amerikanska
flygbolaget, Zoo, Polska flyg-
bolaget og Medicinalfirmaer.

På udstillingen var der 480
katte - 358 langhårs, 6l kort-
hårs katte. Lørdagen begyndte
kl. 9 med at jeg skulle dømme
blå. Jeg forsøgte at danne mig
en mening om kvaliteten, da
jeg gik gennem salen. Det så
ikke opmuntrende ud. Jeg
havde 7 assistenter til min
rådighed, alle umådeligt imøde-
kommende og interesserede.
Der fandtes ikke den kat, de
ikke kunne tage, hvilket frem-
gfu af følgende. Jeg fik for-
klaringen ved aftenens mid-
dag. De 5 assistenter var nem-
lig dyrlæger, og de 2 var dyr-
lægestuderende på sidste år.

Jeg begyndte med at dømme
blå hanner i åben klasse. Der
var 12. Alle var af en virkelig
dårlig kvalitet. De så ud som i
kattebøger for 50 år tilbage.
Alle var derimod meget store
og kraftige med god øjenfarve.
Forøvrigt var de næsten sorte
med pels cg med hoveder, som
kun kunne opnå bedømmelsen
»»god«. Desuden var alle mere
eller mindre arrige. Æle de blå
lignede hinanden så meget, at
det næsten var umuligt at ud-
tage en klassevinder. Svaret fik
jeg senere, da de forklarede
mig, at de alle var efterkom-
mere eller i familie med en hun,
som boede i Warszawa og nu
var 20 år og stadig fik kil-
linger. I åben klasses hunner
var der 17 af samme kvalitet
som hannerne, men en af
dem havde et bedre hovede,
så hun vandt. Hendes navn var
Izidora Michelin. Blandt de
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blå ungdyr, havde jeg et, som
var meget bedre end de andre.

I løbet af søndagen kunne
jeg konstatere, at næsten alle
mine vindende katte var fra
Tjekoslovakiet eller Ungarn.
Hele lørdagen dømte jeg blå,
og det tog tid, eftersom de
havde et skrækkeligt tempere-
ment. Under middagen lørdag
aften spurgte formanden mig
om, hvad jeg syntes om de blå,
og jeg sagde ganske enkelt at
jeg ikke var overvældet. Om
Søndagen dømte jeg creme,
det var en helt anden kvalitet
end de blå. Flere var lige så
gode, som vore de bedste.
Mange var naturligvis ikke sær-
ligt gode, men dog ikke så dår-
lige som de blå.

Temperementet var mere,
hvad vi var vant til. De var
også meget mere velplejede
end de blå. Min vinder i åben
klasse hanner var en herlig
lys og kraftig kat med et dejligt
hovede, hans navn var Iris ex
Oriente fra Prag. Blandt creme
hanner fik jeg også min første
dopede kat i alle de år, efter
hvad jeg ved. Jeg mærkede, at
han var helt slap, da han kom.
Jeg spurgte assistenterne, hvad
der var sket. De fortalte, at han
var så arrig, at ejeren havde
givet ham noget nerveberolig-
ende, fordi det var gået som
en løbeild, at jeg ikke syntes
om katte med dårligt tempere-
ment. Mens han sad på mit
bord, blev han >»groggy«, til slut

lå han på siden og trak dår-
ligt vejret. Vi fik fat i udstil-
lingens dyrlæge, som konsta-
terede, at han var dybt doped,
og han sagde, at hvis de ikke
ville miste katten, skulle de
skynde sig til dyrehospitalet.
Jeg ved ikke, hvordan det gik,
han blev naturligvis diskvalifi-
ceret, men jeg ved ikke, om
han overlevede. Blandt de
creme hunner udtog jeg yder-
Iigere en tjekkisk hun, Ellen
Halhaw. Hun blev forøvrigt
min bedste voksne hun. Jeg
havde også et sødt creme ung-
dyr, en lille han, som blev min
bedste han ungdyr. I Polen ud-
tog de bedste voksen hun og
han. Ligesom ungdyr hun og
han og kastrat. Jeg dømte også
rødtabby min bedste han der
var fra Ungarn, han havde et
af de bedste perserhoveder,
jeg har set, med vidunderlige
øjne, - desværre noget lang i
kroppen. Han blev min bedste
han voksen. Tæt på i kvalitet
havde jeg en han fra Tyskland.
Jeg dømte også skildpadde,
klasserne var store, min åbne
klasse havde 2l stk af middel-
mådig kvalitet, både når det
gjaldt farver, pletter og typer.
Vinderen var en hun, som var
en anelse bedre end de øvrige,
Indira v. Nordgraben fra Øst-
tyskland. Blandt skildpadde-
ungdyrene havde jeg en livlig
killing Chana Thaj Sing fra
Warszawa. Hun blev mit
bedste ungdyr og blev senere
bedste langhår ungdyr. Til
sidst havde jeg de blålcreme,
men ingen stjerner. De mind-
ede i type om, hvad jeg havde
første dag blandt de blå, og
de var meget mørke i farven.

Aben klasse var på 11 stk
og vinderen fra Tjekoslovakiet
- hun hed Felicito Go. Med
138 katte var jeg færdig ved 5
tiden om eftermiddagen, og
det var madame Rossi også.
TV stod og ventede på vore
bedste katte og ligeså aviserne.
Jeg havde udtaget kastrat hun
Gino Go 292 en skildpadde,
og kastrat han 267 Andy fra
Tjekoslovakiet. Ungdyr hun

var en skildpaddefarvet 295
Shana'Ihah-Sing fra Warsza-
wa, ungdyr han 149 creme
Kamasutra El.Koo fra Warsza-
wa. Voksen hw 142 creme
Ellen Halhaw fra Tjekoslova-
kiet. Voksen han 418, jeg har
desværre ikke navnet, efter-
som han var efteranmeldt,
men han kom fra Ungarn.
Desværre kan jeg ikke give
numrene fra slutbedømmelsen,
eftersom jeg ikke har disse
numre. Bedste kastrat blev en
sort med den bedste farve, jeg
har set og herlig øjne, han
manglede en del i type. Bedste
voksne blev en meget smuk
hvid, godt bygget og med et
fantastisk perserhoved. Det
meget fine skildpadde ung-
dyr, jeg udtog, blev bedste
ungdyr. Hun var herlig plet-
tet med et perfekt perser-
hovede. Hun kunne have fået
succes alle steder.

Nu har jeg kun berørt lang-
hårskatte, men det er jo og-
så dem, jeg beskæftiger mig
med. Mange på udstillingen
bad mig kikke på deres sibir-
iske katte, som de er meget
stolte af på samme måde, som
nordmændene med norsk
skovkat. Den mindede meget
om disse, efter hvad jeg kunne
se. De hører til semilanghår
og var godkendt i alle farver.
Hannerne var meget store,
nogle omkring 12 kg medens
hunnerne var betydeligt mindre.
Jeg kiggede også lidt på sia-
mesere, men de var ikke, hvad
man var vant til at se her. De
havde runde hoveder, men
med lys kropsfarve og god
maske og gode øjne. Hele sia-
meseren var lige så rund som
vores Europe - ingen slank
kat. Udstillingen påkaldte sig
virkelig interesse fra alle men-
nesker. Første dag kom 3000
personer kl. ll. Anden dag
blev alle 7000 billetter solgt.
De regnede med, at ca. 14000
mennesker havde besøgt ud-
stillingen. De havde ikke i
deres vildeste fantasi troet, at
så mange ville komme. Deri-
mod havde de håbet, at mange
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fra de vestlige lande ville kom-
me, men det skete ikke. Deri-
mod kom de fra alle østblok-
landene.

Det, man husker bedst efter
udstillingen, er den sande
glæde over katten, og hvor
store afsavn det indebar i øst-
landene, idet.en racekat kost-
ede en HEL ARSLØN, forud-
sat at man sparede alt. Polak-
kerne har rationeringskort på
kød, så de købte al kattemad
på den sorte børs for vestlig
valuta. Kattene, som jeg be-
søgte i hjemmene, så ud som
elskede husdyr med velplejede

og blanke pelse og havde det
godt. Det, man havde med sig
hjem, var indtryk af nybe-
gynderentusiasme, ingen-
ting var umuligt.

Alle var så betænksomme
og venlige. Det oplevede min
mand Erik også, han sagde,
at han aldrig havde oplevet
noget lignende de to dage,
han assisterede mig med papir-
arbejde. At interessen for race-
katte var så stor i Østlandene,
havde jeg aldrig tænkt mig.
Det føles, som har der åbnet
sig yderligere en verden i Øst,
som vi bliver nødt til at regne

med i vores katteverden.
Evs Perzanowska
Int. Fife dommer.

DER INDKALDES HERMED TIL

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

I Odense den 12. marts 1988
med dagsorden iflg. vedtæg-
terne § 8.

Forslag, der ønskes behandlet,
på generalforsamlingen, tilsen-

des formanden, hvor de skal
være senest den 15. januar
1988.

De indkomne forslag udsendes
til medlemmerne sammen med

oplysning om stedet, hvor ge-
neralforsamlingen afholdes,
inden generalforsamlingen,
jvf. § 8, stk. 3.

H. Sofie, Sneum, formønd.

AIUGT,I,IGA§
Specialopdrcet af siarn lforeign vvhite

llaroburg 85: UI0. [Jest in S]rou
Gr. Int. Ch. Angelica6 aaloo ( 35)
Aarhus 85: BI0. Best in Shou
Ctr.116gc1iqaS tr,lrite Beauty (35)
Hsrsholrn B5: BI0. Nombis
Angelica6 rr/hite E1]iott (35)
t4Enster B6: Nombls. Best in Shotr
AngericaS rrjhite Elriott (35)

Ilesultater:
llørslrolm B4: BI0. Best in
6r. Int.Ch. AngeIica6 tsarnbi

Killinger

leilighedwis til salg

l-lillerød B6: BI0. Best in 5hor,r
Angelica§ llhite Gipsy (35)
0derse 86: BI0-T0TAL. Eest in Shour
AngeIicaS Ljhite cipsy (35)
Hamm 86: BI0-T0TAL. Nombis
Angelica6 trthite 6ipsy (35)
lJeurrrUnsuer B7: BI0.Best in
Gr. Int.Ch.AngeIicaS Bambi (
Herlev 87: BI0.Best in
Best of Best 2.
Ch.AngelicaS Uhite Gipsy (35)

5hot,
(35)

5 h otr.r

3s)
5 hour.

Mona &Jørcre
Helder ali6 5
2a91DragØr
ilBED5TEil S iRt,t/oxH killing/ungdyr
Ch.AngeIicaS lL,hite Gipsy

n Lund
()1.536631

i 1986
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Foreign White Serien
Hvordan typen eller for-
men nedarves.

I Foreign White-avlens barn-
dom parrede man altså hvide
katte med ikke-hvide, d.v.s.,
i dette tilfælde med siamesere.

Man ønskede jo ikke bare
blåøjede, hvide katte, men at
fremstå med den orientalske
type, og derfor anvente man
kun de bedste brunmaskede
siamesere. Størrelse, type og
form nedarves ikke rigtigt på
samme måde som farver, idet
typen kan forandres, hvis man
hele tiden avler på dyr med den
ønskede type eller til og med
lidt overtlpede. Gør man dette
generation efter generation,
får man dyr med såkaldte
kvantitive anlæg for f.eks. en
slank, elegant form. Dette er
helt enkelt anlæg, som er for
små til at give effekt et og et,
men mange sammen kan de
forandre egenskaber i den
ønskede retning. Der findes
visse farver, som nedarves
gennem disse smågener, og der
findes visse detaljer i form,
som nedarves efter samme
rnønster som den hvide farve,
d.v.s. med hovedgener..

For at udnltte disse små-
gener kan eller snarere bør man
indavle en smule. Hvis man
f.eks. har en middelgod, hvid
hun og parrer hende med en
smuk typet, brunmasket han,
kan man med fordel parre
en hvid datter med faderen,
men ikke en hvid eller brun-
masket søn med moderen. I
det sidste tilfælde ville man
samle mange anlæg for mid-
delgod fremfor en virkelig
god type. I begyndelsen ind-
avlede man dog ikke, man for-
søgte at bygge en stor stamme
op af hvide, slanke katte, og
genetisk set parrede man hete-
rozygote hvide (Ww) med
homozygote ikke-hvide (ww).

Egenskaber sammen-
koblet med den hvide
farve.

Det, at man ønskede at
forbedre typen i hver genera-
tion, var ikke den eneste årsag
til, at man undgik at parre
en hvid kat med en anden hvid.
Der findes andre årsager.

For det første har det vist
sig, at katte med hvid farve
har ringere vitalitet (livsdue-
lighed) og fertilitet (forplant-
ningsevne). Også på andre dyr
har hvid farve vist sig at ændre
på vitaliteten. F.eks. fore-
kommer der ingen hvide hunde
eller heste, uden at disse dør
på fosterstadiet ftomozygoter).
Når det angår katte, er det så-
dan, at man faktisk ikke ved
med sikkerhed, om der findes
homozygoter (WW). Der er
foretaget parringer hvid x hvid
i flere generationer, men i

kuldene er der altid forekom-
met farvede katte (ww), der
viser at forældrene har været
heterozygote hvide (Ww). Man
har i undersøgelser, som er
gjort på nogle hvide katte,
kunnet mærke nogen for-
mindskelse i kuldstørrelsen.
Hvis der f.eks. fødes 25Vo fær-
re unger, kunne man jo få mis-
tanke om, at det var de 25Vo
homozygote (WW), der ikke
blev født.

I førnævnte undersøgelser
var kuldstørrelsen dog kun
890 lavere end for farvede kat-
te. Det skal dog siges, at disse
katte levede i et usædvanligt
gunstigt miljø, hvor dødelig-
heden var ekstrem lav for alle
dyr, hvilket betyder, at resul-
tatet kan være misvisende,
hvad angår vitalitet og fertili-
tet. Det er altså ikke bevist,
hvorvidt der findes homozy-
gote hvide katte eller ej, men
en opdrætter i Holland på-
står (et rygte), at have lavet

homozygote hvide katte. For
at undersøge om en kat er
homozygot hvid eller ej, kan
man lave en testkrydsning.
Man parrer da en hvid kat
(med 2 hvide forældre) med
en ikke-hvid. Hvis de pro-
ducerer l0 hvide unger og
ingen farvede, er den hvide
kat med stor sandsynlighed
homozygot. Bliver udfaldet
en ikke-hvid killing og flere
hvide, er den med sikkerhed
heterozygot (Ww).

Hvad angår Foreign White-
avlen har man gjort det, at
man har avlet på vitale og
meget fertile dyr, og taget de
dyr ud af avlen, der har vist
tegn på det modsatte, hvorfor
racen nu er meget sund og kuld
på 4 - 6 killinger er almindeligt.

Et andet problem med de
hvide katte er, at de ofte er
døve. Ved undersøgelser har
man fundet frem til, at 50Vo af
alle hvide katte er døve, og
8090 af alle hvide, blåøjede
katte er det. Naturligvis ville
man ikke have døve Foreign
White. I starten af avlsarbejdet
viste det sig, at man fik mange
døve katte, specielt ved par-
ringer mellem 2 hvide kat-
te ( i bl.a. Cheshire-program-
met, som man opgav). Man
kastrerede givetvis alle døve
hvide katte. Man besluttede
da at opgive at parre hvid x
hvid i 6. generation, men fort-
satte med at parre hvid x brun-
masket siameser i endnu
nogle generationer. Det lyk-
kedes altså ikke at få hoved-
stamtavler på Foreign White,
så hurtigt som planlagt, men i
stedet lykkedes det at fremavle
nogle sunde, hvide katte med
en god hørelse.

Øjenfarven.
På hvide katte forekommer

øjenfarve: nemlig gule, blå

I
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samt katte med et blåt øje
og et gult øje (odd-eyed).
Den blå farve er sædvanligvis
meget bleg, og denne farve
ville man ikke have på Foreign
White. Man ville i stedet have
siameseren mørke, klare, lys-
ende blå farve. Disse to blå
øjenfarver er ikke ens og ad-
skiller sig desuden anatomisk.
Normalt lyser kattens pupiller
grønt i mørke, det er når de
er vidt åbne, og lyset falder i
dem. Dette skyldes en bestemt
hinde, tepetum lucidum, som
ligger bagest i øjet. Denne
hinde, reflekterer lyset og gØr,

at katten ser godt i mørke. Hos
hvide, blåøjede katte mangler
denne hinde, og deres pupiller
bliver mørk blommerøde, når
en lyskegle står i dem. Disse
katte er dårligere til at se i
mørke end katte, der har den-
ne hinde. Katte med alle andre
øjenfarver har tapetum luci-
dum, selv siameserne med
sine blå øjne. Siamesernes
øjne bliver ganske vist røde,
når en lyskegle træffer dem,
men de lyser klart rødt. Man

kan også iagttage en forskel i
pupillens udseende, hvilket er
lettest at se på en odd-eyed.
Pupillen i det blå øje er altid
noget større end i det gule,
hvilket kan ses på fig. 4. Sia-
meseren har normale pupiller.
Det kan med en enkelt under-
søgelse afgøres at et blåt
ø1e er, hvad man kalder hvid-
blå (engelsk white blue) eller
siameserblå, og dette er meget
vigtigt, som vi skal se, når det
gælder Foreign White.

Nedarving m.h.t. øjenfarve
på katte er endnu ikke klar-
lagt, men generelt kan man
sige, at gule og brune øjne er
dominante over blå ( hvid-blå)
øjne, og dette gælder for de
fleste pattedyr inklusive men-
nesker. Nedarving følger sam-
me principper som tidligere
beskrevet. Hos katte virker
det dog i store træk sådan, at
hvidblå øjne kun kan opstå,
hvis katten samtidig er helhvid
( cller store dele af den er hvid).

En sort eller blå kat har
aldrig blå øjne, men f.eks. en
blå kat parret med en hetero-

zYgot gttløjet, hvid kat kan få
blåøjet, samt hvid kat kan få
blåøjet hvidt afkom. Hos
Foreign White ønskede man at
bortavle den hvidblå farve,
både fordi den er for lys, men
fremfor alt, fordi de fleste
(8090) hvidblåøjede katte jo
er døve. Man ville altså egent-
lig bruge de gule øjne, hvilke
medfører mindre risiko for
døvhed, og så senere ind-
avle siameserens blå øjne.
Lad os se på, hvordan det gik
til genetisk..ffi
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ABYSSINIER KILLINGER
.Jævnligt til salg! - Bestillinger modtages på killinger i farverne:

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

AF FREDENSLUND:
Lis Rhymer Friis

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

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

/tt
Fig. 4 Et gult (t.v.) og et blåt
(t.h.) øje hos en kat. Man ser
tydeligt, at pupillen på det blå
øje er lysere og større end på
det gule øje.

Serien fortsætter i næste nr. !

VON TRIPWTTT:
D. Hansen & R. Ktlhler

Toften 41 , 6330 Padborg
telefon 04- 67 01 76
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Tulle
Hittebarn

En rigtig grim regnvejrsdag
den 22. september bankede det
på døren hos mig, og udenfor
stod 2 søde damer jeg kender
fra sommerhusområdet J ørgen-
sø, Sonja og Lis, med sig
havde de et stort indkøbsnet.
Sonja og Lis spurgte, om jeg
kunne tænke mig, hvad de
havde i nettet, det kunne jeg
selvfølgelig ikke, og stor
blev min forbavselse, det var
en lille brunmasket Hellig
Birma killing.

Jeg vil med mine 20 års er-
faring som opdrætter, anslå
killingens alder til at være
mellem 8 til 12 uger, meget
forkommen og mere mager
end nogen af vore killinger.

Sonja og Lis havde hele
dagen hørt nogen pibe, og
sidst på dagen begyndte måg-
erne at slå ned, hvor lyden
kom fra. Mågerne var klar
til at angribe den lille killing,
nu var Sonja og Lis klar over,
der var noget galt, og der sad
så Tulle Hittebarn, som jeg
kaldt hende.

Medens jeg fik Sonja og
Lis beværtet med et glas, gik
jeg igang med at lune lidt
hønsekød og suppe fra de
andre kattes middag, og det
spiste hun. Jeg lunede også
lidt fløde med druesukker i,
og først da undersøgte jeg
Tulle for lopper og øremider,
det så ikke ud, som havde hun
nogen.

Jeg havde killinger i samme
alder som Tulle og tænkte,
briste eller bære så hun må gå
sammen med dem, og hendes
adfærd ville så blive rigtig for
en killing. Efter ca. 3 timer
gav Tulle sig til at sutte ved de
2 kattemødre til mine perser-
killinger.

Æt så ud til at skulle gå fint,
men ca. en uge efter havde
Tulle Hittebarn en meget svær
Iungebetændelse og var ved
at dø for mig. Dyrlægen måtte
komme, så syg var hun, og jeg

madede hende hver I l/2time
døgnet rundt, og hun kom sig
også efter lungebetændelsen.

Det næste var så ormekur,
der var så mange orm, de kom
ud 8 til l0 stk. af gangen, så

ormekur har hun fået 3 gange,
og selvfølgelig måtte mine dyr,
som går sammen med Tulle,
med på kuren.

Nu er Tulle Hittebarn blevet
så dejlig sund og rask, så det
er en fornøjelse.

Jeg har fremlyst hende ved
politiet, men ingen ejer hende,
og ingen har søgt efter hende
i aviserne eller i Odense Nær-
radio, så jeg går ud fra at hun
er kasseret hjemmefra som en
brugt ting.

Da jeg fik Tulle Hittebarn
kontaktede jeg JYRAK's
formand Hanne Sofie, og
Hanne Sofie har prØvet at
finde ud af om der er stambogs-
ført en Hellig Birma på Fyn,
det var der ikke.

H. Sofie har også skrevet til de
Hellig Birma opdrættere der
har fået killinger i den tids-
periode, de har heller ikke op-
drættet hende, eller solgt kat til
Fyn. Så hun har kostet både
H.S. og mig meget arbejde,
men det har været en glæde at
få hende så sund og rask som
hun er nu.

Tulle Hittebarn vil blive ud-
stillet i Frederikshavn den 5-6
december, hvor vi vil forsøge
at finde et nyt hjem til hende.
Jeg glæder mig meget til at
vise hende frem, hun er mere
end køn og dejlig.

Til allersidst vil Jørgen og
jeg sige Sonja og Lis tak, fordi
der stadig er mennesker, der
handler så hjertelig og snar-
rådig, som de gjorde med
Tulle Hittebarn.

Med venlig hilsen
Lis og Jørgen

a

nsronTilst Dyrepe
06-24 15 l'.|
Pension . Pelspleje . Klipning
Spec. løbegårde
også for katte
Dyrlægetilsyn.

AGERØYE,J 2L
(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)

23

MARIAGERVEJ 74 89OO RANDERS

ru|ÆE/iruElU@L!,@s (

RING 064217II OG TÅ ET TILBUD!
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JYRAK har fra Lillian
»Misuli« Christensen, Rebæk
Søpark 1,9, 5., 2650 Hvidovre
(tlf. 01 75 15 41, efter 17.00)
modtaget kopier af en omfat-
tende korrespondance, hun
har haft med henholdsvis soci-
al-, justits- og boligministeriet
i forsøg på at få lejeloven æn-
dret derhen, at også menne-
sker i lejebolig får ret til at hol-
de kat. Citatfra L.M.C.'s føl-
gebrev til korrespondancen:

>>Som det fremgår, rettede
jeg den 12. |uni 1987 henven-
delse til socialministeren, ju-
stitsministeren og boligmini-
steren i et forsøg på at få leje-
loven ændret, således at det er
tilladt at holde en kastreret in-
dekat - under forudsætning
af, at en sådan kat ikke generer
andre lejere.

Jeg mener i min henvendel-
se at have påvist, at den dan-
ske lejelov er i strid med både
grundlovens §§ 72 og 73 og

med FN's verdenserklæring
om menneskerettighederne,
artikel 2, 12, 17, 22, 25 og 29.
Uanset adskillige breve og et
møde i Boligministeriet har
boligministeren nu ganske af-
vist at ville fremsætte forslag i
folketinget, så lejeloven kan
komme i overensstemmelse
med grundloven og FN's men-
neskerettigheder.

Heller ikke at en ændring af
lejeloven på denne måde ville
skabe trivsel for mennesker og
dyr, har gjort indtryk på mini-
steren. Ikke engang at man
kunne spare penge på en så-
dan lovændring, har gjort ind-
tryk.

Derfor vil jeg nu indklage
Danmark for menneskerettig-
hedsdomstolen i Strassbourg,
således at Danmark kan tvin-
ges til at ændre lejeloven. En
sådan retssag bliver naturligvis
meget kostbar, og jeg har in-
gen formue. Kattens værn har

noget
derfor velvilligt stillet en SPE-
CIEL girokonto til rådighed,
hvor alle kan give et bidrag -
stort eller lille - til retssagen.
Kontonummereter: 4 57 50 40

Jeg har naturligvis meget
mere materiale end selve den
medsendte korrespondance
med ministrene og kopien af
FN's menneskerettigheder.
Jeg sender det meget gerne til
Dem, hvis De ønsker det.«
(Citat slut).

Efter at have læst hele kor-
respondancen mener vi i re-
daktionen, at dette initiativ
bør bakkes kraftigt op af samt-
lige dyrevenner i Danmark.

Vi er også sikre på, at nogle
af vore medlemmer i JYRAK
har haft problemet inde på li-
vet, så vi vil gerne opfordre al-
le, der kan og vil, til at bakke
op om det initiativ, der her er
udvist.

Elna Lykke

Nu skal der ske

KATTEGRUSET

Kattegruset, cler

* opløses i vand !

* opsuger væde hurtigt !

* garanteret er asbestfrit

* 09 BILLIGST I BRUG I

Pose med 25 kg. kr. 78'-

Bestllllng modtage§ gerne, henvendelse tll

KNUD KRONVANG - SILI(EBONGVEJ 516 - 8220 BRABNAND

TLF. 06 ,25 62 86
.,. 6gedet, hvo! du køber alll kattegrus lll

Orlenlaler -oq ColourFrnt-

kllIlnger Ie jlighedsvls 111

Eå19
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Jeg havde to perserkatte,
som begge skulle parres med
den samme hankat. Den ene
var en hvid perserhunkat,
den anden en creme perser-
hunkat. Den hvide blev parret
den 30/3 og den creme den l/4,
og efter 3 dage blev de af-
hentes af deres >>herre«. Jeg
havde også allerede da savnet
dem meget. Og nu var de ende-
lig kommet hjem, så nu var det
kun at vente. Og efter 3 uger
kunne man se, at de var blevet
parret. Og det beroligede mig
meget. I den tid de var dræg-
tige, drejede det sig kun om at
spise og sove. Man mærkede
ikke engang, at man havde kat-
te i huset.

Jeg havde regnet ud, at de
skulle have killinger i begynd-
elsen af juni. Jeg tog derfor

en uges ekstra ferie fra mit
arbejde.

Da tiden var inde den l/6
klokken halv et om natten be-
gyndte min creme perserkat at
blive meget urolig. Så vidste
jeg, at tiden var inde. Hun be-
gyndte at rumstere rundt i min
seng. Da tænkte jeg straks:
i min seng skal du ingen kil-
linger have. Så lagde jeg hende
tilbage i fødekassen. Så så hun
på mig, som ville hun sige: Bliv
her - og det gjorde jeg så.
Det var en let fødsel. Det gik
gudskelov godt altsammen.
Hun fik 7 killinger. To døde
straks efter fødslen, de var
meget svage. Nu havde hun
altså 5 killinger, 3 piger og 2
drenge. Det var et herligt syn.

Og efter 2 dage, fik min
hvide perserkat killinger. Hun
gik straks i sin fødekasse og
begyndte at rumstere rundt
derinde. En time senere lå tre
små killinger ved siden af deres
mor. Hun fik 2 piger og en
dreng. Så nu har jeg 8 små
perserkatte, der i dag er 6 uger
gamle. Og det er en herlig
følelse at iagttage, hvor de
vokser og trives.

Hilsen
Karl Heinz Bartel.

Min hvide perserkats
killinger

Anonyme
trusler

Bestyrelsen har i den senere
tid modtaget en del kopier af
trussel- og smædebreve, fra
medlemmer, som de var stilet
til. Selvfølgelig var disse breve
anonyme. Indeholdet i brevene
er så svinsk og injurierende,
at det ikke kun grænser til
kriminialitet - det er kriminelt.
Det er ganske øjensynligt syge
personer, der skriver disse
breve. Dette fremgår tydeligt
af indholdet.

Det er endda nået så vidt,
at et af vore medlemmer har
fået en anonym tlf. opring-
ning, hvori man meddelte
hende, at hvis hun nogensinde
viser sig på en Jyrak-udstilling
igen, vil man slå hendes katte
ihjel. Kan nogen mon fore-
stille sig, hvordan det må føles
for modtagerne af disse trusler?
Især fordi hun ikke har gjort
noget, som kunne forklare
dette had mod dem, - måske
lige med undtagelse af, at deres
katte vinder på udstillingerne..
Der tegner sig dog en slags
mønster, idet det, indtil nu i
hvert fald, >>kun<< er gået ud
over opdrættere med perser
og colourpoint.

Kendetegnende er det også,
at disse opdrættere er nogen af
Jyllands dygtigste. Så man må
nok konkludere, at det her
drejer sig om et tilfælde af
sygelig misundelse. Det er
frygteligt at tænke på, at en
dejlig hobby som kattesporten,
kan få så grimme ting frem i
et menneskes psyke. Det mod-
satte burde jo være tilfældet.

Hvis den anonyme brev-
skriver læser dette, kan jeg
fortælle, at bestyrelsen har en
meget stærk mistanke om,
hvem du er, og i samme øje-
blik, at denne mistanke bliver
til vished, vil hele sagen, med
alle breve blive overgivet til
politiet. Det du har gjort er
kriminelt, og vil også blive be-
handlet som sådan, så hvis du
er klog, så stands nu, inden
du bliver afsløret helt.

På bestyrelsens vegne
Birgit Semak
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Rødmasket siam (32a). Grand
Int.Ch. Sparaxis Rouge Oiseau
(eng.imp.)

Hillerød 20-21.9.86 CAGCIB
Odense 18-19. 10.86 CAGCIB
Neumtinster U.1.87 CAGCIB
Emmen 20.4.87 CAGCIB
Nørresundby 25-26.4.87
CACTCIB- vinder af avlsklassen
Århus 5-6.9.87 CAGCIB.BIO.
Gr.Int.Ch.
Ejer: Dorte & Jesper Kaae

Sealtorie OKH (29e)
International Champion Bel-
lamis' Frecce Tricolore
Emmen 20.4.87 CACIB
Nørresundby 25-26.4.87
CACIB
Arhus 5-6.9.87 CACIB,InI.Ch.
Opdr. og ejer: Dorte & Jesper
Kaae.

Championgalleriet

Ch. Herbstwald Falena
Rødtabby Europ6. Hun. Født?
Ejer: Karen Thuesen

Int.Ch. Dafne af Fuga.
Ebony OKH. Hun
Født:26.5.86
Hamm 87: CACIB.BIO
Aschaffenburg 87: CACIB.
BIO.BIS. Best of Best nr. 2.
Århus 8?: CACIB.BIO.Nom.
BIS.
Opdrætter: Helle Poulsen
Ejer: G. & H. Nielsen

Ch. Bardolino'sZizka
Hvid m/orange øjene. hun
Født: 14.5.86.
Herning 87: CAC
Nr. Sundby 87: CAC
Oldenburg 87: CAC
Opdrætter & Ejer: Lis Christ-
ensen.

Int.Ch. Angelique af Bardolino
Hvid m,/orange øjen. Hun.
født?
KB Hallen 85: CACIB
Århus 85: CACIB
Holland: CACIB
Opdrætter & Ejer: Lis Christ-
ensen.

Jh. Konghøj's Mis Cindy
Blåtortie-Hvid, hun.
Født: 19.6.86
Oldenburg 87: CAC.BIO
Arhus 87:CAC.BIO
Wijchen 87:CAC.
Opdrætter: Grethe & Kurt
Hansen
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen

Ch. Cherie La Douce.
I I br bedste LH. veteran
Århus 1987. Ejer: Birgit og
Jonny Semak.
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Int.Ch. Ganesh Sphinx
Chokoladetabbymasket
Siameser. hun. Født?
Nr. Sundby: CACIB
Oldenburg: CACIB
Århus: CACIB
Opdrætter: Mette & Kirsten
Foldager

Lene & Per Bøgelund

Int.Ch. Jacho
Bruntig. Eurpo6. Han. Født?
Er blevet Int.Ch. i Neumtister
24.1.87. Opdrætter:?
Ejer: Finn R. Thuesen

Ch. DK Møldrup,s Bastian
Brunmasket Colour point.
Han. født:21.11.95.
Odense 86: CAC.BIO.
Hørsholm 86: CAC
Arhus 87: CAC.BIO
Ejer: Hanne Hansen

14

Ch.De Gazeau's Reward.
Smoke han. Født 18.9.85.
Odense 86: CAC.BIO
Herning 87: CAC.
Arhus 87: CAC.BIO.Nom.BIS
.Ejer: Mette Myslin

Int.Ch. El Mahaschavi's Ange
Sauvage. 23 bl. abyssinier.
Født: 4.4.85. Opdrætter og
ejer: Pia Naomi Grerup.
Hamm 87: CACIB
Kecskemet 87: CACIB.BIO.
Best in Show. Best of Best nr.
2.
Hillerød 87: CACIB.

Ch. Queneeckee af Clipper
Farve: Lilla lc. Født 3.9.86.
6. 9.87 Århus, EX l, CAC.

27. 9.87. Wijchen Holland
EX I, CAC.
11.10.87 Ettelbruck, Luxemb.
EX 1, CAC. Champion.
Ejer: Bente & Leif Henriksen

Ch. Andante af Timanfaya
Farve: Lilla lc. Fødti 19.7.86.
U.5.87 . Oldenburg, EXI,CAC
5.7.87. Hamm, EXI,CAC

13.9.87. Giessen, EXI,CAC,
CH.
Ejer: Bente & Leif Henriksen

Int. Ch. Caprice von der Foerde
lz}{ b, ODDEYED Harlekin.
Født: 26.05.1985.
Paris 29-30/ I I 86: CACIB
Århus 5-6/9 87: CACIB, BIO
Hillerød 26-27 /9 87: CACIB
Opdrætter: Achim Dunzweiler,
BRD. Ejer: Per Wesner &
Henrik Koldborg.

Ch. Sofie Dakota
Brunspotted Manx RumPY.
Hun. født: 12.6.85.
Sønderborg 86: CAC
Hørsholm 86: CAC
KB Hallen 87: CAC
Opdrætter & Ejer: L. Hansen &
W. Schmit



Hilsner tra
udstillingen

i Arhus

Int.Ch. Menage Beauty
Farve: Sort/Hvid l2 a
Født:14.6.84.
6. 9.87 Århus EX l, CACIB

13. 9.87 Gissen Vesttyskland
EX 1, CACIB.
27. 9.87 Wijchen Holland.
EX I CACIB.BIO.INT.
Champion.
Ejer: Bente & Leif Henriksen

Gr.Int.Ch. Anion's Chanto
Hvid m/orange øjen. Han
Født: I1.7.85.
KB Hallen 87 : CAGCIB
Herning 87: CAGCIB.BIO
Nr. Sundby 87 : CAGCIB
Hamm 87 : CAGCIB
Arhus 87: CAGCIB.BIO
Wijchen.Nl. 87 : CAGCIB.
BIO.Nom BIS
Opdrætter & Ejer: Ingrid
Tiainen.

Netop hjemvendt fra ud-
stillingen i Arhus, viljeg ned-
fælde nogle indtryk. Først det
sidste: Jeg syntes, det er synd
for den ellers gode udstilling,
at det efter min mening bedste
tidspunkt på udstillingen nem-
Iig kåringen af de bedste kat-
te finder sted i almindelig op-
brudsstemning. Det er synd
for både arrangØrerne og kat-
teejerne. Måske skulle vi først
slutte kl. l8 om søndagen, for
jeg mener, det er et tilbage-
vendende problem.

Dernæst over til sportsånd-
en! Den kan ligge på et meget
lille sted for de flestes ved-
kommende, og det er vel nok
flovt - er det en hobby? og er
det ikke for sjov, vi kommer?
Hvorfor er det aldit dommer-
ne, der er dumme og uduelige,
når katten får en mindre god
bedømmelse - alle kan jo ikke
vinde, og tit er flere katte lige
godeo men en skal vælges, og
det er bagateller, der afgør det.

Vi kommer allesammen for
at vinde - kun nogle få gør det,
men vi tager vel allesammen
hjem med »udstillingens
bedste kat«.

Denne gang blev min kat
bedømt af Lis Nielsen (som før
har bedømt mine katte), det
er nok ingen hemmelighed, at
mange har noget imod LIS

NIELSEN som dommer. Jeg
har kun ros tilovers for hendes
bedømmelser. Jeg synes Lis
behandlede ALLE kattene
MEGET kærligt (noget jeg
lægger mærke til og sætter
pris på), og jeg mener, hun
arbejder meget seriøst med
kattene - jeg melder mig som
fan.

Jeg var en af de heldige, der
vandt med min hankat, og jeg
var heldig også at vinde LIS's
præmie til hendes bedste
voksne kat. Min smoke han-
kat dystede med den bedste
bruntabby hunkat. Da val-
get var faldet på min kat blev
jeg som det første lykønsket
af den bruntabby piges >>far<<

med ordene >> Jeg synes også,
din kat er den bedste - Til-
lykke. - Jeg var rystet, for
det har jeg ikke oplevet før
- tværtimod - lad os få lidt
mere af det, jeg vil ihvert-
fald huske det næste gang,
jeg bliver slået. Tak til den
bruntabby piges »far«, jeg så
ham ikke igen. Det varmede
mit hjerte og gav mig håb om,
at vi måske kan arbejde lidt
med sportsånden i klubben.

Jeg glæder mig til næste ud-
stilling.

Med venlig hilsen
, Mette Mysling

Burvask:
Den29 / 8 1987 blev samtli-

ge af JYRAK's bure og bunde
repareret og vasket. Vi fik li-

geledes talt vores materiale oP,
vi har nu 145 dobbeltbure og
I I 5 bunde.

Alt blev gjort hurtigt og
fantastisk professionelt, af
ganske få mennesker! Dette

fik os til at tale om at lave et
burudvalg, som fremover skal
stå for burparken med alt hvad
dertil hører.

Hvis nogen af jer skulle ha-
ve lyst til at deltage, bedes I
kontakte Jørgen Nielsen på
tlf.: 09 87 L2 67, og melde jer
til.
En varm tak til de fremmødte.

Hanne Sofie & Henrik.
Taco Villa's Colette Abysinier
Opdr.: Msrianne Roth.

15



Billeder tra
Århus - lJdstillingen 19ld;7

16



17



Best of best
Nr. 1. Han nr.275.
Cr. Int. Ch. Eldorado of Big
Choice Opdr. 13b BP.
Ejer: Y. Frederiksen
Nr. 2. Hun nr.449.
Hevengift Typhany,
Opdr: l3MC A,
Ejer: R. Henriksen
Nr. 3. Han nr. 561.
Euro. Ch. Kiandas Asterix,
Opdr 23 a.
Ejer: Lis Rhymer Friis
Nr. 4. Han nr. 693.
Gr. Int. Ch. San-T-Ree Blues,
Opdr:29 a.
Ejer: A.M. Hansen

BIS LH Århus den 5-6/9-1987
Han nr. 275. Gr. Int. Ch.
Eldorado of Big Choice
Opdr: l3b BP.
Ejer: Y. Frederiksen

BOX hun nr.239.
Galapagos Janis
Opdr. l2aH bl.
Ejer: Leo Hymøller

BIS K. Hannr.282.
Pisello of Romeo.
Opdr. 13b BP.
Ejer: Dorrit Carlsen

BIS ungdyr 6-10 måneder
Hun nr. 305. Fie de la Val.
Opdr. l3b LP.
Ejer: Ingelise Laursen

BIS killing 3-6 måneder. Han
nr. 166. Chant Dar Omes Sir
Charriere. Opdr: 10.
Ejer: Anne Mette Ranum

Bedste veteran & pensionist.
Hun nr. 337 /349. Ch. Cherie
la Douce. Opdr: 8a.
Ejer: Birgit Semak

Vinder LH avl.
Han nr. 337. 92.8 point.
Gr. Int. Ch. Marlu Conquest
Ejer: Hanne Haibert

18
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Vinder LH opdræt.
Galapagos. 93.29 point
Ejer: Gitte Bundgård

Bedste LH kuld.
Kuld nr. 353. Adamas kuld.
Ejer: Maja Skjødt Petersen.

BIS SLH Hun nr.449
Hevengift Typhany
Opdr. 13 MC A.
Ejer: Rita Henriksen

BOX han nr. 428. Gustav
Wied"Felis Jubatus.
Opdr: 13 NF B.
Ejer: Jette E. Madsen

BIS K. han nr. 388
Gr. Int. Ch. & Gr. Int. Pr
Torvmyras Grand Soltario.
Opdr: l3NFA.
Ejer: Dortemarie Kaplers

BOX K. hun nr. 398.
Klumpelus. Opdr. l3NF A
Ejer: Susanne Nordentoft.

BIS ungdyr 6-10 måneder.
Han nr. 384. O'Russets Mylius
Opdr: l3BABP.
Ejer: Benny Jensen

BIS killing 3-6 Måneder.
Han nr. 400. Ajax of BIue
Silverstar. Opdr: l3NF A.
Ejer:Y&BHostrup

Bedste veteran.
Han nr. 465. Gr. Int. Ch. &
Gr. Int. Pr. Torvrnyras Grand
Soltario. Opdr: l3NF A.
Ejer: Dortemarie Kaplers.

Vinder SLH avl.
Han nr. 463. 95.83 point. Eur.
Ch. Colloseums Gustav Graah.
Ejer: Jette E. Madsen

Vinder SLH opdræt
Nr. 464. Stamnavnet Guld-
fakse,9l point.
Ejer: Dorthemarie Kaplers

Bedste SLH kuld
Kuld nr. 468. Feles Ferox§ kuld

er: Hans Peter D. Gade.

BISKH
Han nr. 561. Eur. Ch. Kiandas
Asterix. Opdr.23a.
Ejer: Lis Rhymer Friis

BOX KH
Hun nr. 472. Shandv vom
Veerenkamp. Opdr: 1l EX.
Ejer: Anni m. Berlau

BIS K. han nr. 484
Pr. Tanholt Gorm. Opdr: 16.
Ejer: Søren Thomsen

BOX K. hun nr. 593
Pr. Vixi a Hunter. Opdr: 27h.
Ejer: Marianne Larsen

BIS ungdyr 6-10 måneder,
Hun nr. 572. Cellani§ Cupra
Onathi. Opdr.23a.
Ejer: Karin Friis.

BIS killing 3-6 måneder.
Hun nr. 578. Sinuhe§ Abka
Amara. Opdr:23sv.
Ejer: Lis Rhymer Friis

Bedste KH veteran
JourdanS Kitzi. Opdr: 33
Ejer. Elena Neumann

Bedste HK pensionist.
Hun nr. 609.
Bonnie of Whimsey House
Opdr: 33. Ejer: J & K Larsen

Vinder KH avl.
Han nr. 605. 91.4 point. Eur.
Ch. Kiandas Asterix.
Ejer: Lis Rhymer Friis

Vinder KH opdræt.
Nr. 606. Stamnavnet: Taco
Villa. 91.14 point.
Ejer: Marianne Roth.

Bedste KH kuld.
Kuld nr. 611. Stefani kuld
Ejer: Karen Thuesen



BIS Siam OKH Han nr. 693
Gr. Int. Ch. San-T-Ree Blues
Opdr:29a. Ejer: A.M. Hansen

BOX Siam OKH Hun Nr. 677
Allergrettos Magg. Opdr: 23Sp
Ejer: Jytte Hjo Taplov

BIS K. Han nr. 688.
Pr. Havanna Sphinx.
Opdr:29.
Ejer: K. & M. Foldager

BOX K. Hun nr. 651.
Int. Pr. Højlykke§ Monique
Diamanche. Opdr:?Aa.
Ejer: Connie Petersen

BIS ungdyr 6-10 måneder.
Hun nr. 714. Tanholt§ Finke
Opdr:29sb.
Ejer: Margit H. Christensen

BIS killing 3-6 måneder.
Han nr. -134. Jinx Ju-Ju Sphinr
Opdr: 29 Ch Tb sp.
Ejer: K. Foldager

Bedste Siam/OKH kuld
Kuld nr. 747. Tung-si kuld
Ejer: Inge Lis Christiansen

Bedste veteran.
Han nr. 744.Eur. Pr. Tung-si
Hvide Betelqueze. Opdr: 23.
Ejer: Inge-Lis Christiansen

Bedst pensionist.
Hun nr. 746.
Florentines Fabiola. Opdr 24.
Ejer: Gudrun Thomsen

Vinder Siam/OKH avl.
Han nr. 740. 95.3 point.
Eur. Ch. Chantina Justinian
Ejer: Kirsten Foldager.

Vinder Siam/OKH opdræt.
Stamnavet Winnetou.
94.7 point.
Ejer: Karin Petersen.

Bedste huskat han nr. 626;
Mistral. Ejer: Lisbeth Møller

Bedste huskat hun nr. 626.
Daniela.
Ejer: Elis Merete Hansen

Bedste huskattekuld.
Kuld nr. 629.
Ejer: Torben Laursen

MIS SELISBORG
Kat nr. 590. Aida Hunter.
Ejer: Ann & Palle Jæger

Bedste Sokokekuld!
Kuld nr. 619.
Opdr. G. Høggård jensen

TÆNKPA
JULEGAVEN NU!

Kattebogen : Misforståelsen
63 sider med tekst med tegninger og

Farvefoto- omslag
20 Kr. pr. stk. * porto

Ayo Eg Poulsen
Drosselvei I

674o^ Bramming
Tlf. 05 17 40 07
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DECEMBER
05,206 Villach,zEisenstadt

Madrid
Ikke fastlagt
Torino
Frederikshavn
Kaiserslautern

l2113 Stuttgart
Nice
Trondheim
Stockholm

l3 Schifflange
19/20 Yarese/ Busto A.

19E8
JANUAR

JYRAK

A
E
F
I

D
D
F
N
S

L
I

09/t0
l0

16/ t7

23/24

30/31

FEBRUAR
06/07 København

Sandvika
Malmd
Bischofshofen
Padova
Melun
Frauenfeld

l3l14 Clermont Ferrand
Veendam
Tampere
Trondheim
Bologna
Nivelles
Kreuzlingen
Norrk6ping

Modena I
Karkkila (nationale) SF
Hemmstede(nationale) NL
Bruxelles B
Wels A
ikke fastlagt D
Helsinki SF
Bordeaux F

2l
27 /28

DK
N
S

A
I

F
CH

F
NL
SF
N
I

B
CH

S
D

DK
L
F
E
N

SF
I

NL

Ikke fastlagt

MARTS
05/06 København

Luxembourg
Le Havre
Valencia
Oslo (ubileum)
Helsinki
Forli

06 Steenwijk
12 Odense

Generalf orsamling
I2lI3 ARNHEM

JOnkdping
Gmunden

l9120 Thonon les Bains
Praha
Sarpsborg
Ikke fastlagt

26t 27 Latsanne (ubilæum)
Hannover
Menton

APRIL
02l03 Stockholm

JYRAK
S

S

A
F

Cssr
N
I

CH
D
F

S

20

Shorrv-kalender
03/04 San Marino
04 Emmen
09,u10 Bovenkarspel

Kolding
Økern,/Oslo

16/l'l Sahzzo
Bergen
Paris
Turku

23/24 Hambtrg
Hokksund

24 Genk
30/l-5 Laxenburg

MAJ
07 /08 La Chauds-de-Fonds

Ikke fastlagt
Borås 0ubilæum)
Fetsund
Wien

l4115 Ikke fastlagt
Pardenon

2ll22 Kristiansand
22 Luxembourg
28/29 Wirzburg

Trondheim
Mjolby

Juni
04/05

RSM

JYRAK

NL
NL

t1/l2

t8/ t9

25/26

N
I

N
F

SF
D
N
B
A

CH

NL
S
N
A
F
I

N
L
D
N
S

I
F
A
N

SF
S

N
F
D
N

SF

I
N

Erba
Eauze
Ikke fastlagt
Bergen
Kuopio
Umeå
Fetsund (semilanghår)
Deauville
Dortmund
Førde
Tampere
Castelletto Ticino
(nationale)
Ikke fastlagt

25 /26 Castelletto Ticino
(nationale)
Ikke fastlagt
Bodø

I
F
N

N
S
N
D
F
S

N
S

N
S
D
N

SF

JULI
02/03

09/t0
l0
t6/ t7

23/24
30/3t

Haugesund
Motala
Trondheim
Ikke fastlagt
Vichy
Visby
Algård
Skdvde

AUGUST
06/07 Gjøvik
l3l14 Cdteborg

Ikke fastlagt
20/21 Skien/Porsgruun

Ikke fastlagt

27l28 Salsomaggiore

SEPTEMBER
03/04 Bassecourt

Moss
l0,zl I Saint Etienne

Furth
Egersund
Vicenza
Vaasa

l8 Zutphen (nationale)
24/25 lkkefastlagt

Montova

OKTOBER
0t /02

08/09

t5/16

Aarau
Hillerød
Stocholm
Tulln (nationale)
Hamar
Milano
Angoul6me
Ikke fastlagt
Luxembourg
Enschede
Karlstad
Barcelona
Wien

CH
N
F
D
N
I

SF
NL
NL

I

CH
DK

S

A
N
I
F
A
L

NL
S

E
E
NBersen

Alborg JYRAK22/23
Ikke fastlagt
St. P6lten

29130 Trieste
Drammen
Lund

NOVEMBER

D
A
I

N
S

05/06

l2/ 13

t9/20

26/27

03/04

lo/ tt

t7/18

NL
CH

F
SF

F
S

I
N

DK
D
N
A

CH
I

N

I
L
D
A
F

NL
E
A
N
I

N
F

Amsterdam
Lugano
Nantes
I{elsinki
Lyon
Stockholm
Bolzano
Tønsberg
H0rsholm
Berlin
Stjørdal
Ikke fastlagt
Ztirich
Roma
Stavanger

DECEMBER
Torino
Crevenmacher
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Le Havre
Ikke fastlagt
Madrid
Steyr (OberOster.)
Bergen
Pavia
Oslo
Paris

\

I
l.

I

i
I



I

l

I

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

Whiskas er saftige kød-
s§kker o€ 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.

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

Whiskas - hvis du elskeren kræsen kat.
Master Foods a-s, Fabriksparken 10, 2600 Glostrup
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ÅRETS KAi I JYRAK 1987

For at kunne deltage i konkurrencen om at være ÅRETS KAT I JYRAK, skal
katten være ejet af et JYRAK medlem, have været udstillet mindst 3 gange
i 1987 i Danmark, og have opnået mindst 3 bedømmelser. Kun danske ud-
stillinger medregnes.

PO I NTSKALA

Bedsfe voksen
Bedsfe voksen modsaf køn, ungdyr,
Bedste kastrat, han, hun
Nom iner- ing
CACE, CAPE, BIO
CAGC I B, CAGP I B

CAC IB, CAP IB, ,f P-EURO CHlPR
CAC, CAP, Exicer. GR.klasse
Ex 1 ungdyr, Ex+cen. lNT.klosse
Ex* cen. CHlPR klasse
Ex øvr ige
Mg

God, Tg, disk, bortvisf

killing og kasfrat
?o
19
IU

16

15

14

1t
12

11

10
9

5

0

po inf
po inf
po int
po int
po int
Po

Po
po
po
po
po

Po
po

i.nt
int
int
int
int
int
i nf
i nf

De Bedste Voksne får desuden 1 tillægspoint, for hver kat de besejrer
under Best of Best konkurrencen.

Katte der har været udstillet 5 eller 6 gange fratrækkes deres dårligste
resultat, derhar været udsti.llet 7 eller B gange fratrækkes de to dårlig-
ste resu Itater.
Den endelige pointsum angiver gennemsnittet for de udstillinger, kattene
har deltagel på.

For at få din kat med i konkurrencen skal
og sende ciet tii: Kjeld Mathiasen

Gellerupvej 111
6800 Varde

du udfylde det vedlagte skema,

KATTENS NAVN RACE

FøDT OPDRÆTSNUMMER

EJER

KøN

lr

(

RE SUL TATER

07-IE/OZ Herlev

07-08/0) K.E.HalIen

2I-2?/Aj Herning

25-26/]tl Nørre Sundby

05-05/09 Arhus

26-?7 /87 Hillerød

07-08/LI Hørsholm

05-06 / 1? Frederikshavn

Ijer:

n

Adresse:

Underskri l't



tAms33.

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

5i"
DET BEDSTE DU KAN GøRE

aa
tAms 03.

cAT roo
PET
FOOD

IMPORTøR

STÅRBYVEJ 1

4735 MERN
TELF.03 79 n n

@Tlu lans C.onqtt! 1986
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No.
7
7
7a
7a
7b
7b
7c
7c
7e
7e
7g
1o

7h
7h
7j
7j
7d
7d
7dd
7dd
8

8
8a
8a
8b
8b
8c
8c
8e
8e
8g
8g
8h
8h
8j
8j
8G
8G
8G
9
9
9f
9f

Perser
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
btch
tig
sp
tig
sp
tig
sp

Exotic
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tig
sp
tie
sp
btch
tig
sp
tig
sp
tig
sp

Følgende opdrætsnumre
for Persere og Exotic

korthår er anerkendt på
Fl Fe's Generalforsam I i ng

i Ziirich 1987.
No.
7Ex
7Ex
TExa
TExa
7Ex b
7Ex b
7Ex c
7Ex c
7Ex e

7Ex e

TExg
TExg
7Ex h
7Ex h
7Ex j
TExj
TExd
TExd
7Ex dd
7Ex dd
8Ex
8Ex
8Ex a
8Ex a
8Ex b
8Ex b
8Ex c
8Ex c
8Ex e

8Ex e

8Ex g
8Ex g
8Ex h
SEx h
8Ex j
8Ex j
8Ex G
8Ex G
8Ex G
9Ex
9Ex
9Ex f
9Ex f

Farve
sort silvertabby tigret
sort silvertabby plettet
blå silvertabby tigret
blå silvertabby plettet
chokolade silvertabby tigret
chokolade silvertabby plettet
lilla silvertabby tigret
lilla silvertabby plettet
tortie silvertabby tigret
tortie silvertabby plettet
blåtortie silvertabby tigret
blåtortie silvertabby plettet
chokoladetortie silvertabby tigret
chokoladetortie silvertabby plettet
lillatortie silvertabby tigret
lillatortie silvertabby plettet
rød cameo tabby tigret
rød cameo tabby plettet
creme cameo tabby tigret
creme cameo tabby plettet
sorttabby tigret
sorttabby plettet
blåtabby tigret
blåtabby plettet
chokoladetabby tigret
chokoladetabby plettet
lillatabby tigret
lillatabby plettet
tortietabby tigret
tortietabby plettet
blåtortietabby tigret
blåtortietabby plettet
chokoladetortietabby tigret
chokoladetortietabby plettet
lillatortietabby tigret
lillatortietabby plettet
goldentabby
goldentabby tigret
goldentabby plettet
rødtabby tigret
rødtabby plettet
cremetabby tigret
cremetabby plettet

I næste nummer af Hvæssebrættet bringes de anerkendte opdræts-
numre for Britisk Korthår, Europæisk Korthår og Orientalsk Kort-
hår.
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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.O,2 m7kg2 x daglig i2 dage
(doseringssprøjte indlagt i pakningen).

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

størrehunde: 1 tabl. 2xdagligi 5 dage

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

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

JANSSENPHARMA AÅ

Eil Hammerbakken 21- 3460 Birkerød -rlf .: 02-81 10 44

L

;

Vermox vet. nu også i flydende form.
Vermox vet. dråber 50 mg/ml.

TRAD TMARK

vet. ormekur til kat



Old girls
og boys
gallerietDusør gives

Vores sortmelerede kat med
navnet Samantha, af racen
maine coon, er løbet bort un-
der vores ferie, fra Teglgårds-
parken 124, d.30/6 87. Hun
har halvlangt hår og en kraftig
busket hale. Kontakt Truust
Camping - 06 87 1141 som
har vores adresse i Holland.
Alle udgifter og dusør betales.

Som noget nyt har redak-
tionen tænkt sig, at prøve om
vi kunne lave en rubrik, der
skal hedde: Old girls og boys
galleriet. For katte over 10 år.

Når året er omme, vil den
ældste kat modtage en præmie
fra JYRAK.

Billeder med tekst sendes
til redaktionen.

Pdforhånd tak.

o
Opdræt af

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

Foto:
Gr. lnt. Ch. Dauphin van Coppelstock

farver
fulde

lejlighedsvis
til salg.

v/Anne Ehlers Olsen og Finn Dall
Humlevej 2 - Ustrup - 6500 Vo.lens

Telefon 04 54 55 47
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Opel Kadett. lform til dig.

Kom ind og prøv Kadett. Så ved
du, hvorfor den er i form - også
til dig.

SøNDERGADE 2'I4 , FREDEBIKSHAVN , TLF, OB æ I1 OO

Abent hv.] weckcnd: ltrd.g tG16 - rndag 131S

ffIUlIBIf0ll: §Hu#l#ilttå'o
Tro.b Srraot 0 a3 S aO

rTÅDEfl

gUG
a§

GOLF
- den suveræne klassevinder
er nu nr. 1 i Europa. Alle
golfejere ved hvorfor. Kvalitet
overalt. 30.000 km mellem hvert
serviceaftersyn og markedets

WEEKEND-Åaenf: Lørdag 10-16 og søndag 13-16

oklGud
frcdcrikrhovn tlf.42 t4 t8

a

Læg veien lorbi CITROEN

A
CITROEN

FREDERIKSHAVN
V/AUTOHYTTEN

Scndergade 250, tlr. {2 12 :Xl
- og se de nye $$-modeller.

BITBYEN BANGSBOSTRAND
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TILLYKKE
Det er med den største glæde jeg hermed kan fortælle at Inge Nord er blevet

INTERNATIONAL FIFe dommer for langhår.
Ligeledes er det mig en stor fornøjelse at kunne fortælle at Anette Kampf, har

bestået sin dommereksamen som semilanghårsdommer, og Anette har allerede
bestået sit første stadie.

Inger Nord. Anette Kampf.

På JYRAK's bestyrelses vegne ønskes både Inger og Anette hjertelig tillykke, vi
glæder os over fornyelsen af vores danske dommerstand.

Grundet ændringer i Jyrak's
bestyrelse, som er omtalt
andetsteds i bladet, har jeg fra
l. november 1987 overtaget
killingelisten. Dette har givet
anledning til en omlægning i
administrationen af listen.
denne omlægning vil ske med
virkning fra l. januar 1988,
således at denne vil følge
Jyrak's regnskabsår.

På mange generalforsma-
linger har medlemmerne været
utilfredse med det store under-
skud, som listen indtil nu har
givet, hvilket vi vil prøve at
rette op på nu.

Jeg vil appellere til jer, som
fremover ønsker at benytte
denne salgsform, om at følge
den nye administrative om-
lægning, for at gøre arbejdet
så forenklet som muligt.

Omlægningen vil betyde, at
vi fremover vil bede jer om at
rekvirere et giroindbetalings-
kort, enten hos mig eller ved
stambogssekretæren, samt
at forudbetale for jeres optag-
else. Prisen forbliver fore-
løbig den samme kr. 35,- pr.
måned. I skal huske at udfylde
girokortet med samtlige de op-
lysninger, som er nødvendige
for en korrekt optagelse: Navn,
stamnavn, adresse, postnr. og
by samt noget af det vigtigste:
Telefonnr. Endvidere race,
farve, køn, fødselsdato og an-
tal. Såfremt jeres indbetaling
er modtaget den 28. i måneden,
vil optagelse finde sted primo
næste måned.

Som I kan se, bryder vi det
årelange princip, hvor man i
forbindelse med stamtavlere-

H.S

kvisitioner afkrydsede, hvor-
vidt optagelse var ønskelig.
denne omlægning vil lette ad-
ministrationen af listen, hvilket
jeg håber, at I har forståelse
for.

Mange af jer har efter-
hånden fået »et kattenavn<<,
der bevirker, at I hyppigt bliver
kontaktet af personer, som
ønsker at anskaffe sig en race-
kat.

Såfremt I mener, at kunne
hjælpe andre medlemmer med
at få solgt deres »pragtfulde
misseafkom«, hvis I var i be-
siddelse af en killingeliste,
bedes I venligst kontakte mig
med henblik på at få tilsendt
listen hver måned.

Lise Damsgaard
TA.: 06 22 55 65

Ki I I i ngel isten/om læg n i ng
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Provisorisk
standard for
Sokokekatte

Type: Medium længde, slank kropsform med lange høje
ben. Poterne ovale med svømmehud mellem tæerne.
Hannerne større end hunnerne.

Hovedform:Hjerteformet hoved, korrekt bid (saksebid),' god
hage. Profil: Blød kurve uden klart stop. Næsen
medium længde. Næselæder lyserødt med lining.
Mellem indersiden af ørerne løber der over panden
en horisontal forhøjning.

Øjne: Medium, åbne ved base med let afrundede spidser.
Yderlinien må følge den øverste del af hovedet.
Ørerne er let gennemsigtige med lining og tommel-
totmærke.

Pels: African tabbypattern. Mønstret er mørk brun ticket
tabby. Bundfarven kan være ulvegrå ticket til varm
gylden ticket. Mønstret er en rude til flagermus-
formet lys plet over nakken, en omvendt mørk som-

-merfugl under skulderbladene med udløbende net-
mønster nede på forbenene. Øverst på benene mar-
kerede med åbne eller lukkede ringe, nederst plet-
tede. Brudte lange striber ned over ryggen. Den
midterste stribe løber ud over halen. På siden old
wood pattern. Ingen aftegninger mellem forben og
mellem bagben. Alene pletter i et bælte over maven.
På halsen brudte halsbånd. Killingerne er født med
typisk vildsvinemønster, derfor er killingernes
mønster mens de vokser mere tydeligt end hos de
voksne Sokokekatte.

Hale: Lang, stiv og piskeformet med mørke ringe. Spreder
hårene nederst på halen, som en fane, ved glæde.

Textur Pels: Kort elastisk tætliggende med sparsom eller ingen
underpels, har dog om vinteren vinterpels i form af
bukser.

Tempera-
ment: Meget talende og kontaktsøgende.

Sokokekat
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))Med åbne
Øine««

Den 14-6-87 skulle vores
dejlige Tessa, hvid perserpige,
føde. Alt gik planmæssigt,
der kom to dejlige drenge, men
stor var min skræk, da jeg så,
at den ene var født med et å-
bent øje. Jeg ringede til en
konsulent og fik at vide, at ved
korthårskatte var dette ikke
ualmindeligt, og at jeg skulle
lukke øjet og se efter, at det
så raskt ud. Efter en uge op-
dagede jeg, at øjet havde æn-
dret sig, det lignede en punk-
teret rude og var mælkehvidt.
Så afsted til dyrlæge, han
havde ikke set noget sådant
før, og det er meget sjældent
ved perserkatte. Vi skulle holde
øjet fugtigt og smøre det med
salve, der bruges mod horn-
hindebetændelse i 14 dage.

I dag er øjet fint og der er
INTET at se.

Da jeg fortalte nogle kat-
tevenner dette, fortalte de mig,
at de havde hørt om det samme
i år ved colourpointkillinger,
men det er ellers yderst sjæld-
ent at langharskatte bliver født
med åbne øjne, men hold øje
med det og hold øjet fugtigt.

Iøvrigt ser det meget uhyg-
geligt ud. Det er et koldt stir-
rende blik, da katten jo nor-
malt er blind på dette tidspunkt.

Gurli Nielsen

JYRAK's bestyr-
else og redaktion-
en af Hvæsse-
brættet ønsker
alle en glædelig
jul og et godt nyt-
år.



Ny NORSK SKOVKATTE
standard:

Type:

Hoved

Øjne:

Ører:

Pels:

Farver

Hale:
Point:

Fejl

Stor og stærk bygget, lang krop, høj på benene, de
bageste ben højere end forbenene. Solid knogle-
struktur.
Trekantet, hvor alle sider er lige lange. Lang lige
profil, uden stop i linien. Stærk hage.
Store, vel åbne, let obeliskformede. Alle farver
tilladt, uanset pelsfarve.

Høje og åbne, med en god vidde ved basen, højt
placeret, så at ørernes linier følger hovedets linie
ned til hagen. Med lynxlignende tuffer og langt hår
ud af ørerne.

Semilang. Den uldne underpels er dækket af en
glat vandafvisende overpels. Disse skinnende hår
dækker ryggen og siderne. En kat i fuld pels har
skjortebryst, en fuld krave og knæbukser. Non-
agouti må have en blødere pelskvalitet.
Alle farver er tilladte (bortset fra siamaftegninger),
inklusive alle farver med hvid. Enhver mængde af
hvidt er tilladt, incl. hvid på poter, bryst, mave,
blis, medaljon osv.
Lang og busket, skal nå til nakken.
Type: 25 point
Hoved: 20 -
Øjne: 5 -
Ører: l0 -
Hale: l0 -
Pels: 25 -
Kondition: 5 -

total: 100 point

Tør, knudret pels med klumper. Kort hale, korte
ben, profil med stop, rundt eller firkantet hoved,
små ører og for små og fint byggede katte.

Gr. Int. Ch. Isis af ,Esene.
Ejer: Hans Peter Gade
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Bldcreme perser

Mqine Coon kat

Bruntabby huskat
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Rekordkatte
Den tungeste:

Den største:

Den mindste:

Den ældste:

Den børnerigeste:

Den frodigste:

Den sejeste:

Den mest ekcentriske:

Den mest bjergerfarne

Den hårdeste:

Den største hjemve:

Den mest vidtberejste:

Den rigeste:

Den tå-rigeste:

>>Himmy<<, en seksårig hankat i Queensland, Australien, vejede
20,7 kg.
>>Clarence«, rød langhårskat in British Colombia, Canada, målte
105,4 cm fra hoved- til halespids.
»Ebony-Eb-Honey-Cat<<, en kat af blandet race i Idaho, USA
nåede kun 752 gpåt vægten, udvokset - vel at mærke.
>>Ma<< en stribet hunkat døde i en alder af 34 ån og'5 måneder i
Devon, England.
>>Dusty« bragte i løbet af sit l7-årige liv i Texas ialt 420 killinger
til verden.
>>Tarawood Antigone<<, en fireårig birmakat i Oxfordshire, Eng-
land bragte i et kuld 19 killinger til verden. Heraf overlevede 15.
En navnløs hunkat blev, ved forsendelse af en dieselmotor fra
Michigan USA ved en fejltagelse indespærret i en kasse og ankom
velbeholden efter 4l dage til bestemmelsesstedet Kairo - med fire
nyfødte killinger.
>>Mincho«, en stor hunkat, tilbragte seks år i toppen af et tolv
meter højt træ i Buenos Aires, Argentina og blev her fodret af
dyrevenner, som rakte maden op på en lang stang.
En navnløs kat ledsagede gentagne gange grupper af bjergbestig-
ere fra en2'134 m højtliggende bjerghytte til det 3668 m højtlig-
gende »Bltilisalphorn<< i de schweitziske bjerge.
>>Gros Minou<< en toårig hankat faldt fra en 6l m høj altan pi20.
etage i Quebec, Canada, og overlevede med et ukompliceret bæk-
kenbrud.
»Silky« en hankat blev af sine ejere i Australien taget med til en
ferieby 2370km borte, hvorfra den forsvandt. Ni måneder senere
dukkede han igen op i sin hjemby.
>>Princess Truman Tao-Tai<<, en siameserhun, rejste i 16 år på en
britisk fragtbåd ialt2,4 millioner kilometer over alle verdenshave.
»Charlie Chan« en hvid hankat arvede 1978 efter sin ejerinde i
Missouri, USA et hus med grund til en værdi af 250.000 US-
Dollars ( cirka 700 000 D-mark eller cirka 2,7 mill. danske kr.)
»Mickey Mouse<<, en hankat i Californien havde ialt 32 tæer, 14
mere end almindeligt.
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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, Hestehave
6400 Sønderborg.
Tlf.04 429456.

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

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

Norma A. Larsen,
Jernbanegade 27,
6670 Holsted.
Tlf.0s 39 3s 15.

Lis Rhymer Friis,
Bøgebjerg7.
5471 Søndersø.
Tlf. 09 89 15 03.

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

Studiekredse
NORDJYLLAND:
Norma Hassing,
Tværvej 7,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 08 42 t3 18.

Kis K. Gammelgard,
Bovingsgade 4,
9900 Frederikshavn
Tlf.08 420510

ALBORG:
Dorte Kaae,
Esbjergparken 5,
9220,\lbore.
Tlf.08 ls 93 18.

MIDTJYLLAND
Mitzie Andersen,
Ulvedalsvej 38,
7470 Karup j.
Tlf. 06 6623 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.0s 167893.

ARHUS:
Gurli Nielsen,
Græsmarken 2l l, Tilst,
8381 Arhus V.
Tlf. 06 2439 52.

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

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

Ønskes foto retur bedes
venligst vedlagt frankeret
svarkuvert.

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.

D
D f---I rl
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lmport og
eksport
IMPORT fra Holland.
British shorthair, hun f. d.
17.3.86, blålskildp.m.hvid
(f arv e 22bl) Britsybe's Boopy-
Doopy.
Opdr. E.M. Dorland v.d.
Linden.
Ejer: Ole Henriksen.

EKSPORT til Italien:
Sofie's Lovely Minnie, 13 c SP
Ejer: Giovanna Digovize
Opdrætter: H. Sofie og Flem-
ming Sneum.

EKSPORT til Jugoslavien:
Salween Blue's Black, Ebony
Ejer: Jurka Tor
Opdrætter: Susse Leiditz

EKSPORT til tyskland.
Caticoro's miss Elaine, f. 13
og Caticoro's Blue Enrico, f. 3.
til Sieglinde, Eckert, Freiburg.
Opdrætter: Connie Rohde.

Vi vil meget gerne bringe
billeder til denne rubrik.
P.S. HUSI</ Ønskes foto
retur, så medsend venligst
frankeret, adresseret kuvert.
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Nyt fra studie-
kredsene
Studiekreds Århus:
Husk sidste onsdag i hver
måned møde på hovedbiblio-
teket, Mølleparken, Arhus !

Onsdag den 27.1.E8:
Dyrlæge Adam Christiansen
om fødsel + ernæring
Onsdag den 24.2.E8:
Helle Møller Madsen: Gene-
tik (uddybning af genetik)
Onsdag den 30.3.E8:
Snak om vore katte, og evt.
problemer.
Henvendelse: Gurli Nielsen
Ttf. 06 2439 52.

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.

Genetisk
rådgivning
henvendelse:
HELLE MØLLER.MADSEN
Munkebjergvej 94,
5230 Odense M.
Tlf. 09 13 l0 05.

Stud ie kred s-
ene
l Studiekredsene erholder

selv enhver udgift, de måt-
te have, udover: Porto og
kuverter til I invitation i
i kvartalet til medlemmer.

2. Gave til foredragsholder,
max. 100-110,- kr. eller en
JYRAK bluse.

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

4. Annoncering kan man så

vidt det er muligt søge PR
som journalistisk stof, der
en 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, når 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 bedøm-
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 står til disposition,
med råd og vejledning

8. Særarr. forhandles med
klubben. Bestyrelsen.

Aflysning:
Hobbyudstillingen i
Randers som var plan-
lagt til 28/29/ll (?) af-
lyst på grund af mang-
lende tilslutning.



Aktuelle priser
Incl. moms:
Stamtavler 0-3 4dr. . . 85,00
Stamtavler 3-6 mdr . . 125,00
Stamtavler 6-12 mdr. . 165,00
Stamtavlekopi l) ... . 205,00
Ombytningsstamtavle. . 85,00

Ændring af
hanlhun .40,00
Transfer .40,00
Starnnavn . . ...250,00
Titelpåføring af aner 2) 25,00
Autorisation af hankat 3)70.00
Killingeliste I mdr. .... 35,00
Registreringsbeviser
0-3 mdr. 55,00
Registreringsbeviser
3-6 mdr. 80,00

6- mdr 105,00

l) Stamtavlekopi hvis original-
stamtavle er bortkommet. Ko-
pien 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.
lnt. 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 kryptorchid 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 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.

Nyt!
Killingelisten
Al henvendelse om at komme
på killingelisten bedes fore-
taget til:
Lise Damsgaard
Søsvinget 3 I
8250 Egå
Tlf.: 06 22 55 65

Betalingen skal ske månedsvis
forud på giro: 7607555

Annoncepriser
OPDRÆTTERE

Amme-
formidling
VEST FOR LILLEBÆLT:

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

ØST FOR LILLEBÆLT:
Martina Elian,
Østervej 14, Vognsbjerg,
5935 Bagenkop.
Tlf. 09 s6 t8 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.,
Humboltstr.9
D-6200 Wiesbaden

HOLLAND:
a. Mundikat,

Gerda Tjerdsma
De Merel 19
NL - 9231 JJ Surhvisterveen
giro nr.: 235 8697.
Ttf.5 124-3096

b.Felikat
Rory R. Carels,
Secretaris Hoofdbestuur,
Develstein 506,
NL - I102 AK Amsterdam,
giro nr. I 70 06 59.
Ttf.020-950173

BELGIEN:
Cat Club de Belgique
Mrs. C. Rossi Dasset (secr.)
33 Rue Du Quesnoy
B 1000 Bruxelles
Belgique
Tlf. 009 322s t2 t2 t8.

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

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

I gang
488,00
244,00
183,00
122,A0
61,00

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

219,60

4 gange
1708,00
854,00
610,00
427,00

2928,00
1464,00
1098,00
732,00
366,00

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

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

Høgenhoff6 Persere - i farverne l, 2a,
3,4,5, ll,13, 12a, 12a cr, l2H. Avls-
hunner: Int.Ch. Cora of Melampus
(4) 2 x BIO, 1 x BIO total. Ch. Bika§
Nani (12a cr) 3 x BIO. Gurli Nielsen,
Græsvangen 221. 8381, Tilst, Århus
v. tlf 062439 52.

Rosa Malm. - Perseropdræt i farv-
erne: l-4-ll-12-12a. Korsørgade 36,
5th., 2100 København Ø. Tlf. 01 -
38 60 53.

Anino's. Perserkillinger lejligheds-
vis til salg i farverne hvidcreme - blå -
blåcreme. Blåtortie/hvid, bicolour +
harlekin. Avlshan: Cr. Int. Ch.
Anino's Chanto 2a. ll x BIO - 5 x
Nom BI S
Ingrid Tiainen, Vestermøllevej 272,
8280 Trige.

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
l2a), 10 x BIO, 2 x Nom.BIS. samt
Tabas Fat Freddie (12a). 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, samt tri-coulor. Alle kil-
linger er frit opvoksede efter sunde
kærlige forældre. Winnie Sørensen,
Gustav Wiedsvej 39, 8600 Silkeborg.
Tlf.06 81 28 33.

Tabas perseropdræt i farverne sort/
hvid, rødlhvid, blålhvid, creme/
hvid, skildp.,zhvid, blåskildp.,zhvid,
harlekin samt solide farver i sort,
rød, skildp. Birgit og Jonny Semak,
Østerbakke 24, 6310 Broager. Tlf.
04 44 t6 53.

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

COLOURPOINTS
Af Clipper. - Colourpointopdræt i
alle maskefarver incl. specialopdræt
af rød, creme, skildp.msk. - samt
gode hybrider, velegnet til colour-
pointavl. Æle killinger frit opvoks-
ede efter sunde velafbalancerede for-
ældre. Karen Marie Petersen, Bakke-
huset Sønderballevej 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. 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 1, 6580 Vam-
drup. Tlf. 05 59 8l 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 l1 50.

DEN HELLIGE BIRMA

Sai-Savart. - Opdræt af blåmaskede
birmaer efter fransk/tysk import.
Anette Kampf, Ibstrupvænget 8,
2820 Gentofte. Ttf.01 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 t2 tt 20.

Jannie'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 .

Gramroligheds - 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 146426.

Yon Tripwitt. - Opdræt af vildtfarv-
ede og sorrel abyssiniere. Killinger
lejlighedsvis til salg. D. Hansen & R.
Kiihler, Toften 41, 6330 Padborg.
Ttf.0467 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, 827 0 Højbjerg.
Ttf.0627 1002.

Opdrættere
og avlstieneste



Klivager. - Burmeseropdræt i alle
farver. Killinger lejlighedsvis til salg.
Aase & Ole Kilvager Jensen, Vestre
Landevej 7, 6800 Varde. Tlf. 05 -
22 43 61.

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 17 58.

CORNISH REX

Bodwin. - Katten for den kræsne køb-
er. Den ideelle familiekat i lækre,
sarte farver. Susanna Bugge, Kær-
lodden 7, 8320 Mår§let. Tlf. 06 -
2'7 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 t2 s291.

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,
2635 Ishøj. Tlf.0271 8493.

Af Ølsted. - Opdræt af chokolade-
plettet orientalsk korthår, havana og
siameser. Helle Møller-Madsen,
Munkebjergvej 94, 5230 Odense M.
Tlf.09 l3 1005.

Pegasus. - Opdræt af orientalsk kort-
hår, siamesere og fuldfarvede havana,
lavendel, blå og ebony. June Krogsøe,
Jægerlunden 7, 54Y2 Morud. Tlf.
09 96 53 33.

Salween Blue. - Siamesere 24a,24b,
24c. OKH: Havana, blå, lavendel,
ebonv. Siisse Leiditz, Østbanetorv l.
l , 8d00 Århus C. Tlf. 06 l2 73 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. 0l 13 32 03.

Til avlstjeneste
PERSERE

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.

Sebastian La Douce. - Blå perser.
Gerda 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.
Tlf.09 87 l2 67.

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

Sha Tin's Elliol. - Rød perser. Ketty
Brand, Sædding Strandvej 17,6710
Esbjerg V. Tlf. 05 I 5 22 05.

Hostrup's [Ilysses. -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. Tlf. 09 45 10'16.

Klemmens Design Brio. -Blålhvid
124 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 .0442747'7.

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

COLOURPOINTS

Ch. Fyrst lgor af Bardolino. - l3b SP
1 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.
Blåmaska colourpoint 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.
06 3672 84.

Blå cotrourpoint han. Baldru af D1rup.
Gutte Heiberg, Østergade 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.

Chokko's Choko Ekko. - BIO. I x
bedste colourpoint, I x bedste modsat
køn. Inge Lise Andreasen, Arnkils-
maj l, 6400 Sønderborg. Tlf. 04 -

4294 56.
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Nebsagers van Dango - Blåmasket
colourpoint. Annelise Pedersen, Skov-
vangen 25, 8722 Hedensted. Tlf. 05 -
89 19 05.

Semilanghår

DEN HELLIGE BIRMA

Ch,Aryrvarthas Candi. - Hellig Bir-
ma, blåmsk. Født d. 21.01.82. Ejer:
Dorthe Sneum. Henv. H. Sofie &
Flemming Sneum, Højvangs Parkvej
44, 6700 Esbjere. 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, 5000 Odense C. Tlf.
09 t4 64 26.

øYRIGE 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. Kiihler, Toften 41, 6330 Padborg.
Tlf. 04 67 0l 76.

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 '7, 5471
Søndersø. Tlf. 09 89 l5 03.

BURMESERE

Int.Ch, Dunvalds Gay. - Chokolade
burmeser, 1 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.

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 .

Salween Blue 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,

Gr. Int. Ch. San-T-Ree Blues, Blå Orientaler.
Ejer: A.M. Hansen
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Lovely Lollipop of Clipper. - Se-

alpoint. Fantastisk showpels. 2 x
CAC. Opus one of Clipper. Choc.
point. Reglaf's Xhmer Ramon creme-
point. Tysk import (forb. udvalg).
Karen Marie Petersen, Bakkehuset,
Sønderballevej 24, Genner Strand,
6200 Abenrå. Tlf. 04 69 85 51.



Foretrækker du

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

4

'4lte

t
'4*:3

./t.

\
"d

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

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

va-
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SORTE & JESFER HAAH

E§BJERGFARKEN 5
T3?O ÅLs0B6 #ST

MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF. 08. 1217 88

Vi forer alt i
HUNDE.OG KATTEFODEB

samt arti

hundmÆs

a

store specialforretni n

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

VITAMINPRÆPARATER:
Pelstilskud - 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.


