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

Cassius kattesand er fra naturens
hånd indrettet, så kattens efterla-
denskabelndkapsles og kan sies
fra med Cassius kattesandskovl -
uden at efterlade spor i resten al
sandet. Det bliver såmænd bare
liggende i bakken, frisk og rent,
klar til næste kattebesøg. Så man
sparer det meste af en bakkefuld.
Cassius er helt frit for kunstrge far-
ver og asbest - hvem ved, hv lken
rolle dette spiller for miljøbev dste

KATTESAND

A/S Carl Fr Mortensen,
Bulowsvel 5C, 1870 Freder ksberg C
Telelon 01 24 67 01

oplyser nærrneste lorhandler.
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katte?
Cassius, for kattenl
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LEDER

Kære medlemmer og
læsere.

I løbet af 1987 er der sket
mange positive ting for JY-
RAK. Der er blevet afholdt
møder med konsulenterne og
studiekredslederne, hvor ma-
nge misforståelser er blevet
ryddet af vejen. Der er op-
rettet et burudvalg, som skal
være ansYarlig for burparken,
samt for såvel opstilling som
nedtagning af burene på JY-
RAKs kommende udstillin-
ger.

Jeg vil benytte lejligheden
til at gøre opmærksom på, at
JYRAKs næste udstilling er
blevet flyttet til Fredericia og
at datoen er ændret til den l6-
17. april. Efterårsudstillingen
bliver afholdt i Alborg den
10-ll. september, og juleud-
stillingen bliver afholdt den 3-
4. december i Odense.

Desværre fik vi ikke meget
respons fra dyrlæge T. S. Kri-
stensen efter FDS fællesmøde.
Jeg kontaktede derfor dyrlæ-
ge Katja Moik, som har lavet
et indlæg om FIP til Hvæsse-

brættet - se venligst artiklen i
dette blad.

Som det sikkert er alle be-
kendt, afholdes der general-
forsamling den 12. marts
1988 i Odense. Jeg vil gerne
her appelere til alle, som øn-
sker at indgå i bestyrelsesar-
bejdet, om at gøre sig klart, at
en bestyrelsespost kræver en
stor arbejdsindsats og stor an-
svarsfølelse, idet det ellers ik-
ke kan lade sig gøre at få tin-
gene til at fungere i JYRAK.
Det er DIN klub det drejer sig
om.
Vel mødt.

Pd glædeligt gensyn
H. Sofie



Honolulu, Hawaii
Upsan-Lupsan udbrød jeg,

da jeg er en varm solskinsdag
kom gående ned af Honolulus
hovedgade Kalakaua Avenue
og så en lysreklame: CAT
SHOW, Hawaiian All breed
cat club afholder racekatteud-
stilling i Niel Blaisdel centret
på søndag.

.Ieg kontaktede Sam Moo-
re, som er den eneste »katte-
person«, jeg kender på Hawa-
ii, for at høre nærmere om
udstillingen. Det viste sig, at
det var den klub, han var
præsident for, som afholdt
udstillingen, så det var den
rette, jeg havde fået fat i.

Jeg fortalte, at jeg tilfæl-
digvis var på ferie her på Ha-
waii, og gerne ville se udstil-
lingen og høre nærmere om,
hvordan racekattesporten
dyrkes på Paradisøerne. Sam
inviterede mig til at komme
og besøge ham og se hans kat-
teri, som er et af Hawaii's
største - jegtør nok sige, mest
målrettede. Jeg kørte derned
et par dage senere og blev
modtaget af Sam, som er en
vældig gæstfri og meget snak-
kesalig person, så jeg behøve-
de stort set ikke at anstrenge
mig for at stille spørgsmål
vedrørende kattesporten.
Sam startede uopfordret sin
lektion:

>>Der er tre klubber på Ha-
waii, alle CFA, to af dem er
her i Honolulu, og den tredie
er på den store ø. Vi har fæl-
les burpark og afholder hver
to udstillinger om året. Det er
vældigt hyggeligt, men til ti-
der opslidende og frustreren-
de, for de mennesker, der er
involverede, er hovedsageligt
amerikanere fra hovedlandet,
der er blevet udstationeret for
en treårig periode på militær-
basen Pearl Harbour her på
denne ø. Så går der måske et
års tid, før de kommer på de-
res første udstilling, bliver in-
teresserede i en race og køber

Smd Hswøii piger danser huløhula døns.

en kat. Det tager så et stykke
tid, før de bliver involverede i
klubarbejde, men når de så
endelig ved, hvad det drejer
sig om, og hvordan arbejdet
med udstillingerne foregår,
og man er begyndt at kende
hinanden, ja så er deres tjene-
stetid ved at være færdig
her,og så skal de tilbage til
hovedlandet og udstationeres
på en anden base. Sådan går
det gang på gang.

Meget få indfødte Hawa-
ii'er er involveret i kattespor-
ten, så slæbet hænger som
regel altid på de få af os, der
bor her permanent. Vi har ik-
ke særlig mange racer repræ-
senterede her på Hawaii, det
er hovedsageligt persere, siam
og orientalere, abyssiniere,
exotic, american shorthair og
scottish fold. Så når jeg får
fingrene i nogle nye menne-
sker, der endnu ikke har be-
stemt sig for en race, eller må-
ske har lyst til yderligere en
race, ja så kommer mine
overtalelsesevner igang med
at overbevise dem om, hvor
fantastisk det ville være, hvis
de købte den eller den race,
for de er så henrivende; på
den måde får vi flere racer her
og menneskene bliver også til-

fredse, for som du ved, vil al-
le jo vinde, og jo færre der er
af slagsen, jo større chancer
er der for, at deres kat vinder.
Så på den måde slår vi to fluer
med et smæk«

Efter disse helt elementære
grundprincipper om katte-
sporten på Paradisøerne, gik
samtalen hen på et, for de fle-
ste læsere, kendt område:
Kattesladder. Jeg vil dog und-
lade at gengive historierne
her, da de mister deres inte-
resse, når man ikke kender de
personer, der sladres om.
Efter at have skyllet sladderen
ned med kaffe, var det tid til
en rundvisning i katteriet.
Sam Moore opdrætter Orien-
talere og Siamesere og er ut-
rolig glad for katte, så der var
også to colourpoints og tre
sorte persere, som alle mere
eller mindre havde været uøn-
skede i de hjem, de tidligere
havde været i, men som nu
var blevet neutraliserede og
havde fået hjem, hvor de ube-
kymrede kunne tage det helt
roligt og æde sig fede og tyk-
ke. Katteriet var en kæmpe-
stor stue på 35-45 kvadratme-
ter, hvor kun avlshannerne og
små killinger var i bure. De
andre løb frit omkring. Der
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var omkring 15 avlsdyr, 5 sia-
mesere og resten orientalere,
hovedsageligt ebonys, men
også et par Havanas. Siame-
serne var mildest talt rædsels-
fulde, hvilket Sam udmærket
var klar over. Men orientaler-
ne, ja, jeg mangler ord, var
det mest elegante, raffinerede
og ekstreme, jeg til dato har
set, lange elegante hoveder
med store lavt ansatte ører, fi-
ne grønne orientalske øjne,
høje ben, rigtige korte pelse,
lange kroppe og lange piske-
haler. Ja, de var en sand fryd
for øjet. Nu vil den kvikke læ-
ser så spørge »>Jamen, hvor-
for parrer han ikke orientale-
ren ind på siameseren for at
forbedre siameseren, hvilket
jo ville være en god ide?«
Fordi:
1) Det er besværligt at impor-
tere, da der er 4 mdr's karan-
tæne til Hawaii
2)Gode siamesere er ikke no-
get, man bare køber, de er
temmelig sjældne. Nej, det er
forbudt ifølge CFA avlsråd,
at parre Siam og orientalere
sammen, afkommet kan ikke
registreres. Det forklarer og-
så, hvorfor de fleste siamesere
i CFA ikke er af samme kvali-
tet som orientalerne. Sams
Kamu orientalere har flere år
i træk været blandt Hawaii's
top 20, og er nu også blevet
eksporteret til opdrættere på
USA's østkyst og er vældig
succesfulde på udstillingerne.

Efter at have set katteriet,
kørte jeg tilbage til mit hotel
på Waikiki Beach og planlag-
de at besøge udstillingen den
kommende søndag. Søndagen
kom, det regnede og når det
regner på Hawaii, så er det
regn, der vil ned. Det stod ned
i tove, så jeg kunne med god
samvittighed spendere dagen
indendøre. Ankom hen ad
formiddagen, og så til min
store glæde, at Kim og Bob
Everett begge dømte. Jeg
kendte begge ganske godt fra
de to CFA Annuals, jeg har
været på og en hel del califor-
niske udstillinger, og specielt

Kim, som jeg var elev for på
den allerførste amerikanske
udstilling, jeg var på i San
Francisko for snart 3 år siden.
Hun satte mig ind i CFA's ud-
stillingsregler.

Udstillingen var større, end
jeg havde forventet, der var
ca. 170 katte, hvilket er flot,
gennemsnitstallet på ameri-
kanske udstillinger er ca. 150-
250 katte. Der var fire All-
breed dommere: Kim og Bob
Everett, Boris Teron og Dave
Bandy. All-breed betyder, at
de er kvalificerede tii at døm-
me alle racet og at hver kat
bliver bedømt i alle dommer-
ringe. Det foregår på+ følgen-
de måde: Din kats nummer
bliver råbt op i højttaleren,
der bliver sagt, hvilken ring
den skal bedømmes i. Ejeren
bærer selv katten op, sætter
den i det nummererede bur i
dommerens ring, sætter sig på
en af stolene foran ringen og
iagttager dommeren, de andre
katte og deres ejere. Når alle
kattene i denne klasse er til-
stede, begynder dommeren
sin gerning. Dommeren tager
selv katten ud af buret, sætter
den på bordet, bedømmer
den, laver et kryds i sin bog,
går videre til næste kat. Når
hele klassen er bedømt, hæn-
ger dommeren nummere-
ringsbånd på burene, der er
ingen skriftlige bedømmelser,
hvis man er heldig, siger dom-
meren nogle kommentarer,
mens hanlhun har katten på
bordet, men de er som regel
kun positive, kun meget få
dommere giver en ærhg kritik
mundtligt til publikum, hvil-
ket er et minus ved systemet,
da ejeren og/eller tilskuerne
ikke lærer, hvorfor den ene
kat vinder fremfor den an-
den. Når dommeren har fær-
digbedømt en gruppe, f.eks.
alle voksne, udtager den dom-
mer sine ti bedste voksne all-
breed, og sin bedste og anden-
bedste champion. Det samme
gentager sig med kastraterne,
bare den bedste og andenbed-
ste Premier, derefter killin-

Frokost pd udstillingen. Fra
venstre til højre: Boris Teron,
CFA dommer, Kim Everett
CFA's vicepræsident og dom-
mer, Leslie van Grebst, Sam
Moore, formand for Hawai-
an All breed cat club.

gerne, i den gruppe udtages
der også ti bedste all-breed
vindere. Alle vinderne får en
kokarde, der viser hvilken
placering, de har opnået. Det
er bedømmelsessystemet i sto-
re træk, det har sine fordele,
men også sine ulemper.

Jeg blev temmelig overras-
ket over kvaliteten på en del
af kattene. Jeg havde fra flere
sider fået fortalt, at kvaliteten
var ringe over hele linien, men
det var den bestemt ikke.
Selvfølgelig var ikke alle lige
gode, men der var en hel del
udmærkede dyr. Perserne var
i flertal og var vældig gode,
det skal dog tilføjes, at de fle-
ste var importerede fra kendte
amerikanske opdrættere, så-
som Jolee, Kitty Charm, Vil-
lage Inn etc. etc., få gode co-
lourpoints, et par Abys, efter
Gr.Ch. Cinna's Jack Daniels
den legendariske avlsmata-
dor. Begge fine i typen, men
noget blege i farven sammen-
lignet med de californiske
abys., der har farver, som en-
hver Aby opdrætter verden
over drømmer om. Gode,
sølvtabby american short-
hairs, to af dem ejes af en
meget kreativ person, der har
det flotteste og mest checkede
bur, jeg til dato har set. Super
High-teck stil. Buret var ikke
et bur, men nærmere et akva-
rium, udført i plexiglas, med
nettop og sider, og baggrun-
den var blanke stålplader med
små huller over hele fladen,
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katterinavnet i stilfulde små
spejlbogstaver på den ene side
af baggrunden, og bunden var
et spejl, - og så to sølvtabby
american shorthair. Det var
så dekandent, som det kunne
blive.

Et andet imponerende syn
var 14 persere i topkondition
udstillet af en person. Han
havde pyntet en hel række bu-
re og fyldt dem med sine flot-
te og velplejede dyr, som han
havde købt i dyre domme i
USA, og så klager jeg, når jeg
har 4 med på show, og jeg
skal ikke engang holde øje
med, hvornår de skal i ringen,
ej heller bære dem op, men
jeg var glad for, at jeg ikke
var i hans sko.

Ellers var det i det store og
hele en udmærket lille udstil-
ling, hvor der var rigelig tid til

at få set og snakket.
Nogle nystartede colour-

pointopdrættere havde købt
en sort hybrid fra min venin-
de Gim'e Raicench (Jolee), og
jeg havde lovet hende at vise
dem, hvordan den kat skulle
gøres i stand til udstilling,
men han var stadig i karantæ-
ne, så jeg aftalte med dem at
køre derud dagen efter udstil-
lingen. Jeg havde aldrig set en
karantænestation før, så det
var jeg ret spændt på. Det var
en kæmpe karantænestation,
det var ligesom at være på en
stor katte- hunde- og fugleud-
stilling på en gang. Der var tre
andre sorte persere i karantæ-
ne, foruden denne sorte hyb-
rid men ingen af dem var af
den kvalitet som han, så ejer-
ne var ikke populære. Jeg fik
vist dem, hvordan han skulle

Jolee's Sgt. Pepper pd Karon-
tæne stationen pd Howøii.

gøres i stand, så den var klar,
når han skulle udstilles.

Ja, kattesporten er anderle-
des på nogle punkter ude i
den store'vide verden, og det
er jo altid spændende atmøde
interessefæller fra andre ver-
densdele og få snakket om sin
hobby.

Leslie von Grebst

BURMESERE
FULDFARVEDE OG TORTIES

I ALLE FARVER

Avlshan:
CH. Gerido's
Zosimus
278

Avlshan:
INT. CH.
Dunvald's
Gay, 278

HUNTER KLIYAGER
Åxx Å PruuJesEn Aase og Ole Kilvager

TonRurysc 19'A.sirlv'DK-6SooVtsoE V. Landevej 7, 6800 Varde
Tetr.*052b9509 Tlf. O5 ZZ 43 6l
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Ch. Von Rimmes Abelone, f.
26.4.1986, (farve 12 A. Rød-
hvid) 26/4 87"Nørre Sundby
CAC,5/9 87 Arhus, CAC +
BIO, 6/12 87 Frederikshavn
CAC Ch.
Opdrætter: Anette Rimme.
Ejer: Gerda Nielsen.

Int. Ch. Belissa v. Arathar
(lillam. Siam), 27/9 87 Wii-
chenCACIB + BIO ll/1087
Luxemburg CACIB, 7/ll 87
Hørsholm CACIB.
Ejer: Erik Nissen, Fredericia

8

CHAMPIONGALLERIET

Int. Ch. Dunvalds Black Ba-
stian, (f.16.4.86) British short
hair (farve l5) 87 H.amm CA-
CIB NOM BlS,87 Arhus CA-
CIB, 87 Bomal CACIB.
Ejer: Kirsten Dylmer Gade,
Ny Kongensvej 29, Odense.

Int. Ch. Olando Blue Alcazar
(24a blåmasket siameser f. d.
23.2.86) Maj 87 Oldenburg
CACIB, Juni 87 Hamm CA-
CIB, September 87 Å,rhrls
CACIB BIO.
Opdrætter og ejer: Ketty
Btihnlein.

Gr. Int. Ch. SAN-T-REE
BLUES (29a blå, f . 6/11 83)
24/l 87 Neumtinster CACE,
8/3 87 Kbh. CACE, 22/3 87
Herning CACE BIO BIS,
l0/4 87 Emmen CACE BIO,
5/7 87 Hamm CACE BIO
BOX, 6/9 87 Århus CACE
BIO BIS.
Opdrætter: Eiwor Andersson.
Ejer: Anne M. Hansen.

Ch. Allegrettos Maggi (32
S.P.bruntabbymasket f . 2/ l0
86) 7/1 87 Ex. l..BIO bedste
killing, 6/9 87 Arhus CAC
NOMBIS BOX, 27/9 }{ille-
rød CAC BIO NOM BOX,
7/ll Hørsholm CAC.
Ejer: Jytte Hjo Taplov, Kir-
kerup Roskilde.



Ch. Tanholt's Gyldenbørste
(29drød, f. ll/3 86) 87 Neu-
miister CAC, 87 Kbh. CAC,
87 Herning CAC.
Opdrætter og Ejer: Anni M.
Hansen.

Ch. Purr Posie of Melampus
(f .3/7 86, sort perser hun). 87
Hillerød CAC BIO NOM
Best of Best nr. 4.87 Hørs-
holm CAC BIO NOM, 87
Frederikshavn CAC BIO
NOM Best of Best nr. l.
Opdrætter: Hanne Haibert
Ejer: Oda Tange.

Ch. Gotfredsens Adeele (12
B), 22/3 87 Herning CAC
BIO, ll/l0 87 Luxemburg
CAC, 8/ll 87 Hørsholm
CAC BIO.
Opdrætter: Anette Henrik-
sen, Skagen.
Ejer: Kåte Hartmeier Peder-
sen, Esbjerg.

Gr. Int. Pr.Daik af Orkedør
(brunm. Siam.) 2t/6 87
Aschaffenburg CAGPIB 5/7
87 Hamm CAGPIB, 6/9 87
Arhus CAGPIB + BtO,27/9
87 Wijchen CAGPIB, l1110
87 Luxemburg CAGPIB,
7 /ll 87 Hørsholm CAGPIB.
Ejer: Erik Nissen, Fredericia

Ch. Hennessee Goshi af Clip-
per.9/3 86 CAC, 4/5 865øn-
derborg CAC BIO, 25/l 87
Neumtinster CAC.
Opdrætter og Ejer: Karen-
Marie Petersen, Genner
strand.

Ch. Nebsagers Olivia (farve
13 b. CHP.),20/4 87 Emmen
CAC, 24/5 87 Oldenburg
CAC NOMBIS, 2I/6 87
Aschaffenburg CAC BIO
NOMBIS.
Opdrætter og Ejer: Sonja Kri-
stensen.

Gr. Int. Ch. Tanholt'Pikant
(29e sealtortie, f. 15/6 83) 86
Hillerød CAGCIB, 86 Odense
CAGCIB NOM, 87 Herning
CAGCIB BOX, 87 Emmen
CAGCIB, 87 Nr. Sundby
CAGCIB: 87 Hamm CAG-
CIB.
Opdrætter og ejer: Anne M.
Hansen.

Int. Ch. Bardolinos Zizka
(hvid m. orange øjne, f . 14/5
87) 5/6 Arhus CACIB, 27/ 9
87 Wijchen CACIB, 8/ll
Hørsholm CACIB.
Ejer: Lis Christensen, Ebel-
toftvej 15, Tåstrup, Rønde.

Ch. Allegrettos Maggi (32
S.P.bruntabbymasket t. 2/ l0
86) 7 /3 87 Ex. l. BIO bedste
killing, 6/9 87 Århus CAC
NOMBIS BOX, 27/9 Hitte-
rød CAC BIO NOM BOX,
7/ll Hørsholm CAC.
Ejer: Jytte Hjo Taplov, Kir-
kerup Roskilde.
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Indtryk fra mødet 1987
på Nyborg Strand

Indtryk fra mødet mellem
Specialklubberne, Hobby-
klubben Nordkat og Felis Da-
nica§ Forretningsudvalg d.
23/8 og d. l5/ll 87 på Ny-
borg Strand. Tilstede var en
repræsentant fra hver af de ti
specialklubber, samt en fra
Nordkat, og så FU og en re-
præsentant fra hver af hoved-
klubberne.

Det var med stor spænding,
jeg tog til Nyborg Strand d.
23/8, der var mange ting, der
skulle på plads. Vi blev pænt
modtaget med frokost og sad
og diskuterede de forskellige
ting, inden mødet begyndte.

FD's formand Ase Nissen
bød velkommen og udtrykte
håbet om, at vi i fællesskab
kunne udarbejde nogle ret-
ningslinier, som i fremtiden
kunne gøre vort samarbejde
Spk, H.N. og Hovedklubber-
ne imellem bedre, og ønskede
alle et godt møde. Der var
indkommet forslag fra flere
af specialklubberne. Alle dis-
se blev gennemgået og kom-
menteret af de delegerede.

Det drejede sig i korte træk
om Specialklubbernes status i
FD, regler for hobbyudstillin-
ger, regler for medlemskab i
en specialklub, diskussion om
Hobbyklubben Nordkat,
(Denne var godkendt på di-
spensation til næste Plenar-
forsamling) SWO : Siameser,
Orientaler og Foreign White
klubben ønskede total om-
strukturering af FD's love,
sammenlægning af de tre ho-
vedklubber, fælles burpark,
fælles blad, fælles udstillinger
o.s.v., hvad flertallet af de
fremmødte gik irnod. Efter
flere timers diskussion blev

man enige om, at FU. på et
møde ville forsøge at samle
forslagene, som vi havde gen-
nemgået, og derefter indkalde
til et nyt møde. Ase Nissen
udtrykte på FU's vegne, at
det havde været en god be-
gyndelse, og at vi havde fået
en god dialog igang.

Vi mødtes så alle igen
15111 undtagen Hobbyklub-
ben Nordkat pg Silverklub-
ben. Efter at Ase Nissen igen
havde budt velkommen, gik
vi igang med at gennemgå
FU's forslag til love vedrøren-
de Specialklubberne. Der var
ialt 8 punkter, der alle gik
igennem med meget små ret-
telser.

Diskussionen gik mest på,
hvor stort antal medlemmer
en Spk. skal have for at være
en klub. Det var svært ihu-
kommende det divergerende
antal katte, der er i de forskel-
lige racer. Der blev et flertal
for et åremål i stedet. Man
enedes om, at medlemmer af
en SPK ikke behøver at være
medlem af en af hovedklub-
berne. I stedet betales der 20
kr. til FD. for disse medlem-
mer, der så må deltage i studi
ekredse o.lign. Kun kan de
naturligvis ikke udstille på
hovedklubbernes udstillinger,
ejheller få stamtavler o.s.v.
Hver SPK. vælger en kon-
taktperson, for et år ad gang-
en, der kan henvende sig di-
rekte skriftligt til FD. med
spørgsmål og forslag af avls-,
race-, og standardmæssig ka-
rakter. Disse vil blive behand-
let på førstkommende FU.
møde. Om nødvendigt kan
kontaktpersonen med en råd-
giver blive indkaldt til møde

vedrørende den specielle sag.
Der vil endvidere være taleret,
men naturligvis ikke stemme-
ret ved FD's Plenarforsam-
ling. Lovændringer skal god-
kendes af FD. Hobbyudstil-
linger må afholdes efter afta-
le, skriftligt med FD. Der skal
naturligvis koordineres i for-
hold til de store nationale og
internationale udstillinger.
Ligeledes må der ikke gives
skriftlige bedømmelser eller
klassificeringer, ej heller cer-
tificater, kun en mundtlig ud-
talelse for at udbrede kend-
skabet til netop den race. Der
blev efter nogen diskussion
givet henstilling om at have
dyrlæge med til en hobbyud-
stilling, det er jo ikke kun ud-
bredelsen og kendskabet, vi
arbejder for, men også katte-
nes helbred, vi skal passe på.

Efter godt tre timers dis-
kussion i en positiv atmosfæ-
re gik vi hver til sit. Plenar-
forsamlingen skal så tage en-
delig stilling til de nævnte
ting. Inden jeg tog til disse
møder, havde jeg været noget
bange for, at det ville ende
med en splittelse i de beståen-
de forhold i katteverdenen i
Danmark. Min egen mening
er, at det er fint, der netop er
tre hovedklubber, idet jeg har
set, hvad der er sket andre ste-
der. I SASO er meningen, at
vi skal have tid til netop vores
race, tid til nye medlemmer,
tid til af finde ud af, hvad der
sker i den øvrige verden med
vores race og så ikke mindst
tid til socialt samvær. Så kan
vi heller ikke nå mere.

Lis Friis
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Det begyndte alt sammen
med, at jeg fik lyst til atprøve
en udenlandsk udstilling.
Derfor aftalte jeg tid hos min
dyrlæge til en rabiesvaccinati-
on.

Tirsdag kl. 16 mødte jeg op
hos dyrlægen med mine to
aby'er, en hankat på 14 mdr.
og en hun på 6 mdr.. Der var
trængsel oC jeC ventede i en
halv time, før jee kom ind til
dyrlægen. Nå, men vi snakke-
de lidt om abyssiniere, han
undersøgte kattene, lyttede til
hjerte og lunger, kiggede øjne
ogører og foretog vaccinatio-
nen. De to opdrættere, jeg
havde købt kattene af, havde
i forvejen forsikret mig om,
at kattene ikke ville få efter-
virkninger af vaccinationen,
og dyrlægen sagde det sam-
me, da jeg for en sikkerheds-
skyld spurgte.

På vej ud fra dyrlægen
mødte jeg et par mennesker,
der også havde fået deres kat-
te, 3 colourpoints, rabiesvac-
cinerede. Så vi kiggede lidt på
hinandens katte og snakkede
udstilling. Derefter kørte jeg
med kattene op til mine for-
ældre for at besøge dem. Kat-
tene elsker at komme der (og
bliver grundigt forkælede!).

Hankatten var imidlertid
unormalt urolig, men det til-
skrev jeg, at han havde fået
halen våd af dyrlægens desin-
fiktionsvæske. Derfor vaske-
de jeg det af. Men efter et par
timer var han stadig tydeligt
utilpas, krøb sammen og sav-
lede lidt. Og det blev værre og
værre. Ved 20-tiden om afte-
nen savlede han meget - det
lød boblende og gurglende,
når han trak vejret. Jeg var
ved at blive bange, for nu var
det også tydeligt, at hunkat-
ten var utilpas. Ved 2l-tiden
rystede begge kattene over he-
le kroppen og savlede, og jeg

Allergi over for
rabiesYaccine! ?

vidste ikke, hvad der var i vej-
en.

Jeg ringede til opdrætteren
af hankatten og spurgte til
råds. Men der skulle jo ikke
kunne være nogle eftervirk-
ninger i forbindelse med rabi-
esvaccination, så efter nogen
overvejelse besluttede vi at
vente lidt og se om det ikke
gik over.

Det gjorde det ikke. Det
blev værre. Meget værre. He-
le den aften sad min mor og
holdt om hunkatten, mens jeg
sad ved hannen. Begge kat-
tene savlede meget, rystede
over hele kroppen og forsøgte
at gemme sig for os. Pupiller-
ne var meget store. Rabies? -
men nej, det skulle jo ikke
være muligt. Ved midnatstid
var jeg på nippet til at ringe til
dyrlægen, men lod være. Jeg
håbede hele tiden, at det -
hvad det så end var - ville gå
over. Jeg besluttede at over-
natte hos mine forældre, iste-
det for at tage hjem. Jeg ville
ikke udsætte kattene for tran-
sport, når de havde det dår-
ligt, og desuden bor mine for-
ældre nærmere på dyrlægen.

Næste morgen. Kattene var
ikke noget kønt syn. Savlede
endnu mere, rystede, krøb
sammen, nægtede at spise.
Jeg var nødt til at tage på ar-
bejde, men ringede til dyrlæ-
g€tr, så snart han havde
åbent. >>Kom med kattene
med det samme. De kan ikke
tåle vaccinen!« -jeg spurgte,
hvad de mente med» ikke tå-
le« og fik at vide, at enten var
det fordi deres immunforsvar
ikke virkede, eller fordi de
havde allergi.

Jeg ringede til mine foræld-
re og bad dem tage afsted
med det samme. Hankatten
havde det ikke godt, da de tog
afsted - tykt, hvidgulligt og
blodigt savl hang i lange tråde

fra begge mundvige. Jeg var
oprevet og ringede derfor til
opdrætteren igen. Hun blev
meget overrasket og chokeret:
>>Jammen allergi?!!-det har
jeg aldrig hørt om?!« Vi be-
sluttede at fl fat også i hun-
kattens opdrættere og fortæl-
le dem om det.

Kl. l1 ringede mine foræld-
re. Kattene havde hver fået en
indsprøjtqing. Det var bære-
stoffet i vaccinen, de ikke
kunne tåle. De havde fået
»»noget, der ville hjælpe dem
over det<< og skulle få det
mærkbart bedre i løbet af 3 ti-
mer.

Det fik de bare ikke. Da jeg
kom hjem ved l4-tiden var si-
tuationen den samme. Så rin-
gede jeg igen til dyrlægen og
tog derhen. Det var tydeligt,
at han var rystet. Han gav
kattene to sprøjter hver. Han
forklarede, at det jo altid var
et chock for organismen, når
man gav en vaccine, og derfor
sikrede man sig altid, at de
var sunde og raske inden.
Men kattene havde været sun-
de og raske, og han mente ik-
ke, at der var noget i vejen
med deres immunsystem
tværtimod. Det, at de savle-
de, skyldtes en overprodukti-
on af histamin. Derfor havde
de fået antihistamin (Mepyra-
min l-2 mg./kg.kat) + noget
bredspektret antibiotika (Pe-
nicilinprokain + Dihydra-
streptomycin) både om for-
middagen og nu her igen.
Han kendte til allergiske reak-
tioner, men det var overfor
katteinfluenzavaccine ikke ra-
biesvac. Det var meget mær-
keligt, at det var dem begge
to.. .

Dyrlægen mente, at de ville
være ovre det i løbet af et par
dage.

Bekymret og lettet tog jeg
hjem. Den aften og de næste
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dage førte jeg lange samtaler
med »>mine<< opdrættere. De
samme spørgsmål blev ved
med at trænge sig på: ingen
havde nogensinde hørt om al-
lergi overfor rabiesvaccine -
ikke engang en smule utilpas-
hed. Og det var mærkeligt, at
det var dem begge to - de er
ikke beslægtede. - Men hvis
det ikke var allergi, hvad var
det så? Dyrlægen havde jo
sagt, at de var sunde og raske
nok før vaccinationen:

De næste dage blev ikke be-
dre. Ingen af kattene ville spi-
se onsdag aften, da jeg kom
hjem med dem. Og heller ikke
næste morgen, torsdag. De
var holdt op med at ryste,
men de savlede stadig og sad
og krøb sammen. Torsdag af-
ten fik jeg endelig lokket lidt
kogt torsk i dem. Nu skal det
nok gå, tænkte jeg, for dyrlæ-
gen havde sagt, at når de først
begyndte at spise, var de ved
at komme sig. Men om freda-
gen nægtede de igen at spise.
Om eftermiddagen ringede
jeg igen til dyrlægen, men
kunne ikke få ham i tale. I
stedet lovede assistenten, at
de nok skulle ringe til mig,
hvis dyrlægen ikke syntes, det
gik godt nok. Resten af dagen
gik uden ændring. Jeg var ef-
terhånden meget bange og
frustreret - der var alt for
mange ubesvarede spørgsmåI.

Lørdag. Stort set ingen
ændring bortset fra, atjeg fik
hankatten til at spise lidt. Ved
middagstid ringede jeg endnu
engang til hunkattens opdræt-
ter og fortalte, at hun ikke vil-
le spise. Opdrætteren sagde,
at jeg måtte begynde at
tvangsfodre hende med en
blanding af æggeblomme,
fløde og druesukker. Så af-
sted til apoteket i en fart før
det lukkede - jeg var efterhån-
den lettere hysterisk, da vi
måtte køre forgæves til to
apoteker, før vi tog helt ind til
hovedapoteket (15 km. hver
Yei).

Så snart vi kom hjem, lave-
de jeg blandingen og gik i

gang med en dngangssprøjte, -
Jeg ved ikke, hvad jeg havde
forventet - velsagtens at jeg
kunne få den lille kat til at
spise -, men hun stod bare
helt passiv med halvåben
mund og lod det hele løbe ud
igen. Jeg forsøgte at holde
hendes mund lukket og mas-
sere struben, men hun sank
ikke noget - det boblede ud
igen sammen med savlet. Alli-
gevel forsøgte jeg flere gange
den dag, og efterhånden fik
hun vel også lidt i sig.

Jeg kunne snart ikke klare
mere, nu kunne det vel ikke
blive værre. Samme dag og
den følgende viste, at det kun-
ne det. Det var samme dag,
lørdag, at jeg opdagede såret
på hankatten. Deres pels så i
forvejen ikke for godt ud og
de steder, hvor de havde fået
savl på sig, slikkede de ikke.
Så derfor reagerede jeg i be-
gyndelsen ikke på det, at han-
katten havde et stykke slimet-
vådt pels på det ene bagben,
på »knæet<<. Men da jeg så
kom til at se ordentligt på det,
opdagede jeg til min forfær-
delse, at der var et stort,
åbent sår - et område på stør-
relse med en tommelfinger-
negl - totalt uden hud. Jeg
kunne ikke forstå det - hvor
havde han fået det fra?! -Han
måtte jo have revet sig. Pro-
blemet Yar, at jeg overhove-
det ikke kunne se hvordan.

Først næste dag, søndag,
blev jeg klar over sammen-
hængen. Jeg opdagede, at
hunkattens bagben, på sålen,
så så mærkeligt slimet ud - og
derfor tog jeg hende op for at
tørre det. Og pludselig så det
ud, som om al huden var ved
at løsne sig fra benet og gå af -
hele sålepartiet var helt eller
halvt uden hud. Pludselig vid-
ste jeg med en isnende for-
nemmelse hvor hankatten
havde sit sår fra: vaccinen!!
Og endnu en ting gik op for
mig: nemlig hvorfor hankat-
ten i løbet af det sidste døgn
var blevet så våd bagi - fra un-
der halen og hele vejen ned

var han pjaskvåd, sevom han
slikkede sig febrilsk. Han
havde også blod i affør-
ingen...

Grædende, hysterisk ringe-
de jeg først til dyrlægen, som
sagde, at han ville åbne kli-
nikken med det samme, så vi
kunne komme, og dernæst til
opdrætterne. De blev selvføl-
gelig frygteligt chokerede.

Søndag kl. 13.00 stod vi
igen hos dyrlægen. Han un-
dersøgte kattene og fortalte,
at selvom såret på hunkatten
så grimt ud, så var det han-
katten, der var værst medta-
get. Han åbnede munden på
ham og viste, at tungen var
meget rød og belagt og at han
havde et sår på den. Igen
spurgte jeg, hvad der dog var
sket og fik samme svar: såre-
ne og savlet kom af allergi-
reaktionen.

Og endnu engang fik de
indsprøjtninger - to hver. Den
lille hunkat gemte hovedet
hos mig, mens dyrlægen stak,
men vi skulle tre til at holde
hankatten - han kæmpede,
skreg og bed mig, hvad han
aldrig før har gjort. Det var
simpelthen frygteligt. Jeg
græd og græd og dyrlægen
spurgte, om han skulle behol-
de kattene, hvis jeg ikke selv
kunne klare det. Men det af-
viste jeg blankt.

Vi tog hjem og resten af da-
gen gik, jeg v6d ikke hvordan -
med frygt for at miste de to, -
magtesløshed, - selvbebrej del-
ser, - det evindelige spørgsmål
>>Hvorfor?<<

Og så, om aftenen, skete
miraklet: savlet aftog og kat-
tene begyndte at spise!!! Jeg
kunne - turde - næsten ikke
tro det. Hvis bare det nu
holdt. Næste morgen var den
første tanke kattene - og hvil-
ken glæde var det ikke at se,
at ingen af dem savlede!! Ale-
ne det, at de så tørre og rene
ud i ansigtet gjorde, at de så
meget raskere ud. Jeg stod
vagt over dem, mens de spiste -
og de åd!!

Fra den dag gik det endelig
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den rigtige vej. Begge kattene
spiste og spiste, ogjeg gav dem
alt det, de ville have. Men
først om tirsdagen, da vi for
sidste gang var ved dyrlægen,
og han sagde, at de var ved at
være ovre det, turde jeg be-
gynde at tro på det. Og endnu
en ting: Jeg skulle ikke betale
noget for behandlingen. Det
var jeg trods alt glad for.

Nu, et par måneder efter,
har kattene det godt, men de
steder, hvor pelsen endnu ik-
ke helt er groet ud, minder
mig stadig om den frygtelige
uge. Spørgsmålet »>Hvorfor
lige de to?<< har jeg ikke fun-
det svar på. Jeg og >»mine<<

opdrættere har talt og talt om
det, ringet til andre dyrlæger,
endda til veterinærdirektora-
tet, for at få svar. Alle steder
er det den samme reaktion:
man vil da ikke afvise, at der
kan være tale om allergi, men
det er bare mærkeligt og tem-
meligt usædvanligt, at det
rammer to katte på samme
tid. Vi har tænkt på, om det
kunne være noget andet end
vaccinen - forgiftning, f.eks.,
men har ikke kunnet finde

noget, der kunne bevirke det -
tidsfaktoren passer heller ik-
ke, og dyrlægen sagde god for
kattene før vaccinen. Vi har
spurgt, om kattene kunne ha-
ve en immundefekt - men det
afviste dyrlægen blankt, lige:
som han afviste, at de kunne
have leukæmi.

Jeg har spurgt, om vacci-
nen kunne være dårlig, men
dyrlægen har brugt af den
samme sending og samme
batch hele året uden proble-
mer. De to andre katte, der
blev vaccineret samme dag,
har (så vidt vi ved) ikke haft
bivirkninger. Vaccinen er hel-
ler ikke for gammel, den ud-
løber først d. 4/4-88 og man
kan ikke overdosere den.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal
tro på - jeg har svært ved at
acceptere, at netop mine to
katte begge skulle have allergi
overfor rabiesvaccine (eller
rettere bærestoffet i vaccin-
en). Dyrlægen forklarer, at
det er noget i retning af det,
der sker, når mennesker får
penicillinchock.

Jeg tror heller ikke, at jeg
kan komme svaret - hvis det

findes - nærmere, for man er
endnu ikke kommet så langt,
at man kan allergi-teste katte
(men man kan med hunde),
og det er ikke sandsynligt, at
mine nogensinde igen skal ra-
biesvaccineres, selvom dyrlæ-
gen mener, at allergien vil
kunne forebygges med l-2
sprøjter med antihistamin før
vaccinationen.

Jeg kunne godt tænke mig
athøre, om andre nogensinde
har hørt eller oplevet noget
lignende - eller bare høre an-
dres mening om det. Især for-
di jeg for nyligt har hørt to
dyrlæger sige, at det er mere
eller mindre meningsløst at
rabiesvaccinere katte.

Lige tilsidst: mine katte
er vaccineret med RABISIN
VET. Inaktiveret rabiesvacci-
ne fremstillet ved virusdyrk-
ning på NIL 2 cellekulturer
fra nyfødte hamstere, inaktiv-
eret med betapropiolactone
og absoberet til aliminium-
hydroxid (bærestof). Lot
nummer 60p731, fremstillet
af Pone Poulenc.

Gitte Barlach

ch.nt.Gr, Dauph
Coppelstock til avlstjeneste
for siamlOKH.
Kun sunde hunkatte

gende forhold

v/Anne Ehlers Olsen og Firrn Dall
Humlevej 2 - Ustrup - 6500 Volers

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

med gyldig vaccina-
tionsattest mod-
tages til parring,
under betryg-
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Yaccination af katte

Som opdrættere gennem
snart 12 år har vi vaccineret et
utal af katte, mod kattesyge
og katteinfluenza, ligesom vi
4 uger senere har fået revacci-
neret killinger, vi selv skulle
beholde, samtidig med at vi
har sørget for, at vore solgte
killinger også blev revaccine-
ret, så de ved samme lejlighed
kunne stifte bekendskab med
den kommende hvidkitlede
»fjende<< dyrlægen.

I alle disse år har vi så godt
som været forskånet for pro-
blemer og bivirkninger efter
dette lille uskyldige stik. En
lille hævelse under huden,
som ved lidt massage for-
svandt rimeligt hurtigt, er alt,
hvad vi har været ude for. I
1985 stødte vi første gang på
problemer med hævelsen efter
vaccinationen, flere af vore
katte/killinger kløede sig flere
dage efter stikket og forsøgte
at slikke problemet væk.

I 1986 er det gået helt galt.
Af 20 vaccinationer på killin-
ger har de 18 haft knuder
(hævelser), men dennegang
forsvinder de ikke igen. Aller-
først, når løsningen skal fin-
des,er den nemmeste person
at skyde skylden på dyrlægen,
»sådan et skvadderhovede
kan end ikke det simpleste af
dyrlægegerningen at vaccine-
re en killing«. Nå, jorden er

altid tæt på, så her lander vi
så solidt med begge fødder.
Efter samtale med dyrlægen
enes vi om, at prøve med en
finere kanyle på de der skal
revaccineres samt på det sid-
ste hold nye killinger. Ingen
mærkbar bedring, et par af de
ældste killinger har nu 2hæv-
elser, og de fleste af de nye
killinger har også hævelser.

En ejer af en solgt killing
ringer og oplyser, at kattens
knude nærmest opfører sig
som en byld, og at der nu er
gået hul på den, hvorfor det
behandles med penicillin, og
såret klippes fri for pels, så
urenheder hurtigt kan opda-
ges. Revaccinationen af den
kat hos en anden dyrlæge giv-
er den samme lille knude,
denne er dog forsvundet siden
hen.

I marts i år når vi så den år-
lige tortur af vore fastboende
katte, en dag alle hader. Den-
ne dag kommer vores særlige
og uundværlige dyrlæge ind
fra Næstved med hvid bil og
hvid kittel. Misserne må på
hjemmebane opleve, at deres
fjende entrer deres dørtrin.
Efter en kort samtale med
hende om vores vaccination-
sproblem, enes vi om at over-
holde alle tænkelige regler.
Hver enkelt kat desinficeres i
nakken før vaccinationen, og

alle holdes ekstra fast, så
eventuelle gener i det mindste
ikke skylder virren med hove-
det og rykken med nakken. Et
par af dem er eksemplariske,
resten nedlægges efter tur.

Indenfor de næste 4 uger
har 12 ud af 17 voksne katte
knuder i nakken, vores dyrlæ-
ge kontaktes, men kan ingen
forklaring give på problemet.
Efter 6 måneder er de flotte
knuder forsvundet, kun I
voksen han har en ekstrem
knude endnu, som dog ikke
generer ham mere.

Vi vil med dette indlæg ger-
ne i kontakt med andre, der
har samme problem inde på
livet, eventuelt få lidt skriven-
de debat igang, idet vi mener,
at hvis problemet er udtalt
landet over, er det måske no-
get, der bør bringes på højere
plan, så man igen kan få vac-
cineret sine dyr uden proble-
mer.

I hdb om at hørefra
andre lidelsesfæller
Mariønne og Berit

PS. Vi har netop læst Dansk
Kennel Klubs medlemsblad
HUNDEN april/87, hvor et
medlem har skrevet om sam-
me problem, hvilket straks fik
os til at skrive, da vi som hen-
de mener, at andre må være i
samme situation.

DER INDKALDES HERMED TIL

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING

I Odense Kongreshus, Asylgade 7-9, 5000 Odense C, kl. 14.00 den 12. marts 1988

med dagsorden iflg. vedtægter § 8.
De indkomne forslag udsendes til medlemmerne sammen med oplysninger om ste-

det, hvor generalforsamlingen afholdes, inden generalforsamlingen jvf. § 8, stk. 3.
H. Sofie Sneum, formond
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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
i brug. fordi katten altid spiser
op.

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

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

tilhiskas - hvis du elskeren kræsen kat.
Master Foods a-s, Fabriksparken 10, 2600 Glostrup
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Episoder ved en flytning

»Muller«

Jeg har lyst til at delagtig-
gøre andre katteejere i et par
problemer i forbindelse med
vores flytning.

Jeg har 5 persere, selvfølge-
lig alle meget intelligente og
hver for sig en personlighed.
Det synes vi vel alle om vore
egne katte. Hovedpersonerne
er Ricco, en hankat på 1 år,
og Muller en blå perserdame
på 3 år. Ricco, er den >>smuk-
ke og følsomme<<, Muller den
>>grimme ælling«, men meget
charmerende, klog og fræk.

Vi skulle flytte sidst på
sommeren, og da vi ikke kun-
ne byde Ricco samme gode
forhold det nye sted med
»egen stor lejlighed og løbeg-
ård<<, besluttede vi os for alle-
rede i April at afbryde hans
udstillingskarriere (2 Cacib'-
er) og gøre ham til»hyggeon-
kel<<, og han blev kastreret.
MEN, han blev ved at marke-
re, og jeg havde på fornem-
melsen, at gulvvask flere gan-
ge daglig for vores vedkom-
mende skulle fortsætte i al
evighed. Vi flyttede, og håbe-
de på en bedring efter 2 kraf-
tige hormonkure, - men Go'
morgen, - hver gang drengen
havde været alene hjemme i et
par timer (dog sammen med
de andre katte) og hver eneste

nat, var der både store og små
visitkort.

Vi nåede frem til ca. 1. nov-
ember, og så blev vi enige om,
at da det nu kun var om nat-
ten, han grisede, var det nok
for at fortælle os, at han var
sur over at være isoleret om
natten.

Vi besluttede nu, at give
ham en sidste chance og løbe
risikoen og lade ham gå sam-
men med de andre med åbne
døre også til soveværelset,
inden den SIDSTE tur til dyr-
lægen måske ville blive aktu-
el.
OG MIRAKLET SKETE. -

Første nat kom han ind i
soveværelset og erobrede før-
stepladsen i sengen på hoved-
puden, de to små damemisser
kunne da godt få lov at blive
der, altså forudsat de blev i
fodenden af sengen. Det blev
ikke til ret meget søvn for os
den nat. Fra den dag var han
renlig, og i løbet af 14 dage
blev han som en killing igen,
ælter i dynerne, leger som en
killing, og er så kælen, at det
næsten sommetider er for
meget af det gode. Og vi har
næsten fået en ny kat igen -
stor, flot og fræk. Om han
skal på udstilling igen, ved jeg
ikke rigtigt. Kattens velvære
rangerer for os højere end ud-
stillinger og flotte kokarder,
selvom det er sjovt at være
med.

Anden episode er om Mul-
ler. Vi har skiftet til et andet
mærke i kattegrus efter vi
flyttede, finkornet og lækker,
ingen problemer. Men for
nogle dage siden syntes vi da,
vi skulle bruge den sidste rest
af det gamle grus. Og vi tænk-
te ikke over, det kunne have

forbindelse med følgende:
Pludselig havde vi igen en
urenlig kat, og vi troede i før-
ste omgang, det var Ricco,
der havde fået tilbagefald.
Muller var godt nok noget
sær og sur. Vi talte om, at vi
hellere måtte få hende under-
søgt hos dyrlægen, for hun
havde det ikke godt, hun ville
ikke kæle, var stridslysten
overfor de andre katte og gik
sommetider og mjavede meg-
et højt. Det gjorde hun også
en eftermiddag, samtidig med
at hun skrabede som en vild i
et hjørne i køkkenet. Det slog
mig pludseligt, at hun ville
fortælle mig, hun ville have
sit gamle WC med det nye
grus tilbage igen. PJAT, sag-
de min mand, men han var
stærkt optaget af at se fod-
bold, så det kunne jeg ikke ta-
ge mig af. Jeg gik ud i bryg-
gerset og hentede det gamle
WC med det nye grus, og ind-
en jeg var færdig med at fylde
grus i, sad damen oppe i det
og besørgede stort. Efter at
have fjernet dette, bar jeg
WC'et ud på plads. Muller
fulgte med, op i kassen og tis-
se, og så gik hun helt og alde-
les amok. Hun legede i bak-
ken som et barn i en sandkas-
se, mens to katte sad og gloe-
de forbavset på hende. Da
hun var færdigt med at lege,
kom hun ind i stuen, sprang
op på mit skød, gnubbede sig
ind til mig og lagde sig til at
spinde. og hun har ikke tisset
på gulvet siden.

Var der nogen, der sagde,
at katte ikke kunne tænke?
Det er bare os mennesker, der
sommetider er så dumme, at
vi ikke forstår kattesprog.

Elno Lykke
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rAm§53.

DET BEDSTE DU KAN GøRE

rAmsi3.

CAT FOOD

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

oo_
03"

PET
FOOD

IMPORTØR

STÅRBYVEJ 1

4735 MERN
TELF. 03 79 N T1

@Tlu lans Canønr 1986
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FORSTAG TIL

I(ØBSAFTALE

Opdrætter/sælger Køber

Navn: Navn:

Adresse: Adresse

Postnr. og postadresse Postnr. og postadresse

Telefon Telefon

Kattens navn

Fødselsdato Reg.nr Køn Farvenr, og farve

Jeg, køber af ovenforbeskrevne kat, forpligter mig ved omplacering eller aflivning
til først at kontakte opdrætteren.

Navn Dato

tr
Katten anbefales ikke til udstilling og/avl p.g.a.

Navn

Pris kr

Dato

Fra dags dato, 7 dages fortrydelsesret.
Køberen afleverer killingen på sælgers bo-
pæI. Pengene tilbage - 500 kr. til dækning
af omkomstninger.Yægt g
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Ja, hvorfor giver vi ikke
vore katte naturens egne pro-
dukter til forebyggelse af syg-
domme, eller behander dem
med naturmedicin, hvor dette
kan lade sig gøre? Svaret må
være: Fordi vi ikke v6d,hvad
vi skal anvende.

Hermed nogle forslag:

HVIDLØGSTABLETTER
gør katten modstandsdygtig
mod de infektioner, der oftest
fås på udstillinger. Begynd 14
dage før udstillingen med at
give katten 6n tablet om da-
gen; øg derpå doseringen til I
tablet to gange daglig nogle
dage inden udstillingen og gå
ned på I tablet om dagen i l0
dage efter udstillingen.

EUKALYPTUSOLIE, der
er stærk antiseptisk, virker
forstærkende på ovenstående
behandling. Anvend da I drå-
be om dagen i kattens mad.

HVIDLØGSSAFT: På selve
udstillingsdagen og efter
hjemkomst fra udstillingen
aftørres kattens øjne, næse,
mund og trædepuder med en ,

tot vat tugtet med fortyndet
hvidløgssaft eller

CITRONVAND: saften af I
frisk citron blandet med
varmt vand forholdet I del
citronsaft til 2 dele vand.
Denne opløsning kan også
bruges på vatpind til at rense
ører med.

ROSEMARIN: afkog af ros-
marin (2 håndfulde rosmarin i
ca. 3 dl vand) kan bruges som
loppeshampoo.

En håndfuld rosmarin
blandet med 2 håndfulde næl-
deblade og ca I liter vand ko-
ges under tætsluttende låg.
Lad dette afkog hvile natten

Naturmedicin til katte
r hvorfor ikke?

over, hvorefter det sies. Vrid
et vaskeskind op i noget af det
og poler korthårskattens pels
med det; giver pelsen ekstra
glans. Kan også bruges som
skyllevæske til langhårskatte.
tilsæt da lidt safran for at pel-
sen bliver silkeblød.

Rosmarin i maden modvir-
ker dannelse af skæI.

TROLDNØD: lotion af trold-
nød er også et udmærket mid-
del til ørerens.

Troldnød blandet med kao-
lin til behandling af hankatte-
hale (også hunner kan have
hankattehale!). Bland de to
ingredienser til en slags pasta,
smør det på det angrebne om-
råde. Lad dettørre ind natten
over. Det tiloversblevne
>>pudder<< børstes af næste
dag og halen er da helt affed-
tet.

HONNINGVAND til katte,
der let bliver køresyge. I te-
skefuld honning opløses i I
spiseskefuld kogende vand.
Den mixture kommes i lidt
koldt vand og gives til katten
at drikke aftenen før og om
morgenen på udstillingsda-
gen. Andre midler mod køre-
syge er pebermynteurt, urte-
kultablet eller urtemavetab-
letter.

ENEB,IER til at desinficere
udstillingsburet med. Fire
håndfulde enebær koges i ca.
I liter vand i l0 minutter. Stil-
les til afkøling natten over
med tætsluttede låg. Væsken
sies og kan nu anvendes til de-
sinfektion, da det er bakterie-
dræbende. Kan man ikke få
enebær, kan timian og salvie,
som også er bakteriedræben-
de, anvendes. Fremgangsmå-
den er den samme som oven-
for; brug da 2 håndfulde timi-
an og 2 håndfulde salvie.

Er der nogen blandt op-
drætterne, der kender flere
urter, der kan anvendes til
katte, vil jeg meget gerne høre
om det! Ovenstående har jeg
samlet i uddrag fra forskellige
udenlandske katteblade; mon
ikke de fleste nævnte urter
kan fås hos materialisten?

Susanno Bugge

JEG MENER:
På trods af de lidt kedelige
rammer for juleudstillingen,
jeg havde selv forestillet mig
at det var en udstillingshal,
synes jeg, det var lykkedes be-
styrelsen og studiekredsen at
camouflere lokalet godt. Jeg
syntes også, at det opstillede
spisested fungerede fuldt på
højde med de »professionel-
le<< vi møder på andre udstil-
linger. GODT KLARET!

Jeg synes dog, at der fra
udstillernes side kunne have
været gjort lidt mere ud af at
vise, at det var en juleudstil-
ling«, det drejede sig om; jeg
tænker her på, at ikke ret
mange havde medbragt jule-
pynt.

Helle Thomsen, Viborg.

PS....
Vil I læse en virkelig dejlig
bog om en kattefamilies hver-
dag med deres oplevelser om-
kring en flok siameserkatte,
så læs: >»Katte i huset<<, af Do-
reen Tovey. Den er skrevet
med kærlighed til dyrene,
men med en ironisk distance,
der gør, at man mange gange
må le højt over de tossede si-
tuationer, der beskrives. Kan
lånes på biblioteket.

Elna Lykke.
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Stamnavne 1987'og
deres ejere

Cat Colette
Christiansbjerg
Chrone
Classonsborg
Claudio

Bakken§
Ballastores
Bamsebo
Barbosa
Bartigon
Bassein
Belle Balou
Bennet
Berenthz
Bersennas
Brilliant

Daddyd
Dan Marshall§
De Chantilly
DeFideli
De Marborini
De Monique
De Poitscour
Di-Di Malou
Dixie Nova
DoCat
Dusty

Adelheid Kefas
Althea
Ambæk§ Design
Assentoft
A Teje
Azezo

Jan Klitgaard
Mette Marie Jørgensen
Karen Marie Ambæk
Kaj Damsgaard
Diana G. Jensen
Lone Sørensen

Mona Precht
Anna M. Sørensen
Lis & Evald Gregersen
Erik Pedersen
Pia E. Thomsen
John Kaiser
Mette Nielsen
Solveig Gregersen
Eli Berenthz
Anne Mariette Iversen
Kis Jensen

Inga Mikkelsen
Mona Sørensen
Mette Ølholm Chrone
Tina Vesselbo
Susanne Simonsen

Hblle Madsen
Jette Højbjerg
Helle Thysen
Dorthe Moeskjær
Marianne Riis-Nielsen
Monica Nielsen
Bjarne Brøndgaard
Lone & Hans Erik Jørgensen
Vinni Ruby
Dorrit Carlsen
Bente Petersen

Margit Høeg Christensen
Irene Knudsen
Margit Kv. Madsen &
Carsten Stæhr

Mette Fage-Pedersen
Ania Ohlsen
Bodil Flyvholm Nielsen

Marianne Rundstrøm
Laila Poulsen
Ulla Johannesen
Joan Rasmussen
Hanne Rtitz Andersen

Hans Henrik Dige
Kirsten Kaae
Henrik Viborg

Birgit Nielsen
Eva Kornum
Benny Jørgensen

Torben Rasmussen
Dorrit Clemmensen
Karen Jensen
Susanne Bertz Hansen
Kirsten Mathiesen
Kirsten Bruun Møller &
Per Kirkemann
Palle Beiskjær

Ebony
Elkjær
6-Malus

Fages
Ferrymaster
Flyvholm

Genesis
Ginarda
Gjallerhornet
Gotokuji
Gulistan

HD
Hesseldal
Honolulu

Jacaranda
JojisikoS
Jørlau

Kara
Karolinekilde
Katahdin
Kestila Tahia
Kikki
Kirkemann

Kritho
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Priapos
Punica

LangstedvejenS

Larenco
Le Cotonneu
Lights On
Liltmann
Limara
Limi

Lion Bongo
Lubecka

Magnificat
Marcharloles
Memory
Monella
Mussehøjend
My Favorite
Miss Voss

Nimtofte
Nørager

Ottobrøker

Polypody

Pussycat

Rafina
Reseda
Rimino
Rosenlund

TomKat
Torsani

Tucana

Uhre

Vedby
Veronica
Villabyen§
vilja
Von Acqua Blue
Von Bjerregaard
Von Due

Sapipo
Schopping
See Nuan
Seraya
Siki af Jamanda
Sjøgaard
Sneum
Solitkon
Stella Nova
Stentoft
Storbank
Sunrise
Svejgård
Sydeiiham
Søndbjerg Mølle
Søndermølle
Sølvstrøm

Susanne B. Rasmussen &
Mogens Andersen
Irene Schmøkel
Jan Rene Larsen
Jette Kristensen
Bent L. Jensen
Lis Iversen
Birger Lind &
Anne Mikkelsen
Anna Benniche
Randi Kruse &
Uwe Flindt

Kirsten Nielsen
Grethe Rasmussen
Jeanette & Peter Thingholm
Mona Agerholm
Jens Peter Kolding
Tine Olsen
Vita Voss

Bente Nielsen
Ulla Holmgaard

Sonja Axelsen

Dorthe Nielsen
Lone Ranum
Ulla L. Jensen
Lotte Laursen

Esther Gade
Erik Jørgensen
Grethe Pedersen
Dorrit Rosenlund Petersen

Anne-Lise Larsen
B. Vølkers
Esther Ikjær
Dorte Hagen
Jette Pedersen
Anna Marie Sjøgaard
Dorthe Sneum
Hanne S. B. Thomsen
Finn & Dorte Madsen
Asta Stentoft
Kira Storbank Jessen
Ketty Brandt
Ole Fynbo Nielsen
Connie Mortensen
Charlotte Yde
Anni Andersen
Orla Larsen

Kåte & Tommy Pedersen
Anni Andersen &
Torsten Simonsen
Mona Mortensen

Henriette B. Sørensen

Else Jørgensen
Vinie Dam Andersen
Bente Nielsen
Karla Møller Sørensen
Helle Øehlenschlæger Larsen
Hanne Bjerregaard
Britt Moberg Htilsen



Von Himmelblå
Von Louisiana
Vossevangen

Yellowsun
Ysatis

Watamu

Østrup

Ålstrup

Inger Mølholt Bak
Anne Louise Andersen
Ely Leegaard

Susanne Ranum
Bjarne Iversen &
Annette Møllenberg

Crethe Højgård Jensen

Susanne Østrup

Aase Madsen

GENETIKSERIEN FORE-
IGN WHITE må desværre
udgå i dette nummer grundet
pladsmangel. Fortsættelse
følger ved en senere lejlighed.

Redoktionen.

Efterlysning:
OPDRÆTTER OG

STAMTAVLE

Pjuske: født ca. 14.2.82.
Ejer: Loise og Kim Staun-
skjær Nielsen, Skamby.

Opdrætter af blåcreme per-
ser, lyder naYnet »Pjuske« og
er en årgang ca. l98l kat, da
hun i 1982 blev steriliseret
samt øretatoveret, og dyrlæ-
gen skønnede katten til at væ-
re ca. I år på dette tidspunkt.
Historien er, som følgende:
»Pjuske« er en skøn, velvok-
sen og pragtfuld kat, som le-
ver såvel inde som ude, alt ef-
ter damens humør, og te'r sig

ellers mere som hund end kat.
Hun er bare dejlig, men sådan
har det ikke altid været. Da vi
fik hende, var hun mildt sagt
en djævel, som slog efter alt,
der bevægede sig. Hun var
meget tæt på en aflivning, da
alle i familien var bange for
hende, men vi holdt gudske-
lov ud - og dejligere kat skal
man lede længe efter i dag.

Nå, men katten havde jo en
stamtavle, som vi selvfølgelig
ville modtage. Vi rykkede 3
gange. Hvorpå vi fik at vide,
at den måtte ligge andetsteds
og rode. Det var i Pjuskes
forrige hjem, - HVADBEHA-
GER? Vi kontaktede så denne
nye person, som så henviste
til en tredie o.s.v. Ergo KAT-
TENS 6. HJEM ER HOS OS.
Pludselig forstår man kattens
mærkelige adfærd!!! Ikke-
sandt, så mange forskellige
hjem, I GUDER. Nå, men in-
gen i hele verden anede noget
om en evt. stamtavle, fødsels-
dato el. lign. Så måtte vi gå en
anden vej, via Pjuskes øreta-
tovering. Denne var så foreta-
get i 1982 (måske i forbindelse
med kattens sterilisation).

Kattens værn lå inde med
navnet på personen, som eje-
de katten på daværende tid.
spunkt, nemlig Lis Jessen,
som vi jo selvfølgelig tog om-
gående kontakt med. Jo, hun
skulle selvfølgelig nok lige se

efter stamtavlen, om vi ville
ringe et par dage efter, så vid-
ste hun besked. Som sagt, så
gjort, opringningen blev fore-
taget, og vi troede, at nu var
den megen sporen efter Pju-
skes fortid endelig slut. Men,
ak fru Lis Jessen var mildt
sagt direkte grov og fortalte
os i korte træk, at hun hver-
ken gad beskæftige sig
med,hvor hun havde købt
Pjuske,eller hvornår hun var
født, og hvis der ellers var
mere i vejen, kunne vi bare
komme og aflevere katten,
for den havde skam været dyr
nok, o.s.v., hvorefter damen
smækkede røret på., - og det
var så den samtale -, men vi
ville bare så gerne have Pju-
ske på en udstilling, og da
stamtavlen skol, følge katten,
kan jeg ikke se, hvorfor hun
skal opstilles i Noviceklasse,
og nu vil jeg selvfølgelig ikke
give op, når jeg kun mangler
at få lukket den sidste dør op,
vel?

Altså kære opdrætter, du
skulle bo et sted på Sjælland,
katten hedder Pjuske, er solgt
til en Fru Lis Jessen, Ulsøpar-
ken 2, 2660 Brøndby Strand
ar 1980-81. Håber dette brev
kan frembringe en dåbsattest
på skønheden.

Med venlig hilsen
Louise og Kim Staunskjær

Bredgode I 18, 5485 Skamby
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Mødekalender for studiekredsene:
l8/2 88. Nord
20/2 - Fyn og Sydøstjylland
l5/3 - Nord
l9/3 - Fyn
26/3 - Sydøstjylland
l3/4 - Nord
23/4 - Sydøstjylland
30/4 - Fyn
28/5 - Sydøstjylland
ll/6 - Sydøstjylland og Fyn
20/8 - Sydøstjylland
17/9 - Sydøstjylland
15/lO - Sydøstjylland
12/ll - Sydøstjylland
16-17/4 88 UDSTILLING JYRAK
Derudover arrangerer studiekreds Sydøstlylland i Juni 88 en udflugt.

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

>1v
CU
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Kursus for nybegyndere?

»Jeg har lige været til et ud-
mærket studiekredsmøde i
Frederikshavn, hvor vores
formand Hanne Sofie Sneum
fortalte os om udstillingen i
Fr.havn i december og gene-
relt om, hvordan det hele
foregår ved en udstilling.

Det er nogle meget lærerige
møder, studiekredsen holder,
måske især for os nye race-
katteejere og måske fremtidi-
ge avlere. Der er meget, man
gerne vil vide og lære - og
selvfølgelig helst på een gang.
Det er naturligvis ikke muligt.
Erfaring kræver jo tid.

For at starte et sted har jeg
købt Politikens Kattebog og
læst den forfra og bagfra. Det
er en virkelig nyttig bog, men
jeg synes, at det alligevel er
mest nyttigt at se tingene i
praksis og lytte til erfarne kat-
tefolk.

Jeg kunne derfor tænke
mig, at JYRAK prøvede at ar-
rangere et kursus - evt. et
weekend-kursus - for nybe-
gyndere og andre interessere-
de, hvor man hørte om det at
have racekat, f.eks. fodring,
pelspleje, avl o.s.v.

På opfordring har jeg der-
for skrevet dette indlæg til
Hvæssebrættet for at høre
blandt medlemmerne, om der
overhovedet i første omgang
er en tilstrækkelig stor inte-
resse for et sådant kursus,
inden man går igang med det
praktiske arrangement.

Jeg hører derfor gerne fra
evt. interesserede skriftligt el-
ler pr. tlf. Adressen er: Lise
Henriksen, Granvej 6, 9981
Jerup, tlf. 08 48 32 99. Man
kan evt. også give besked til
foreningens formand Hanne
Sofie Sneum.

Jeg ved godt, at de fleste
racekatteejere til enhver tid er
parate til at hjælpe en ny ejer
med råd og vejledning, hvil-
ket jeg også fik bekræftet på
ovennævnte studiekredsmø-
de, og at man altid kan hen-
vende sig hos den, man har
købt katten af, hvis der skulle
opstå problemer, men man
bryder sig ikke om at komme
rendende alt for ofte, fordi
man er bange for at komme
til ulejlighed. Måske synes
nogen, at det er noget pjat,
men det er jo nok dem, som

er ovre »den første svære
tid«.

På mødet faldt der iøvrigt
en bemærkning, som jeg har
tænkt meget over siden, men
som jeg også forinden lige-
som har fornemmet rundt
omkring på bl.a. udstillinger,
nemlig det, at der jo også var
de ejere, som ikke ønskede at
give deres viden videre til nye
ejere, fordi man var bange for
en fremtidig konkurrent i av-
len. Det er forhåbentligt ikke
tilfældet.

Konkurrence er sundt og
godt, når det foregår på det
rigtige plan, men vi ved alle,
at konkurrence desværre også
skaber jalousi og misundelse,
og så er vores dejlige hobby
med kattene lige pludselig ble-
vet en forretning, hvor man
vogter over hinanden, og det
kan jo ikke være meningen.

Vær derfor med til at mod-
arbejde disse misstemning-
er, og lad os derfor samarbej-
de til gavn og glæde for men-
nesker og dyr«.

Lise Henriksen
Frederikshavn

studiekreds

Esben og Frederik Løvehjerte
Mette Bjerg, Sjølund
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Billeder fra
Frederikshavn udstillingen
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Årets Kat i JYRAK lg87
l. Eur. CH Chantina Justinian

ejer: Mette & Kirsten Foldager
2. Eur. CH San T-Ree Blues

ejer: Anne Margrethe Hansen
3. Chant Dar Ome§ Sir Charriere

ejer: Anne-Mette Ranum
4. CH Purr Posie of Melampus

ejer: Oda Tange
5. Int.Ch Daphne af Fuga

ejer: Gurli Nielsen
6. Eur. CH Kianda§ Asterix

ejer: Lis Rhymer Friis
7. Alstrups Annabela

ejer: Frydenlund/Nielsen
8. Gr. Int. CH Diana De La Val

ejer: Inge Lise Laursen
9. CH Belissa v. Arathar

ejer: Erik Nissen
10. Ch Brighitta von Tripwitt

ejer: Dorrit Clemmensen og
Ernst Jørgensen

Havanna OKH
19.00p-5 uds.

BIåOKH
18.00 -6

Chinchilla perser
17.25 -4

Sort perser
t7 .20 -6

Ebony OKH
16.67 -3

Rød aby
16.50 -4

Bruntabbymasket siam
16.25 -5

Lillamasket colourpoint
15.83 -8

Lillamasket siam
15.60 -6

Rød aby

15.60 -6

Årets kastrat i
JYRAK 1987

l. Tanholt'Gorm
ejer: Søren Thomsen

2. Int.PR Havana Sphinx
ejer: Mette Foldager

3. Gr.Int.PR Daik af Orkedør
ejer: Erik Nissen

4. Pisello af Romeo
ejer: Dorrit H. Carlsen

5. PR Bellamis' Jumping Jack
ejer: Dorte og Jesper Kaae

Ursula of Kivio
Kis Gammelgård

British Blue
19.00 -3

Havanna OKH
r6.50 -5

Brunmasket siam
16.40 -6

Blåmasket colourpoint
16.00 -4

Rødmasket siam
14.75 -4
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Et flot eksemplor af en Cor-
nisk Rex.
Ejer: Eleno Neumonn.
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Fåd6r8tion International€

FOllno, Swits

Still€t 1934

Indbyder til InLernaLional racekaLt-cudstillinq i: Fredericia

Lørdaq den 15 april - søndag den 17 april I9BB

TID & STED: Fredericiahallen
Vesbre Ringvej 100
7000 [redericia

Aben for udsLillere : Lørd. 07.00 - 18.00 Sønd. 09.00 - 18.00
Åben for publikum : Lørd, 10.08 - 18.00 Sønd. .I0.00 - I8.00
Dyrlægekonl-rol : Lørd. 07.00 - 09.00

BEI4ÆRK VINLIGST: at a]le l<aLLc skal være i deres bure senesL kl.09.]0, hvor
bedømmelserne ber;ynder. De udstillecle kat.t.e må hjeml-aqes naLLen mellern lør(lag
og sønd:rg, så[remL et hjemtagcl. skiIL anbcinges i burel or; såfreml kaLLe(ne)
p;iny er l-iI sLerlt: sønclag l<1. 09.)0.

TIt,MtLDING: TILMtLDINGS[ILANKEI KAN RtKVIRtRtS ll0S

JYtIAX's medlemmer jrrdsenrler LJlmr:lding tiI: llenrik KoJdborq
Dronning Louises \/ej 19
5000 0dcnse C,
Llf. o9tr20tJ.

Pledlemmer af andre klubber t.ilmelder qennem egen klub.
IiUSK VtNl-IGST, l-IUSK VtNLIGST, lltJSK V[NLICST: at påføre forældres opdræts nummer

(FARV[ NR. )

ts[MÆRK: absolut.
sn=* #å:;l::,;'.'rT:lll'"n""'"' ; li:::ff ::l I il::i:
Ved al'melrJj.rrrle efLcr 7 nrarl-s rnå ucisLil-lere påregne al- kunne lræfte
ior udsl,i.l I rnq;sqebyret..

Dommerl isl-e :

VilIy Honkonen

Gun berg Pet.Lerson

Jørgen Jensen

Sven IigiI Nordby

Jannie Tj.mmermann Schep

Marc PoIh

hia.LLraud SaLl-Ier

Karina Bjuran

lrlagner

F inland
Sverige

Danma r k

Norge

llol lancl

L uxenborr,;

Vesttyskland

Norge

Øsl-rig

Korthår, Siam 0Kl.l

langhår, SemiIanghår

Langhå r
Semilanghår

Lanqhår, Semilanghdrr, Koi't:lrår

langhår

Langhår', Semilanghån, Siam OKH

Langlrår, Semilanghår

Siam 0Kll

RET TIL INDRINCIR FORBEIiOLDIS IIET I iL ÆNDRINGER FORBLIIT]LDIS



UDST I LL I NGSG[BYR :

Dkr.
Dkr.
Dkr.

pr
Pi'
pr

00
00
00

160
110

70

ka t-

I{USKAT
kaL eksLra

J.90,00 pr. KULD

.190,00 pr. UAiIYKLASSt

(l'4in. 2 ki IlinqeL)

Dkr

l-lrr-is bedømmelse i: veteran-, pensionist-rav-Is-,
eller opdræl-s klasse ønskes.
Dcnne kLasse er l'or ki. llinger -i alderen ) - 4
månerler. (Min. I kil.l j.nqcr'pr, kr.rld)
Dcnne klasse er or;så lor kiIlinger i alderen
f - 4 måneder, her bliver tloq krrn ån kitling be-
døml- sammen med de øvr.i.qe LiImeIdLe kiJ.ljnger.

Ved irrrlbct.alinq af rlkr. 20,00 kan kuldet ngså
beclømtncs i knldk-lassen, såfremL der en min.J kil-
jinger l-iJsLede. Ønskes merc end ån killing tre-
rløml-, bel-aIes dkr, 150,00 pr. eILerfølgende
kiIIing.

Dkr

[]vens[.åendo udsLilljnqsr;ebyr ska] vær'e indbeLalt serresl- marrdag den 7 mart.s I9BB på

JYRAK's KasseLer v/Llena Neumann
Fyrparken )54
6710 fsb.jerq \/.
Ttt. o5t52649

HU:;K VENLiGSI : aL udiylde modtagerdelerr med rJiL navn & adresse. på l'orhånd Lzrk.

DYfIL/TGTKONTROL :

l-ør'daq k1.07.00 - 09.00, hvor sl-aml-avle oq qyldig vaccinal-ionsaLt.est. skal. f'remvises. Vac-
cinaLjon mod kat-Lesyge SKAL være l"oreLaqeL rnindsL 14 daqe og højsl 2/Lo irl før udsLillinqs-
clal-oen. VaccinaLi.oncn mod kaLLein[Iuenza anbel'a]es sLærkL.

Ki llirrgcr tød[: cILer 16.j;rnuar ]9t]B kan ikkc udl;Li llcs
f|tnl<aLLe der ammer cller hvis dræqLighed oversLj.qer 4/fire uger, kan ikke udst.illes,
Monor('hid{rtlanl<aLl-e over 6/scks rnåneder l<an ikkc udsLilles. IIUSK derfor aL mcdbrirrge monor-
ch.idaLt-esL.

KaLtc frr: rabiesramLe områc1cr,r;amL kaLLc f'ra udlandel-rskal være rabiesvacc,inerede i hen-
holcJ Ii] ga:Idende regler.
IIIMILRK VINLIGS[ : afvjses en kal- i. dyrlæclekont-rollen,ellcr såfremL dyrlætJen konst:rt.orer en
hvilkcn som helst sygdom ho:; katterr på udsl-iIIitrgen, vil l<aLl:en oq allc anclre kal-Le lra sam-
me ejcr,/oprJra:l,l-r:r blivc borLvisL omtlåerrde.

PR,{MIIR:

Ivlodtaqes meqel- qr:rne or1 nrecl sLrlr r1læde !|!. 5ålrenrL clisse øns;kes nredLaqel. i kaLaloget,
sl<a.l merJdeLr;e afr;ivcs Lil prærn j e:;ekrcLæren serresL manclaq rlorr 7 rn;rrt-s l98B

B i rqr [- Semak
Øsl:erbakke 24
6Jl 0 Broaqcr.
IIt. 04441651.

Kal.alogmerJl-aqne præm-[er qivcs kurr t-it kal-t-e tler har opnitcL excellerrL ] - ocl kurr l-i1
dommerudkårnc virrclcrr:. Sl-år flere Iiqe (f.eks. han/CAC & hun/CAC) t-rækkes cler 1od om

p ræmi en .

l l0 iIL/0\/tRNA I N 1NG :

KonLakL venligsl- TurisLkonLoret i Fredcr.ic.ia, Axelt-orv,7000 Frederrcia,
Jyrakmirltlar; på HoLcI L:rndsoJdaLcn, Norr;t:sr;rrcle l, [-redericia:
pl is .[]5,cro kr'. [or mirJdaq incl. ka[[e, drikkevarer ikke ibercqrret.
AlIe som ønskcr aL dell-age, becles l-ilmeltle siq hos Lene Jørqensett
Til. 09180752, Dcposil-utn: 50,00 kr-, pr. persor'r.

I lt . o5921J77

I

I

I
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AN\ONCt,Il:

Annoncer Lil kaL:rloqet morlLages med qlæde. Fardirl rcpro klarL mat_eriale (SORI-HVID AI'IRyK)
sendcs Lil urJsLillinqssekret.aren. Henrik Kolclbong

Drorining Lourses vej 19
5000 0densr: C.
Itf. 09132053,

) spalLer. )J x 2O cm. dkr. 100,00
) spa1t.er. Il x l0 cm. dkr. 200,00
2 spaller:. B x 6 cm. dkr. I30,00 sLørre annoncer el'Ler aftale.

DOMMIRASSI STENT TR

Stewarder er HEGfT ve-Ikomne
sekretæren.

Skrifllig antnodninger sendes gerrnem egen k-lub Lil udstillings-

DOMMIRILIVtR:

Der er DtS\/ÆRRt overl-egnet til denne uclsLj.llirrq.

HJÆLPERE:

tR NEGEI VILK0MNE, da vi all-id mangler prakLisk assist.ance før, under og el'Ler udsLillingen
Opsl-iIIing al udst.illingen finder sled l'redag den 15 april 1988, tra kt. 14.00.

PRAKIISKt OPLYSNiNGIR :

Br:rmåI: enkelt.bur
dobbcl Lirur

Medbrirtq : Burgardincr,Læppc,vand- og nradskåIe,qrusbakke,. fodersamt ikkc rnindsLO GODI I{UMøR

BEMIKR VI:NLIGST: kun kat-te med s:rmme opdræLs nr
Kuld ot_; babyklasserrre er undLagct-,

Kat.l-en udstilJ.es på udsLil.lcrcrrs er;eL ansi\/årr.

(rARVE NR.) kan udsLitles i sammc bur.

Kun kaLLr:, cler vcd berJømmolsens sLarl- bcfinrler sig i s.iL bur MtD si'' halsnummer om halsen,
vrl t;live bcdømL.

t]ill/ttlK : DOMI{ERENS LSE tR INAPPELAI}IL ! ! !

Kal-l-e'der er kunstigl- Forskønnet (iarveL, blegeL o.1ign.) oq/eIlcr o'rerdreveL pudreL, viI
ikkc blive bedøml-.

At;rer;r;i.vr: kaiLt: k:rn tkkc br:rlørnnrr,rs. !iåfrcrrt. 2/t.o :;tcwardcr il<kr: lrar kurrncL Lar;r: l<irlt.r:n url
;rf srt- [rur, l<arr dcnrre kirL ikkc dciLacir: i knnkurrcncen.

INGIN kal-Le mi] i.jcrncs f ra udsl-ill irrgen føn lørdag kl. 18.00 og søndar; l<1. t8.00. DeLLe
gælder 0GSA k-illinger, der sælges på rrdsLi-lIingen.

Iøvrigt henvises til FIFe's udsLillinqsreglel og FTLIS DANICA's LiIlægsregler.

NoLcr ven-[iqsL: aL de i indbydclscn angivne prj.ser er incl. moms.

15x6Ox60r:m
150 x 50 x 50 crn



Tresiktestik
ola katteartikler. Visender gerne en pris-- når det dreier siq om alt tilkatten. Rino til H

liste. Og leverer iaren direkte ved diridør.
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Hola-bussen leverer
alt i katteartikler frit
hver uge.
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I erhverYspraktik
på katteri

I9. klasse skal man som be-
kendt i erhvervspraktik.
Hvad skal man vælge? Skal
det absolut være noget fag-
ligt, eller må man vælge no-
get, der har med fritidsinte-
resser at gøre.?

Jeg er meget interesseret i

katte og har selv haft en per-
serkat i flere år. Jeg spekule-
rede derfor på, om det var
muligt at komme på et katte-
ri.

Sagen blev drøftet på sko-
len, og der blev givet grønt lys
for ideen.

Det næste problem yar at
finde et katteri, hvor jeg kun-
ne komme i praktik, for der
er mig bekendt ikke noget her
i Esbjerg området.

Efter nogen søgen fandt jeg
frem til Lis og Jørgen Niel-
sen, Otterup på Fyn. Lis måt-
te lige tygge lidt på ideen, men
besluttede sig til at tage mig i
praktik.

Det kunne ikke lade sig gø-
re i den uge, jeg egentlig skul-
le ud i praktik, men skolen
var velvillig overfor, at det
blev i en anden uge, selv om
der var almindelig undervis-
ning.

Endelig oprandt mandag

den ll. januar 1988, hvor jeg
skulle af sted. Jeg tog med
lyntog fra Esbjerg banegård
kl. 7.33, og blev hentet på
Odense banegård kl. 9.20 af
Lis og Jørgen.

Da vi først kom hjem til
huset i Otterup, fløj dagene
ellers af sted.

Jeg gik i kælderen hver dag
for at gøre rent ved alle >>mis-

serne«. Jeg skulle tømme tis-
sebakker, skifte aviser ud, gø-
re mad og vandskåle rene
(hvis Lis ikke var midt i en
opvask). Jeg børstede alle pu-
derne af på stole, i sengen, på
gyngehesten, og hvad de over-
forkælede katte ellers havde
til deres rådighed. Der skulle
også fejes, hvorefter der blev
vasket gulv. Alt i alt kunne
rengøringen godt tage l/z-2
timer, og når der så også skul-
le kæles med »uldklump-
erne«, var dagen hurtig væk.
Inden jeg gik i kælderen hver
dag, hjalp Lis og jeg hinan-
den med at forberede dagens
kattemåltid efter Lis's speciel-
le opskrift.

Når det så blev aften, og
jeg skulle op og skrive lidt
dagbog og lave lektier, kom
»Ida<< og »Fie« (2 af kattene),
og så gik den vilde jagt rundt i
værelset, indtil jeg gik til
køjs.

Den uge var både sjov, af-
slappende og lærerig. Jeg har
lært en masse om at frisere
langhårede katte, om den rig-
tige ernæring til katte og i det
hele taget om kattens pleje.
Det blev en fantastisk god
uge, og jeg vil slutte med at
rette en stor tak til Lis og Jør-
gen for det, jeg har lært og
for det dejlige ophold hos jer.

Inge Gravengaord
Esbjerg

Tilst Dyrep
06 24 15 '.l

ensron
1

a

Pension . Pelsplefe
Spec. løbegårde
også for katte
Dyrlægetilsyn.

Klipning

AGERØVEJ 2L
(Dyrehospitalet v/Bilka i Arhus)
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Opdrætsnumre for Britisk
Korth hr, Europæisk Kort-
hår og Orientalsk Korthår

No.
2t
2t
2t
2tb
2tb
2tb
2lc
2lc
2lc
28
28
28
2t
2t
2t
2tb
2tb
2tb
2lc
2lc
2lc
28
28
28

Farve
tortietabby
tortietabby tigret
tortietabby plettet
chokoladetortietabby
chokoladetortietabby tigret
chokoladetortietabby plettet
lillatortietabby
lillatortietabby tigret
lillatortietabby plettet
blåtortietabby
blåtortietabby tigret
blåtortietabby plettet
tortie silvertabby
tortie silvertabby tigret
tortie silvertabby plettet
chokoladetortie silvertabby
chokoladetortie silvertabby tigret
chokoladetortie silvertabby plettet
lillatortie silvertabby
lillatortie silvertabby tigret
lillatortie silvertabby plettet
blåtortie silvertabby
blåtortie silvertabby tigret
blåtortie silvertabby plettet

No.
2tE
2tE
2tE
2tBb
2tBb
2tBb
2lBc
2lBc
2lEc
288
28E
288
2tE
2tE
2tE
2tE
ztBb
2tBb
2lEc
2lEc
2lEc
28E

btch
tig
sp
btch
tig
sp
btch
tig
sp
btch
tig
sp
sv btch
sv tig
sv sp
sv btch
sv tig
sv sp
sv btch
sv tig
sv sp
sv btch
sv tig
sY sp

btch
tig
sp
btch
tig
sp
btch
tig
sp
btch
tig
sp
sv btch
sv tig
sY sp
sv btch
sv tig
sv sp
sv btch
sv tig
sv sp
sv btch

EUROPÆISK KORTTTÅN
Farve
tortietabby
tortietabby tigret
tortietabby plettet
chokoladetortietabby
chokoladetortietabby tigret
chokoladetortietabby plettet
lillatortietabby
lillatortietabby tigret
lillatortietabby plettet
blåtortietabby
blåtortietabby tigret
blåtortietabby plettet
tortie silvertabby
tortie silvertabby tigret
tortie silvertabby plettet
chokoladetortie silvertabby
chokoladetortie silvertabby tigret
chokoladetortie silvertabby plettet
lillatortie silvertabby
lillatortie silvertabby tigret
lillatortie silvertabby plettet
blåtortie silvertabby

Esben Løvehjerte
Mette Bjerg

Holder din
kat fefie?
Når du selv
holder fefie
Nu starter en helt ny kat-
tepension. Katteferie.
Specielt for din kat, når
du vil den det godt.
Katteferie er stedet, hvor
din kat får den bedste fe-
rie i hygge omgivelser,
således at du kan slappe
af, og nyde din egen ferie
i fulde drag.
Ring og hør næ,rmere
om forplejning og priser.
Vi glæder os til at modta-
ge din kat på:

Katteferie
v/Lis og Jørgen Nielsen
P. Hansens Gyden2T

5450 Otterup
09 87 t2 67

29
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288
28-e

sv tig
sv sp

bIåtortie silvertabby tigret
blåtortie silvertabby plettet

en sekundær bakteriel infekti-
on på de angrebne områder.
Herved opstår der kløe, og
katten vil med sin slikken og
kradsen lædere huden, så det
kan ligne en loppeallergi.

Diagnosen kan stilles med
Woodslampe for nogle svam-
pes vedkommende (M.Gypse-
rum 30-4090), men da det
langt hyppigere er M.Caris,
der er årsagen (den fluoresce-
rer ikke) er man som regel
nødt til at dyrke på et vækst-
substrat specielt til svampe -
eller tro på dyrlægens kliniske
blik. Problemet er desuden,
at svampene er langsomt vok-
sende, og der kan gå fra l-4
tger, før man har resultatet.
Så stol hellere på pelsens ud-
seende og gå straks igang med
en behandling.

Behandling: Lokal behand-
ling med 0,590 chlorhexidin-
shampoo (let giftig) Imaverol
til vask 4-8 gange med 3 dages
mellemrum har vist sig meget
effektiv og indtil nu uden bi-
virkninger selv hos killinger.
Men Imaverol er endnu ikke
registreret til kat, så ikke alle
dyrlæger vil udlevere det. Be-
handlingen er desuden i mod-
sætning til almindeligt kendte
midler billigere og har ikke te-
ratogen effekt (fosterskaden-
de) som Lamoryl har.

I tabletform fås Lamoryl
og Nizoral, som skal gives i I
måned hver dag semmen med
et fedtrigt måltid - øger opta-
gelsen af medicinen. Må ikke
gives til drægtige katte.

Til omgivelserne, tæpper
og puder, bør man samtidig
vaske i svampedræbende mid-
ler, her er atamonvand frem-
ragende, sprit, blixsæbe kan
også anvendes.

Er det besværligt at komme
ind i krogene, findes der en
meget effektiv røgbombe -
Clinafarm - der dog kun kan
anvendes i lukkede rum uden
mennesker og dyr, indtil der
er luftet ud. Den erstatter dog
ikke almindelig hygiejne og
rengøring.

ORIENTALSK KORTHÅR
No.
29e btch
29e tig
29e sp
29e btch
29e tig
29e sp
29h btch
29h tig
29h sp
29j btch
29j tie
29j sp
29e sv btch
29e sv tig
29e sv sp.
29e sv btch
29e sv tig
299 sv sp
29h sv btch
29h sv tig
29h sv sp
29j sv btch
29j sv tig
29j sv sp

Farve
tortietabby
tortietabby tigret
tortietabby plettet
blåtortietabby
blåtortietabby tigret
blåtortietabby plettet
chokoladetortietabby
chokoladetortietabby tigret
chokoladetortietabby plettet
lillatortietabby
lillatortietabby tigret
lillatortietabby plettet
tortie silvertabby
tortie silvertabby tigret
tortie silvertabby plettet
blåtortie silvertabby
blåtortie silvertabby tigret
blåtortie silvertabby plettet
chokoladetortie silvertabby
chokoladetortie silvertabby tigret
chokoladetortie silvertabby plettet
lillatortie silvertabby
lillatortie silvertabby tigret
lillatortie silvertabby plettet

Ringorm hos kat

af dyrlæge Helen Vogt, Sibe-
liusvej 16, 9700 Brønderslev.

Ringorm er en hudsygdom
forårsaget af svampevækst i
hudens øverste døde hornlag.
Lidelsen optræder hyppigst
hos unge dyr d.v.s, sympto-
merne ses hyppigst her, mens
de ældre katte har opbygget
en vis immunitet (forsvar), så
de kun er bærere for svampe-
sporer. Almindeligvis er den
største plage (især hvor man-
ge katte er sammen) koncent-
reret om månederne septem-
ber til januar - lopper fra juni
til oktober.

Symptomerne er ortest få,
men hårdt angrebne katte kan
få et >>mølædt<< udseende,
d.v.s. mange små tyndhårede
partier ogleller mange fedte-
de brunlige skæl over hele
kroppen.

Det starter som regle på po-
terne og i hovedet, hvor det
første man registrerer er
knækkede knurhår. Efter no-
gen tid vil man se små hårløse
områder og skællede pletter.

Ubehandlede svampeinfek-
tioner kan i værste fald give
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Et godt tilbud fra
Samson Transport

Samson Transport har
igennem de sidste 7 år haft en
special afdeling for transport
af levende dyr, pr. skib, fly,
bil og bane. Igennem disse år
har det hovedsageligt været
transport af mink, kyllinger,
heste, kvæg og kaniner, men
også andre dyrearter.

Disse dyr er hovedsageligt
blevet transporteret med fly
på såvel fullcharters som
splitcharters og schedule-
service, som er Samson Tran-
sport's speciale, men også an-
dre transportformer har de
ekspertice i.

Transport af levende dyr
kræver meget omhyggelig
planlægning med hensyn til
såvel tidsforskelle som udfær-
digelse af dokumenter. Alt ef-
ter, hvad man ønsker, kan

Samson Transport udfærdige
og ansøge om samtlige veteri-
nærdokumenter og tilladelser
til transport og grænsespediti-
on.

Denne eksportviden har
Samson Transport medarbej-
dere ansat til, udelukkende at
ajourføre sig med de til sta-
dighed ændrede veterinærbe-
stemmelser.

Ved hver transport, de la-
ver for en kunde, vil man få
at vide, hvor på turen ens kat
befinder sig, om den er fod-
ret, hvilken temperatur den
står under, hele turen.

Modtageren af katten vil få
besked, hvornår katten an-
kommer, og hvornår den vil
blive leveret på modtagerens
bopæI, før den forlader lan-
det.

Import er Samson Tran-
sport også behjælpelig med.
De har et verdensomspæn-
dende agentnet, f.eks. i
USA,hvor de har agentkonto-
rer i over 50 byer spredt over
hele USA plus eget kontor i
New-York.
Vedrørende indenrigsfragt af
katte, til f.eks avl har Samson
Transport kontorer i samtlige
danske lufthavne, som kan le-
vere katten ud til modtageren.

Hvis I ønsker flere oplys-
ninger eller ønsker at gøre
brug af den service, kan der
rettes personlig henvendelse
til:
Henrik Valeur, Samson Tran-
sport, tlf.05 33 13 44. Somvil
være behjælpelig med yderli-
gere informationer.

Annie Orthmann

Foredrug om FIP på den
veterinære højskole

Efter invitation fra Scan
Vet. til at deltage ved et fore-
drag om FIP, blev jeg sendt
til København den 26.11.87
på den veterinære Højskole.
Der var mødt ca. 80-100 dyr-
læger. Foredragsholder var
Dr. med. vet. Albert Oster-
haus, European Veterinary
Laboratories, Holland.

Det store fremmøde viser
den store interesse for vore
misser og den frygtede syg-
dom FIP. Som det fremgik af
foredraget, er de forskellige
tests dog tvivlsomme, idet der
stadis ikke helt kan skelnes
mellem de 4 forskellige viru-
sarter. Coronavira er endnu
ikke helt fastlagt. Man skal

efter Dr. Osterhaus være for-
sigtig med at reagere eller
overreagere.

Der blev vist mange skema-
er og kurver, men dette fore-
drag blev holdt for
dyrlæger,og som sådan var
det også spækket med fagudt-
ryk, som en lægmand ikke
har stor mulighed for at finde
ud af. Det var lidt vanskeligt
at følge med, idet foredraget
blev holdt på engelsk. Det vil
derfor være vanskeligt at ge-
ngive det helt korrekt, og jeg
mener ikke, man skal gengive
det urigtigt eller mangelfuldt
med så alvorlige problemer.

Det skal dog siges, at efter
Dr. Osterhaus' mening er der

ingen grund til at lægge alt for
stor vægt på de dyre tests, ti-
tertallet er alt for svingende til
at konstatere noget som helst.
Man kan sige, at dyret har
været i forbindelse med virus,
men ikke sige, om det bliver
sygt. Lad jer derfor ikke gribe
af panik.

Det materiale, jeg har, vil
jeg derfor sende til de af jer,
der ønsker det, og det kan fås
hos mig som fotokopi, hvis I
medsender frankeret kuvert
(7 kr.). Materialet er på en-
gelsk.

Mange hilsener og godt
nytdr til alle

Elena Neumonn, kosserer
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FIP r Feline Infektiøs Peritoritis
Smitsom bughindebetændelse

hos katte

Pr.Int. Alf v. Jotunheimen
Ejer og opdrætter: Katjo
Moik

Sygdommen blev første
gang beskrevet under dette
navn i 1963. I 1977 bevistes,
at det var en virus - i familie
med Coronavirus - som forår-
sagede sygdommen. I mellem-
tiden blev denne sygdom fun-
det hos alle kattearter, også
hos f.eks. de store rovkatte.

Navnet bughindebetændel-
se kommer af, at det starter
med store vædskeansamlinger
i bughulen, samtidig med at
der forekommer tydelig af-
magring. I mellemtiden er
man også blevet bekendt med
en anden form for FIP, ved
hvilken kattens samtlige orga-
ner bliver angrebet. Derfor
benyttes oftere navnet »Poly-
serositis«, hvilket betyder en
betændelsestilstand i hinden
omkring alle organer.

Den kliniske tilstand er fe-
ber på over 40 grader C., hvil-
ket ikke kan slåes ned med
antibiotika, manglende appe-
tit, utilpas, vægttab, hvide
slimhinder, som henviser til
en Anæmi. Ved 5090 af de sy-
ge dyr tiltager maveomfanget
p.g.a. vædskeansamling. Det-
te kan ofte snyde ejeren, som

tror, det er en velernæret til-
stand hos katten, men den op-
mærksomme iagttager vil
hurtigt se eller mærke, at ryg-
søjlen fremtræder knogleag-
tig.

Den anden såkaldte >>tørre
form<< for FIP er væsentlig
sværere at genkende, da man
ofte kun finder de før nævnte
symptomer. En sikker diag-
nose får man for det meste
først ved at udelukke andre
infektionssygdomme hos kat-
ten, og evt. foretage en immu-
nulogisk test.

Æt efter hvilke organer -
ved den tørre form - der er
særligt angrebne, finder vi
ved fremskreden sygdom for-
skellige symptomer, f.eks.
som ved en lungebetændelse
(her kan et evt. røngtenfoto
vise vædskeansamling i brys-
thulen), krampe eller ukont-
rollerede bevægelser, hvis vi-
rus sidder i hjernen, eller
øjendefekter specielt på horn-
hinden. Gruppen afkatte, der
er død af FIP, viser tilklæb-
ning i bughulen og mange de-
fekter fordelt overalt på orga-
nernes overflade.

Til FlP-komplexet hører
derudover også, at hunkatte,
der kommer i kontakt med
sygdommen, kan få aborter,
dødfødte, misdannede killin-
ger samt livmoderbetændelse.
I bestande eller opdræt, hvor
dette ofte opstår, bør man og-
så undersøge for FIP.

I de sidste to år er det blevet
bekræftet, at FIP er en syg-
dom i immunsystemet. F.eks.
er det påfaldende, at Morbi-
ditetsraten (antallet af dyr der
virkelig er syge) er lille. Det
kan forekomme, at ud af en
bestand på 15 katte bliver kun
I syg og dør.

Endnu i dag er infektions-

måden ikke opklaret. Sker det
gennem munden, gennem næ-
sen, eller er virus allerede i
kroppen? Videnskabsmænd
fandt i de foregående år i kat-
tens tarm Coronavirus, som
udløste diarre. Der består en
teori om, at disse virus p.g.a.
endnu uløste faktorer kan
ændre sig og så udløse FIP.
En anden udløser af sygdom-
men er stress.

Virus bliver efter hidtidig
kendskab udskilt gennem af-
føring og spyt. Inkubationsti-
den, (tiden fra katten bliver
smittet, til sygdommen bryder
ud) går fra 3 uger til 4 måne-
der. Den tyske katteklub l.
DEKZY skal i mellemtiden
have forelagt litteraturhenvis-
ning, som siger op til 6 måne-
der; det sidste er interessant
for opdrættere i tilfælde af
regres (erstatningskrav).

Til desinfektion kan bru-
ges: Chloroform, formalin,
chlorhexidine. Det er også
nok at varme op til over 59
graders C. i over en time for
at dræbe virus.

Min helt personlige
erfaring er:

I foråret 1982 importerede
jeg en Norsk skovkat, som 2
uger senere blev syg af FIP og
som, trods alt, hvad jeg kun-
ne finde af behandlingsfor-
slag i ind- og udland, døde.
Jeg vil vove den påstand, at
dette ikke ville være sket for
mig i dag.

Da begyndte jeg at beskæf-
tige mig intensivt med denne
sygdom. Kort tid derefter
blev jeg for første gang til-
budt en FIP-test fra et insti-
tut, og så begyndte mærkvær-
dighederne.

Man finder nemlig ved ruti-
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netest af fuldstændig sundt
udseende katte FIP-Titer i al-
le størrelser fra l:10 til l:1200
og mere.

1. tilfælde. Jeg forelskede
mig i en skovkat her i Tysk-
land. FlP-testen var ganske
ny. Efter min dårlige erfaring
fik jeg foretaget en test. Hvor
skrækkeligt: l:l200! Efter
den smule, man vidste den-
gang, burde katten allerede
være død eller meget syg.
Man gik dengang ud fra, at
alle dyr med et titer på l:400
og mere havde FIP, og ville
dø af det. Men hunkatten var
munter og kisteglad. Da jeg
ubetinget ønskede denne kat,
afstod jeg foreløbig fra mine
avlsplaner, og tog hende med
hjem. Titeren faldt. Efter 8
uger 1:400, efter 4 måneder
l:100, og da hun var 1 år var
titeren 1:10. Hun har haft 4
pragtfulde kuld nu.

En af hendes killinger blev
solgt til en opdrætter, hos
hvem der 2 uger senere ud-
brød FIP; 2 ungdyr døde.
Blodprøverne viste hos alle
kattene titer på l:400, l:800
og mere, kun hos min lille kil-
ling kom den ikke over l:100.
Det ville være interessant at
vide, om der ikke nedarves en
vis immunitet.

2. tilfælde. Jeg havde en
blandingskat, ca. 6 måneder
gammel. På et tidspunkt spi-
ste hun ikke mere, lå kun stil-
le hen, og min FIP angst var
stadigvæk stor. Titeren var på
l:800. Alle sagde: »»Hun har
FIP, få hende aflivet«. Jeg
troede ikke på det, og nøjere
undersøgelser viste hårboller i
aftarmsystemet. Titeren var
sandsynligvis blevet højere
p.g.a. dårlig næringsoptagel-
se med dårlig forsvarssystem
til følge.

I mellemtiden har jeg set
mange af disse tilfælde. Dyre-
ne er syge, og dyrlægerne fin-
der ikke straks årsagen til syg-
dommen, de testes og bliver
oftest alt for hurtigt aflivet.
Det høje titertal udløser altid
angst, især for de andre katte.

En nøjere undersøgelse løn-
ner sig altid! Jeg behandlede
en kat, der kun lige var und-
gået aflivning. Den havde en
vækstbetinget hjertesvaghed.
Titer på l:400. Hjertetablet-
ter og høje vitamindoseringer
var nok. 4 uger senere Yar
katten glad og munter igen. 8
uger senere kunne den leve
uden hjertetabletterne, og ti-
teren var under l:100.

Jeg vil ikke fremføre side-
vis af tilfælde. Jeg vil kun gø-
re klart, at en høj titer ikke er
grund til at lade katten aflive
straks.

Også jeg er magtesløs, hvis
jeg får et dyr, der ikke har
været rask i lang tid, der ikke
har spist i 1 uge, og hvis mave
er opspilet som en luftballon.
Så er det ganske enkelt for
sent, men desværre ses dette
oftest i praksis.

Men ingen panik ved:
1. Rutinetest, som viser et
højt titertal.
-De skal fodre godt og ud-
søgt, give høje vitamindose-
ringer og ved hjælp af homø-
opatisk medicin ft mod-
standskraften til at stige. Det-
te gøres efter nedenstående
skema.
Meget vigtigt: Ikke en eneste
transport i den periode. Der
foreligger en hollandsk un-
dersøgelse, som entydig
viser,at transporten får titer-
tallet til at stige. Man har
foretaget blodprøver før og
efter transporten.
2. Også når kattene allerede
er syge, men stadigvæk i be-
gyndelsesstadiet, kan meto-
den benyttes med held.
-Jeg fik i min praksis i februar
en kat, som allerede var af-
skrevet, fordi den var be-
handlet med alt muligt, og nu
havde et titertal på l:1600, og
allerede en smule vædske i
bughulen. Hun spiste endnu
en smule og var stadig op-
mærksom. Behandlingen vir-
kede, hun er idag meget glad,
spiser godt, og det sidste titer-
tal var l:200.

3. De kan også anvende be-
handlingen til alle øvrige kat-
te, hvis en af Deres katte skul-
le dø af FIP, eller hvis Deres
katte kommer i kontakt med-
andre syge katte.

Jeg tror, at alle katte bærer
virus i sig, mange gange kun
med et titertal på 1:10. Ved
stress - se transport - bliver vi-
rus aktiv og formerer sig. Mi-
ne undersøgelser går ud på at
vise, hvor meget titeren stiger
efter vaccinering. De første
resultater tyder derpå, oC jeg
tilråder derfor at vaccinere se-
nere, når titeren er sunket.
Jeg ville forøvrigt være tak-
nemmelig, hvis opdrætterne
gav mig en mulighed for at
foretage FIP-test på deres
katte, for at kunne forske vi-
dere i sygdommen.

HUSK! Et højt titertal bety-
der ikke: Deres opdræt er
smittet og dødsdømt, men de-
rimod: Kattenes modstandsk-
raft skal forbedres.

Homøopatisk
behandling
-Isolering
-Surgøring af omgivelserne,
idet man med en blomster -

sprøjte sprøjter med eddike-
vand. I ))sure(( omgivelser
formerer virus sig ikke.

-Pinligt rene toiletter, her
bliver virus udskilt og må ik-

ke kunne gensmitte.
-Indsprøjtning med I ampul
ENGYSTOL pl 1.,3.,7.,15.,
og 21. dagen.

-Dagligi2uger I tablet
ECHINACEA Dl, og der-
efter i 2 luger eller længere
daglig I tablet ENCHINA-
CEA D3.

-Det er et stort arbejde, men
det lønner sig.

Køtiø Moik
Praktiserende dyrlæge
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Tak til alle hjælpere ved
Frederiksh avnu dstillingen .

Uden jeres strålende og
slidsomme frivillige indsats
var udstillingen ikke blevet til
det dejlige, den blev, ja den
kunne simpelthen ikke have
fungeret. I nødens stund skal
man kende sine venner, og det
var virkelig rigtig, alle lagde
sig i selen og blev ved til den
bitre ende. En særlig tak skal
lyde til Erik Hald med flere,
vi håber, vi husker alle navne.
Elektrikere var ikke til at op-
drive, men Erik Hald var der
jo som en mis, og mange an-
dre ting sprang han beredvil-
ligt til, en tak til hans søde ko-
ne for hjemmebag. I mange
tilfælde var vi jo vidende om,
at hele familien deltog (dej-
ligt), således Grethe Kyks
søn, som trods handicap med
dårligt ben tappert tog sin sto-
re tørn i cafeteriet, ligeledes

Claus og Helle Møller Jensen,
der sled som små heste, i sær-
deleshed i cafeteriet med meg-
et mere. Fra Tuen kom Gerda
og Arne Klit, som beredvilligt
mødte Fredag aften trods stor
tidnød og arbejdspres. Jea-
nette og Peter Tingholm mød-
te ligeledes Fredag aften og
sled i det til den bitre ende
trods baby, og Jeanette skulle
gå steward dagen efter, (og så
siger man, der ikke er krudt i
de unge?) Uheldigvis virkede
første komfur ikke, så babu-
babu. Tak til den søde unge
dame, som stillede bil og kør-
sel til rådighed sammen med
en flink beredvillig stærk
mand, så vi hurtigt fik fat i et
nyere og bedre.

Familien Langhave mødte
talstærkt op søndag aften og
hjalp med burnedtagning. Vi

håber meget, at alle synes
godt om at hjælpe og vi hå-
ber, vi en anden gang kan reg-
ne med den trofaste stabile
garde, hvis det skulle blive ak-
tuelt på et senere tidspunkt.

Her fra os skal alle I dejlige
trofaste mennesker have en
hjertevarm tak, og vi håber at
se jer alle til vores studiek-
redsmøder, hvor mange af jer
så trofast har mødt op. Godt
Nytår 88 med mange hilsener
og gode minder.

Jyraks frederikshavnske
studiekreds v,/Norma Hassing
og Kis Gammelgård.

Samt sidst men ikke mindst
fra cafeteriet en tak fra Lene
Kattenhøj Lassen.

Kattegruset, der

* oplØses i vand !

* opsuger væde hurtigts !

* garanteret er asbestfrit

* Og BILLIGST I BRUG !

Pose med 25 kg. kr. 78'-

KATTEGRUSET

orl.nble! -q colourpint-
kl,lllnger .l,erllqhedwts t1l

!.19

Bestllltng nodtages gerne, henvendel§e tlL
KNUD XRONVANG - SILKEBORGVEJ 516 - 8220 8&ABRÅND

TLF. 06 ,25 62 g6
... stedet, hvor du køber d.tt kattegru3 lll
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Spørgsmål tit
genetisk brevkasse

Hvilke killinger får man, når man parrer perser og colourpoint
sammen?
Perser med skjult gen for Colourpoint, kaldes i det nedenståen-
de for colourpointhybrid, men der er ingen synlig forskel mel-
lem en perser og en colourpointhybrid.

Perser + Perser

Perser + Colourpoint
Perser + Colourpointhybrid

Colourpointhybrid +
Colourpointhybird

Colourpointhybrid +
Colourpoint
Colourpoint + Colourpoint

Chokolade + chokolade

Chokolade + lilla

Chokolade + sort (m. gen
f. chokolade)

Chokolade + blå (m. gen
for chok.)

Chokolade + chokolade (m.
gen for blåt)
chokolade + sort (m. gen
for chokolade og blåt)

100 9o Perser

100 9o Colourpointhybrid
50 9o Perser, 5090 Colour-
pointhybrid
25 9o Perser, 50 Vo Colour-
pointhybrid, 25 9o Colour-
point

50 9o Colourpointhybrid
50 9o Colourpoint
100 9o Colourpoint

Hvad får man, når man parrer de nye farver chokolade og lilla
til de andre farver persere?

Chokolade + sort 100 9o sorte (med gen for
chokolade
100 9o sorte (med gen for
chokolade og blå)

100 9o chokolade
100 9o chokolade (med gen
for blåt)

50 9o chokolade, 5090 sorte
(med gen for chokolade)

50 9o sorte (m. gen for
chock. og blåt), 50 9o
choko-
lade (m. gen for blåt)

50 9o chokolade, 50 9o

chokolade (med gen for blåt)

25 Vo sort (m. gen for cho-
kolade) 25 9o sort ( m. gen
for chokol. ogblåt),25 slo

chokolade, 2590 chokolade
(m. gen for blåt)
100 9o sorte (m. gen for
chokolade og lilla)
100 9o blå (m. gen for cho-
kolade)

100 9o chokolade (m. gen
for blåt)

100 9o lilla

Chokolade + blå

Lilla + sort

Lilla + blå

Lilla + chokolade

Lilla + lilla
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Tilføjelse til
artiklen
»»Med åbne

a

øJne((

At der sjældent fødes kil-
linger med åbne øjne, står
der. Men det stemmer faktisk
ikke, det sker jævnligt, men
at øjnene kan tage skade, er
ens egen skyld.

Hvis - og når man læser Po-
litikens håndbog, forekom-
mer det mig, at der står: Pøs
pd killingernes øjne, dæk fø-
dekassens åbning til, eller stil
den mørkt.

Jeg har allerede i 1977 haft
en i et kuld og hele 3 i kuld E
med åbne øjne, og ellers er de
kommet jævnt. Og jeg ved, at
også dette er sket tidligere hos
andre opdrættere. At de små
killinger allerede har øjnene
åbne ved fødslen kan være og
er stort set på grund af, at
hunkatten ofte går længere
end de 63 dage. Mine går ca.
68-70 dage fra sidste parrings-
dag. Til sidst et godt råd til al-
le med små nyfødte killinger
med åbne øjne: Lad killipgen
være i fred i kassen, for selv-
følgelig vil den have et dødt
udtryk i øjnene, det kan men-
neskebørn faktisk også have,
når de er helt nyfødte, de regi-
strerer heller ikke meget.

Inge-Lise Andreosen

Spørgsmdl om eventuel bei-
handling er sendt til dyrlæ-
gebrevkassen, Svoret kommer
i bladet ved en senere lejlig-
hed.



Lilla + sort (m. gen for
chokolade oe blåt)

Lilla + sort (m. gen for
blå0

Lilla + sort (m. gen for
chokolade)

Lilla + blåt (m. gen for
chokolade)

Lilla + chokolade (m. gen
for blåt)
Chokolade (m. gen for blåt)
+ sort (m. gen for choko-
lade og blåt)

Chokolade (m. gen for blåt)
+ sort (m. gen for choko-
lade)

Chokolade (m. gen for blåt)
+ blåt

Chokolade (m. gen for blåt)
+ Blå (m. gen for choko-
lade)

Chokolade (m. gen for blåt)
og chokolade (m. gen for
blåt)

Sort (m. gen for chokolade
og blåt) + sorte (m. gen for
chokolade og blåt)

Sort (m. gen for chokolade)
+ sort (m. gen for choko-
lade)

Blåt (m. gen for chokolade)
+ blå (m. gen for choko-
iade)

25 9o sorte (m. gen for cho-
kolade og blåt), 25 slo blå,
(m. gen for chokolade),
25 9o chokolade (m. gen for
bl t) 25 9o lilla
50 9o sorte (m. gen for
chokolade og blåt), 50 9o blå
(m. gen for chokolade)

50 9o sorte (m. gen for cho-
kolade og blåt), 50 9o cho-
kolade (m. gen for blåt)

50 9o blå (m. gen for choko-
lade), 50 9o lilla
50 9o chokolade (m. gen for
blåt), 50 9o lilla
25 9o sorte ( m. gen for cho-
lade og bl t) 12% 9o sorte
(m. gen for chokolade),
25 9o chokolade (m. gen for
bl,å't) lzvz 9o blå ( m. gen
for chokolade) 12% 9o lilla
12% olo chokolade.

25 9o sorte (m. gen for cho-
kolade), 25 vlo (m. gen for
chokolade ogblåt), 25 olo

chokolade, 25 9o chokolade
(m. gen for blåt)
50 9o sorte (m. gen for cho-
kolade og blåt), 50 9o blå
(m. gen for chokolade)

25 9o sorte (m. gen for cho-
kolade og blåt), 25 slo blL
(m. gen for chokolade),
25 9o chokolade (m. gen for
blåt), 25 9o lilla.
25 9o chokolade, 50 9o cho-
kolade (m. gen for blåt),
26 slo lilla.
6% slo sorte, l2Vz 9o sorte
(m. gen for blåt), l2Yz slo

sorte (m. gen for chol:olade)
25 9o sorte (m. gen for cho-
kolade og blåt), 6V+ slo cho-
kolade, 12% olo chokolade
(m. gen for blåt), 6% slo

ble\ l2V2 9o blåt (m. gen
for chokolade),6Ye 9o lilla.
25 tlo sorte,50 9o sorte (m.
gen for chokolade,25 9o

chokolade.

25 slo bll,50 9o blå (m. gen
for chokolade), 25 s/o lilla

Ricco.
Ejer: Elna Lykke.
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Hvordan Grand Old
Moso blev til en Manx kat

Der er sikkert nogle tilskue-
re på Katteudstillinger, der
tror, at en Manxkat er en
stumphalet kat, derfor tror
jeg, nogle har kigget på Mo-
so, da han på et par udstillin-
ger har siddet side om side
med en Manxkat. Jeg tror da
gerne, at han på sit udseende
og blide temperament har
solgt nogle af jeres killinger -
for dejlig er drengen -.

Til læsernes orientering er
Moso en 8 årig Burmakat.
Han blev skam født med en
lang flot hale - en der også af
og til kunne være »rsmæld<« i.

Men, ak, I måned efter,

han på Udstillingen i Herlev
1983, blev BIO og bedst i
modsat køn af øvrige Korthår
(hans 2. BIO for at blive
Gr.int) kom han hjem efter
morgenløbeturen. Halen lige i
vejret-tyk som en flaskerenser
- da opdagede jeg, hvor tynd-
håret halen var.

Alt blev læst om »Fedt-
svans« - alt blev prøvet. Man-
ge dyrlæger blev rldført.
Nogle havde aldrig set noget
lignende - en dyrlæge på Vest-
kysten, sagde, at behandlin-
gen Yar at amputere halen -jeg
flygtede fra ham i rædsel.

Værre og værre blev det -

materien nærmest væltede ud
af halen. Podning-resistens-
bestemmelse - sulfapræpara-
ter, penicillin i sprøjter og
tabletter, betændte parti bort-
opereret, koldbrand - åh, ve -
det endte alligevel med at ha-
len måtte amputeres - dyrlæ-
gen på Vestkysten fik ret.

Moso fik det hurtigt godt.
Tog straks 500 g på i vægt -
således at han nu vejer 5500 e -
uden hale.

Det var grueligt så meget
Moso måtte igennem for at
komme til at ligne en Manx
kat.

Sterna Gilbe

M N EUYE OEII åTTTEUOE EIER NF Eil

PEGU YOIUIA kllllng
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- så udvælg dig snarest den bedste af killingerne

Avlshan: Brun Burma lnl. ch. Moso al Pegu Yoma
3x BlO, 1 xBlR, 3xNOl',! BlS, 3xvinderal avlskl. i 1984
Bedste øvrige korthårskat i modsat køn 3-Falke 1981
Bedste øvrige korthårskilt I modsat køn Herlev 1983

Avlshan: Creme Burma ilrt. ch. Honosty v. Ashadjah
Ex 1, BIO i killigekl. i Harnburg 1984
Cac, BIO Odense 1984
Cac Herlev 1985
Champion KB hatlen 1985
Cacib Randers 1985
Cacib Hamburg 1985
lnt. ch. BtO Hillerød 1985
Cagcl,b BelSien 198?
hgci.b Aarhuc L987
Cagclb og Box 198?
L Freder1kshawnl

trFA test ne6o

Af Pegu Yoma

Kllllnger: fødl narts ,88 ef ter
int. ch. Honesty y. Ashadiah og

Nørrs Red Daf ne

Burmakatteopdraet i farverne
brun - blå - tortie. rød - creme

Sterna Gilbe
Millonsvej 21 . 8270 Højblerg
ilf 06 27 10 02
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Best of best
Nr. l. Nr. 2. Purr Posie of
Melampus. Opdr: l.
Ejer: Oda Tange.
Nr.2. Nr. 302. Ch. Valentin
v. Samland. Opdr: 13 SO.
Ejer: Astrid Jåger, BRD.
Nr. 3. Nr. 362. Ch. Brighitta
von Tripwitt. Opdr: 23a
Ejer: E. Jørgensen.
Nr.4. Nr. 407. Gr. Int. Ch.
San-T-Ree Blues. Opdr: 29a
Ejer: A. M. Hansen.

Bedste voksne langhår.
Nr.2. Purr Posie of Melam-
pus. Opdr: l.
Ejer: Oda Tange.

BOX LH Nr. 144. Kongshøj
Sweetheart. Opdr: 12a
Ejer: Madsen & Stæhr.

Bedste LH kastrat.
Nr. 2l. Aninos Cici. Opdr: 2a
Ejer: Bøjstrup & Andreasen

BOX kastrat. Nr. 99. Kribens
Tommy. Opdr: l0
Ejer: A. M. Ranum.

Bedste LH ungdyr 6-10 mdr.
Nr. 138. Galapagos Face to
Face. Opdr: l2b.
Ejer: Grethe Kyk.

Bedste LH killing 3-6 mdr.
Nr. 188. Galapagos Unique
Opdr: 12 Hbl.
Ejer: Gitte Bundgaard.

Bedste LH veteran.
Nr. Petstars Hanky Panky
Opdr: 3.
Ejer: Bente Jensen.

Bedste LH pensionist.
Nr. 258. Int. Ch. & Int. Pr
Gigi af Kivio. Opdr:2a
Ejer: Lene K. Lassen.
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Bedste LH kuld.
Nr. 262. Rytterhøjs
Opdr. 3 & l2b.
Ejer: Grethe Kyk.

kuld.

Yinder LH avl.
Nr. 271. Int. Ch. Tabaqui Fi-
reball. 93.1 point.
Ejer: Grete & Kurt Hansen.

Yinder LH opdræt.
Nr. 276. Stamnavnet Galapa-
gos. 94.4 point.
Ejer: Gitte Bundgaard.

Bedste voksne semilanghår.
Nr. 302. Ch. Valentin v. Sam-
land. Opdr: 13 SO.
Ejer: Astrid Jåger, BRD.

BOX SLH. Nr. 322. O'Rus-
sets Michelle. Opdr: 13 BA
BP.
Ejer: Birgitte Johansen.

Bedste SLH kastrat.
Nr. 285. Klumpelus. Opdr: l3
NF A.
Ejer: S. Nordentoft.

BOX kastrat.Nr. 310. Løve-
hulens Eli. Opdr: 13 MC A.
Ejer: B. Hansen.

Bedste SLH ungdyr 6-10 mdr.
Nr. 320. Løvehulens Iffi.
Opdr: l3 MC B.
Ejer: B. Hansen.

Bedste SLH killing 3-6 mdr.
Nr. 325a. Crones Alfredo.
Opdr: l3c SP.
Ejer:M&D.Crone.

Bedste SLH kuld.
Nr. 325. Crones kuld. Opdr:
13 c.
Ejer:M&D.Crone.

Bedste voksne korthår.
Nr. 362. Ch. Brighitta v.
Tripwitt. Opdr:23a.
Ejer: E. Jørgensen.

BOX KH. Nr. 379. Honesty
v. Ashadjah. Opdr: 27f .
Ejer: Sterna Gilbe.

Bedste KH kastrat.
Nr. 332. Tanholt
Opdr: 16.
Ejer: S. Thomsen.

Gorm.

BOX kastrat. Nr. 373. Kale-
wa af Pegu Yoma. Opdr: 27.
Ejer: Sterna Gilbe.

Bedste KH ungdyr 6-10 mdr.
Nr. 348. Serpil of Akis. Opdr:
28.
Ejer: H. & K. Oxenbøll.

Bedste KH killing 3-6 mdr.
Nr. 327. Bagoas Fairys Kiss
Opdr:14a.
Ejer: E. & H.J. Gade.

Bedste voksne Siam/OKH.
Nr. 407. Gr. Int. Ch. San-T-
Ree Blues. Opdr: 29a.
Ejer: A.M. Hansen.

BOX Siam/OKH. Nr. 399.
Int. Ch. Belissa v. Avathar.
Opdr:24c.
Ejer: A. & E. Nissen.

Bedste Siam/OKH kastrat.
Nr. 394. Gr. Int. Ch. Daih af
Orkedør. Opdr:24.
Ejer: A. & E. Nissen.

Bedste Siam/OKH ungdyr 6-
10 mdr.
Nr. 412. Winnetous Ebony
Image. Opdr: 29 sb.
Ejer: A. & E. Nissen.



Bedste Siam/OKH killing 3-6
mdr.
Nr. 404. Dan Thais Tabby Do
Do. Opdr: 32 BP.
Ejer: Nielsen & Frydenlund.

Bedste Siam/OKH kuld.
Nr. 416. Xiques kuld.
Ejer: A. Ehlers Olsen.

Bedste huskat han.
Nr. 388. Sværn.
Ejer: I. & P. Christensen.

Bedste huskat hun.
Nr. 390. Mulla.
Ejer: E. Høngård.

MIS Frederikshavn.
Nr. 334. Bassøes
Opdr: 15.
Ejer: K. Gaasedal.

Basse.

Øvnge nominerede katte.

Langhår, voksne.
Nr. 17. Gr. Int. Ch. Aninos
Chanto. Opdr: 2 a.
Ejer: Ingrid Thiainen.
Nr. 54. Never Minds Memory.
Opdr:4.
Ejer: Pia Højer.
Nr. E0. Beatesmindes Ghost-
buster. Opdr: 6dd SM.
Ejer: J. Schmidth.
Nr. 31. Jelles Captain Cool.
Opdr: 3.
Ejer: Aase Guldhammer.
Nr. 93. Moris Li Cat von Cho-
razan. Opdr: 10.
Ejer: L. & W. Friis.
Nr. 195. Galapagos Cheeta.
Opdr: 13.
Ejer: G. Petersen.
Nr. E6. Kongshøjs Trunte.
Opdr:9.
Ejer: M. Madsen.
Nr. 115. Chant Dar Omes Fe-
odora. Opdr: l0 SS.
Ejer: A. Frandsen.
Nr. l7l. Adamas Alette.
Opdr: l2a cr.
Ejer: M. Skjødt Petersen.

Nr. 98. Chant Dar Omes Lin-
da. Opdr: 10.
Ejer: G. & K. Hansen.

LH kastrater.
Nr. 3. Chiko of Grafitty.
Opdr: 1.
Ejer: S. Ranum
Nr. 30. Gr. Int. Pr. Petstars
Hanky Panky. Opdr: 3.
Ejer: Bente Jensen.

LH ungdyr 6-10 mdr.
Nr. 192. Galapagos Æf Al-
pha. Opdr: l}aHar.
Ejer: B. Pedersen.
Nr. 5. de Gazeau§ Facette.
Opdr: l.
Ejer: Rægård & Rasmussen.
Nr. 70. Adamas Marthou.
Opdr; 5.
Ejer: M. Skjødt Petersen.
Nr. 28. Lidial af Stapris.
Opdr. l3b STP.
Ejer: J. Holt,

LH killinger 3-6 mdr.
Nr. 47. lsaura v. Dell. Opdr:3.
Ejer: I. M. Østergaard.
Nr. 7E. Beatesmindes Isabella.
Opdr: 6d SD.
Ejer: Lone Linckert.
Nr. 176. Von Leerbeck Arkil-
lius. Opdr: l2acr.
Ejer: G. Bundgaard.
Nr. 110. Cheanese of Greysto-
ke. Opdr: 10.
Ejer: A. & L. Friis.

Semilanghår voksne.
Nr. 29E. Gustaw Wied Felis
Jubatus. Opdr: 13 NF B.
Ejer: Nordbø & Madsen.
Nr. 306. Malaras Silver Fox.
Opdr: l3MC A.
Ejer: R. Henriksen.
Nr. 278. Gramroligheds Ama-
lie. Opdr: l3c BP.
Ejer: Lone Klein.
Nr. 317. Løvehulens Fanny.
Opdr: l3MC B.
Ejer: V.H. Jørgensen.

SLH ungdyr 6-10 mdr.
Nr.3M. Bini: Opdr: l3SO K.
Ejer: K. Hentze.
Nr. 296. Ora Pamina. Opdr:
13NF AW.
Ejer: Irgens-Bergh.

SLH killinger 3-6 mdr
Nr. 321. Løvehulens Janus.
Opdr: l3MC BW.
Ejer: B. Phillipsen.
Nr. 313. Hevengifts Spirit.
Opdr: l3MC A.
Ejer: K. Jensen.

Korthår voksne.
Nr. 347. Britsybes Boopy-
Doopy. Opdr:22b1.
Ejer: O. & E. Henriksen.

KH kastrater.
Nr. 363. Ch. Bogart af Fre-
denslund. Opdr: 23a.
Ejer: M. Pouelsen.
Nr. 381. Vixi af Hunter.
Opdr:27h.
Ejer: M. Larsen.

KH ungdyr 6-10 mdr.
Nr. 360. Aurifers Fair Du-
chess. Opdr: 23.
Ejer: G. Barlach.

KH killinger 3-6 mdr.
Nr. 36E. Taco Villas Gentiana
Blue. Opdr: 23b1.
Ejer: Lone Sørensen.

Siam/OKH voksne.
Nr. 414. Blue Felecitys Ariel.
Opdr: 35.
Ejer: Anne Henriksen.

Siam/OKH kastrater.
Nr. 402. Pr. Bellamis Jum-
ping Jack. Opdr: 32a.
Ejer: D. & J. Kaae.

Siam/OKH killinger 3-6 mdr.
Nr. 406 Dan Thais Elaiza.
Opdr:29
Ejer: Nielsen og Frydenlund.
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Jugoslaviens anden
nationale udstilling

På sidste FIFe generalfor-
samling i 1987 blev Jugoslavi-
en desværre ikke optaget som
FlFe-medlem, - der manglede
kun I stemme. Dette fik
Østrig til ved Herbert Stein-
hauser at tilbyde Jugoslaver-
ne protektion, således at de
kunne trække deres stamtav-
ler gennem 6VEK, som ligele-
des ville supervice en national
udstilling for ZYEZE FELI-
NOLSKIH DRUSTEV
SLOVENIJE.

Udstillingen blev fastlagt til
den 28.-29. november 1987 i
Chelje. Jeg blev inviteret der-
ned som dommer sammen
med det tjekkiske ægtepar hr.
Mahelka og fru Mahelkova.

Efter en lang, men dejlig
køretur blev vi hjertelig mod-
taget og indlogeret på et ho-
tel, der hedder TURSKA
MACKA (tyrkisk kat).

Selve udstillingen var en
fantastisk oplevelse. Der var
ialt udstillet 215 katte, hvoraf
kun 2 var korthårskatte, re-
sten var persere. Alle katte
var placeret i udstillingsbure-
ne med fine gardiner, som
klubbens bestyrelse selv hav-
de syet.

Glæden var også stor hos
familien Alexander Beccari'2,
da de modtog Salween Black
Clark - en Ebony (den eneste
OKH i Jugoslavien), som Stis-
se Leiditz havde skænket
dem. Clark vakte behørig op-
mærksomhed på scenen, for
hanvarjo korthåret, slank og
elegant og havde grønne øjne.

Jeg skulle dømme creme,
blåcreme og alle colourpoint-
varianterne. Alle katte var
sunde og raske, dog manglede
nogle af dem vitaminer og
kunne have en bedre pelssoig-
nering. Dette er for nogle af
opdrætterne et problem, fordi
det kan være svært at skaffe
de rigtige præparater.

Ungdyrene var flotte, og
jeg havde 5 oppe til nomine-
ring. Alle var gode nok til at
blive nomineret, - de kunne
sågar have konkurreret på li-
ge fod med vore i Danmark.
Det blev min lille chokolade-
maskede colourpoint, der løb
af med sejren, og hun blev og-
så til min store glæde Best in
Show ungdyr.

Jeg havde 3 dygtige stewar-
der. De 2 af dem var veteri-
nærstuderende. Branka Haf-

na og Vanja Kniz. Den tredie
var klubbens formand Tatja-
na Ferengya.

Det gjorde godt at se den
store glæde, jugoslaverne ud-
viste overfor deres katte. De
var meget stolte over at være
så heldige at have en kat. Ud-
stillingen blev heldigvis også
besøgt af mange katteinteres-
serede, og spørgelysten var
stor for at vide mere om pel-
soignering, fodring m.v.

Det var en stor oplevelse at
få lov til at deltage på denne
udstilling, hvor alle havde
gjort deres yderste for at ska-
be en god udstilling.

Jeg ønsker Jougoslavien
held og lykke i fremtiden, og
jeg håber, at de må blive op-
taget som medlem af FIFe på
generalforsamlingen i år.

Hanne Sofie Sneum
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Sadat og Gadaffi
kommer til Yanløse

Jeg indvaderer Københavns
Hovedbanegård en tid-
lig morgen i november, med-
bringende 4 katte, en mellem-
pudel og »Jysk hjemmestyre,
Ja tak!«-badge på transport-
kassen. Jeg skal på udstilling i
Hørsholm og skal bo nogle
dage hos min veninde, Eva.

Da hun henter mig, siger
hun, at nu bliver der l0 perse-
re og 3 hunde i lejligheden! -
Den siver ikke ind, men det er
jo også tidligt - for jeg ved da -
når jeg tænker mig om - at
Eva kun har 4 persere og 4 + 4
er da (endnu) kun 8. Da jeg
ikke har opfattet pointen, må
hun »»skære det ud i pap<<, at
hun har fået 2 persere mere.
Det begynder at rotere hos
mig, og jeg kommer frem til
ovenstående. - Stort spørgs-
målstegn.

Eva fortæller, at Danilo
(rød kastrat) havde haft urin-
vejsproblemer, så hun var ta-
get til Landbohøjskolens kli-
nik. I venteværelset havde
hun hørt, at en mand ville ha-
ve sine to perserkatte klippet
(de var gået i filt) - eller afliv-
et. Landbohøjskolen klipper
ikke, men det gør Eva. Så hun
henvendte sig til manden, fik
kattene med hjem og begynd-
te arbejdet. Ved hjælp af en
»>opsprætter« (et hjælpered-
skab når man syr) blev de to
»filtbundter« i løbet af de næ-
ste ca. 8 timer forvandlet til to
persertypede korthårskatte: I
blå og I creme.

Kattene havde delvis været
overladt til sig selv, mens ejer-
ne var en måned i udlandet.
De havde fået mad, - men for
lidt kontakt og soignering.
Især var det gået ud over den
creme. Pelsen kom af i 3 styk-
ker og afslørede, at man hav-
de forsøgt at udbedre skader-

ne med en saks - uheldigvis
havde man ikke kun klippet i
pelsen - hvad nogle grimme
huller i huden vidnede om.

Dagen efter ringede ejeren
og fortalte, at han ikke ønske-
de dem tilbage. Eva siger til
ham, at han i så fald må sende
stamtavlerne, så hun har en
mulighed for at komme af
med dem og få sine udgifter
dækket lidt ind. Der går næs-
ten 14 dage, før han kommer
med stamtavlerne, og i den
mellemliggende tid har forsøg
på at at opspore manden, giv-

et som resultat, at han ikke
eksisterer.

Nå, men det hele er endt
godt, - nu mangler Eva bare
et godt hjem til dem. Det
drejer sig om to kastrerede
hankatte, født i april/maj
1986. De har efterhånden
overvundet deres skyhed og er
meget kærlige når kontakt er
opnået. ,

Historiens titel? Eva bor i
Vanløse og den tidligere ejer
havde døbt dem Sadat og Ga-
daffi.

Helle Thomsen, Viborg

ELAMPUS
ifarvenle: rØd-
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.blå.blåcreme.
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Hanne Haibert
Bøgebakkevej 1

DK-4700 Næstved
Denmark

Tell. 03 721641
I
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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 kon-
sulenter, der gerne hjælper al-
le med råd og vejledning. For
fremtiden skal opdrættere,
der har brug for hjælp til far-
vebestemmelser af kyllinger,
selv betale 50 kr. Jyrak beta-
ler resten under forudsætning
af, at man benytter den nær-
meste boende konsulent. Har
du sygdomsproblemer, hen-
vend dig da til den nærmeste
smådyrslæge.

KONSULENTER:
Inge-Lise Andreasen,
Arnkilsmaj l, Hestehave
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 3t 43 93.

Norma A. Larsen,
Overmarken l,
6670 Holsted.
Tlf. 05 39 35 15

Lis Rhymer Friis,
Bøgebjerg 7.
5471 Søndersø.
Ttf. 09 89 15 03.
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Susanna Bugge,
Kærlodden 7,
8320 Mårslet.
Tlf. 06 27 2819.

Studiekredse
NORDJYLLAND:
Norma Hassing,
Tværvej 7,
9900 Frederikshavn.
Tlf.08 421318.

Kis K. Gammelgard,
Bovingsgade 4,
9900 Frederikshavn
Tlf.08 4205 t0

FYN:
Hans Peter Dylmer Gade,
Ny Kongevej 29,
5000 Odense C.
Tlf. 09 t4 64 26

ÅrsoRc:
Dorte Kaae,
EsbjeSgparken 5,
9220 Nborg.
Tlf. 08 15 93 18.

MIDTJYLLAND:
Mitzie Andersen,
Ulvedalsvej 38,
7470Karup j.
Tlf. 06 6623 80

Helle Thomsen,
Rugvænget 4,
8800 Viborg.
Tlf.06 67 s804.

SYDØSTJYLLAND:
Aase Christiansen,
Slåenvej 1, Hvidbjerg,
7080 Børkop.
Tlf.05 957306.

ARHUS:
Gurli Nielsen,
Græsmarken 211, Tilst,
8381 Arhus V.
Tlf. 06 2439 s2.

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

Championgalleriet
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

iorslag 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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Genetisk rådgivning
henvendelse:

HELLE MØLLER-MADSEN
Munkebjergvej 94,
5230 Odense M.
Tlf. 09 l3 l0 05.

Nyt fra studiekredsene:
STUDIEKREDSE:
Hanne Kristensen har med-
delt bestyrelsen at hun ønsker
at fratræde som studiekreds-
leder. Bestyrelsen takker hen-
de meget for hendes arbejde
for JYRAK i det forløbne år.

Elena Neumann indkalder
til møde, hvor vi håber at få
valgt en ny studiekredsleder.

Der er ligeledes kommet ny
studiekredsleder i Odense,
nemlig Hans Peter Gade. Be-
styrelsen ønsker ham held og
lykke med studiekredsen.

Vi vil samtidig takke Kis
Østerby varmt for det store
arbejde, hun gennem årene
har lavet for JYRAK.

STUDIEKREDS
MIDTJYLLAND:

På nuværende tidspunkt er
der ikke fastsat nogen dato,
men vi arbejder på at få det
(for længe siden) lovede dyr-
lægeforedrag stablet på bene-
ne. Endvidere Yar der ønsker
fremme om genetik. Vi er sta-
dig åbne for nye ideer.
PS. Mitzie nedkom den 5/l
med en velskabt dreng. Prima
type.
Mitzie Andersen
Tlf. 06 66 23 80.
Helle Thomsen
Tlf. 06 67 58 04.

STUDIEKREDS NORD.
FREDERIKSHAVN:
D. 18. Februar kl. 19.30
Huset Skolegade 8, Frederiks-
havn.
Foredrag om burmeseren og
british shorthair v/Poul Chri-
stensen.
D. 15. Marts Fifedommer Al-
va Uddin, Sverige, taler om

colourpoint.
D. 13. April dyrlæge Helen
Voight. Kattens sundhed og
sygdomme.

STUDIEKREDS FYN:
Kære medlemmer på Fyn!
Jeg håber, at I har overstået
julen og nytåret godt, så vi
måske nok en hel del forsin-
ket, kan komme igang med
studiekredsmøderne igen.
Programmet for foråret 1988
ser således ud:
Lørdag den 20.2.E8 kl. 14.00
på Odense Friskole. »Op-
drætterens mareridt<<. En
gennemgang af alt papirar-
bejde i forbindelse med op-
dræt. Stamtavlerekvisition,
stambogsføringsregler, udstil-
lingsregler etc. etc. ved Hanne
Sofie Sneum.
Lørdag den 19.3.EE kl. 14.00
på Odense :Friskole. >»Burme-
seren«. En spændende kort-
hårs kat, der ikke er så mange
af. Ved Birgit Neehammer,
Kbh. Ejere af burmesere i stu-
diekredsen, er velkomne til
at tage dem med, så har vi jo
også noget at kigge på.
Lørdrg den 30.4.8E kl. 14.00
på Odense Friskole. »>Alter-
nativ medicin til dyr« Et nyt
spændende område indenfor
dyremedicinen, ved Jørgen
Nielsen, Smidtstrup, tidl.
Højby Dyreklinik.
Lørdag den 11.6.EE kl. 11.00.
>»Sommertur<<. Som sidste år
besøger vi igen en række op-
drættere, for at få en hyggelig
snak om vores fælles interesse
- katte!

Vi starter hos undertegnede
og kører efter en kort oriente-
ring videre. Opdrættere, der
er interesserede i at få besøg,
samt de, der er interesserede i
atlægge bil til, bedes henven-
de sig til mig inden 15. maj
1988, så jeg kan nå at lægge
en lille »slagplan«.

Cem dette »program«
godt, da jeg først sender et
nyt ud i forbindelse med stu-
diekredsmøderne i efterårssæ-
sonen. Skulle det blive væk,
eller er der andre spørgsmål

eller problemer, er I velkom-
ne til at ringe til mig.

Her til slut vil jeg lige min-
de om, at vi på mødet den
30.11.87 blev enige om, at vi
skulle betale 5 kr. pr. møde til
studiekassen.

Med venlig hilsen
Hans Peter Dylmer Gade

Ny Kongevej 29
5000 Odense C
Ttf.09 14 64 26

STUDIEKREDS
SYDØSTJYLLAND:
Så er programmet klart til den
kommende sæson. Igen i år
holder vi.til på DEPOTGAR-
DEN Lollandsgade i FREDE-
RICIA (over for sygehuset),
tidspunktet det sædvanlige kl.
13.30 - ca. 16.30 på alle lørda-
ge, som anført nedenfor.

PROGRAM
20. februar 19EE
Lis Rymer Friis.
Vi skal høre om og se hendes
dejlige abyssiner. Kom og få
en hyggelig kattesnak, også
selv om du har en anden race.
26. marts 19EE
Dyrlæge Peter Kirk Bygholm
Dyrehospital
Fødsler på godt og ondt. Vi
lægger op med ca. 5 min. til
hver afjer, der har oplevet en
god el. »dårlig« fødsel. Lad
os høre om det.
23. april 19EE
Hanne Sofie Sneum
Vi skal have lidt om papirar-
bejdet. Udfyldning af blan-
ketter m.v., samt høre om og
se de hellige birma.
2E. maj 19tt
Dyrlæge Jørgen Nielsen
Smidtstrup Dyreklinik
Æternativ behandling, natur-
medicin til dyr. Noget nyt
herhjemme -en spændende ef-
termiddag.
11. juni 19tt
Udflugt
Udflugt for hele familien.
Evt. til Løveparken i Giv-
skud. Andre forslag modta-
ges med tak.
20. august 19EE
Dorthe Kaae
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Dorthe vil fortælle og vise
film fra udstillinger i Eng-
land. Noget helt anderledes
end herhjemme.
17. september 19EE
Inge Nord
Perseren. Inge vil fortælle om
standarden, pelsen, farver og
meget andet. Også for dem,
der ikke har perserkatte.
15. oktober 19EE
Annemette Frydenlund
Genetik. Vi opfrisker fra sid-
ste sæson. Tag jeres stamtav-
ler med.
1.2. november 19EE
Annemette Frydenlund
Salg af killinger. Evt. opstil-
ling af en »»fælles kontrakt<<.
Vi har sikkert alle haft en dår-
lig oplevelse ved salg af killin-
ger.

Aase M. Christiansen

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.

GLEMTE EFFEKTER FRA
FRE DE RI KSHAVNS-
UDSTILLINGEN:
Hvidt burgardin med blå
bund, lille rød plastikbakke,
samt blå plastiktaburet. Kan
mod betaling af transport, er-
hverves igen. Ring til:
Kis Gammelgård, Bovingsga-
de 4, 9900 Frederikshavn tlf.
08 42 05 r0.

EFTERLYSNINC AF
MISTEDE EFFEKTER
fra Frederikshavnsudstillin-
gen: Tyk mørkeblå madras
med smalle røde striber, til en
gæsteseng, (udlånt til natte-
vagten). Stor hæfteklemme-
maskine, blå.
Hvis nogle kender til disse
ting, bedes de venligst ringe til
mig. Kis Gammelgård, tlf. 08
42 05 10.

STUDIEKREDSE I
JYRAK:
l. Studiekredsens formål er:
at udbrede kendskabet til ra-
cekatte ved at arrangere oply-
sende aktiviteter til gavn for
Jyraks medlemmer samt kat-
teinteresserede. Desuden skal
studiekredsen forsøge at ska-
be et godt sammenhold med-
lemmerne imellem.
2. Dette mål kan nås ved at
afholde medlemsmøder med
indbudte foredragsholdere, at
foretage udflugter og ved at
afholde hobbyudstillinger.
3. Studiekredslederen er an-
svarlig over for bestyrelsen
m.h.t. studiekredsens aktivi-
teter. Det anbefales, at studie-
kredslederen i samarbejde
med en stab af hjælpere ar-
rangerer de forskellige aktivi-
teter.
4. Studiekredsen får dækket
udgifterne til udsendelse af
invitationer til medlemmerne.
Det henstilles at planlægge 4-
6 måneder ad gangen af hen-
syn til omtale i Hvæssebræt-
tet.
5. Til foredragsholder dæk-
ker Jyrak kørselsudgifter ef-
ter statens laveste takst samt
et tilskud til gave på 150 kr.
Ligeledes dækkes større ud-
gifter til studiekredslederen i
forbindelse med dennes virke.
6. Evt. specielle ønsker afta-
les med kassereren senest I
md. før arrangementet.
7. Der skal afholdes et årligt
møde mellem studiekredsle-
derne og bestyrelsen.

Hobbyudstilling

l. Bure, burbunde m.m. ud-
lånes af klubben uden bereg-
ning.
2. Ved forsikring kontaktes
kassereren.
3. Det er tilladt, at give katl
tene en mundtlig udtalelse
med en generel racebeskrivel-
se uden klassifisering.
4. Studiekredsen sørger selv
for alt det praktiske arbejde,
dog står klubben til dispositi-
on med råd og vejledning.

5. Studiekredslederen er
regnskabspligtig over for be-
styrelsen m.h.t. afholdelse af
hobbyudstilling.
6. Et evt. overskud i forbin-
delse med hobbyudstilling
skal anvendes til studiekred-
sen eller klubben (f.eks. ved
at udsætte præmier).

INTERNATIONALE
UDSTILLINGER

Ved internationale udstil-
linger i studiekredsens områ-
de, bør studiekredsen på et
tidligt tidspunkt inddrages i
planlægningen og være klub-
ben behjælpelig med det
praktiske arbejde.

UDSTILLINGSSEKRETÆR
UDLAND
Unni Langbach har meddelt
bestyrelsen, at hun p.g.a. ar-
bejdspres ønskede at fratræde
sin bestyrelsespost. Bestyrel-
sen takker hende for hendes
arbejde for JYRAK. Inge
Nord vil hermed overtage ar-
bejdet.

Jens Christensen og Hanne
Kindberg, Sadervej 5, 9300
Søby.
Ovennævnte er d.d. (bestyrel-
sesmøde 16.1.88) sat i karan-
tæne på grund af ringorme.

PSS.
Mange bække små o.s.v. (se
blad 4, »Nu skal der ske no-
get«) Har i tænkt over det
gamle ordsprog? Send et bi-
drag, stort eller lille til Lillian
»Misuli« Christensen giro 4
57 50 40 og vis, at vi i Jyrak
arbejder seriøst med kattene
og deres mennesker.

ANNONCER OBS..
Prisen for annoncer er for-
højet. Yi gør samtidig op-
mærksom på, at annoncer
for 19E8, som ikke er be-
talt til kassereren inden de-
adline d. 9/4 for blad nr.
2, vil blive slettet.

Redaktionen

M



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. . 85,00

,'Endring af
han/hun .40,00
Transfer .40,00
Stamnavn .....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 rndr. 80,00
Registreringsbeviser
6-l2mdr. ....105,00

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

2) TitelpLføring 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
pif ørt dommerbedømmelsen,
såfremt dommeren tidligere
har tilkendt din kat certifikat.

3)En hankat kan autoriseres
som >»Avlshan<< efter indsen-
delse af kryptorchid attest sarnt
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 Eeå
Tlf.: 06 22 55 65

Betalingen skal ske månedsvis
forud på giro: 7607555

Annoncepriser
Pr. 1.2.1988 gælder følgende
annoncepriser:

OPDRÆTTERE:
I gang

l/l side 496,00
l/2 side 248,N
l/3 side 177,00
l/4 side 124,N
l/8 side 62,00

FIRMAER:
l,zl side 854,00
l/2 side 430,00
l/3 side 323,N
l/4 side 215,00
1/8 side 108,00

4 gange
1733,00
867,00
619,00
433,00
217,N

2948,N
1474,N
1106,00
737,W
369,00

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

OPDRÆTTER. OG AVLS.
ANNONCER for de første
femlinier ...kr.83,20
+ for hver påbegyndt linie
derudover .. .kr.20,00
for et kalenderår.
Alle priser er incl. moms.

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

Yvonne Larsen,
Kornelparken 146,
9310 Vodskov.
Tlf. 08 28 63 41.

Martina Elian,
Østervej 14, Vognsbjerg,
5935 Bagenkop.
Tlf. 09 56 t8 47.

Kontingent
for 1987 ahdrager for:
Hovedmedlem ... kr
Familiemedlem .. kr
Pensionist....... kr

Udenlandske klubber
TYSKLAND:
l.DEKZV.e.V.,
Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
Tlf. 06121300016 eller.
0306636395.
Postgirokonto: Frankfurt/
IN,{.ain 56212/607
Husk: Betaling skal ske sam-
tidig med tilmelding

HOLLAND:
a.Mundikat,

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

Tlf.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 t21218_

175,00
25,N
90,00
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PERSERE
Høgenhoff6 Persere - i farveme l, 2a,
3,4,5,11, 13, l2a, l2a cr, l2H. Avls-
hunner: Int.Ch. Cora of Melampus
(4) 2 x BIO, I x BIO total. Ch. Bika3
Nani (12a cr) 3 x BIO. Gurli Nielsen,
Græsvangen 221. 8381, Tilst, Arhusy.t|fM243952.

Anino's. Perserkillinger lejligheds-
vis til salg i farverne hvidcreme - blå -
blåcreme. Blåtortie,/hvid, bicolour +
harlekin. Avlshan: Gr. Int. Ch.
Anino's Chanto 2a. ll x BIO - 5 x
NomBIS
Ingrid Tianinen, Y estermøllevej 27 2,
8280 Trige. Tlf.06 23 03 12.

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), l0 x BIO, 2 x Nom.BIS. samt
Tabas Fat Freddie (l2a). Per Wesner
& Henrik Koldborg, Dronning Louis-
es Vej 19, 5000 Odense C. Tlf.
09 l3 20 53.

Yan Dell Perseropdræt mange for-
skellige farver, fuldfarvet, tofarvet,
trefarvet. Inge Marie Østergård An-
dersen, Ingvard Andersen, Grønne-
gade 3, Strandby,9460 Farcø

Winnie's: Opdræt af bicolour, trico-
lour og diverse fuldfarvede. Alle kil-
linger er frit opvoksede. Winnie Sø-
rensen, Gustav Wiedsvej 39, 8600 Sil-
keborg. Tlf. 06 81 28 33.

Tabas perseropdræt i farverne sort,/
hvid, rødlhvid, blålhvid, creme/
hvid, skildp./hvid, blåskildp.,zhvid,
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.
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Specialopdræt af lilla- og chokolade-
farvede perserkillinger efter Ch.
Hennessee Coshi 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 51.

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 Sønderballevej 24, Genner
Strand,6200 Åbenrå. Tlf. 04 69 85 51.

Zakko. - Specialopdræt af: Lilla,
chokolade i maske + fuldfarvet.
Jævnligtblå + brun + rød + skildp.-
msk. Inge Lise Andreasen, Sønder-
borg. Tlf. M 4294 56.

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 Byvej 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 1l 50.

CHINCHILLA:
Borking's Ivanhoe - rene chinchillali-
nier efter tysk imp. far. Lotte Laur-
sen, Fundervænget 11, 8600 Silke-
borg. Tlf. 06 85 11 45.

DEN HELLIGE BIRMA

Sai-Savart, - Opdræt af blåmaskede
birmaer efter fransk,/tysk import.
Anette Kampf, Ibstrupvænget 8,
2820 Gentofte. Tlf. 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 12 tl 20.

Jannie's Specialopdræt af Hellige Bir-
maer i maskefarverne blå og brun.
Lone Kristensen og Kim Olesen, Ort-
envej 45, 6800 Varde. Ttf. 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.
09 14 78 81.

ABYSSINIERE
Taco Yilla. Opdræt af abyssiniere i
de 4 oprindelige faruer. Amerikanske
linier. Best. modtages. Marianne
Roth, Ny Kolrgevej 29, 5000 Odense
c. Tlf. 09 t4 64 26.

Yon Tripwitt. - Opdræt af vildtfarv-
ede og sorrel abyssiniere. Killinger
lejlighedsvis til salg. D. Hansen & R.
Ktihler, Toften 41, 6330 Padborg.
Tlf .Or'67 0176.

Af Oddershede. Sorrel og vildt-
farvede killinger lejlighedsvis til salg.
Opdrættet på tyske og amerikanske
linier. Lene Oddershede, Købmager-
vej 5, Stourup, 8700 Horsens. Tlf. 05
68 39 91.

Opdrættere
og avlstieneste



Sornaby abyssinier- og somaliopdræt
i sorrel, fawn, blå, vildtfarvet samt
diverse farver i sølv. Bestillinger
modtages af Kirsten Liitzen, Birkely-
parken 114, Greve. Tlf. 02 60 07 ll.

Xarolinekilde - opdræt af vildtfarve-
de - sorrel og sølv - abyssiniere. Hol-
landsk Import. Dorrit Clemmensen
og Ernst Jørgensen, Skrænten 41,
Næsby 5270 Odense N. Tlf. 09 18 08
98.

Af Fredenslund. - Opdræt af abys-
siniere (amerikansk, hollandsk, svensk
og dansk afstamning). Lis Rhymer
Friis, Fredenslund Bøeebjerg 7 , 5471
Søndersø. Tlf. 09 89 15 03.

BURMESERE

Af Pegu Yoma Opdræt af burmesere
farverne: brun, blå, rød, creme, Ster-
na Gilbe, Miltonsvej 21, 8270 }Iøj-
bjere. Tlf. 06 27 l0 02.

Æthea's opdræt af røde burmesere
Hollandsk IFA test neg. sepr. 1987
Mette og Jørgen Jacobsen Villapar-
ken 59, 7861 Balling. Tlf. 07 56 46
93.

Hunter opdræt i alle farver, speciale
torties. Ch. Geridos Zosimos 27b.
Palle Jæger, Torupvej 49, 6800 Var-
de. Tlf. 05 26 95 09.

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 §ikiboon. - Burmeserkillinger lej-
lighedsvis til salg. Lene Bang Søren-
sen, Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby.
Ttf ,æ42t7 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 3l 88.

Nissens specialopdræt af Siam/
Orientaler i maskefarver og fuldfar-
vede efter fine svenske, tyske og dan-
ske linier. Nissen, Gyvelvænget 6,
7000 Fredericia. Tlf. 05 95 79 63.

Jawhara's. - Lille siameseropdræt i
forskellige farver. Killinger lejlig-
hedsvis til salg. Anne Lise Kaae, Ing-
ridsalle 13, 5250 Odense SV. Tlf.
09 t25291.

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. 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 7, 54Y2 Morud. Tlf.
09 96 s3 33.

Salween Blue. - Siamesere 24a, 24b,
Zc. OKH: Havana, blå, lavendel,
ebony. Sflsse Leiditz, Østbanetorv l.
1., 8000 Arhus C. Tlf. 06 1213 N.

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

Orlando, opdræt af siamesere,/OKH
Killinger lejlighedsvis til salg efter
egen hankat farve 24a, Ketty og Ro-
land Brihnlein, Hermodsvang 8, 6500
Vojens. Tlf. 04 54 26 22.

Til avlstieneste
PERSERE

Int.Ch. Dennis La Douce. - Hvid
perser. 6 x vinder af avlsklasse. Lis
Christensen, Ebeltoftvej 15, Tåstrup,
84t0 Rønde" Ttf.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 .6 29 59 46.
Bedst efter kl. 17.00.

Mascot af Funny Quaters. - Blå han.
Hollandsk import, efter amerikanske
forældre! Lis og Jørgen. Kambyses.
Tlf.09 87 t2 67.

Frederik af Kambyses. - blå, moder-
ne type. Kort krop, meget kort hale.
Ren blå afstamning. Kvik og foretag-
som. Ex. l.æ401229.

Sha Tin's Elliot. - Rød perser. Ketty
Brandt, Sædding Strandvej 17, 6'110
Esbjerg V. Tlf. 05 15 22 05.

Shams' EL KUWAITI, creme perser
Notre Dame Perser Opdræt Louise
og Kim Staunskjær, Bredgade 119,
5485 Skamby, Tlf. 09 85 18 80.

Hostrup's Ulysses. -Creme perser.
Aase Mads€n, Gl. Ribevej 66, Højrup,
7000 Fredericia. Tlf. 05 56 33 01.

Middelboes Hudson, creme Perser.
Else Skovsen, Randersvej 30, 8870
Langå. Tlf. 06 46 18 21.
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Adamas Wisky. - Creme-hvid perser.
Oda Tange, Skalbjergvej 6, Orte, 5560
Arup. Tlf. @ 45 1076.

PERSERE MED 13 b gen

Ch. Bøgevængets Aramis. Blå-hvid -
l2a bl. Inger Marie Østergård Ander-
sen, Ingvard Andersen Grønnegade
3, Strandby, 9460 Farsø.

Pelle af Dyssec, - Sort perser, gen for
lilla og chokolade. Christa Madsen,
H.P.Hansensvej 3, 6400 Sønderborg.
Tlf .M4274'17.

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

COLOURPOINTS

Ch. Fyrst Igor af Bardolino, - l3b SP
I x BIO ungdyr, 2 x BIO åben, 1 x
CACIB. Karen Mette Have Kristen-
sen, Roslewej 12, Jebjerg, 7870
Roslev. Tlf. U 57 45 59.

Blå colourpoint han. Baldur af Dnup.
Gutte Heiberg, Østergade N. 2'7,
5874 Hesselager. Tlf. 09 25 14 69.

Chano de La Yal - 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-
lettlf .M29 59 46, bedst efter 17.00.

Ch. Chokko'Choko Ekko.- BIO. I x
bedste colourpoint, I x bedste mod-
sat køn. Inge Lise Andreasen, Arn-
kilsmaj l, 6400 Sønderborg. Tlf. 04
42 94 56.

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

Int.Ch. Sergent Pepper af Tamara.
Blåmasket colourpoint til avlsrjeneste.
Ruth og Ernst Thomsen. Aglimt 31,
6O40 Estved. Tlf. 05 55 36 56.

Æ

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 Z, Genner Strand,
6200 Abenrå. TIf. 04 69 85 51.

SEMILANGHÅR
NORSK SKOVKAT

Hugowolf Felis Jubatus. - Nork Skov-
kat, født d. 12.01.85. Rødtigret m.
hvidt. Ollendorfs Fønix- Født d. 13.
01.85. 13 NFAW, bruntigret m. hvidt.
(Norsk import.) Hans P. Gade, Ny
Kongevej 29, 5W Odense C. Tlf.
09 t4 64 26.

øYRIGE KORTHÅR
ABYSSINERE

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

Bellamy af Oddershede. Vildtfarvet
Abbyssinier med gen for rødt. Mode-
ren tysk import. Faderen efter tyske
og amerikanske linier. Lene Odders-
hede, Købmagervej 5, Stourup, 8700
Horsens. Tlf. 05 68 39 91.

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 15 03.

BURMESERE

Brun burmeser INT. CH. Moso af
Pegu Yoma. (IFA-testet) 3 BIO I
BIR, 2 BOX, 3 NOM BIS, 3 vinder af
avlsklassen. Sterna Gilbe, Miltonsvej
21,8270 Højbjerg. Tlf.06 27 t0 02.

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.

Creme Burmeser 27F lnt. Ch. Hone-
sty v. Ashadjah, 3 BIO, I BOX 3

CAGCIB. Hollandsk IFA test neg.
Juni 87. Sterna Cilbe, Miltonsvej 21,
8270 Højbjerg. Tlf . 06 27 t0 02.

SIAMESERE

Int.Ch. Cocoricos Robin. - Brun-
masket siameser. Vinder af avlsklas-
sen flere gange. Kis Østerby, Klinge-
skov 13. 5450 Otterup. Tlf. 09 -
82t8M.

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.
Stsse 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.

BRITISH
SHORTHAIR

British Shorthair I NT CH Garfield
af Akis farve 15. Hanne Oxenbøll,
Firkløvervej 13, Viborg. Tlf. 06 -
62 8l 89.

Double Doolin af Danwill BIue.
British shorthair Fawe l6/blL.
Søn af Zaroemaha's Chas og.
Syriam's Manon.
Lene Løgstrup Poulsen, Ny Skelhuse
1, 5690 Tommerup. Tlf. 09 76 24 28.

KILLINGER NETOP
NU:
Røde burmeserkillinger, t. 24/2 88

efter leukæmitestede forældre. Mor:
eeops' Althea 21 d, Far: Int. Ch.
Honesty v. Ashadjah 27 f, Mette og
Jørgen Jacobsen, Villaparken 59,
7861 Balling. Tlf. 07 56 46 93.

Ch.Misty Browns King. - Blåmasket
colourpoint. Lis Christensen, Ebel-
toftvej 15, Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf.
M367284.



CleanCil DANHARKS BEDSTE OG BILLIGSTE KATTEGRUS

5 GRUNDE TIL AT
BRUOE
CLEÅN CAT

CLIIAN CAT LUGTER
AI.iTID FRISI(

C.l..l:^N ( Å'I cr lrrlt.t rrf Iirre_ og
t):llutrir', sut)l givcr rlctt crr llrhagclig

drr[t :rf fyrrcrråle.

Clcan Cat
sparcr pcngc
( l Iir\N ( Al h(står rt'
srnrilrcrfr.s5cr srv-
sn)r'ltl og rhlrlrhcr.r
(,p l,l I grr8. sit egct
!rr"lrIS .,r trot(lcr
(l(,bh(ll si L!rrrc sorr
illririlJ(l!8t txil.8rUs.

Fort'åndler l Jyjtånd:

CI,I|AN CAT'
cr rrskurlcligl
Cl,Ii,\h" C:\ Lr,.t(-
h.'ld.t IirErrl,),rlt,r.
sI.,,lLl,!( \L,,lt!r t,!
rn',1.il!.r rl.Ir J,,t.

il-ili'n" ...r, ., ,,,.
lrll Ic(ll)r)(irlr!l
og Lirr sk)lt!r \.(t
i rorluret. hr.u\i.,

CI,IiAN CAI'
Iirrr også
brugcs lil
hrrrrs(re,
liirrritrcr,
ttrlrsvin ost,.

LISE'5 NtrRkøB
Heste HaveD
64OO Ssnderborg
1 I t .0442"456

}IERXI}IG }IY IIøLLE
nElleqade I - 7
74OO Hprn i rr9
rt 1.07r20t22

FAUTIA PET.
Vestergåde l2
TlOO Vej le
Tlr.osa39l3l

)*,

h'd

L _1

ItlPORTøR: FA}ITASIA
lielder alle 3
DV-2791 D. agdr
TLF,Ol53663l

Oeen
cd

RRUGS.
AN\/ISNING
I )U brlk.,r rnclt
iclr Cl l:,\N CAI'
ot 

"dslrh 
(t.t br Lrg_

I

)

'd
odlt
@.

Eksport og Import

EKSPORT:
Klingeskov's Oxia farve 24.
Opdrætter: Kis Østerby, solgt
til Marc Moncada paris.

IMPORT FRA HOLLAND:
Sort sølv abyssinier Nouschka
de la Grve, født d. 3O/g 97.
Opdrætter: Bert van der Ko-
gel.
Ejer: Dorrit Clemmesen og
Ernst J

Nebsager Blue Herbie 13 b
BP, solgt til: Klaus Peter Ster-
zik, Dortmund, Tyskland.
Opdrætter: Sonja Kristensen

Nebsagers Senator 13 b Ch.
P.
Opdrætter: Sonja Kristensen,
eksporteret til Ursula Rodig,
Selb
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OId ladies and gentlemen
galleriet

Det er os en stor glæde her
at kunne præsentere følgende
katte:

Kalewa of Pegu Yoma, brun
burmeser hun kastrat f . 23/9
1977.
Ejer: Sterna Gilbe.

Int. Ch. Emma of Kambyses
(blåcreme)
Opdrætter og ejer: Lis og Jør-
gen Nielsen.

Brunmasket Hellig Birma,
født den 23.4.1973, 14 år
gammel, Ta-Chan af Ham-
mersholdt
Opdrætter: Metha Andreasen
Ejer: Jytte Ambrosius

Ch. Cherie la Douce, blåtab-
by perser, I I år, bedste lang-
hårs veteran/pensionist Ar-
hus 1987.
Ejer: Birgit og Jonny Semak.

En hilsen fra hobbyudstillingen
i Hobro

Blå-hvid perser.
Ejere: Ulla og Karl Ejnar.
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Da katte elsker
nation ikosten. fås
r>Kattens Godbidder<< i
både dasemad og tørfo_
derlJlækresmagsva_
nanter
O med oksekød
O med fisk
O med kylling

SttcnsGadbidder
Dansk produceret kat.
temad - når det er
bedst.
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?1 å3

DORTE 6' JESPER ITAAE

ESBJERGPÅR}TEN E

9T?B ÅL§OR6 #57

f?u

I

MøILEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF. 08. r2 r 788

Vi forer alt i
HUNDE.OG KATTEFODER

hundmtgs

samt aniklpr

J

store specialforretni n

SOIGNERINGSARTIKLER:
Alle forende mærker i Shampoo . Pudder -

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

V!TAM INPRÆPARATE R:
Pelstilskud - Teralinpiller - Modermælk - Pro-cat -

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

ØVNIGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Katteleran;e -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander
Katteparfume.

(

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

I

De ringer -

vi sender
eller bringer.

Postordre.
ekspederes
omgående.
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