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Sand oot sand
imellgm.. o o
Sagt i alfortrolighed 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-
denskaber indkapsles og kan sies
fra med Cassius kattesandskovl -
uden at efterlade spor i resten af
sandet. Det bliver såmænd bare
liggende i bakken, frisk og rent,
klar til næste kattebesøg. Så man
sparer det meste al en bakkefuld.
Cassius er helt frit lor kunstige far-
ver og asbest - hvem ved, hvilken
rolle dette spiller for miljøbevidste
katte?
Cassrus, for kattenl

KATTESAND

A/S Carl Fr. Mortensen,
Bulowsvel 5C, 1870 Frederiksberg C
Telefon 01 24 67 01

oplyser nærmeste forhandler.
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LEDER

Kære medlemmer og læsere.

Som I sikkert alle har bemærket, er JYRAK gået over til A4 i bladformat.
Det har vi valgt at gøre p.g.a. økonomien. Bestyrelsen håber, at vi også i frem-
tiden kan udsende et spændende blad.

Fredericia-udstillingen er lige overstået. Den blev en succes på alle fronter.
Alle der hjalp til på udstillingen får en varm tak, især burudvalget. Tak til de
afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres hjælp, og til den nye bestyrelse skal
der lyde en stor ros, I klarede det flot.

På Felis Danica plan er der sket en masse positivt på det sidste. Samarbejdet
er blevet væsentlig udviddet. Jeg kan her fortælle, at vi i Felis Danica-regi vil
afholde en hobbyudstilling/stewardseminar/int. FlFe-dommerelevseminar i
Silkeborg den27 .-28. august 1988. Kom med dine katte og vær med til at præ-
ge Danmarks kommende dommere. Se venligst spisesedlen samt tilmelding til
hobbyudstillingen her i bladet.

De 3 hovedklubber har ligeledes aftalt at afholde en fælles international ud-
stilling i København den 10.-11. juni 1989. Jeg ser med glæde frem til et endnu
større samarbejde i Felis Danica.

JYRAKs bestyrelse har besluttet i år at afholde 4 internationale udstillinger.
De sidste 3 i år bliver afholdt i henholdsvis:

Kruså - den 11.-12. juni
Alborg - den 10.-ll. september
Odense - den 03.-04. december

Husk venligst at der er begrænset plads i Kruså og i Odense.
Nu nærmer ferietiden sig med hastige fjed, og så er det at sommerhuskatten

får en vemodig tanke. Lov mig at passe på med hvem I sælger kat til. Fortæl
de kommende ejere, at en kats gennemsnitsalder er l0 år, så de kan nå at tæn-
ke sig om, før de anskaffer et nyt lille familiemedlem.

Det er med glæde, jeg har set, at næsten samtlige studiekredse har planlagt
hobbyudstillinger i år. Jeg ønsker studiekredsene held og lykke med alle deres
arrangementer. På gensyn ude i kredsene.

Monge glode hilsner
H. Sofie
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Kattens til uheld!
Skrevet of Hanne Weidinger

Historien om, hvordan det kan gå, når en god
idd bliver misbrugt.

I september 1987 skrev Jane Åmund i Berlingske Tiden-
de om »>Racekatte til pensionister<< - dvs. at voksne katte,
som ikke mere skulle bruges i avl, skulle kunne »gå på
pension<< i et godt pensionisthjem. Til glæde for både kat
og menneske.

Ideen Yar en god - men...
De fleste opdrættere kender problemet med kattelkil-

linger, som på grund af skilsmisse, alergi, flytning, fortry-
delse eller en snes andre grunde vender tilbage til barn-
domshjemmet som et problem, der skal findes ny familie
til.

Selv har jeg prøvet det 5 gange. Hver gang har det kostet
arbejde, annoncer og masser af tid at genhuse kattene i et
godt hjem. Men hvor er det en dejlig følelse, når det lyk-
kes.

Derfor synes jeg, at det var en god id6, at Racekatten via
Kim Brems nu også var med i at formidle kattene. Men jeg
må indrømme, at den udformning, ideen har fået, har
chokeret mig og foreløbig 14 andre opdrættere fra både
Racekatten og Darak.

En tragedie i korte træk

Klokken 23 en torsdag aften sidst i januar blev jeg ringet
op af en forretningsforbindelse, som ved, min hobby er
burmesere, og at jeg har opdrættet i nogle år.

>>Min svigermor har fået en gratis burmeser i forgårs -og
den ser helt forkert ud. Den er simpelt hen bare en samling
knogler med pjusket pels på. Svigermor er bekymret, og vi
andre tror, katten er dødsyg. Hvad gør vi?«

En kort udspørgen viste, at katten var en»pensionist-
kat<<, som den ældre dame var skrevet op til i november.
Katten var afleveret af den nuværende ejer, som jeg for
nemheds skyld vil kalde »Fru X<<. Den kom i en rygsæk.
Fru X fortalte, at burmeseren var 2Yz dr gammel og hed
Sir Charles. Hun havde kun haft den i I måned og kunne
ikke have den mere, da den ikke kunne enes med hendes 8

år gamle huskat. >>Fru X<< havde fået katten fra en mand,
hvis navn og adresse hun ikke kunne huske. Men hun hav-
de vist nok hans telefonnummer på en seddel et sted. Kat-
tens stamtavle havde hun ikke fået sammen med katten.
Men hun skulle nok prøye at få fat i det!
Vor pensionist undrede sig lidt over kattens udseende.
Rodmager, pjusket og usoigneret - nærmest småsnavset.
Men sddon skulle en racekot nok se ud, ellers hovde hun
vel ikke fået den gennem Rocekatten. Men hun var nu alli-
gevel bekymret og tilkaldte sin fømilie.

Familien slår alarm

Tirsdag kom katten - torsdag kom familien og så det af-
pillede, forhutlede dyr. Torsdag aften fik jee den alame-
rende opringning. Jeg lovede, at lade arbejdet passe sig
selv næste dag og køre ud nord for København næste for-
middag for selv at vurdere katten og situationen.

Det var et chokerende syn.' Den medbragte vægt viste, at
katten vejede 2Vz kg. En normal, voksen burmeserhan vej-
er ca. 5 kg.

Rygraden og hofteben stod lige op i vejret. Hver en
knogle kunne ses gennem pelsen og katten vaklede af sted
på usikre »tændstik-ben<<. Den ville egentlig gerne spise,
men orkede ikke at labbe min medbragte killingemad i sig.
Kun 6n eneste ting var, som det skulle være: burmeserens
venlige, tillidsfulde temperament. Og selv om den ømmede
sig lidt, fik jeg lov til at undersøge den.

»Du godeste« sagde dyrlægen...
En kat, der var i en så elendig forfatning, turde jeg ikke

tage ansvaret for uden at have en dyrlæge med på råd.
Derfor katten ind i min medbragte transportkasse og tilba-
ge gennem byen til min egen dyrlæge på Frederiksberg.
»Du godeste« sagde dyrlægen, da katten blev hjulpet ud af
transportkassen. >>Jeg har sjældent set noget lignende«.
Katten blev nu grundigt undersøgt fra snude til halespids.
Lunger og hjerte lød normalt. Øjnene var klare. Ingen fe-
ber. Men masser af lopper, en lille hård udspilet mave ty-
dede på masser af orm, og ører som var kulsorte af mider.
Pluds naturligvis afmagring i en grad, der mindede om
misrygt.

Professionel behandling...
Katten blev behandlet med øredråber og fik renset ører,

fik loppepudder overalt, ormepiller plus en stor, stærk B-
vitamin indsprøjtning og besked om skånekost de næste
par uger. »Han er heldigvis en ung kat, så han skal nok
klare det og rette sig på 3-4 uger«, sagde dyrlægen.

Oe så gik turen tilbage til pensionisten. Med kat og med-
ikamenter. Efter en lur spiste katten 2 store portioner
mad, forsøgte at spinde lidt som tak og lagde sig til at sove
igen.

Efter I uge besøger jeg Charlie, som katten nu kaldes,
igen og gir ham den sidste ormepille, for det har pensioni-
sten ikke mod på. Hun har aldrig haft kat førl

Jeg er i telefonkontakt hver dag, så småproblemer ikke
bliver store, og pensionisten kan få hjælp til de almindeli-
ge praktiske ting.

Det må aldrig ske igen!

Som tidligere nævnt synes jeg ideen med >>pensionistkat-
te<< er god. Men den må administreres på en helt anden
måde, hvor der er kontrol med, hvad det er for katte, der
foræres væk. For det er fuldstændig uansvarligt at forære
en pensionist en kat, som lynhurtigt kan koste rigtig man-
ge penge i dyrlægeregninger.

Foreløbig har Charlie ikke kostet noget, idet min faste
dyrlæge på Amicisvej generøst forærede konsultation, B-
vit. indsprøjtning, piller, dråber og pudder som sit bidrag
til Charlies nye liv.

Hvad kan vi opdrættere selv gøre?
Mange opdrættere indskærper deres killingekøbere, at

er der problemer skal barndomshjemmet kontaktes - også
hvis man af uforudsete grunde må skille sig af med den
købte kat.

Jeg kender adskillige, som bistår, når der skal findes
nye, gode kattehjem.

Mange opdrættere holder også kontakt med deres ))gam-
le killinger« i årevis og kan derfor gribe ind, hvis der er be-
hov for hjælp.
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Husk lige, at det er og bliver yores ønsysr, at kotten over-
hovedet eksisterer. For det er os, der lod hunkøtten porre
og solgte killingerne! Derfor md vi ogsd pdtage os det mo-
ralske onsvor for vore katte.

Alt for tit hører jeg bemærkninger om, at opdrættere af
racekatte kun er interesseret i at slippe af med deres killin-
ger og indkassere pengene. Den påstand må vi ikke lade
blive sandheden.

Jeg foreslår samarbejde på tværs af klubberne...
Formidlingen af racekatte til nye hjem bør kunne ske i

fællesskab - og uafhængig af , hvilken klub man er medlem
af.
Der er 2 kategorier, som formidlingen skal rumme:
l) Racekatte fra private hjem.
2) Racekatte der udgår af avl hos opdrættere.

Charlie har nu bevist, at det ikke er nogen anstændig
løsning, at formidle genanbringelse pr. telefon - og lade
afsender og modtager af katten ordne resten uden katte-
kyndig bistand. Tænk hvor nemt pressen kunne få histori-
en til at lyde som om, vi prøver at slippe af med syge og
gamle katte, ved at forære dem til sagesløse pensionister.

Jeg foreslår et nyt system, som vi kan være stolte
af:
l) Katten checkes hos dyrlæge, før den formidles. Evt.
manglende vaccination,/ormekur bringes i orden. Ganske
som hos Kattens Værn. Udgiften! Se senere under »Skal
katten koste noget«
2) Private hjem besøges af en erfaren opdrætter. Katten
besigtiges, og man får rede på kattens »>Forhistorie(( samt
dens vaner. Ude/indekat, mad osv. Stambog modtages.
3) Kattens opdrætter kontaktes, da mange selv ønsker at
bistå ved flytningen og vil vide, hvor deres opdræt befin-
der sig.
4) Det nye hjem besøges og vurderes lige så omhyggeligt,
som hvis det var salg af en killing. Husk, det er værre for
en voksen kat at skifte hjem end for en killing at flytte
hjemmefra.
5) Katten flyttes af sin opdrætter eller den udvalgte katte-
kyndige person, som klubben har givet opgaven.
6) Opdrætteren eller den kattekyndige holder kontakt med
det nye hjem i de første par uger - og står til rådighed med
vejledning.

Skal katten koste noget?

Når Kattens Værn formidler en kat er den dyrlægeefter-
set, vaccineret og fri for orm. Steriliseret eller kastreret.
Og her koster en voksen kat 350,- Kr.

Et beskedent beløb for enhver, der virkelig ønsker sig en
»billig« racekat. Og har man ikke råd til at betale den sym-
bolske pris, er der nok heller ikke penge til foder og den
årlige vaccination.
Principielt bør en kat øltid koste noget. Mentaliteten er i
dag desværre sddan, øt hvod der er gratis ikke har nogen
v æ rdi - og kan behandles / kosseres efter forgodtbefindende.

De første opdrættere har meldt sig som katte-
kyndige kontaktpersoner!

Jeg har fået så mange positive reaktioner på mit forslag
om ansvarlig formidling af racekatte, at jeg ikke er i tvivl
om, at der snildt kan findes 2 kattekyndige kontaktperso-
ner i hver kommune.

En til langhårskatte og instruktion i pelspleje - og en til
korthårskattene.

Ved at dele opgaven op på kommuner, bliver det over-
kommeligt - og vi vil have nemt ved at kikke indenfor i det
nye hjem, hvis der er behov for det.
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Selv pdtøger jeg mig gerne øt hjælpe korthdrskatte på Fre-
deriksberg, Inger Spiro tilbyder korthdrfor Vestegnen, El-
sa Rienecker melder sig til Bagsværd og omegn.

Nu er det jeres tur til at komme med ideer og
konstruktive forslag til et fornuftigt og sikkert
system, så vi kan formidle racekatte til nye gode
hjem på forsvarlig vis.
PS.

Charlie er i skrivende stund i bedring. Spiser og sover i
6t væk. Han er fremlyst hos Kattens Værn og hos Dyrein-
ternatet på Poppelvej, da flere opdrættere mener, at »»Fru

X« måske har fået fat i ham på uretmæssig vis - og det er
derfor, hun hele tiden ændrer forklaring om, hvor hun har
ham fra.

14 opdrættere - fra både Racekatten og Darak - har be-
redvilligt gennemgået deres lister med kuld og købere af
lilla hankillinger født i 1985/-86 og checket evt. mulighed-
er. Dvs. om »intet nyt er godt nyt((, og katten er hos den
oprindelige køber.

For alle er enige om, at mysteriet Charlie skal opklares,
hvis det på nogen måde er muligt. Han skal have sin iden-
ditet tilbage. Og det kunne jo tænkes, øt en familie søvne-
de høm og gerne ville vide, hvød der er sket med høm.

PPS. Godt nyt:
Gåden Charlie er løst

Den l0 februar - godt 14 dage efter Charlie dukkede op -
er det lykkedes at løse gåden: hvem er Charlie, hvor kom-
mer han fra, og hvordan kom han i den ulykkelige situati-
on.

Det intense efterforskningsarbejde gav resultat. Den op-
rindelige ejer blev fundet og var dybt chokeret over at hø-
re, hvordan det var gået hans dejlige kat, som han for Vz

år siden forærede til »Fru X«. Det blev bekræftet at Char-
lie virkelig hedder Charlie - og er 2Yz år gammel. Han er
»Skilsmisse-kat«. Og ejeren havde ikke haft mulighed for
at beholde ham i sin nye bolig.

Charlig bliver i sit nye pensionisthjem, og den oprindeli-
ge ejer har med pensionistens tilladelse fået oplyst adresse
og telefonnummer, da begge parter ønsker kontakt, så de
kan tale sammen om Charlie, som nu er ved at være sig
selv igen. På l0 dage har han taget 1 kg. på!

Jeg vil gerne takke de mange burmeser-opdrættere i bå-
de Racekatten, Darak og Jyrak, som uden tøven har hjul-
pet mig i efterforskningen. Og jeg siger tak for den sponta-
ne opbakning mit forslag om regler for genanbringelse har
fået fra samtlige kattefolk, jeg har talt med.

Lad os få et system op at stå. NU.
Affæren Charlie må ikke gentages!

Har du kommentar ellerforslag
til denne artikel, sd send

det venligst til Hvæssebrættet



Hvor er det let at
komme galt afsted! !!

Fredericia udstillingen

Der er en god regel i vores katteverden, der siger, at man
kun må tage to kuld pr. år på sin hunkat, og det er pr. tolv
måneder og ikke indenfor et kalenderår. Den er jeg abso-
lut tilhænger af, og fik derfor et mindre chock, da jeg for
nogen tid siden fik 5 stamtavler tilbage på min abysinnier
Jacobines kuld til dobbelt takst, medfølgende et brev hvor-
i der stod, at da jeg havde tre kuld indenfor de famøse tolv
måneder, var det altså betalingen. Normalt har jeg ca tre
kuld på to år, det synes jeg er passende både for katten og
for mig, der skal passe killingerne ordentlig. Så jeg satte
mig ned for at læse om det. Den 19. november 85 fik Jaco-
bine 5 killinger. Den 7 november 86 to killinger.Den2l/4
87 een killing, som hun ikke ville passe, det er ligesom ikke
nok med en, det har jeg set før, så den måtte Signe passe.
2l oktober 87 fik hun så 5 killinger, og det var altså 16 da-
ge for tidligt. Det var vældigt flovt, men jeg havde ikke
skænket det en tanke. Jeg var på ferie i Norge og ringede
hjem for at høre, hvordan alt stod til, og min datter, der
passede dyrene, fortalte at Jacobine var kommet i løbetid,
så jeg sagde »sæt hende bare ind til Asterix«. Sådan kan
det gå, så HUSK at skrive ned, når du må parre din kat
igen.

Med venlig hilsen
Lis Rhymer Friis

Konsulentfor lyrok

Vi blev glædeligt overraskede. Hallen var let at finde,
parkeringsforholdene gode og check-in og dyrlægekontrol
gik hurtigt.

Man fik også indtryk af, at bure og dommerringe var sat
op, så det var uden problemer for dommere og stewarder,
og man kunne også allerede den første udstillingsdag for-
nemme, at man var langt fremme i bedømmelserne af de
mange katte, der var fordelt pt 340 Langhår, 105 Semi-
langhår, 143 SIAM/OKH og 178 Øvrige korthår incl. I I
huskatte og 8 Sokoke.

Katte her og nu, er mange ting - men eet er sikkert - der
er nogle for enhver smag. Forsynet med et katalog kunne
publikum let og ubesværet bevæge sig mellem burrækker-
ne med eneste dejlige og velplejede katte.

At der virkelig var blevet arbejdet hårdt den første dag,
kunne man konstatere søndag formiddag, hvor man meget
tidlig var færdig i samtlige dommerringe, således at præ-
sentationen på scenen af de bedste katte kunne begynde al-
lerede omkring kl. 12.30.

Mange BEST IN SHOW katte er allerede scenevante.
En enkelt »>førstegangsoptrædende<< kan være lidt nervøs,
men Hanne Sofie Sneum har et eminent tag på, at få det
hele til at glide. Man fornemmede en glad og positiv stem-
ning. Præmierne var mange og flotte.

Som yderlig et festligt indslag kan også nævnes præsen-
tationen af årets katte i JYRAK - Top l0 og Top 5. I da-
gens anledning havde disse højt præmierede og meget
smukke katte fået tildelt specielt udsmykkede bure, hvor
JYRAK (Lis Nielsen) havde leveret gardiner m.m.

Som nævnt kom man tidligt i gang med Best in Show,
og det var dejligt for alle, at også denne del af udstillings-
aktiviteterne kunne gennemføres i roligt tempo, i god tid
inden udstillingen lukkede.

Et hjertesuk skal der dog også komme. Tobaksrygning i
udstillingshallen!!! Har FIFe ikke vedtaget, at det ikke må
finde sted? Hvad med en lidt bedre skiltning, så man und-
gar disse gener.

Men ellers var det en meget fin udstilling, og fra udstil-
lerside bør vi rette en tak til klubbens ledelse og alle de
frivillige hjælpere, der har gjort et stort stykke arbejde bå-
de før og efter udstillingen, og vi kommer gerne igen, når
JYRAK kalder' 

charrotte Heiberg

Lørdag den 16. april 1988 stævnede ca.77O katte samt
deres ejere mod den gamle fæstningsby Fredericia, hvor
JYRAK holdt international katteudstilling.

Efter danske forhold hører en udstilling med så mange
katte ikke til de mindste, og man kunne jo nok være
spændt på, hvordan det hele var tilrettelagt, og hvordan
udstillingen ville forløbe.

o

le

LJE

Opdræt af s

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

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

Gr. lnt. Ch. Dauphin van
Coppelstock til avlstjeneste
for siam/OKH.
Kun sunde hunkatte
rned gyldig vaccina-
tionsattest mod-
tages til parring,
under betryg-
gende forhold.
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En drøm i hvidt r
eller opdrættet af hvide perser

som udfordring og hobby

af Gabrielle og Norbert Haiffinger, oversat af Birgit Semak fra Felis Austria nr. 1/86.

Desværre ved man i dag ikke nøjagtigt, hvorfra den hvi-
de perser stammer. Det mest nærliggende er, at den kom-
mer fra Mellemøsten, og sikkert er kun, at den allerede
dukkede op i Frankrig i det 17. århundrede.

Hvide persere findes i tre forskellige øjenfarvevarianter:
Blåøjede, orangeøjede samt odd eyed, d.v.s. et blåt og et
orange øje. Den blåøjede, hvide perser er den ældste og
oprindelige variant, almindeligvis er den ikke så kraftig i
typen som de to andre varianter.

For at forbedre typen og fortrænge genet for døvhed,
parrede man blåøjede, hvide med farvede persere, og på
den måde fremkom for år tilbage de første odd eyed.

På trods af mange forsøg på at bortavle døvhed, er det
op til i dag ikke lykkedes fuldt og helt, da det med generne
sandsynligvis forholder sig sådan, at døvhed mere eller
mindre er en bivirkning hos hvide katte med blå øjne, hvil-
ket delvis kan føres tilbage på albinisme.

Selv om blå øjne ikke er totalt pigmentløse, lyser de rødt
ved bestemte lysforhold. Dette gælder for alle blåøjede
katte, hørende eller døve, og naturligvis også det blå øje
hos en odd eyed. Specielt de blåøjede hvide er særlig vid-
underlige, og efter vores mening lønner det sig, på trods af
den nogen gange forekommende defekt-døvhed, at be-
stræbe sig på, at opdrætte den variant. For hvordan skulle
man ellers kunne bevare og forbedre den?

Principielt må enhver opdrætter naturligvis undgå at
parre døve katte med hinanden, selvom der sagtens fra en
sådan parring kan falde killinger med udmærket hørelse.
Man må godt regne med, at disse killingers efterkommere
bærer genet for døvhed forstærket...

Den bedste mulighed for at holde døvheden på en lav
procentdel er til stadighed at krydse med blå persere. (Det
samme er gældende for creme og blåcreme) Naturligvis
bør man vælge blå perser med excellent type, og for ved
denne parring ikke at miste for meget af den blå øjenfarve,
er det en fordel, at vælge en blå perser med så lyse øjne
som muligt (gulorange). Man må selvfølgelig regne med,
at de killinger, der ikke er blåøjede, også får lyse øjne.
Skulle det mulige resultat ikke svare til Deres ønsker, skal
De vælge en partner med intensiv øjenfarve, men på be-
kostning af de blåøjede, hvis øjenfarve vil blive relativ lys.

Da hvidt over for alle andre farver er dominant, vil De
senest efter ovennævnte parring få en af de før nævnte odd
eyed. Disse odd eyed er meget vigtige for det fremtidige
opdræt af blåøjede persere.

Vi har selv foretaget en parring med en ren blå han og en
hørende odd eyed hun. Fra denne parring kommer vores i
dag bedårende han Int.Ch. Ta-Taiga's John-John, en
smuk odd eyed han med et intensivt strålende blåt øje og et
brillant lysende orange øje. Det blå, øje har endnu i dag sin
intensive farve, da blå øjne ved tiltagende alder, i modsæt-
ning til orange øjne, ikke forandrer sig. Denne hankat og
hans efterkommere blev til en vigtig bestanddel i vores op-
dræt. Hans vidunderlige blå øjenfarve har han til stadig-
hed givet videre. Derudover har flertallet af hans odd eyed
og blåøjede killinger en udmærket hørelse.

De bedste avlsresultater med udelukkende hvide partne-
re opnåede vi med blåøjet + odd eyed, odd eyed + odd
eyed, pegende på bibeholdelsen af den intensive øjenfarve.

Også hvis De ønsker odd eyed, er ovennævnte kombinati-
on særdeles velegnet.

Skulle De udelukkende interessere Dem for opdræt af
hvide med orange øjne,bør De ikke befatte Dem med det
yderst vanskelige kapitel, der hedder hvide persere med blå
øjne. Har De ingen blå eller odd eyed i Deres stamtavler,
vil De ikke kunne få blå eller odd eyed killinger. Proble-
mer med hørelsen vil efter al sandsynlighed slet ikke op-
træde. Excellente orangeøjede hvide kan parres med en
hvilken som helst ensfarvet, og meget succesfuld med hi-
nanden (hvid+hvid). Specielt fortyndede ensfarvede
egner sig fortrinligt. Ungdyrene har ofte på hovedet en
farvet plet, der for det meste forsvinder med alderen (ca.
l0 mdr.,) ved fortyndede farver er pletten svagere) Denne
plet viser den farve, som den hvide killing genetisk er bæ-
rer af, og naturligvis har disse killinger en udmærket hø-
relse, også selv om de kun skulle have et eneste farvet hår.
Der findes også mange blåøjede og odd eyed, der viser en
sådan plet. Også her gælder, at disse killinger genetisk er
farvede og har en udmærket hørelse.

Nedenstående de mest markante standardkendetegn for
hvidg persere i stikord:
Standard:
Farve 2, Hvid med blå øjne
Farve 2a,Hvid med orange øjne
Farve 2b,Hvid med forskellig øjenfarve (odd eyed)
Pelsfarve: Ren hvid uden spor afandre farver. (Bortset fra
farvepletten på ungdyrenes hoveder. Den forsvinder med
alderen)-
Næsespejl og Fodballer: Rosa.
Ølenfarve:
Farve 2: Mørkeblå
Farve 2a: Kobber eller mørk orange
Farve 2b: Et mørkeblåt øje og et kobber ell. mørk orange.
Hovede: Rundt, massivt velproportioneret, bredt kranie,
kraftige kinder, hvælvet pande, lille kort og bred næse

med et rent ))stop«, dog uden at være opstoppernæse.

Næsetippen må ikke sidde højere end den underste øjen-
rand. Den skal have stærk hage, bred kraftig kæbe. Hal-
sen skal være kort og kraftig. Små ører, der er let afrunde-
de, som sidder langt fra hinanden og har hårduske. Øjne-
ne skal være store, åbne, lysende og udtryksfulde med
bred afstand. Farven som ovenfor.
Kropsbygning: Stor eller mellemstor, cobby (tætbygget)
på lave ben. Bredt bryst, muskuløse skuldre og ryg, bene-
ne skal være kraftige, poterne er store og runde. Hårduske
mellem tæerne er ønskelige. Halen skal være kort og bu-
sket i harmoni med kroppen. Spidsen skal være let afrun-
det.
Pels: Lang og tæt, fin silkeagtig tekstur (ikke ulden) lang
krave om hals og bryst.
Kondition: Ren og velplejet ved præsentation.
Har man i enhver henseende taget hensyn til standarden og
til den specielle øjenfarve, er det nødvendigt at lave et avls-
program. Bibehold altid Deres avlsprogram og vær tålmo-
dig, også hvis de første killingers øjenfarve ikke svarer til
Deres forventninger. For selv om De gentager en parring
flere gange, vil forekomsten af øjenfarverne blå, orange
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og odd eyed være forskellige hver gang.
Vi foretrækker linieavl. På den måde kan vi fæstne den

blå øjenfarve. Udover det, er det den bedste mulighed for
at bibeholde eller opnå udtrykket (hoved, type) karakter
og andre fremtrædende ting i avlen.
Det er vigtigt at lægge vægt på avlshannen. Han bør i alle
tilfælde være af Excellent kvalitet, da han genetisk påvir-
ker afkommet mere end hunkatten.

En opdrætter, der endnu ikke har opnået den kvalitet i
sit opdræt, bør blive ved med at lede efter en linie, der har
alle de nødvendige forudsætninger for opdrættet af hvide.
Hertil er et intensivt studium af stamtavlerne nødvendig
for at sikre sig, at alle blodlinierne harmonerer sammen.
Det er vigtigt at forstå, at det ikke altid er det mest perfek-
te dyr, der opnår store resultater på udstillingerne, der
nødvendigvis er det bedste avlsdyr.

»Vælg ikke den bedste killing fra et dårlig kuld, men en
smuk killing fra et ensartet smukt kuld«. Dette råd fik vi
for flere år siden fra Barry Jimmieson. Vi kan kun give
ham ret.

Alle vore hvide persere har et pragtfuldt sind, og er ikke
på grund af deres ydre drømmeagtige fremtræden mere
sarte eller mindre kat end alle andre farvevarianter. Også
plejen er ikke, som nogen tror, specielt kompliceret, tvær-
timod. Hvis en hvid perser får regelmæssig pelspleje, bliv-
er redt og børstet en gang daglig, og øjnene bliver renset,
og evt. kontrollerer katten efter toiletbesøg, har man,
f.eks., før en udstilling mindre arbejde, end med mange

Avlshan:
CH. Gerido's
Zosimus
278

BURMESERE
FULDFARVEDE OG TORTIES

I ALLE FARVER

andre farver. Det er nok med et omhyggeliet bad med en
velegnet shampoo, og katten er i udstillingsform.

Det ville glæde os meget, hvis vi med denne artikel fik
mange kattefans til at drømme »Hvide drømme<<.

G.F. i Odense.
Det var med stor skuffelse, at jeg kom hjem fra G.F. i

Odense. Der var nogle, der trak tiden i langdrag, men de
elsker måske athøre sig selv. Der var en sag, som efter min
opfattelse var færdigbehandlet, og det kan ikke være rig-
tigt, at der skal bruges så meget tid på noget, som ikke
vedkommer G.F. Hvis den sag skal afsluttes anderledes,
må det blive en sag mellem de implicerede og bestyrelsen.

En anden sag, som også trak i langdrag, var angående
vederlag til vores stewards. Enhver kan jo ud fra regnska-
bet se, at det ikke kan bære disse udgifter. Endelig - hvis
jeg vil se skuespil, behøver jeg ikke tage til Odense, så tror
jeg, alle ved, hvad jeg hentyder til.

Det var heldigvis ikke det hele, der var så dårligt, og jeg
er da overbevist om, at det kan lade sig Eøre at lave G.F.,
hvor disse uheldige episoder kan undgås.

Poul Nielsen
Jyllandsgade 37

9900 Frederikshavn

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

HUNTER KLIVAGER
Åxx Å PruEJessr Aase og Ole Klivager

Tonnurvsr+9'Atstlv 'DK-6800Vnnoe, V. Landevej 7 ,6800 Varde
Tetr.*052b9509 Tlf. 05 ZZ 43 6l
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Championgalleriet

Ch. Bellamis'Juantia (32A).
26/4 87 Nørresundby CAC +BIO, 6/9
87, Arhus CAC, 27/9 87 Hillerød
CAC.
Opdr. og ejer: Dorte og Jesper Kaae.

Gr.Int.Ch, \er er \{inds Elisiea (Fnug-
ge) (l2H).
6/12 87 Frederikshavn CAGCIB;
13/12 87 Luxembourg CAGCIB, T/2
88 Brøndby CAGCIB, 28/288 Velbert
CAGCIB, 6/3 88 Herlev CAGCIB
nom. BIS, 27i3 88 Liineburg CAG-
CIB.
Ejer: Lene Jørgensen, Odense.

CH. Herold af Kambyses, creme.
19/10 86 Odense CAC, 16/11 86 Hørs-
holm CAC, 6/12 87 Frederikshavn
CAC BIO.
Opdr.. Lis og Jørgen Nielsen
Ejer: Susanne Petersen og Kurt Auer-
bo.

Pr. Bellamis'Jumping Jack (32+).
26/488 Nørresundby CAP, 6/987 N-
hus CAP, 27 /9 87 CAP BIS.
Opdr. og ejer: Dorte og Jesper Kaae.

Int.Pr. Havana Sphinx.
24/5.87 Oldenburg CAPIB NOM, 6/7
87 Arhus CAPIB BIS, 7/11 87 Hørs-
holm CAPIB NOM.
Ejer: Mette og Kirsten Foldager, Es-
bjerg.

CH. Taco Villas El Fawncy (23FA).
87 Frederikshavn CAC, 88 Herlev
CAC BIO, 88 Ltineburg CAC.
Opdr. og ejer: Marianne Roth, Odense.

CH. Taco Villas El Paeso Blues (23b1).
29/ll 87 Beverwijk (NL) CAC, 6/12
87 Frederikshavn CAC BIO, 5/3 88
Herlev CAC.
Ejer: Else Ærendal, Odense.

Gr.Int.Ch. Gramrolighed's Amelie
(Blåm. Hellig Birma).
5/12 87 Frederikshavn CAGCIB BIO
NOM,6/1 88 Brøndby CAGCIB,l4/2
88 Cluemborg CAGCIB, 27 /2 88 Vel-
bert CAGCIB, 5/3 88 Herlev CAG-
CIB,26/3 88 Ltineburg CAGCIB.
Opdr. og ejer: Lone Klein og Ivan Kri-
stensen, Odense.
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Int.Premier Pisello af Romeo, Blåm.
Colour Point.
8/ll 87 Hørsholm CAPIB, 29/ll 87
Beverwijk (NL) CAPIB NOM, 6/2 88
Brøndbyhallen CAPIB NOM, BIO:
Ejer: Dorrit Carlsen og Karsten Lar-
sen, 8270 Højberg.



Allegrettos Gulnare (chokoladespot-
ted).
19/10 86 Odense CAC BIO, 8/2 87
Herlev CAC,8/3 87 KB-hallen CAC.
Ejer: Yvonne Andersen.

CH. Taco Villas Dusty.
6/12 87 Frederikshavn CAC, 7/2 88
Brøndby CAC NOM, BIO, BOB 4.
Opdr.: Marianne Roth.
Ejer: Gitte Barlach. CH. NigajamiS Blue Colombine (12a-

Hbl.). 87 Hørsholm CAC, 87 Fredriks-
havn CAC, 88 Brøndby CAC.
Opdr. og ejer: Helle Thomsen

Europa Premier Hannibal (l5E)
2.6/4 87 Nørresundby CAPE, 6/9 87
Arhus CAPE, 11110 Luxembourg CA-
PE,7/ll 87 Holland CAPE, 6/12 87
Frederikshavn CAPE, 13/12 87 Lux-
embourg CAPE, 7/2 88 Brøndby CA-
PE,5/3 88 Herlev CAPE NOM, 2713
88 Liineburg CAPE NOM.

Int.Ch. Brighitta von Tripwitt, Sorrel.
87 Hørsholm CACIB, 87 Frederiks-
havn CACIB NOM. BOB 3, 88 Liine-
burg CACIB.
Opdr.: D. Hansen og R. Kiihler.
Ejer: Dorrit Clemmensen og Ernst Jør-
gensen.

CH. Golden Baliose of Greystoke
(8qSD)
5/2 88 Brøndby CAC, 6/3 88 Herlev
CAC,26/3 88 Ltineburg CAC BIO.
Opdr.: Ann og Lars W. Friis.
Ejer: Lotte W. Laursen.
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20 års jubilæum

Lis Nielsen med CH. lille Fie og ldo af Kømbyses

dende at alle vores katte var derinde. Lis og Jørgens 2han-
ner, deres chinchilla-kastrat, Arthur Roland Snowdrift og
Cecilie var i et udhus. Herfra var Harvey løbet sin vej,
men de andre var der, og næste dag blev Oliver sat i sit bur
på udstillingen i Tivolis Konsertsal, så vidste Lis da i det
mindste, hvor han var så længe.

Tidligt søndag morgen gik Lis og Peter til brandtomten.
De ville begrave de døde katte, og sikre sig, at alle var der,
og at en ikke havde undsluppet flammerne og nu for for-
virret rundt i nabolaget. De fandt alle kattene døde. De
var sovet stille ind af kulilteforgiftning, og de blev begra-
vet i haven den

Lille lds af Kambyses

Hos Naboen fandt Lis Harvey. Lis og Jørgen stod efter
dette på omtrent bar bund. De ejede kun, hvad de gik og
stod i, 2 avlshanner, en kastreret chinchilla og en perser-
hun. Cecilie var parret med Harvey, og hele kuldet efter
denne parring blev beholdt, og i dag kan vi på udstillinger
atter se >>Kambyses<< katte, der klarer sig flot i konkurren-
ce. På det sidste er det især CH. Frk. Fie af Kambyses, der
har gjort sig gældende og nået til tops på de fleste udstillin-
ger.

Det er en fordel og næsten også bydende nødvendigt, at
man inden for kattesporten har nogle venner, man kan
hente hjælp hos. Og det har jeg altid kunnet hos Lis. En
ferie er ikke længere et problem. Vi pakker blot alle 15
katte og 2 hunde i bilen og kører dem til Fyn, og så kan vi
med god samvittighed køre. Hos Lis og Jørgen kan man
være 10090 sikker på, at dyrene har det godt. De kommer
før alt andet. Har det til tider været smalhals og pengene
små, ja så er det i hvert fald ikke dyrene, der lider nød.
Der bliver dagligt kokkereret til dem, så må Lis og Jørgen
spise suppen med urter på, når kattene har fået kødet.

Lis er heller aldrig den opdrætter, man ))tager på det
forkerte ben<<. Om hun er syg og dårlig, eller har 1000 an-
dre gøremåI, - kattene når hun alligevel. Det skal bore gø-
res. Der bliver vasket gulve og bakker hver eneste dag, og
de mange store pelse får også en daglig gennemgang. Lis
kommer rigtignok ikke sovende til de flotte dyr, hun altid
medbringer på udstillingerne.

Mit (vores) venskab med Lis og Jørgen har efterhånden
ikke så forfærdelig meget med kattene at gøre. Selvfølgelig
var det dem, der i sin tid bragte os sammen, men i dag er
de mere en del af familien. Til fødselsdage o.s.v. er Lis og
Jørgen selvskrevne. De deltager inden i forberedelserne.
Lis skrubber og skurer, og Jørgen reparerer alle de små
ting der nedslides gennem tiden, brækkede stole, lampe-
holdere, knirkende dørtrin og hængsler.

Fælles hobby. - Interessefællesskab. - Minder at være
sammen om, både gode og dårlige. - Og så et venskab og
en hjælpsomhed, som med årene er kommet til at række
langt ud over det, det hele startede med. Sådan har jeg det
med Lis og Jørgen.

Inge Nord
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Til august er det 20 år siden, at perseropdrættet »Kam-
byses« tog sin begyndelse.

Lis, der er af »>hundeslægt<<, gjorde ikke som vi andre og
gik ud og købte den første og bedste kat for så bagefter at
blive meget klogere. Nej. Hun gik på en udstilling, og bad
en dommer om at udsøge den killing, der var bedst, og den
købte hun. En rødtabby hun, Bremergårdens Bibsen (Tri-
ne). Trine var et flot eksemplar af racen, men en typisk
rødtabby både af sind og skind, og Lis fandt snart ud af,
at det rødtabby temperament ikke harmonerede med hen-
des eget, og Lis og Jørgen anskaffede deres første creme.
Fra Edel Ringsted købte de først Camilla of Great Yar-
mouth og senere Louise of Great Yarmouth.

Louise blev parret til Edels hankat Ruthborgs Graf Da-
nilo. Fra den parring kom den første »Lillebror« og Ingrid
(Nathalie af Kambyses). Hende parrede Lis med sin første
og nok mest kendte avlshan, Summers Oliver. Efter denne
parring faldt Cecilie, som senere med Lis og Jørgens an-
den engelske avlshan, den blå Growdecote Harvey, blev
mor til Emma og Svend Erik (Sirius af Kambyses). I mel-
lemtiden havde Lis fra Inga Persson i Sverige importeret
Ruthborgs Maria, som parret med fru Bremers blå Blue
Beau of Pensford havde givet Cinderella af Kambyses.

Omkring den tid hvor Cinderella blev udstillet som ung-
dyr, traf jeg Lis og Jørgen for første gang.

De havde slået sig ned i et lille bondehus midt i en mose,
da de med to avlshanner ikke syntes, at de kunne blive bo-
ende i en lejlighed. Huset var en ruin, og beliggenheden
pragtfuld. Som altid hos Lis, var der først og fremmest
blevet sørget for kattene. Jørgen havde sat et gammelt ud-
hus tip-top i stand, og her gik hannerne så med deres par-
ringspiger. I selve huset var det kun køkkenet, der var fær-
diglavet. Det var stort og dejligt. I det spiste, boede, sov
og vaskede vi os alle, og her var der plads til hunner, killin-
ger og en hund. Når vi skulle på udstilling, kom vi med
børn (3 stk., den mindste i klapvognalderen), katte og os
selv og fik en plads i køkkenet.

At gennemrestaurere dette gamle hus oversteg efterhån-
den Lis og Jørgens kræfter og pengepung, og de flyttede til
et andet hus i Værløse.

Her havde vi indlogeret os til DARAKs novemberudstil-
ling i november 1978. Lørdag aften var vi taget til soupden
på Damhuskroen, men vi var knap startet på forretten før
vi blev alarmeret. Huset i Værløse stod i flammer!

Det var en rædselsfuld tur fra Vanløse til Værløse, og
endnu yærre var det at stå uden for det brændende hus, vi-
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Fortsættelse til serien om
Foreign White

oversat of Annemette Frydenlund

Fremstilling af en hvidmasket siameser.
Siameserens karakteristika er, at den altid har farve på

kroppens yderpunkter, nemlig ansigt, ører, hale og ben,
samtidig med at dens øjne altid er blå med tapetum luci-
dum. Siameserens farve kan variere, og den forekommer i
mange maskefarver, f.eks. brunmasket (sort), blåmasket,
chokolademasket o.s.v. Den fødes altid hvid, og den be-
gynder at få farve successivt, når den kommer ud af livmo-
deren, ud i den klare luft.

Denne egenskab styres af et anlægspar, der kaldes C. C
giver fuldt udfarvede katte og varianten gs giver tempera-
turbestemt farve : siameserfarve. Der findes flere varian-
ter, f.eks. cb, som giver burma, men det er uvæsentligt i
denne sammenhæng. Nedarvingen følger samme mønster,
som for W, men siameserfarven er altså recessiv, hvilket
betyder, at en siameser altid er homozygot cs cs. Hvis man
parrer en siameser med en ikke-siameser, får man hetero-
zygote ikke-siamesere, som bærer anlæg for siameserfar-
ve, nemlig Ccs. Hvis sådanne to katte parres, bliver udfal-
det analogisk med Ww x Ww parringen. Man får altså 3

ikke-siameser og I siameser, men her vil det jo dreje sig
om den recessive homozygote variant. Lad os gå tilbage og
se på den første parring mellem en hvid korthår og en
brunmasket siameser og se, hvad der sker, når vi har to
forskellige anlægspar indblandet. Den hvide kat er CCW
(:CC WW eller CC Ww), og siameseren er cs cs ww. Det
hvide afkom bliver Ccs Ww, d.v.s. en hvid kat, der har an-
læg for farve og siameser. Øjenfarven er gul - den kan væ-
re hvidblå - men den er givetvis ikke siameserblå. Typen
ligner en blanding af en siameser og en europe', det gælder
også pelskvaliteten. Det var sådanne katte, der udgjorde l.
generation. På grund af at man ville bortavle de hvidblå
øjne, tillod man guløjede katte i racens første standard.
Derefter gik man videre og parrede en sådan guløjet, hvid
Ccs Ww med en brunmasket siameser cs cs ww. Et anlæg
fra hvert anlægspar, d.v.s. 2 stk., måtte overføres fra hver
af forældrene til afkommet, hvilket vises i fig. 5:

X

Man får 4 kategorier af katte, nemlig:
2590 CcsWw= Hvid anlægsbærer med gule øjne, ganske

som den ene af forældrene (brugbar)
2590 Ccsww: Farvet, f.eks en sort kat, med gulgrønne

eller grønne øjne, bærer anlæg for siame-
serfarve (ubrugbar)

2590 cscsWw= FOREIGN WHITE, d.v.s' en hvidmasket
siameser med blå øjne

lJ{s ssgsww- Siameser, f.eks. en brunmasket som den
anden forældre (kan ikke bruges p.g.a.
tyPen).

Man kan givetvis parre to guløjede, hvide anlægsbærere
og få samme kategorier af katte bare i andre proportioner,
men den første metode giver bedre resultat.

For mange kan det være svært at forstå, hvad det er, der
skiller en kat, som er helhvid, fra en kat, der er hvidma-
sket siameser, da de jo ser ligedan ud. Men lad os antage,
at de hvide katte har farveløse pigmentkorn i de enkelte
hår. Dette er en ren hypotese, og ingen har endnu under-
søgt, om det forholder sig sådan, men f.eks. hvide heste
har farveløse pigmentkorn i hårene. Den helhvide kat (C-
W-) skulle da have pigmentkorn i alle hår over hele krop-
pen, mens den hvidmaskede siameser skulle fødes uden
pigmentkorn, men disse skulle begynde at komme straks
efter fødslen og derefter findes hovedsageligt i ansigt, på
ørene, halen og benene. Man skulle ikke kunne se dette
med det blotte øje, eftersom det drejer sig om en hvid ma-
ske på en hvid bund, men man kan undersøge hårene i et

elektronmikroskop. Denne antagelse kan gøre det lettere
at forstå forskellen mellem forskellige hvide katte, men
husk på, at det er en hypotese.

Turnerblå er altså den øjenfarve, der kræves på en Fore-
ign White, men selv denne farve kan variere fra mørk viol-
blå til mellemblå. Af siameserne har i almindelig den brun-
maskede den bedste øjenfarve og den lillamaskede den
dårligste, hvorfor man altid anvendte brun- og bruntabby-
maskede siamesere i Foreign White-avlen. Der er faktisk
en forskel mellem øjenfarven på brun- og blåmaskede
sammenlignet med chokolade- og lillamaskede siamesere.
Det anlæg, som giver chokolade og lilla hedder b(varian-
ten ikke-chokolade er B), og dette anlæg forandrer øjen-
farven en smule, så pupillen bliver mere blommefarvet og
selve øjet mere uklar blå end hos de blå- og brunmaskede
siamesere, der har en mere intens øjenfarve. Dette b-anlæg
vil man ikke have ind i Foreign White-avlen.

Man bør jo betragte en hvid kat som f'eks. en sort kat
uden farve, og da man jo betragter en F.W' som f.eks. en

brun- eller chokolademasket siameser uden farve, og den
skal da være brun- eller bruntabbymasket. Det er faktisk
ganske let at se på øjenfarven om en F.W. bærer brun /
blå maske eller chokolade / lilla maske under det hvide,
specielt hvis man har et individ af hver slags ved siden af
hinanden.

Der findes en anden farve, som man absolut heller ikke
vil have i F.W.-avlen, og det er rød. Røde katte, uanset ra-
ce, plejer at få sorte pigmentpletter på næsen og ind imel-
lem et sort knurhår. Hvorfor ved man ikke. Hvis en kat
bærer rødt, får den disse pigmentpletter, og dette regnes

for en stor fejl hos F.W.

C

Fig.5

Cc'W'w ccs!"u,

C

C

L-L
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De forskellige siameserfarver bestemmes naturligvis og-
så af forskellige anlægspar og deres kombinationer, men
det er unødigt at gd ind på dette her og nu. Man bør jo
helst have »>brunmaskede<< F.W., og har man det, behøver
man ikke kere sig om farvevarianterne.

Nakkepletten.
Den sidste detalje, der adskiller en Foreign White fra

andre hvide katte, er, at de ikke fødes med en mørk plet i
nakken. Denne pigmentering findes hos de fleste hvide
katte (undtagen hos dem, som bærer rødt eller creme), og
den forsvinder efter nogle måneder. Grunden til at F. W.
ikke har denne plet er jo, at den er en siameser, hvor intet
pigment dannes før efter fødslen. Når udmaskningen har
nået det punkt, at >»stedet, hvor pletten er, berører<<, da er
»»pletten allerede vokset bort<<. I F.W.-avlens begyndelse
fødes mange katte med disse pletter blandt de guløjede og
odd-eyed hvide anlægsbærere.

Forskellige øjne
Har man forestået, hvad en Foreign White er genoty-

pisk, til trods for den ser ud som en helhvid kat, indser
man da også let, at den intet har at gøre med orientalsk
korthår (havanna, ebony, Foreign Blue og lavendel) til
hvilken gruppe, den ofte fejlagtigt regnes. Disse er ensfar-
vede katte (CCww eller Ccsww) med grønne eller gulgrøn-
ne øjne. F.W. parret med F.W. eller med en siameser kan
aldrig give ensfarvede orientalske korthår.

Lad os gå tilbage til øjenfarven. I begyndelsen tillod
man gule øjne for at bortavle de recessive hvidblå øjne
samt døvheden, og siden bragte man siameserens blå øjen-
farve ind - basseret på den gule øjenfarve. Hvordan kan
man nu vide, om en blåøjet kat er guløjet?

Helhvide (C-W-) katte kan jo have gule eller blå øjne el-
ler være odd eyed. Hvidmaskede siamesere har altid blå
øjne. Da hænger det sådan sammen, at hvis en hvid siame-
ser har blå øjne og tapetum lucidum samt normale pupil-
ler, så ved man, at den bærer guløjethed under. Man kan
da sige, at der hos katten findes 5 forskellige blå øjenfarv-
er:

l. Hvidblå: mangler tapetum lucidum, findes
hos mange helhvide katte, f.eks. per-
ser og europe' (C-V-).
har tapetum lucidum, findes hos alle
siameserfarvede katte (csc§ww).

Foreign White i5. Døn Thais Beav og Bessie
Ejer: Carsten og Annemette Frydenlund

3. Kombinationsblå: mangler tapetum lucidum, findes
hos visse hvidmaskede siamesere (cs-
csW-), som kombineres I og 2.

4. Turnerblå: har tapetum lucidum, findes hos
Foreign White (cscsW-), hvor man
kombinerer 2 med gul øjenfarve,
korrekt farve.

5. Blå odd-eyed: mangler tapetum lucidum i det ene
øje, som også har større PuPil, er oP-
stået hos visse hvidmaskede siamese-
re (cscsW-) i eksperimenttavlen af
Foreign White.

Klassificeringen af Foreign White
Vi er nu endelig kommet frem til, hvad en Foreign Whi-

te er genotypisk, og har samtidig kigget »på recepten<< for
fremstilling af F.W. Denne race er fremavlet af meget seri-
øse og kyndige personer, og alle katte er udvalgt seriøst og
med hård hånd samt testkrydsede og undersøgt, bl.a. med
hensyn til forekomsten af tapetum lucidum. Avlshanner
blev altid testkrydset nøje, inden de blev brugt i avl. Alle
katte, som eksporterede til andre lande, var nøje genetisk
bestemte og afleveredes så at sige med »>recept<<. Man lave-
de et klassificeringssystem for at kunne placere kattene i
forskellige kategorier, kommende an på, hvor tæt på det
genetiske ideal, de lå. De forskellige kategorier er:
Cat AFW for katte som beviseligt er hvide, brunmaskede
siamesere
Cat BFW for katte som beviseligt er hvide siamesere
Cat CFW for katte som er hvide, samt hvide rødmaskede
eller skildpaddemaskede siamesere.

En kat, som tilhører Cat B, der gennem afkommet viser
sig at være brunmasket, flyttes op i Cat A, og f.eks. en
hankat kan derefter frit bruges til avl. Kun katte, der tilhø-
rer Cat A, eksporteres. Man får brug for nye kategorier
før den genotype, der udgør slutmålet for avlen, nemlig en
kat som er homzygot hvid, homzygot brunmasket med
Turnerblå øjne, er nået. Denne kats genotype får flg. an-
lægspar (d = anlæg for blå farve): BBcScSDDWW (DD
betyder, at katten ikke bærer anlæg for fortyndingover-
sætter-kommentar)

Dette mål er endnu i 1979 ikke nået, men trods dette er
racen accepteret og har fået standard og certificat. Mange
F.W. har fået fremgang på udstillinger over hele verden.
Den første, som blev Best in Show, hed Scintilla Tseng-Hsi
(fra Lancashire-programmet) og året var 1967 og opdræt-
teren hed naturligvis Patricia Turner. Hun har lavet man-
ge fine katte bl.a. Scintilla Te-Sheng, som blev Best in
Show på Kensington-udstillingen i 1974 og Scintilla Hsi-
Ch'i, som blev Best in Show på The supreme Show i 1977.
Andre kendte stamnavne er Monach, Hillmount, Flayre,
Muchloved, Ryanna og Nasyla. Til Sverige er der importe-
ret 3 F.W.-hunner, nemlig Nasyla White Lilac, Ryanna
Silvertina og senest PiDen Snownymph. Den, der kunne
tænke sig at arbejde med denne smukke race, kan kontak-
te de svenske opdrættere (stamnavn Gilgamesj og Barbitt-
ry's) eller The Foreign White Cat Fanciers Association (i
England). Adresser kan rekvireres gennem SVERAK.

2. Siameserblå

Gigi of Kivio
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ll/12 JUNI 1988 i Kruså:
JYRAK-udstilling. NB. Begrænset plads

27 /28 AUG. 1988 i Silkeborg:
Felis Danica- Hobbyudstilling/dommerelevseminar

lo/ll SEPT. 1988 i Aalborg:
JYRAK-udstilling.

03/04 DEC. 1988 i Odense:
JYRAK-udstilling. NB. Begrænset plads.

Oplysninger om studiekredsarrangementer, hobbyudstillinger m.m.
findes under rubrikken »Nyt fra studiekredsene<<.

For yderligere information kontakt venligst JYRAK's udstillingsse-
kretær.

Carsten Frydenlund
Møllebakken 31, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 09 40 66 08

xv
U
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Standard for
Koratkatten.
Skrevet of Gertrude Okkens
Oversot of Birgit Semak

Koratkatten er gammel thailandsk adel. Muligvis er ko-
ratkatten den eneste gamle race, der bliver opdrættet i sin
oprindelige form både i den vestlige verden såvel som i sit
oprindelsesland. Blå katte er hjemmehørende i mange lan-
de, men koratkattens moderland er Thailand. Alle ægte
koratkatte kan følge deres aner tilbage til Thailand. Inte-
ressen for disse katte breder sig stærkt.

Denne sølvblå kat bedårer med sit hjerteformede ansigt
og de store strålende øjne. Denne grønne øjenfarve er
først færdigudviklet efter 2 år. Unge katte har hasselnød-
farvede øjne. Kropsbygningen er af mellemstørrelse, pel-
sen kort til mellemlang, glansfuld og tætsiddende. Korat-
katte holder af menneskeligt selskab. De er med deres selv-
stændige karakter elskværdige, intelligente og kærlige.

DULZINEA... Rom&n-
helten »f)on Quijote de
Ia Mancha's<« elskede i
Cervantes' roman.
of Int. FIFe dommer Gertrude Okkens
oversot of Birgit Semak.

I slutningen af 1986 blev min mands ønske, >»på sine
gamle dage« at få en kærlig koratkat, til virkelighed. Vore
to langhårede, hvide odd-eyed persere, blev simpelthen
målløse... »En blå rotte - virkelig - en rotte i vores hus, det
er da IKKE muligt!!!«

Med stor nonchalance viste denne slanke, elegante »>tin-
gest<< superhurtigt de to tykke, hvem der var herre i huset,
nemlig »den lille rappe rotte((. Med nonplusultra erobrede
Dulzinea alle privilegier incl. soveplads, og de to magelige
persere så med uendelig undren på.

Som soltilbeder ved hun at udnytte enhver plads for sig.
Vi finder os overbærende i, at hendes smukke blå pels har
et brunt skær.

Dulzinea bedårede også miss M.A.Byran fra England,
der var på et kort besøg, med sit charmerende og indtagen-
de sind, ligesom hun gør det med alle andre kattevenner,
der besøger os.

På udstillinger har Dulzinea deltaget i killing- og ung-
dyrsklasserne og overalt fået fine bedømmelser. Hun bliv-
er smukkere fra måned til måned og viser de specielle tegn
for racen tydeligere og tydeligere jo ældre, hun bliver.

2 løbetider har hun mestret suverænt. Vores Bahri sang
de smukkeste sange for hende - i behørig afstand naturlig-
vis. Bahri vil - Dulzinea vil - Men avlsrådet vil ikke. Det vil
betyde Dulzineas endeligt. På det rette tidspunkt vil vor
kære Dulzinea skænke sin gunst og jomfruelighed til den
smukkeste, den allerbedste korat han.

Hun elsker menneskers nærhed, er med sin egensindige
karakter elskværdig, intelligent og meget kærlig.

I tilbageblik en vidunderlig tid fyldt med morskab og
overraskelser. Vi ville ikke undvære vores kære korat et
eneste minut og kan kun håbe, at hun forbliver så sund og
livlig, så hun fortsat kan skænke os glæde.

Korotkat: Baltika's Dulzieno
Ejer: G. Okkens

IHanne Haibert
; Bøgebakkevej 1

|_I ox.azoo Næstved
; Denmark
t TeI|.03721641

BfIELAMP
. blå. blåcreme.sort

farverne, rØd-
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Nye standarder for
Britisk korthår.

Næsespejl
trædepuder: Rosa, blågrå eller begge.
Øjenfarve: Kobber eller mørk orange.
Anmærkning: Alle tortie kan være plettet, store og små

pletter tilladt. Selv to til tre hår giver
små pletter.

Nr. 36h Britisk korthår chokolade skildpadde
smoke.
Pelsfarve: Underulden er sølvhvid, ligeså rundt om

øjnene og ved basis af øjenbrynene. Pel-
sen viser endvidere farverne chokolade
og rød (lys og mørk) harmonisk fordelt i
små og store pletter, også på benene. I
ro virker katten som en skildpaddefar-
vet. Kun når hårene skilles er den sølv-
hvide underuld synlig. En creme flamme
i ansigtet er ønskelig.

Næsespejl: Flødechokoladefarvet,rosaellerfløde-
chokoladefarvet plettet med rosa.

Trædepuder: Kanel- til chokoladefarvet, rosa eller
chokoladefarvet plettet med rosa.

Øjenfarve: Kobber eller mørk orange.
Anmærkning: Alle tortie kan være plettet, store og små

pletter tilladt. Selv to eller tre har giver
små pletter.

Gr.Int.Ch. Dunvalds Blue Nøtasja
Ejer: Yvonne og Erik Lørsen

Nr. 36e Britisk korthår skildpadde smoke.
Pelsfarve: Underulden er sølvhvid, ligeså rundt om

øjnene og ved basis af øjenbrynene. Pel-
sen viser endvidere farverne rød og sort
harmonisk fordelt i små og store pletter,
også på benene. I ro virker katten som
en skildpaddefarvet. Kun når hårene
skilles er den sølvhvide underuld synlig.
En rød flamme i ansigtet er ønskelig.

Næsespejl
trædepuder
Øjenfarve:
Anmærkning

Rosa, sort eller rosa/sort plettet.
Kobber eller mørk orange.
Alle tortie kan være plettet. Store og
små pletter tilladt. Selv to eller tre hår
gir' små pletter.

Nr. 369 Britisk korthår blå-creme
smoke.
Pelsfarve: Underulden er sølvhvid, ligeså rundt om

øjnene og ved basis af øjenbrynene. Pel-
sen viser endvidere farverne blå og cre-
me harmonisk fordelt i små og store
pletter også på benene. I ro virker katten
som en blå-creme. Kun når hårene skil-
les er den sølvhvide underuld synlig. En
creme flamme i ansigtet er ønskelig.

Pension . Pelspleje . Klipning
Spec. løbegårde
også tor katte
Dyrlaegetilsyn.

AGERØVEJ 2I

Tilst Dyrep
06 24 15 1

ension
,l

(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)
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undertegnede erklærer hermed at havde sat sig ind i gældende udstillingsregler og erklærer sam-
tidig på tro og iove,at katten ved tilstædeværelsen på udst'ill'inqen ikke overtræder de til en-
hver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrørende katte,der er el'ler har været
inficeret af eller udsat for smitsomme sygdomme.
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Dato:. ....Sted Dommer

Dato:. ....Sted:..... Dommer

Dato:. ....Sted:..... Dommer

Dato Sted:. ....Dommer

Dato:. ....Sted:..... Dommer

B E l.l Æ R K: Alle katte skal være vaccineret mod kattesyge hojst 2 år og senest 15
dage inden udstillingen (vaccination mod katteinfluenza ANBEFALES:). Katte fra rabies-
ramt områder skal yderligere være vaccineret mod rabies efter gældende regler. Stam-
tav I e oq vaccinat'ionsat.test skal forevises ved dyrlægekontrol len.
Tilntelderen erklærer sig indforstået med, at katten udstilles for egen regning og
ris'iko. Endvidere bekræfter tilmelderen med sin underskrift at være medlem af en af
FiFe anerkendte katteklubber.
Killinger under 3 måneder og hunkatte, hvis drægtighed overstiger 4 uger eller er
ammende, samt monorchide hankatte over 6 nråneder kan ikke udstilles.
FOR AT EN TITEL KAN PAFORES PA UDSTILLINGEN, SKAL DOKUMENTATION FOR TIDLIGERE OPNAEDE
CERTIFI KATER MEDBRINGES. xv
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Fe1 is Danica invi terer
t-IFe dommerelevseminar

hermed ti I trobbyudst i I t ing/ster,rardseminar/int.
den 27 -*28 - august lgtl8 i:

Meclborqertruse t Lunden
Vesterqade 74
8600 Silkeborq
TeIf - 06-820032

Hobbyudstillingen:

DyrIæge

Kat tene skal være tilstede begge dage-

Der viI ikke blive uddelt, skriftlige bedømmelser, men nogle af kattene
vil blive bedømt af dommereleverrie oq contrabedømt af donunerne som et led
i domnerelevsemrnaret- tsurene må gerne pyntes metl medbragte kokarder mv-

tselis Danica vil forsøge at arranc1ere pelspleje for alle 4 kategorier.

Maximum antal deltagende katte er 200- I titfæIde af overskridel:;e af an-
tallet vil reduktion ske, så clcr:;å vidt mulig Lrlivr:r Ii<.Je mange i hver
kategori -

Deltagelse er gratis.

5 tewa rdsemi na re t

kontrol kl- 7-00 9-00.

Det har længe været et ønske at få en starb af gode
del i arbejdet på udst i ll rngerne- I.'elis Dan jca har
tiI at arranqere deELe semirrar-

stewarder trI at tage
clerf:or taqet inr tiaLiv

Deltagelse er qratis-

Int- FIFe dommerelevseminar:

På dette dommerelevs;eminar vil
anerkendt af FII'e-

kun kunne del Lage dommerelever som er

Tilmetding og deltagergebyr kr- 900 sendes tiI:

Felis Danica v/Kim Brems
Lindebo 7,I-lejl- 44
2630 Tåstrup
Postgiro konto 3 07 18 63

senest t4 dage før -

tisb_1r:rq, rlr:rr '241t1 l!luu, Hlil;

Prograrnmet til dommerelevseminaret vil blive sendt tiI samtlige
dommerelever af Fel is D.rnicas sekretær -



Tilmelding til Felis Danicas hobbyudstilling i Silkeborg den 27--ZB-
august 19BB-

Kattens navn: Født:

Far: Farve:

Hor: Opdrætsnr. :

Eierens navn: Telefonnr-:

Ejerens adresse: Klub:

Postnr - : BY:

Tilmeldingen bedes venligst udfyldt med blokbogstaver eller på skrivema-
skine og sendt til:

Hanne Sofie Sneum
Højvangs Parkvej 44
6700 Esbjerg
Telf - 05-12I120

Tilmelding til Felis Danicas steuardseminar i Silkeborg den 27 --2B.august
1988.

Klip her----- ---*Klip her

Jeg ønsker at deltage på steuardseminaret:

Navn: Klub:

Adresse:

Postnr. : Telefonnr.:

Tilneldingen bedes venligst udfyldt med blokbogstaver eller på skrivema-
skine og sendt til:

Kim Brems
Lindebo 7,I-lej1. 44
2630 Tåstrup
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H YGAARDEN§ DYREPEN$ION
( D yrlægekontrol leret )

VI
TILB

r(

Miljørum for katte, med
bl.a. niveau-de1te hvi-
lepladser, hvæssetræ og
huIe.

Vagn & Lene Nygaard

KUN NERUPVEJ 238
KOLT pn HASSELI\GER
Tlf .: (06) 28 56 5B

ANGELICA'S
Specialopdræt af siam/foreign white

Kiltinger lejlighedsvis til salg efter egne
avlshanner bl.a:

Gr. Int. Ch. AMGELICA's WHITE GIBSY
2 x BEST of BEST, I x BEST of BEST 2,5 x BEST in SHOW
6 x NOMINERET, 9 x BIO, søn af Europa Ch. ANGELICA's BAMBI
2 x Best in SHOW, 5 x NOMINERET, 6 x BIO.
Vinder af avlsklassen September 87.

Eur.CH. Angelica's Bambi nr.l på Tysklands Top Twenty.
Gr.Int.Pr. Angelica's White Elliott nr. L. på Tysklands Top Twenty.
(Kastrat)

Mona & Jørgen Lund
Helde all6 3
2791 Dragør

TIf. 01 53 66 3l

)
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Børnepasning på
JYRAK's udstillinger?

Fro Louise og Kim Staunskjær, Skomby, har vi modtaget følgende indlæg, og Hvæssebrættet
modtager gerne indlæg og kommentorer vedrørende dette emne.

Nu må det være på tide, at der bliver taget hensyn til de
børn, der af den ene eller anden grund er med deres for-
ældre på udstilling. Det kan for mange børn være 2lange
dage, hvor forældrene har så mange forskellige gøremåI,
at det kniber med tiden til børnene. Faktisk har de ofte ik-
ke andet at gøre end gå fra bur til bur, og når det en gang
imellem går lidt for livligt til, bliver udstillerne, der måske
allerede er lidt nervøse på grund af spænding ved bedøm-
melserne, yderligere ophidsede, og så vanker der skældud
til de unge mennesker. Der er synd både for børnene og
for udstillerne, så derfor foreslår vi, at der etableres en
børnepasningsordning på alle JYRAK's udstillinger.

Som regel er der altid et tomt rum i nærheden af udstil-
lingshallen, hvor der kunne arrangeres forskellige aktivite-
ter. Hvis klubben f.eks. kunne få sponsoreret et gammelt
farvefjernsyn, kunne der f.eks. vises film af forskellig
slags. Vi er villige til at medbringe video * tegnefilm. Li-
geledes kunne der arrangeres en indsamling af brugt lege-
tøj. TY og legetøj kunne evt. opmagasineres sammen med
burparken. Mange vil sikkert være indstillet på at betale
for pasningen med et mindre beløb, der kan bruges til leje
af film, indkøb af tegnepapir og blyanter, læsestof til de

lidt større børn etc.
Desuden forestiller vi os, at de udstillere , der gør brug af

ordningen, frivilligt påtager sig på skift at føre tilsyn med
børnene. Er der andre, der har lyst til at deltage i dette ar-
bejde, er de selvfølgelig meget velkomne. Det kunne må-
ske være helt rart at komme væk fra katteræset en times
tid eller to.

Med en sådan ordning vil børnene have det bedre, og vi
andre vil i hvert fald med hensyn til børnene have ro i sin-
det og dermed mere tid til kattene og til at snakke med de
andre udstillere, hvilket jo også hører med til det at deltage
i en udstilling. Ligeledes får vi bedre tid til at snakke med
de besøgende, der gerne vil høre lidt mere om de udstillede
katte.

Vi tror også på, at der i dag er katteejere, der ikke kom-
mer til udstillingerne, på grund af, at de mangler pasnings-
muligheder. Så lad os prøve at hjælpe dem. Samtidig kun-
ne vi måske opnå at gøre en katteudstilling til en positiv
oplevelse også for vore børn.

Slut op om projekt BØRNEPASNING I JYRAK - lad
os blive den første klub i Danmark der gennemfører dette.

Hilsen Louise og Kim

DANHARKs BEDSTE O§ BILLI6STE KATTEGRUSCleanCil
5 GIIUNDE TIL AT
utr tJ (; Il
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CLEAN CAT LUGTER
ALTID FRISI(
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LISE's NÆRkøB
Heste Haveh
6400 Sanderborg
1t|.o4429456

TIERNI}IG NY }tøLLE
Hsllegade 1 - 7
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Billeder fra Fredericia udstillingen
den 16. r 17. april 1988
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Dyrlægebrevkassen

Bløderkatte:
Veterinærvidenskaben har indtil dato ikke kunnet påvi-

se decideret blødersygdom hos katte. Iøvrigt har man i
mange år haft kendskab til, at koagulationsevnen (størk-
ningsevnen) i kattens blod er særdeles effektiv selv ved
større ydre såvel som indre blødninger, hvor katten har
mistet over 200/o af sit blod på kortere tid.

Hændelsesforløbet ved omtalte kat er ikke oplyst helt i
detaljer, men hvis de store blodkar i sædstrengene ikke er
blevet tilstrækkeligt lukkede ved operationen (kastratio-
nen) vil katten følgelig bløde i længere tid efter indgrebet.

Det betvivles, at en kompression (sammenpresning) af
de tilførende store blodkar i bughulen har nogen effekt,
- karret, der bløder skal findes og underbindes. I modsat
fald vil en fortsat siveblødning langsomt udmatte katten, -
give en blødningsanæmi (blodmangel), der følgelig vil
trætte katten meget i en periode indtil nyt blod er gendan-
net.

Ved blødersygdommen (hæmofili) hos mennesket er det
ikke blot operationer, der kan være farlige, - her skal man
også tage vare på alskens blødende sår og skrammer. Dette
ville selvfølgelig også gælde i katteriet, såfremt lidelsen
forefandtes her.

Adam Christensen
Tilst dyrehospital.

Killinger født med åbne øjne:
Normalforholdene hos kat er, at dennes killinger fødes

med lukkede øjne (ankyloblepharon physiologica). I al-
mindelighed åbner de nyfødte deres øjne o. 10. dag efter
fødslen (variationer 5-15 dage) begyndende med, at en lille
nærmest trekantet åbning ses, og »>øjnene<< bliver synlige i
løbet af nogle dage. De første dage efter åbningen har
øjnene et blålig-gråt dødt udseende og lysopfattelsen er

sikkert minimal.
Fødes killinger med åbne øjne, må det betragtes som en

ufysiologisk og unormal tilstand.
Imidlertid påstås det indenfor avlerkredse, at såvel

korthårs- og langhårsracers killinger i enkelte tilfælde fø-
des med åbne øjne. Tilstanden er ikke kendt i de veteri-
nærfaglige kredse andet end som sporadiske oplysninger
og præsentationer i konsulationerne af killinger født med
åbne øjne, der får øjenproblemer. Risikoen for et ødelagt
syn efter en fødsel med åbne øjne er stor: fostervædske,
fosterhinder, fødselsvejsslimhinden, hår med mere har
stor tilbøjelighed til at give hornhindeskader, der oftest er
varige, - ikke mindst fordi katteejeren ikke tidligt nok er
klar over problemet og søger dyrlægehjælp.

Behandlingsmæssigt vil en behandling flere gange dag-
ligt med en antibioticaholdig salve nok være af stor værdi,
idet en beskadiget hornhinde let inficeres og varigt beska-
diges med total uklarhed af hornhinde og blindhed til føl-
ge. Filosofien med de lange graviditeter er nok lidt søgt,
-killinger kan trods alt endnu ikke gå eller sige miav, når
de fødes, selvom graviditeten er nær de 70 dage eller der-
udover.

Til yderligere belysning af forholdet må det nok anbefa-
les avlerne, at registrere de fremover fundne tilfælde af
»åbne øjne«. Oplysninger om race, moderkattens alder,
farve, avlskombination, graviditetslængde, følger af fød-
sel med åbne øjne (øjenskader og evt. resultat af stedlig
dyrlæges behandling), antal tilfælde pr. kuld m.v. bør pas-
sende sendes ind til de respektive racekatteklubber til regi-
strering og samling på landsbasis. Vi vil gerne vide noget
mere om denne ukendte lidelse, så vi måske kan hjælpe
katteejerne og disses dyr' 

Adam christensen
Tilst dyrehospital

Mer' ))med åbne øjne«
samt lidt om kejsersnit

I HVÆSSEBRÆTTET nr.4/87 læste jeg Gurli Nielsens
lille indslag om en killing, der var født med et åbent øje,
og hvilke problemer der opstod hermed. Ligeledes, - i det
næste medlemsblad, Nr.l/88, - om Inge-Lise Andreasens
»åbne øjne<<.

Også jeg har oplevet fænomenet en enkelt gang, om end
uden problemer. Jeg har heller aldrig regnet det som et
problem, - kun som et af naturens små luner.

For nogle år siden købte jeg en 6 mdr. gammel hunkil-
ling af en opdrætter i Jylland. Hunkatten blev parret med
min hankat ved2.løbetid. Da hun var en lille pige, sådan i
størrelse, - blev hun dejlig tyk. Hun var gravid!

Naturligvis havde jeg været en del nervøs, da de 65 dage
var gået uden tegn på noget som helst m.h.t. fødsel, - så
jeg kontaktede opdrætteren for at forhøre mig om hendes
erfaringer indenfor d6n blodlinie. Her fik jeg at vide, at
hunkatten endelig ikke måtte gå længere end 67 dage - og
ellers få foretaget kejsersnit - hvis ikke hunkatten skulle få
et kuld dødfødte killinger. Dette havde opdrætteren selv
erfaret.

Ved 67. graviditetsdag fik min hunkat enkelte veer - og
jeg var så glad - men så holdt det hele pludselig op. Hun
sov bare. Jeg blev noget nervøs - syntes ikke jeg kunne
mærke ret meget liv - lænkte på et kuld døde killinger - og
f6r derfor fluks ud til min dyrlæge. Hunkatten var ikke
»>åben<<, men med opdrætterens gode råd i baghovedet,
blev der foretaget kejsersnit.

Ud kom 4 dejlige, men i starten ret så livløse killinger
(på grund af bedøvelsen), som jeg fik til opgave at gnubbe
liv i. Den første var blå, en dreng (skuffende!), - den an-
den hvid, også en dreng (bedre, da det var en colourpoint).
Den tredie blev så lagt ved min side og jeg ænsede den
knap nok, da jeg havde hænderne >>fulde<<. Dog fik jeg

hurtlgt endnu mere travlt, da jeg opdagede, at den var lilla
og tillige en pige. D6n var for mig lidt af en sensation, og
sliulle i hvertfald ikke »gå til«. Medens jeg gnubbede på

livet løs, skiftevis på de 3 killinger, kom dyrlægen hen med
den sidste killing, og en blå lille pige, med ordene: >»Denne

lille størrelse kiggede på mig gennem fosterhinden' som en

anden rum-mand fra universet<<.
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Jeg var facineret!! Hvor var hun en lille, dejlig og stumt
stirrende størrelse!

På intet tidspunkt fik jeg at vide noget om, at jeg skulle
tage specielle forholdsregler med hensyn til de åbne øjne -
kun skulle jeg naturligvis passe på med for skarp lys i star-
ten, som ved alle nyfødte killinger. Dette var bare et af na-
turens luner og intet unormalt som sådan.

Alle killinger voksede op til sunde og raske uldklumper,
selvom jeg i de første 14 dage skulle flaske dem op. Speci-
elt colourpointen§ liv, hang i en tynd tråd en overgang. Pi-
gen med de åbne øjne var særdeles kvik og kunne SE før
de andre - så jeg vil skyde på, hun var forud i sin udvik-
ling, til trods for at hun var lille som sin moder. De andre
var nogle store »>basser<< efter faderen.

Redekassen, der blev benyttet, var en almindelig flettet
hundekurv, som stod under et skab d.v.s. i halvmørket.

Men vi havde da kig på ))ungerne« hver dag + flaskefod-
ring i den første tid - hvorved de blev hevet frem i dagslys
flere gange daglig.

Den lille blå pige facinerede hele familien. Hun var både
speciel og anderledes interessant - indtil de alle havde fået
øjne. Den lilla pige har jeg endnu. D6t er Hennessee - mit
hjertebarn - det mest elskelige pels-væsen på 4 poter, man
kan tænke sig - og ikke til salg for nogen pris!!! Hun har
født flere gange nu, og hver gang går hun lige præcis 70
dage - UDEN at der sker killingerne noget som helst! Hen-
des mor og datter ligeså - derfor: Man skal ikke forhaste
sig med kejsersnit. - Lad naturen så vidt mulig selv bestem-
me - og få dine egne erfaringer.!

Koren-Morie Petersen

Import og eksport

IMPORT fra Norge:
Hellig Birma, brunmasket,
f. den 10.12.87.
Shan Thais Mira
Opdr. Turid Austgard
Ejer: Lone Klein og Ivan Kristensen

EKSPORT til Tyskland:
Maine Coone, han,
f . den 26.7.87.
Bersennas Alexander
Opdr. Anne Iversen
Ejer: Fr. Ott, Saale

EKSPORT til tyskland:
Maine Cone, han
f . den 26.7 .87 .

Bersennas Andy-PandY
Opdr. Anne Iversen
Ejer: Heike Eisel, Etherdingen

Titlykke til
Lis og Jørgen Nielsen
med Deres 20 års jubilæum

fra hele JYRAK

H.Sofie
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Referater fra B. møder

Bestyrelsesmøde ofholdt i Fredericiohallen
d. 22.2.88 kl. 1900.
Tilstede var: Hanne S.S., Eleno N., Marianne
R., Henrik K., Birgit 5., Inge N., Lene J.

Dagsorden:
Referat godkendelse.
Økonomi
Kattens Værn
Indkommne breve.
Karantæneophævelse. Samt valg af karantæne-
konsulent.
Studiekredse, a. Vest, b. Syd, c. Silkeborg
Fremtidige referater til »Hvæssebrættet((
Kommende mødedatoer.
Jyraks Generalforsamling 1988.
Dommerelev-seminar.
Karantænesag.
Jyraks forslag til F.D.
Sponsor-aftale m/Whiskas.

Godkendt, med en enkelt tilføjelse.
Gennemgået af kasseren.
Seet sagen igennem, og Elena N., overtager den,
skriver til Justits/Landbrugs/Bolig- ministeriet.
Gennemgået, sekretæren besvarer brevhenven-
delserne.
Karantæneophævelse for 3 måneder. Karant.
-K., Marianne R.
Vest: Elena N. indkalder til møde 25.2.88
Syd: Birgit S. indkalder til møde 5.3.88
Silkeborg: Lotte Laursen, indkalder ifølge aftale
med Helle Thomsen og Mitzie Andersen til Mø-
de.
Bestyrelsen enige om, at fremtidige referater,
bringes i »Hvæssebrættet«, dog med tilbørlig
diskretion.
9.3.1988 kl. 19.00 i Fredericia-hallen.
14.3.1988 kl. 1900 i Fredericia-hallen.
Overført næste møde.

Jyrak (Hanne S.S.), udarbejder en plan for dom-
merseminar, der afholdes i Silkeborg 27 /28 aug.
88, og det forelægges F.D.
Efter fremsendelse af friholdelsesattest (IFA),
kan karantænen ophæves.
l. Ang: Nordisk møde.
2. Ang: Dommer-elev-prøver
3. Ang: Scottish Fold.
Hanne S.S. Talt pr. telf. med Whiskas. JK får
ekstra penge, - årligt. Bruges på avisens Killinge-
liste, Inge N. udarbejdet forslag til annonce, god-
kendt. Og Wiskas sponsor for ekstra kitler.

10.

ll

t2

l3I
)
3

4
5

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bestyrelsesmøde øfholdt i Fredericia-hollen
d. 9.3.1988 kl. 19.00.
Tilstede vor: Hønne S.S., Eleno N., Morionne
R., Henrik K., Birgit 5., Inge N., Lene J.

Dagsorden:
GF 1988
Referat - godkendelse.
Indkomne Breve
Forslag til FU
Kørselsgodtgørelse
Fredericia-udstillingen 1988
samt eventuelt.

Gennemgået alle punkter.
Godkendt med en enkelt tilføjelse.
Gennemgået, sekretærer besvarer alle brev-hen-
vendelser, Marianne R. besvarer karantæne-
sager.
Udsat til næste møde.
l,ll kr. pr. kørt km.
Alle huskatte på scenen til præmieoverrækkelse,
båret af ejer.
Hanne S. forespørger Whiskas om ekstra præmi-
er til Top l0 og 5.
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Dagsordenen

Referøt af bestyrelsesmøde afholdt i Fredericio-
hallen d. 14.3.1988.
Tilstede vor: Hanne S.S., Elena N., Marianne
R., Henrik K., Lene 1., Corsten F., Kirsten F.,
Finn L., Keld M.

Konstituering.
Godkendelse af referat.
Fredericia-udstillingen 16 / 17 -4.1988
FU-repræsentant.
Killingelisten
Telefonsvarer, samt telefontakst.
Indkomne breve.
Nye mødedatoer.
Eventuelt.

Jyraks bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand: Hanne Sofie Sneum
Næstformand/stambogssekretær: Marianne Roth
Kasserer: Elena Neumann
Sekretær: Lene Jørgensen
Udstillingssekretær/indland: Carsten Frydenlund
Udstillingssekretær/udland: Kirsten Foldager
Præmiesekretær: Finn Laursen
Konsulent/Studie- og hobbyudstillings-
kontakt, Ammeformidlingen og
Smitsomme/sygdomme
Suppleant: Henrik Mathiesen

Henrik K. meddelte at, pr. 20.3.88, ønskede han ikke at
fortsætte i J.K. bestyrelse, følgende grund, direkte afskre-
vet efter Henrik K.: »Da generalforsamlingen netop er
overstået, har jeg erfaret hvilken tak Birgit Semak og Inge
Nord under bestyrelsesvalget fik af generalforsamlingen,
for I års yderst kvalificeret og dygtigt arbejde.
Først som suppleanter og senere som bestyrelsesmedlem-
mer. Idet jeg selv jo også er aktiv i specialklubben »Perse-
ren«s bestyrelse har jeg jo ikke svært ved at regne ud, hvad
tak jeg skal have næste år, efter 2 års arbejde.
Jeg beklager at en plads, således ikke kan udfyldes i Jyraks
bestyrelse i det kommende år<<.

Hanne S.S., beklagede meget ovennævnte.
Konstituering af konsulenter, samt >>Hvæssebrættet«s re-
daktør, Charlotte Heiberg, ansvarshavende redaktør Han-
ne Sofie Sneum.

la.
)

Referatet godkendt.
Udstillingen i Fredericia, gennemgået. Bestyrelse
+ Burudvalg + hjælpere sat på udst.-poster.
Burvalg:
l. Lørdagd. l9-3-88 montering af borde i Bredal.
2. Lørdag d. 9-3-88 burvask i Hobro.
Henrik K. tilbød at hjælpe Carsten F. over Udstl.
i Fredericia, derfor er bestyrelsen enige om at yde
Henrik K. kørselspenge. Birgit Semak tilbød at
færdiggøre Præmielisten sammen med Finn L.
Max. 750 katte til Fredericia-Udst.
Inge Nord, fortsætter.
Lise Damsgaard, fortsætter.
Bestyrelsen bevilliget en telefonsvarer til
formands-posten. Telefontakst sat for 1988.
Indkomne breve, gennemlæst og besvaret af sek-
retæren, 2 stambogssager, gennemgået og besva-
ret af Marianne R. Forslag til FD, vedrørende
novicegodkendelse af katte.
Næste møde 28.3.1988 i Fredericia-hallen.

l.
la
2.
3.
4.

6.
7.
8.
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Holder din
kat ferie?
Når du selv
holder ferie
Nu starter en helt ny kat-
tepension. Katteferie.
Specielt for din kat, når
du vil den det godt.
Kattefe rie 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 nærmere
om forplejning og priser.
Vi glæder os til at modta-
ge din kat på:

Kattelerle
v/Lis og Jørgen Nielsen
P. Hansens Gyden 27

5450 Otterup
09 87 L2 67



SPECIALKTUBBER

I

I

3

4.

2

3

Silver Klubben
Ruth Brynnum
Søndervangen 60
3460 Birkerød
Tlf: 02 81 0l 75

Dansk Abysinier og Somali Club
Margit Hærslev
Lærkevej 6
3550 Slangerup
Tlf: 02 33 32 68

Perseren
Inge Nord
Tarrupgård
Sdr. Onsild
9500 Hobro
Tlf: 08 54 41 86

Colourpointen
Anne Vingaa
Vesterbrogade lll
1620 København V
Tlf. 0l 31 35 03

Norsk Skovkattering, Danmark
Dortemarie Kaplers
Rosenørns Alle 16,3
1634 København V
Tlf:01 35 87 70

Europe'-Klubben
Charlotte Heiberg
Skolevej I
8250 Eeå
Tlf: 06 22 47 ll
Bicolouren
Kjeld Mathiasen
Gellerupvej l0
6800 Varde
Tlf: 05 22 53 12

8.: Specialklubben for siamopdrættere
Lotte Enø
Æbjergparken 6-lO-2
2660 Brøndby Strand

9.: SWO, Siameser, Foreighn White &
Orientaler Klubben
Mogens Østerby
Klingeskov l3
5450 Otterup
Tlf: 09 82 18 44

10.: SASO, Specialklubben for Abysinier
og Somali
Lis Rhymer Friis
Bøgebjerg 7
5471 Søndersø
Tlf: 09 89 15 03

I l.: Sokoke Klubben
Gloria Møldrup
Kirkehelle 30
5492 Vissenbjerg
Tlf: 09 47 14 40

Love vedr. specialklubberne (SPK).

6.

Formålsparagraf for specialklub under FD:
Klubbens hovedformål er at arbejde for den speciel-
le races udbredelse og standardmæssige højnelse.
Vedr. optagelse som specialklub under FD:
SPK skal fremsende en skriftlig ansøgning, indehol-
dende deres love, der skal godkendes af FD, besty-
relsesliste samt medlemsliste.
For optagelse skal en SPK klub have mindst 20 med-
lemmer. Kommer en klub under dette medlemstal,
annuleres optagelsen med virknin g pr . 3l .12. samme
år.
SPK-medlemmer kan være aktive, det vil sige med-
lemmer af en hovedklub med adgang til alle normale
serviceydelser, eller passive, kun medlem af SPK
med ret til deltagelse i hovedklubbernes aktiviteter,
dog med undtagelse af stamtavleudstedelse, delta-
gelse i internationale og nationale udstillinger og
hovedklubbernes generalforsamlinger.
Sådanne SPK-medlemmer betaler kontingent kr. 20,-
som indbetales til FD gennem SPK-klubben, som
hvert år inden 31. december indsender medlemsliste
og afregning til FD.
Hver SPK vælger I kontaktperson som er anerkendt
af den relevante klub og sidder for et år. Kontakt-
personer kan henvende sig skriftligt direkte til FD
med spørgsmål og forslag af avls-/race-lstandard-
mæssige karakter. Disse henvendelser vil blive be-
handlet på førstkommende FU-møde, og FU kan til
yderligere belysning af sagen indkalde kontaktperso-
nin, hvis en af parterne ønsker det, evt. med rådgiv-
er til deltagelse i mødet vedr. den specifikke sag.
I sager der skal behandles på FIFe-GF sender FU sa-
gen direkte til afstemning på FD-plenarforsamling.
Evt. udgifter i forbindelse med møder afholdes af
SPK.
Øvige klubmæssige aktiviteter såsom stamtavler,
internationale/nationale udstillinger etc. afvikles på
normal vis gennem respektiv hovedklub. Der vil væ-
re taleret (vedr. SPK-anliggender), men ikke stem-
meret, da specialklubberne ikke har status som aner-
kendt FlFe-klub.
SPK's evt. lovændringer skal indsendes og godken-
des af FD. Evt. bestyrelsesændringer skal ligeledes
indsendes til FD.
Vedrørende regler for hobbyudstillinger:
SPK skal ansøge FD om afholdelse af hobbyudstil-
linger. FD skal koordinere hobbyudstillinger contra
nationale/internationale udstillinger. Søges senest 2
mdr. før.
Der skal være mindst I måned i tid og mindst 25 km.
i afstand til en national/international udstilling.
SPK må ikke give skriftlige bedømmelser/diplomer.
Dommere, dommerelever og opdrættere har lov til
at give en mundtlig udtalelse, ikke klasificering og
ingen certifikater. Dette skal tydeligt anføres i spise-
seddel, program eller katalog.
Der skal være dyrlægekontrol på hobbyudstillinger
under Felis Danica.

4.
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KLUB.INFO

Konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille vedr.
udstillinger, forberedelse etc., fodring,
kattefødsler, pelspleje eller lignende,
kan du henvende dig til klubbens ned-
enstående konsulenter, der gerne hjæl-
per alle med råd og vejledning.

Har du sygdomsproblemer, henvend
dig da til den nærmeste smådyrslæge.

Konsulenter:
Inge-Lise Andreasen,
Arnkilsmaj l, Hestehave,
6400 Sønderborg.
Tlf. 04 42 94 56.

Grethe Hansen,
Gråstenvej 45,
9230 Svenstrup J
Tlf. 08 38 08 96.

Ingrid Clausen,
Vestervang 23,
6893 Hemmet.
Tlf. 05 28 00 54

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

Lis Rhymer Friis,
Bøgebjerg 7,
5471 Søndersø.
Ttf.09 89 15 03.

Susanna Bugge,
Kærlodden 7,
8320 Måslet.
Tlf. 06 27 28 09

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 08 42 05 10.

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

Championgalleriet
bringes løbende, hvorfor vi beder jer
indsende jeres billeder til Charlotte
Heiberg, som vil bringe dem i bladet.

Ønskes foto retur bedes venligst ved-
lagt frankeret svarkuvert.

Stamnavn
Registrering af stamnavn sker ved
fremsendelse af mindst 3 forslag til
stambogssekretæren, der videresender
ansøgningen til FIFe gennem Felis Da-
nica. Et registreret stamnavn er ens
personlige ejendom og vil ikke kunne
bruges af andre end ens nærmeste fa-
milie i 20 år efter ens død.
Pris: Kr. 250,- betales samtidig med
indsendelse af ansøgning af stamnavn.
Prisen er incl. moms.
Dispensation til fritagelse af stamnavn
kan opnås i tilfælde af, at man kun øn-
sker at opdrætte et kuld før en eventuel
sterilisation. I dette tilfælde kan af-
kommet kun kaldes ved 6t navn.
Aktuelle priser
Incl. moms:
Stamtavler0-3mdr. .....85,00
Stamtavler3-6mdr. ....125,00
Stamtavler 6-12 mdr. . . .165,00
Stamtavlekopil).. .....205,00
Ombytningsstamtavle ...85,00

Ændringafhan/hun ....40,00
Transfer ...4,0
Stamnavn(forudbetales) . . . . . .250,00
Titelpåføring af aner 2) . .. . . .. .25,00
Autorisationaf hankat 3) . . . . . .70,00
Killingeliste I mdr. ......45,00
Registreringsbeviser 0-3 mdr. . . .55,00
Registreringsbeviser 3-6 mdr. . . .80,00
Registreringsbeviser 6-12 mdr. . 105,00
Stamtavler m.v. udsendes pr. postop-
krævning, såfremt forudbetaling ikke
er foretaget.

l) Stamtavlekopi hvis originalstamtav-
le er bortkommet. Kopien beror hos
stambogsføreren i 3 mdr. efter anmod-
ningens modtagelse.

2) Titelplføringen af aner på stamtav-
len koster 25,00 pr. titel. Opnåede tit-
ler på egne katte påføres gratis, cerfiti-

kater og stamtavle indsendes til stam-
bogssekretæren. Ved opnåelse af titler-
ne Int. Ch., Int. Pr., Gr. Int. Ch., Gr.
Int. Pr., Eu. Ch. og Eu. Pr. fremsen-
des ligeledes certifikater og stamtavle
til stambogssekretæren, som så heref-
ter rekvirerer FIFe kokarden gennem
Felis Danica.

Husk at få kontrasignatur påført
dommerbedømmelsen, såfremt dom-
meren tidligere har tilkendt din kat cer-
tifikat.

3) En hankat kan autoriseres som
»Avlshan« efter indsendelse af kryp-
torchidattest samt bevis på, at der
foreligger et kuld efter ham. Autorisa-
tion udstedes af stambogssekretæren.

Ønskes hankatten opført i Hvæsseb-
rættet »Til avlstjeneste«<, bedes man
rette henvendelse til Charlotte Hei-
berg. 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 gennem Felis
Danicas forretningsudvalg.

Ejeskifte påføres gratis af stambogs-
sekretæren.

Annulering af stamtavler foretages
ligeledes gratis af stambogssekretæren.

oBs.
På bestyrelsesmøde d. 28.3.88 er det
blevet besluttet, at ALLE stamtavlebe-
stillinger der ikke er forudbetalt vil
blive pålagt et ekspeditionsgebyr på kr.
25,-. Så hvis I vil spare dette, skal I for
fremtiden enten vedlægge en check når
I bestiller stamtavler, eller indsætte be-
løbet på klubbens girokonto: 506 85 09
OC SENDE MIG EN KOPI AF KVIT-
TERINGEN! ELLERS KAN JEG IK-
KE SE OM I HAR BETALT.

Stambogssekretæren.

Husk: Når din hankat bliver far
til sit første kuld, at medsende
en kryptorchidattest, når du søg-
er om stamtavle, også selvom du
ikke ønsker ham autoriseret.
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Nyt!
Killingelisten
Al henvendelse om at komme på killin-
gelisten bedes foretaget til:
Lise Damsgaard,
Søsvinget 31,
8250 Egå.
Tlf. 06 22 55 65.
Fra 1.7. 1988 kr. 45,- pr. måned.
Betalingen skal ske månedsvis forud
på giro 7 60 75 55.

Grundet klubbens stramme økono-
mi - men også et ønske om at vise sit
ansigt mere udadtil, er det besluttet at
forhøje prisen for optagelse på killin-
gelisten fra l. juli 1988 til kr. 45,- pr.
måned. Klubbens annoncering er ble-
vet betydelig mere professionel, idet vi
har fået et par af de store producenter
af kattemad til at køre annoncering
sammen med os i dagbladene om søn-
dagen, men omkostningerne er de-
sværre også steget i takt med øget antal
af millimeter (fra20 mm til 30 mm) og
ønsket om annoncering i flere dagbla-
de. Klubben betaler selv halvdelen af
omkostningerne, og vi håber, at alle vil
udvise fuld forståelse for dette, da vi
alle er interesserede i udbredelse af in-
terressen for kattehold, og det hele jo i
sidste ende drejer sig om vore højt
værdsatte kæledyr.

Annoncepriser
Pr. 1.2.1988 gælder følgende annonce-
priser:

OPDRÆTTERE:
I gang
496,00
248,00
177,00
124,00
62,00

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

854,00
430,00
323,00
215,00
108,00

2949,00
1474,00
1106,00
737,OO
369,00

OPDR,ÆTTER- OG AVLS-
ANNONCER for de første
femlinier ..83,20
+ for hver påbegyndt linie derud-
over . . .kr.20,00
for et kalenderår.
Alle priser er incl. moms.

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

Yvonne Larsen,
Kornelparken 146,
9310 Vodskov.
Tlf. 08 28 63 4r.

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

Kontingent
for 1988 andrager for:
Hovedmedlem.......
Familiemedlem ......
Pensionist
Abonnent.

2.3 Opbevares katte indendørs, uden
løbegård, skal gulvarealet være
mindst I Vz mZ per kat, dog må
rummet ikke være mindre end 5

,12, med en lofthøjde pdca.2m.
Er der til rummet en løbeqård, er
mindste rummål dog 3 mz.

Udenlandske klubber
TYSKLAND:
l. DEKZV.e.V.,
Humboltstr. 9,
D-62N Wiesbaden.
Tlf. 06121300016 eller 0306636395.
Postgirokonto: Frankfurt/Man 5Al2/
607
Husk: Betaling skal ske sammen med
tilmelding.

HOLLAND:
a.Mundikat,

Gerda Tjerdsma
De Merel 19

NL - 9231 JJ Surhvisterveen
giro nr.: 2 35 86 97.
Tlf .5 tu-3096.

b.Felikat
Rory R. Carels,
Secretaris Hoofdbestuur,
Develstein 506,
NL - 1102 AK Amsterdam,
giro nr. 170 06 59.
Tlf. 020-950173.

BELGIEN:
Cat Club de Belgique
Mrs. C. Rossi Dasset (secr.)
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles
Belgique
Tlf. 009 3225 12 12 18.

Jydsk Racekatte Klubs Regler
Yedrørende indretning af
katterier og forsvarligt kattehold
l.l Burhold, d.v.s. permanent an-

bringelse af kat(te) i udstillings-
bure eller bure, der svarer til dis-
se i størrelse, må ikke finde sted.
Ej heller må en hankat anbringes
permanent på et badeværelse.

2.1 Kan katteholdet ikke foregå i
løsdrift, hvor kattene har adgang
til hele beboelsen skal følgende
overholdes:

2.2 Kattene skal have et luftigt, men
trækfrit rum med dagslys, helst
via et vindue, som katten kan
kigge ud af. Rummet skal være
opvarmet i den kolde periode.

2.4 Et opholdsrum må, af hensyn til
infektionsfare, ikke indeholde
flere end l0 voksne dyr. Til rum-
met bør være knyttet en uden-
dørs løbegård på ikke mindre
end 5 m2, der er den absolut
mindste, acceptale størrelse.

2.5 Opholdsrummet skal være forsy-
net med liggepladser på forskelli-
ge niveauer samt klatretræ og
hvæssebræt. Liggepladsernes an-
tal skal svare til antallet af katte.
Der skal desuden være et til-
strækkeligt antal toiletbakker
med absorberende materiale.

2.6 Opholdsrummet skal til enhver
tid holdes rent, d.v.s. være af
høj hygiejnisk standard.

3.1 Opbevares katte i udendørs lø-
begårde uden adgang til beboel-
se, er mindstemål for 6n kat 5

m2. Gulvarealet skal øges med
llz m2 for hver kat udover den
første; lofthøjden skal også i det-
te tilfælde Yære ca. 2 m. Løbe-
gården skal ud over det førom-
talte også indeholde en overdæk-
ket beboelseskasse på mindst 1,5
x 0,85 x I m, hvis gulv, vægge og
tag skal være tætte og velisolere-
de. Taget skal kunne løftes af
hensyn til rengøringen. Der skal
også være et indre tag. For at
hindre træk, skal beboelseskas-
sen være forsynet med et vind-
fang. Indgangsåbningen skal væ-
re relativt lille. Beboelseskassen
skal være opvarmet om vinteren.

4.1 Avlshannen bør kunne anbringes
i et separat rum, når en udefra-
kommende hunkat modtages til
bedækning.

4.2 En kattefødsel skal altid foregå
indendørs. Burhold, d.v.s' for-
varing i et udstillingsbur eller i et
andet bur af samme størrelsesor-
den, må kun finde sted i forbin-
delse med højdrægtighed, diegiv-
ning eller sygdom.

4.3 Katten/e skal til enhver tid frem-
træde sund/e, velnæret/de, vel-
plejet/de og være i psykisk ba-
lance. Optræder sygdom, skal
det kunne dokumenteres, at an-
erkendt behandling er iværksat.

kr. 175,00
kr. 25,00
kr. 90,00
kr. 75,00

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

4gange
1733,00
867,00
619,00
433,00
217,00
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5.1 Opdrættere, der indretter deres
kattehold som beskrevet oven-
for,og hvis kattehold godkendes
af en konsulent i samarbejde
med et bestyrelsesmedlem, kan
få deres katteri anerkendt af
klubben. En sådan anerkendelse
medfører uddeling af et »Katte-

rimærke<<, som gerne må bruges
i opdrætterens annoncering.
Katteriet skal godkendes hvert
tredie år, når katterimærket for-
nyes.

Overgangsordning:
Opdrættere, registreret før l. april
1988, skal ved førstegivne stamtavle-

ansøgning efter en evt. vedtagelse af
reglerne afkræves en skriftlig forplig-
telse til at overholde »Jydsk Racekatte
Klubs Regler vedrørende indretning af
katterier og forsvarligt kattehold«.

Der gælder en overgangsordning på
12 måneder fra vedtagelsen for op-
drættere, registreret før l. april 1988.

Nyt fra Felis Danica

På FD's plenarforsamling den 14.02.1988 btev
følgende vedtaget:

Katte der udstilles i huskatteklasse må bæres af ejeren ved
bedømmelsen.

Ændring i karantænebestemmelserne:
Stk. 4 Ringorm til:
Findes en kat at huse svampe, skal alle katte i bestanden
behandles imod ringorm, og samtlige rum i kattenes hjem
desinficeres imod svampesporer efter dyrlægens anvis-
ning.

,Ondring til Regler vedr. stambogsføring:
§ 4 Regler for avl stk. a ændres til:
FIFe henstiller - af humanitære grunde og for at beskytte
avlshunnerne - kun at trække højst2 kuld pr. hunkat pr.
kalenderår.

Tillæg til Felis Danica's love:
Kun forslag, der har været forelagt og opnået flertal på
klubbernes generalforsamling, kan forelægges på FD's
plenarforsamling.

Ændring i regler for stambogsføring:
§ 4 stk. b sidste afsnit: Hankatten på hhv. LO, RIEX og
REG kan autoriseres, dog bortset fra hankatte, der ikke
tilhører en af FIFe anerkendt race ogleller farvevarietet.

Love for specialklubberne blev vedtaget med nogle tilføj-
elser. Lovene bringes i dette Hvæssebræt.

Til FIFe's generalforsamling 1988 fremsendes følgende:
Flytning af Foreign White fra OKH til Siam gruppen.
Til FIFe's generalforsamling 1989 fremsendes følgende:
Exotic Shorthair skal bedømmes af langhårsdommere.

Honne Sofie Sneum
Formønd
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Anino's. Perserkillinger lejlighedsvis til salg i
farverne creme/hvid - blå - blåcreme. Blåtortie,/
hvid, bicolour + harlekin. Avlshan: Gr.Int. Ch.
Anino's Chanto 2a. l1 x BIO - 5 x Nom BIS.
Ingrid Tiainen, Vestermøllevej 272, 8280 Trige.
Tlt.0623 03 12.

Zakko. - Specialopdræt af: Lilla, chokolade i
maske + fuldfarvet. Jævnligt blå + brun + rød
+ skildp. - msk. Inge Lise Andreasen, Sønder-
borg. Tlf. 04 4294 56.

PERSERE

Høgenhoff5 Persere - i farverne 1,2a,3, 4, 5, ll,
13, l2a, 12a cr, I2H. Avlshunner: Int.Ch. Cora
of Melampus (4) 2 x BIO, I x BIO total. Ch. Bi-
ka§ Nani (l2a cr) 3 x BIO. Gurli Nielsen, Græ-
svangen 211, 8381 Mundelstrup.

COLOURPOINTS
Af Clipper.- Coiourpointopdræt i alle maskefar-
ver incl. specialopdræt af rød, creme, Skildp.-
msk. - samt gode hybrider, velegnet til colour-
pointavl. Alle killinger frit opvoksede efter sun-
de velafbalancerede forældre. Karen Marie Pe-
tersen, Bakkehuset Sønderballevej 24, Genner
Strand, 6200 Abenrå. Tlf. 04 69 85 51.

Gramroligheds - Eksklusivt opdræt af Den Helli-
ge Birma. Blå- og brunmask. af fine norske, ty-
ske, franske, hollandske og danske linier. Lone
Klein, Bøgedals Alle 1, 5250 Odense SV. Tlf. 09
14 78 81.

ABYSSINIERE
Taco Yilla, Opdræt af abyssiniere i de 4 oprinde-
lige farver. Amerikanske linier. Best. modtages.
Marianne Roth, Schaksgade 36, 2. th. 5000
Odense C. Tlf. 09 13 55 17.

Yon Tripwitt. - Opdræt af vildtfarvede og sorrel
abyssiniere. Killinger lejlighedsvis til salg. D.
Hansen & R. Ktihler, Toften 41, 6330 Padborg.
Tlf.04 67 0t 76.

Af Oddershede. Sorrel og vildtfarvede killinger
lejlighedsvis til salg. Opdrættet på tyske og ame-
rikanske linier. Lene Oddershede, Købmagervej
5, Stourup, 8700 Horsens. Tlf. 05 68 39 91.

Somaby 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 vildtfarvede - sorrel og
sølv - abyssiniere. Hollandsk Import. Dordt
Clemmensen og Ernst Jørgensen, Skrænten 41,
Næsby 5270 Odense N. Tlf. 09 18 08 98.

Of Piem - Opdræt af Bicolour & Harlekin i far-
verne: sort, blå, creme, rød, tortie og blåtortie.
Egne avlshanner: Gr.Int.Ch China Dragon of
Piem l2a), i0 x BIO, 2 x Nom.BIS. samt Tabas
Fat Freddie (12a). Per Wesner & Henrik Kold-
borg, Dronning Louises Vej 19, 5000 Odense C.
Tlf. 09 13 20 53.

Yan Dell Perseropdræt mange forskellige farver,
fuldfarvet, tofarvet, trefaryet. Inge Marie Øster-
gard Andersen, Ingvard Andersen, Grønnegade
3, Strandby,9460Farsø. Tlf.08 63 63 36.

Winnie's: Opdræt af bicolour, tricolour og div-
erse fuldfarvede. Alle killinger er frit opvoksede.
Winnie Sørensen, Gustav Wiedsvej 39, 8600 Sil-
keborg. Tlf. 06 8l 28 33.

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

Of Mobber - Perseropdræt i forskellige farver
Jens Christensen, Sandenvej 5, 9300 Sæby. Tlf
08 46 94 04.

Specialopdræt af lilla- og chokoladefarvede per-
serkillinger efter Ch. Hennessee Goshi af Clip-
per,2x CACIB, 1c lilla sinamon. Dejlig type og
elskeligt temperament. Karen'Marie Petersen,
Bakkehuset, Sønderballevej 24, Genner Strand,
6200 Abenrå. Tlf. 04 69 85 51.

Rosenhøj. - lille perseropdræt i farverne creme,
blå, blåcreme, creme/hvid, blålhvid, blå-
skildp./hvid. Avlshunner: Josefine af Rosen-
høj, b låskildp.,/hvid og Int.Ch. Adamas Zir-
kon, creme, I x BIS killing, 3 x BIO, Nom.BIS,
I x BIS mods. køn. Tove Pedersen, Egevænget
34, 8310 Tranbjerg, Tlf. 06 29 32 17.

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

Af Præstegården. - Opdræt af: brun-, lilla-, blå-,
chokolade-, rød-, creme-, og tortiemsk. colour-
points. Inge Thyssen, Ødis Byvej 1, 6580 Vam-
drup. Tlf.05 59 81 50.

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

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

Af Fredenslund, - Opdræt af abyssiniere (ameri-
kansk, hollandsk, svensk og dansk afstamning).
Li, Rhymer Friis, Fredenslund, Bøgebjerg 7,
5471 Søndersø. Tlf. 09 89 15 03.

DEN HELLIGE BIRMA
Sai-Savart. - Opdræt af blåmaskede birmaer ef-
ter fransk/tysk import. Annette Kampf, Ib-
strupvænget 8, 2820 Gentofte. Tlf. 0l 65 29 41.

Sofies. - Specialopdræt af hellige birmaer i mas-
kefarverne blå og brun. H. Sofie og Flemming
Sneum, Højvangs Parkvej 44, 6700 Esbjerg. Tlf.
05 t2 tt 20.

Jannie's Specialopdræt af Hellige Birmaer i ma-
skefarverne blå og brun. Lone Kristensen og
Kim Olesen, Ortenvej 45, 6800 Varde. Tlf. 05 22
54 93.

BURMESERE
Af Pegu Yoma Opdræt af burmesere i farverne:
brun, blå, rød, creme. Sterna Gilbe, Miltonsvej
21,8270 Højbjerg. Ttf.0627 1002.

Althea's opdræt af røde burmeserer, Hollandsk
IFA test neg. sept. 1987 Mette og Jørgen Jacob-
sen, Villaparken 59, 7861 Balling. Tlf.07 56 46
93.

Hunter opdræt i alle farver, speciale torties. Ch.
Gertdos Zosimos 27b. Palle Jæger, Torupvej 49,
6800 Varde. Tlf. 05 26 95 09.
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Af §tensgård. - Opdræt af brun-, blå-, skildp.-,
rød-, og lejlighedsvis chokolade og lillamsk. co-
lourpoints. Annelise Pedersen, Hedensted Skov.
Tlf. 05 89 t9 05.



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

Jawhara's - Lille siameseropdræt i
farver. Killinger lejlighedsvis til salg.
Kaae, Ingridsalle 13, 5250 Odense SV
52 91.

Pegasus. - Opdræt af orientalsk korthår, siame-
sere og fuldfarvede havana, lavendel, blå og
ebony. June Krogsøe, Jægerlunden 7 , 5492 Mo-
rud. Tlf. 09 96 53 33.

forskellige
Anne Lise

, Tlf.09 12

Af Sikiboon. - Burmeserkillinger lejlighedsvis til
salg. Lene Bang Sørensen, Lillevej 5, Balslev,
5592 Ejby. Tlf. 09 42 17 58.

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

Salween Blue. - Siamesere 24.a,24b,24c. OKH:
Havana, blå, lavendel,.ebony. Siisse Leiditz,
Østbanetorv I.1., 8000 Arhus C. Tlf. 06 12 73

N.

CORNISH REX
Bodwin. - Katten for den kræsne køber. Den
idelle familiekat i lækre sarte farver. Susanna
Bugge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet. Tlf. 0627 28
19.

SIAMESERE OG OKH
Ballamis. - Opdræt af siam/OKH efter engel-
skimpoterede katte. Specialopdræt af rødmsk.
siamesere. Dorte Kaae, Esbjergparken 5,9220
Aalborg. Tlf.08 15 93 18.

Florentine. - Opdræt af brunmaskede siamesere.
Gudrun Thomsen, Klintebjergvej 5, 5450 Otte-
rup. Tlf. 09 82 16 58 ell. Tlf. 08 88 31 88.

Allegretto. - Opdræt af hel- og tabbymaskede si-
a.mesere i diverse farver. Enkelte OKH, Jytte
Hjo Taplov, Kirkerupvej 16, Kirkerup, 4Qgg
Roskilde. Tlt. 02 38 71 96.

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

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

Tung Si. - Foreign white. Specialopdræt af fore-
ign white og siam. Inge Lis Christiansen, Jæger-
buen 20, 2635 Ishøj. Tlf . 02 73 84 93.

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

BIS mods. køn. Tove Pedersen, Egevænget 34,
8310 Tran-
bjerg, Tlf. 06 29 32 17.

Nissens specialopdræt af Siam/Orientaler i ma-
skefarver og fuldfarvede efter fine svenske, ty-
ske og danske linier. Nissen, Cyvelvænget 6,
7000 Fredericia. Tlf. 05 95 79 63.

Af Ølsted, - Opdræt af chokoladeplettet orien-
talsk korthår, havana og siameser. Helle Møller-
Madsen, Munkebjergvej 94. 5230 Odense M.
Tlf. 09 13 l0 05.

HUSK venligst, at før der kan annonceres i den-
ne rubrik, SKAL der fremsendes en kryptorchid
attest til Jyrak. Og hankatten skal være far til
mindst et kuld stambogsførte killinger.

Mascot af Funny Quaters. - Blå han. Hollandsk
import, efter amerikanske forældre. Lis og Jør-
gen, Kambyses. Tlf. 09 87 12 67.

PERSERE
Int.Ch. Dennis La Douce. -Hvid perser, 6 x vin-
der af avlsklasse. Lis Christensen, Ebeltoftvej
15, Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf. 06 36'/2 84.

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

Frederik af Xambyses. - blå, moderne type.
krop, meget kort hale. Ren blå afstamning.
og foretagsom. Ex. 1. 09 40 12 29.

Ch. Bøgevængetse Aramis. - Blå-hvid-l2a bl. In-
ge Marie Østergård Andersen, Ingvard Andersen
Grønnegade 3, Strandby, 9460 Farsø. Tlf. 08 63
63 36.

Kort
Kvik

Sha Tin's Elliot. - Rød perser. Ketty Brandt,
Sædding Strandvej 17,6710 Esbjerg V. Tlf. 05
t5 22 05.

Adamas Wisky, - Creme-hvid
ge, Skalbjergvej 6, Orte, 5560
l0 67.

p9rser
Arup,

Oda Tan-
Tlf. 09 45

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

Shams El Kuwaiti, creme perser Notre Dame
Perser. Opdræt Louise og Kim Staunskjær,
Bredgade ll9, 5485 Skamby. Tlf. 09 E5 l8 80.

Master Frank Y. Goldregen - Tysk import. Har-
lekin hvid-sort. I x CAC. Jette Valentin, Langb-
ro 10, Blans, 6400 Sønderborg. Tlf. 04 46 19 24.

Sslomes Blake - Sort-hvid perser. Tysk, ameri-
kansk og Hollandsk afstamning. Godt tempera-
ment. Gitte Rasmussen og Jørgen Andersen,
Tovskovvej ,10, Mølby, 656O Sommersted. Tlf.
04 55 48 15.

Gr.Int,Ch. Alexander of Donaciano - Blå per-
ser, Finn Laursen, Langballevej 80, 8320 Mårs-
let. Tlf. 06 29 59 46. Bedst efter kl. 17.00.

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

Tit Avlstjeneste
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CHINCHILLA
Borking's Ivanhoe - rene chinchillalinier efter
tysk imp. far. Lotte Laursen, Fundervænget ll,
8600 Silkeborg. tlf. 06 85 11 45.

PERSERE MED 13 b gen

Pelle af Dyssec. - Sort perser, gen for lilla og
chokolade. Christa Madsen, H.P. Hansensvej 3,
6400 Sønderborg. Tlf. 04 42 74 77.

Zakko's Mikro. - Blå perser. Anlæg for colour-
point + lilla + chokolade, giver lækker pelskva-
litet + temperament. Inge Lise Andreasen, Arn-
kilsmaj 1. 6400 Sønderborg. Tlf. 04 4294 56.

COLOURPOINTS
Ch, Fyrst Igor af Bardolino. - 13b SP I x BIO
ungdyr, 2 x BIO åben, 1 x CACIB. Karen Mette
Have Kristensen, Roslevvej 12, Jeb)ery, 7870
Roslev. Tlf. 07 57 45 59.

øVRIGE KORTHÅR
ABYSSINERE
Xerxes af Fredenslund. (Fnys) - Vildfarvet abys-
sinier. D. Hansen og R. Kthler, Toften 41, 6330
Padborg. Tlf. M 67 0l 76.

Bellamy af Oddershede. Vildfarvet Abbyssinier
med gen for rødt. Moderen tysk import. Faderen
efter tyske og amerikanske linier. Lene Odder-
shede, Købmagervej 5, Stourup, 8700 Horsens.
Tlf. 05 68 39 91.

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

BUR]VIESERE
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. Ttf.0627 1002.

Int.Ch.Dunvalds Gay. - Chokolade burmeser, I
x BIS, 4 x NOM BIS. Aase og Ole Klivager, Ve-
stre Landevej 7, 6800 Varde. Ttf.05 22 43 61.

.D
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Int.Ch. Sergent Pebber af Tamara. Blåmasket
colourpoint til avlstjeneste. Rut og Ernst Thom-
sen, Aglimt 31,6040 Egtved. Tlf. 05 55 36 56.

Ch. Misty Browns King. - Blåmasket colour-
point. Lis Christensen, Ebeltoftvej 15, Tåstrup,
8410 Rønde. Tlf.06 3672 84.

Chano de La Yal - Blåmasket colourpoint, søn
af Int.Ch. Sergent Pebber af Tamara. Gen for
lilla colourpoints - flotte pelse. de La Val. Inge
Lise Laursen, Langballevej 80, 8320 Mårslet tlf.
06 29 59 46, bedst efter 17.00.

Ch. Chokko'Choko Ekko. - BIO. I x bedste co-
lourpoint, I x bedste modsat køn. Inge Lise An-
dreasen, Arnkilsmaj l, 6400 Sønderborg. tlf. 04
42 94 56.

Nebsagers van Dango - Blåmasket colourpoint.
Annelise Pedersen, Skovvangen 25, 8'7 22 Heden-
sted. Tlf. 05 89 19 05.

Lovely Lollipop of Clipper. - Sealpoint. Fanta-
stisk showpels. 2 x CAC. Opus one of Clipper,
Choc. point. Reglaf's Khmer Ramon creme-
point. tysk import (forb. udvalg). Karen Marie
Petersen, Bakkehuset, Sønderballevej 24, Gen-
ner Strand, 6200 Abenrå. Tlf. 04 69 85 51.

SEMILANGHÅR
NORSK SKOYKAT
Hugowolf Felis Jubatus. - Norsk Skovkat, født
d. 12.01.85. Rødtigret m. hvid. Ollendorfs Fønix
- Født d. 13.04.85. 13 NFAW, bruntigret m.
hvidt. (Norsk import) Hans P. Cade. Ny Konge-
vej 29, 5000 Odense C. tlf. 09 14 64 26.

Creme Burmeser 27F Int. Ch. Honesty v.
Ashadjah, 3 BIO, 1 BOX, 3 CAGCIB. Hol-
landsk IFA test neg. Juni 87. Sterne Gilbe, Mil-
tonsvej 21, 8270 Højbjerg. Tlf .06 27 t0 02.

SIAMESERE
lnt.Ch. Cocoricos Robin. - Brunmasket siame-
ser. Vinder af avlsklassen flere gange. Kis Øster-
by, Klingeskov 13. 5450 Otterup. Tlf. 09 82 18

44.

Gr,Int.Ch. Dauphin van Coppelstock, - Blåma-
sket siameser. (se annonce i bladet). Anne E. Ol-
sen og Finn Dall, Humlevej 2, Ustrup, 6500 Vo-
jens. Tlf. 04 54 55 47.

Salween Blue Henri, - Blåmasket siameser. Fa
der: lmport fra Holland. Siisse Leiditz, Østerba
netorv 1.1., 8000 Arhus C. Tlf. 06 1273 N.

OHK
Gr.Int.Ch. Mads af Bajang. - 29sb ebony. Erik
Nissen, Gyvelvænget 6, Egeskov, 7000 Frederi
cia. tlf. 05 95 79 63.

BRITISH
SHORTHAIR
British Shorthair INT. CH. Garfield af Akis far-
ve 15. Hanne Oxenbøll, Firkløvervej 13, Viborg.
tlf. 06 62 81 89.

Double Doolin af Dsnwill Blue. British shortha-
ir Farve l6,zblå. Søn af Zaroemaha's Chas og
Syriam's Manon. Lene Løgstrup Poulsen, Ny
Skelhuse l, 5690 Tommerup. Tlf. 09 76 24 28.

ry,uf&
E,TVED|CJ 3 y . 60y0 E6ryf0

Tlfr,05.15//5/

fr

r,

34



Studiekredse

4art

Vejledende retningslinier for
studiekredse i JYRAK:
l. Studiekredsens formål er: at udbre-
de kendskabet til racekatte ved at ar-
rangere oplysende aktiviteter til gavn
for Jyraks medlemmer samt kattein-
teresserede. Desuden skal studiekred-
sen forsøge at skabe et godt suunmen-
hold medlemmerne imellern.
2. Dette mål kan nås ved at afholde
medlemsmøder med indbudte fore-
dragsholdere, at foretage udflugter og
ved at afholde hobbyudstillinger.
3. Studiekredslederen er ansvarlig over
for bestyrelsen m.h.t. studiekredsens
aktiviteter. Det anbefales, at studiek-
redslederen i samarbejde med en stab
af hjælpere arrangerer de forskellige
aktiviteter.
4. Studiekredsen får dækket udgifterne
til udsendelse af invitationer til med-
lemmerne. Det henstilles at planlægge
4-6 måneder ad gangen af hensyn til
omtale i Hvæssebrættet.
5. Til foredragsholder dækker Jyrak
kørselsudgifter efter statens laveste
takst samt et tilskud til gave på 150 kr.
Ligeledes dækkes større udgifter til
studiekredslederen i forbindelse med
dennes virke.
6. Evt. specielle ønsker aftales med
kassereren senest I md. før arrange-
mentet.
7. Der skal afholdes et årligt møde
mellem studiekredslederne og bestyrel-
sen fremover.

Vejledende retningslinier for
Hobbyudstilling i JYRAK
l. Bure, burbunde m.m. udlånes af
klubben uden beregning.
2. Ved forsikring kontaktes kassere-
ren.
3. Det er tilladt, at give kattene en
mundtlig udtalelse med en generel ra-
cebeskrivelse uden klassificering.
4. Studiekredsen sørger selv for alt det
praktiske arbejde, dog står klubben til
disposition med råd og vejledning.
5. Studiekredslederen er regnskabsp-
ligtig over for bestyrelsen m.h.t. afhol-
delse af hobbyudstilling.
6. Et evt. overskud i forbindelse med
hobbyudstillingen skal anvendes til

studiekredsen eller klubben (f.eks. ved
at udsætte præmier).
Internationale udstillinger:

Ved internationale udstillinger i stu-
diekredsens område, bør studiekredsen
på et tidligt tidspunkt inddrages i plan-
lægningen og være klubben behjælpe-
lig med det praktiske arbejde.

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

Sekretær:
Kis K. Gammelgaard,
Bovingade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 08 42 05 10.

Åtborg:
Dorte Kaae,

Sekretær:
Lise Damsgaard,
Søsvinget 31,
8250 Egå.
Tlf. 06 22 55 65.

Yestjylland:
Elena Neumann,
Fyrparken 364,
6710 Esbjerg V.
Tlf. 05 t5 26 49.

Sydøstjylland:
Aase Christiansen,
Slåenvej l, Hvidbjerg,
7080 Børkop.
Tlf. 05 95 73 06.

Sønderjylland:
Ulla Jensen,
Buen 288, Stubbæk,
6200 Aabenraa.
Tlf. 04 66 38 06.

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

Esbjerpparken 5,
9220 Alborg.
Tlf. 08 15 93 18.

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

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

Silkeborg:
Lotte Laursen,
Fundervænget ll,
8600 Silkeborg.
Tlf.06 85 l1 45.

Århus:
Gurli Nielsen,
Græsvangen 2ll,
8381 Mundelstrup
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Studiekredsleder
præsentation

Studiekreds Sydøst:

Mit navn er Aase Christiansen, min interesse og glæde
for katte har jeg, fordi jeg er opvokset med katte. Jeg fik
min første racekat, en abysinier, for l3 år siden. Derefter
forelskede familien sig i siam/orientaleren, som vi siden
har opdrættet under stamnavnet Bajang.

Min familie består af sønnen Per, datteren Lene, som er
dommerelev, og Vagn, min mand, som er revisor for JY-
RAK, samt 12 dejlige katte. Heraf er de fleste flotte gamle
veteraner, Dapne på 13 år, Sure og Delte på 12 år, Nicoli-
ne og Dina på l0 år, Ferdinand på7 år, Kathrine på 6 år
samt 5 dejlige yngre siam,/orientalere.

Kære nye katteven.
Oplæg til møde for nye medlemmer.
l) JYRAK - hvorfor vælge netop denne klub?

Hvad kan denne klub tilbyde dig?
a) konkurrencer/udstillinger
b) medlemsblad
c) ture til forskellige udstillinger
d) aftener i hyggeligr fællesskab
e) studiekredse m.m.

2') Hvad er der specielt for nye medlemmer?
3) Hvordan kommer du med i klubbens arbejde, så-

ledes at det ikke kun er de >>gamle<<, der er med.4) Hobbyudstillinger, hvor nye medlemmer kan
prøve at udstille, før det rigtigt går løs på en stor
international udstilling.

5) Spørgsmål omkring udstillinger.
6) Spørgsmål omkring stamtavle, stamnavn, tilføj-

elser på stamtavle.
7) Hvad skal du have hjemme af nødvendige ting til

din kat? (fra apoteket, børster, kamme, vitami-
ner m.m.)

8) Madopskrifter til kattene, således at det bliver til
andet end dåsemad.

9) Tips og tricks katteejerne imellem.
Dorte Kaae

Studiekredsmøder i Frederikshavn:
Den 18. febr. 1988 fortalte Poul Christensen fra Bier-

sted om Burmeseren og lidt om British Shorthair. Det var
interessant og hyggeligt, og der blev fortalt på en let for-
ståelig måde - også da han kom Iidt ind på genetikområ-
det. Et område som ejere af kælekatte normalt ikke har
stiftet bekendskab med tidligere, men som nok kan være
ret så interessant.

Desværre var fremmødet ikke stort. Føret var den aften

meget dårligt med glatte veje. De, der overvandt strabad-
serne, var en hel del klogere, da de gik, og også ejere af
langhårskatte lærte en del.

Tak til Poul Christensen

Den 15. marts 1988
>>En Kata'strofe<< som alligevel blev til en dejlig aften.

Den dygtige og charmerende FlFe-dommer Alva Uddin
fra Sverige skulle komme og tale om Colourpointen samt
vise lysbilleder. Men ak og ve, midt om eftermiddagen
blev der ringet, at hun var totalt sneet inde med alt sit pik-
pak. Gode råd var dyre, hvad gjorde vi nu? Det var for
sent at aflyse. Tilsidst blev vi enige om, selv at gøre det, så
godt vi kunne.

Norma fortalte lidt om Colourpointens oprindelse fieg
har ikke en gnist af forstand på disse). Lene var heldigvis
også med og fortalte om Persertyper-pels og meget mere.
Norma læste en historie om en stakkels kat, hvis liv endte
på en ret makaber måde.

Da klokken var noget over ni, kom Birgit Johansen og
indbød alle, der havde lyst, til at se hendes billeder på vo-
res fine nye kunstmuseum, der ligger lige overfor Skolega-
de. Her var vi nogle stykker, der fik set nogle dejlige katte-
billeder.

En mødedeltager medbragte en lille killing, som Alva
Udding skulle have farvebedømt, men vi klarede også det-
te, der var ingen tvivl, killingen var en dejlig blåcreme af
den lyseste slags, så lettelsen var stor på begge sider. Nogle
katteejere havde misser med - mest colourpoint forstås -
der løb rundt på gulvet, så der herskede den rette misfor-
ståelse.

Pd studiekredsens vegne
Kis Gommelgoørd

Studiekreds Vest:
Studiekreds Vest skulle nu komme til at fungere. Jeg er

blevet koordinator, bistået af Anna Frandsen, Ingrid
Clausen, Dorthe Berthelsen, Mette Foldager og Solvejg
Gregersen, som et udvalg. Vi vil på alle måder forsøge at
gøre vore månedlige møder hyggelige og interessante. Vi
blev enige om, såvidt det er muligt, at holde møder i »Mø-
destedet<<, Sædding Centret, l. torsdag i hver måned kl.
19.00.
Vi har forsøgt at stille et program op, der foreløbig vil se

således ud:

PROGRAM:
Juni: Hobbyudstilling.
Juli: S_pinding af garn m/kattehår hos Ingrid

Clausen, Vestervang 23, Ndr. Bork.
Månedens kat: Chinchilla + Sølvtabby.August: Katteernæring (hvad kommes i dåsåmad)
v,/Master Food A/S.
Månedens kat: Rex + Skovkat.

Sept.: Genetik med opgaver (skulle blive let at finde
ud af) v/Kjeld Mathiasen, Mødestedet.
Månedens kat: Burmeser + Colourpoint.

Okt.: Kattesygdomme o.s.v. v,/Dr. med. tet. Ste-
ensborg.
Månedens kat: Bicolour + Sort perser.

12.Nov.: Hobbyudstilling m/Kaninavlerforeningens
jubilæum. Bemærk datoen.

Dec.: Julehygge/banko.
Månedens kat: Birma + British Blue.
Ret til ændringer forbeholdes.

På Studiekredsens vegne
Elenø Neumann36



Studiekreds Aalborg:

Kære Jyrak-medlem.
Hermed har jeg atter fornøjelsen af at byde velkommen

til et nyt og spændende år i studiekreds Aalborg. Vores
første aktivitet er dog allerede overstået, nemlig hobby-
udstillingen den 9-1011-88. Der var tilmeldt 60 katte. Ud-
stillingen gik over al forventning, idet der var ca. 1000 be-
søgende i løbet af de 2 dage. Den økonomiske side af sa-
gen var også meget tilfredsstillende, idet der blev et over-
skud på ca. 5000 kr. Disse penge vil i de kommende år
bl.a. blive brugt til fordel for vores studiekreds og til præ-
mier ved JYRAKs udstillinger. Jeg vil hermed gerne benyt-
te lejligheden til at takke alle jer, der deltog på udstillin-
gern,for den indsats, I gjorde for at udbrede kendskabet
til vores fælles hobby. Alle får dog chancen igen, idet JY-
RAK afholder sin efterårsudstilling i Aalborg Stadionhal
den l0-11 september 1988.

Arrangementer i efteråret 8E.
13. august gentages sidste års succes med en tur til katteud-
stilling i Gøteborg. Senest i august holdes et møde vedr.
JYRAKs udstilling i Aalborg. l0-11. september - Interna-
tional udstilling i Stadionhallen.

Pd Studiekredsens vegne
Dorte Køae - tlf. 08 15 93 18

Ny Studiekreds!
For Silkeborg og omegn..... er der nu startet en studiek-
reds op.

Vi afholdt orienteringsmøde den 9. marts 1988, hvor der
var 20 mødt op! 14 dage efter (den 23/3) holdte vi et lille
ekstra møde for l. gangs udstillere.
Møderne bliver afholdt den første onsdag i hver måned i
medborghuset, v/ Skoletorv i Silkeborg kl. 19.00.
Alle er velkomne! (Tag også venner og bekendte med -hvis
de har samme interesse!)
Studiekredsleder er: Lotte Laursen, Fundervænget 11,
8600 Sitkeborg, Tlf. nr. 06 85 11 45.

Plan for rest af 1. halvår er:

Tirsdag 1. juni: Genetik for begyndere, v,/Dorte Kaae
VEL MØDT!

Studiekreds Frederikshavn:
Indbyder hermed til ekskursion til dyrepensioner i Fre-

derikshavnerområdet. Mødested hos Kis Gammelgaard,
Bovingsgade 4 kl. 19.00. Turen slutter på Nr. Budde hos
Norma Hassing, hvor der serveres et lettere traktement.

Studiekreds Århus:
Studiekredsen præsenterer hermed vort program for re-

sten af kalenderåret 1988:
Vi mødes sidste ons{ag i hver måned på Hovedbiblioteket
Mølleparken, 8000 Arhus C., l. sal fra kl. 19.30 - 21.45,
25/5 1988 Abyssinierens forskellige farver og om hvor-

dan man er kommet frem til disse. Endvidere
en orientering om konsulentarbejdet i JY-
RAK.
Foredragsholder: Lis Rhymer Friis.

2l/8 1988 Hobbyudstilling - se nedenfor.

17 /9 1988 LØRDAG kl. 14.00. Dette punkt er lidt uden
for nummer. Vi har fået lov til at besøge
Tilst Dyrehospital og Dyrepension. Oriente-
ring samt rundvisning ved dyrlæge Adam
Christensen.

Pd studiekredsens vegne
Gurli Nielsen

Studiekredsen har hermed fornøjelsen at indby-
de til HOBBYUDSTILLING
Tid: Lørdag og Søndag, den 20. og 21. au-

gust 1988.
Sted: Plantorama 2000, Egå - Det blom-

strende paradis
Tilmelding: På vedlagte blanket - senest den 1. au-

gust tillige med betaling.
Åbningstid: Udstillingen er åben for publikum: kl.

9.00 - kl. 18.00. Indcheckning og dyr-
lægekontrol lørdag den 20 august: kl.
7.00 - kl. 8.30.

Gebyr: Kr. 60,- pr. kat og kr. 75,- pr. kuld.
Bedømmelser: Følgende kommer og giver mundtlige

udtalelser, søndag:
Fru Siisse Leiditz på Siam, Orientalsk
Korthår og Foreign White. tnt. FIFE
dommer fru Hanne Sofie Sneum på
Langhår. Ligeledes gives der mundtli-
ge udtalelser på Semilanghår og Øvrige
korthår af opdrættere.

Præmier: Modtages med stor glæde, og skal de
medtages i kataloget, skal dette med-
deles samtidig med tilmeldingen.

Annoncer: Modtages ligeledes med glæde. Kon-
takt Lise Damsgaard. Priser: 1/l side
kr. 100,-, l/2 side kr. 50,-, og 1/4 side
kr. 25,-. Kataloget vil blive i A5 for-
mat.

Praktiske Udstillerne medbringer selv burgardi-
oplysninger: ner, grusbakker, mad- og vandskåle,

BIOKAT's kattegrus bliver gratis ud-
delt af Knud Kronvang, Brabrand.
Mad og drikkevarer skal medbringes
til eget forbrug, da der ikke vil blive
mulighed for at købe dette.
Hjælpere er hjertelig velkomne!
Burmål: Enkeltbur: 75 x 60 x 60 cm.

Dobbeltbur: 150 x 60x 60 cm.

Tilmelding til hobbyudstilling
Arhus august 1988

Kattens navn: .

Køn:.......... Race: .. ...
Mor:................ Far: . .

Ejers Navn:
Ejers adresse

Født:.
Farve:
Opdrætsnr.:
Tlf.: .

Bedes venligst udfyldt med blokbogstaver eller på skrive-
maskine og sendt til Lise Damsgaard, Søsvinget 31, 8250
Egå, Tlf.: 06 22 55 65 tilligemed betaling på giro 0 04 04
71, Kr. 60,-/kat. Kr.75,-/kuld senest den l. august 1988.
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Studiekreds Sydøstjylland :
Så er programmet klar til den kommende sæson. Igen i

år holder vi til på Depotgården i Lollandsgade i Fredericia
(over for sygehuset), tidspunktet det sædvanlige kl. 13.30 -
ca. 16.30 på alle lørdage som anført nedenfor.

Studiekreds Sønderjylland:
Så er studiekreds Sønderjylland startet igen med Ulla

Jensen som leder. Den27/3 afholdtes det første egentlige
møde om genetik i praksis v/Birgit Semak. D. l5l5 88 af-
holdes møde om »papirarbejdet« i forbindelse med op-
dræt og klubbens forskellige regler etc. hos: Svend-Ove
Larsen, Vandlingsvej 26, Vandling, 6100 Haderslev.
Følgende møder er fastlagt til5/6 88, 1418 88 og I l/9 88.

Søndag den 5. juni 19EE kl. 14.00:
Diskussion om forsvarligt kattehold.
Søndag den 14. august 19EE kl. 14.00:
Pelspleje, til daglig og til udstillingsbrug.
Søndag den 11. september 19EE kl. 14.00:
Almindeligt forekommende sygdomme samt alternativ be-
handling.
Ret til ændringer forbeholdes.

Ullo Jensen, Buen 288, Stubbæk
6200 Abenrd, tl-f. 04 66 38 06.

PROGRAM
28. maj 1988
Dyrlæge JørgenNielsen
Smidstrup Dyreklinik

ll. juni 1988
Udflugt

20. aug. 1988
Dorte Kaae

17. sep. 1988

15. okt. 1988
Annemette Frydenlund

12. nov. 1988
Annemette Frydenlund

Alternativ behandling, natur-
medicin til dyr. Noget nyt her-
hjemme - en spændende efter-
middag.
Udflugt for hele familien. Evt.
til Løveparken i Givskud. An-
dre forslag modtages med tak.
Dorte vil fortælle og vise film
fra udstillinger i England. No-
get helt anderledes end her-
hjemme.
Perseren. Inge vil fortælle om
pelsen, farver og meget andet.
Også for dem, der ikke har per-
serkatte.
Genetik. Vi opfrisker fra sidste
sæson. Tag jeres stamtavler
med.
Salg af killinger. Evt. opstil-
Salg af killinger. Evt. opstilling
af en »Fælles kontrakt«. Vi har
sikkert alle haft en dårlig ople-
velse ved salg af killinger.

Aøse M. Christiønsen

Old ladies and
gentlemen galleriet:

Gigi, perser, 15 år.
Ejer: K. og V. Gammelgaard

Int.Ch. Benita af Kambyses (blåcreme), 13 år
Opdrætter: Lis og Jørgen Nielsen
Ejer: Birgit og Johnny Semak.

Golden Sandy Great Yarmouth, perser han, 1l år
Opdrætter: Edel Ringsted
Ejer: K. og V. Gammelgaard
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Foretrækker
o din kat

dansk produceret fuldkost kattentrd - nrir det er bedst.
sir vælger I selvfblgelig: Kattens Godbidder.

Kattens Godbid-
der er et sundt og vel-
smagende fuldkostfo-
der til en pris. sonl gØr
det muligt for dig at gi-
ve din kat et varieret og
ernæri ngsrigtigt måltid '*..
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Da katte elsker va-
riation i kosten, fås
»Kattens Godbidder« i
både dasemad og tørfo-
deri3lækesmagsva-
rianter
O med oksekød
O med fisk
O med kylling

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

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

VITAM INPRÆPARATE R:
Pelstilskud Teralinpiller - Modermælk - Pro-cat -

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

ØVNIGE KATTEARTIKLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelernn'':e -

Kattetoiletter - Kradsetræ til væg og på stander -

Katteparfume.

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

De ringer-
vi sender
eller bringer.

Postordre
ekspederes
omgående.
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MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF. 08 .121788

Vi forer alt i
HUNDE. OG KATTEFODER

hundm,ss

samt arti
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