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Sand os sand
imellerioooo
Sagt i al fortrolighed er det ikke småpenge der !øber 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, frrsk og rent,
klar til næste kattebesØg. Så man
sparer det meste af en bakkefuld.
Cassius er helt frrt for kunstige far-
ver og asbest * hvem ved, hvrlken
rolle dette spiller for miljøbevidste
katte?
Cassius, Ior katten I

KATTESAND

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

oplyser nærmeste {orhandler.
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LEDER

Kære medlemmer og læsere.

Det er altid et problem, hvis man vælger at holde ferie et sted, hvor man ik-
ke kan tage sine firbenede venner med. Her i ferietiden har jeg fået mange
henvendelser vedrørende pasning af både medlemmers og ikke-medlemmers
katte i feriepreioden. Derfor er det med glæde, at jeg har kunnet oplyse, at fle-
re af JYRAK's medlemmer har startet fine kattepensioner landet over. Det er
altid rart, når man kan få passet sine katte hos specialister.

Rabieskarantænen i Finland er blevet ophævet, dvs. Finland kan nu udstille
overalt i FIFeJande, og omvendt (dog ikke i Sverige og Norge, som desværre
stadigvæk er omfattet af denne karantæneregel). Finland kan ligeledes nu im-
portere uden den lange karantæneperiode, og dette lover godt for deres frem-
tidige avlsprogram. Jeg ønsker dem velkommen i et tættere samarbejde.

Vi har desværre i de seneste år været udsat for, at flere af vore medlemmer,
der bor i lejlighed, har måtte flytte eller i værste fald har måtte aflive deres
katte. Andetsteds her i Hvæssebrættet bringes et læserbrev, som omhandler
det at bo i lejlighed og have lov til at holde kat samtidig. Dette mener jeg er en
menneskeret. Det skal ikke være økonomien, der afgør, om man har kat eller
ej; det skal være hjertet, der bestemmer.

Kattens Værn har udarbejdet et lovforslag, som vi har omskrevet således, at
det passer til vore forhold. Dvs. vi ønsker, at det skal være tilladt at bo i lejlig-
hed og samtidig holde kat. Det har længe været kendt, at amerikanske under-
søgelser har vist, at mennesker bliver mere glade og aktive og lever længere,
når de har et husdyr at tage sig af.

Der er i den danske lovgivning ikke nogen hjemmel for, at man har ret til at
holde kat i lejlighed, og vi skal derfor opfordre alle til at deltage i den land-
somfattende underskriftsindsamling, som vi starter i dette blad. Jo flere un-
derskrifter vi får, desto større vægt har vi til at påvirke politikerne.

Fortsat et godt efterår.
Mange glade hilsner

H. Sofie
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Tyrkisk angora
»Ankara kedi«

I 60'erne kom de første tyrkiske angora katte, medbragt
af oberst Walter Grant og hans kone, fra Tyrkiet til
U.S.A. Det var Yildizcek, en hvid angora hunkat med
orang€ øjne, og Yildiz, en hankat med et blåt og et orange
øje. Det var en rigtig begivenhed. Siden 1899 er der ikke
bievet udstillet angorakatte i Vesten. Disse to tyrkiske an-
gorakatte var de første officielle uden for tyrkiet. Først ef-
ier 1954 bliver de igen udstillet uden for deres hjemland.
Dengang importerede Lyn Rachel Peirce hvide angorakat-
te fra Tyrkiet og grundlagde sit Kenlyn katteri. Efter hen-

des død overtog Elaine Gesel flere af hendes katte til sit
opdræt >rNo Ruz<<. Hun ejede allerede nogle Tyrkiske a1-
gora fra Gisela Stoschek's opdræt Palmyra. Hun fik sin
første kat foræret i slutningen af 60'erne af en tyrker, som
boede i New York. Da hun blev opmuntret af sine succes-

ser på udstillinger, brugte hun al sin tid på at udbrede
kendskab og anerkendelse af tyrkisk angora og lavede den

standard, som blev anerkendt af CFA i 1970. Denne ynde-

de race er efterhånden meget udbredt i U'S.4. De nævnte

amerikanske stamnavne kan stadig findes på mange stam-
tavler på de katte, som igen efterhånden findes i Europa.
Allerede i 1959 udstillede Sverige som det første land den-
ne race. I Tyskland blev den importeret og udstillet i l97l
under stamnavnet Ueskuedarsaray af fru Mardag. Siden

1986 er den blevet avlet og udstillet i Tjekkoslovakiet. I
Schweiz har den været siden 1987.

En af verdens ældste langhårskatte.
Der findes i de gamle skrifter nogle forfattere, som

f.eks. franskmanden J.P.Buffon, der i sit værk »»Naturge-
schichte<< fra 1856 beskriver denne katterace med en lang
fejende pels og en silkeagtig glans. Et kobberstik viser en
tyrkisk angora med tabbyaftegning og en flot krave. 1868

fortæller en engelsk forfatter om sin rejse gennem Tyrkiet.
Også han lagde mærke til den specielle race på grund af
den silkeagtige pels, som faldt glat og lang ned langs med
kroppen. Den havde en bemærkelsesværdig krave og en
lang busket hale. Ca. omkring år 1600 kom de første tyrki-
ske angorakatte, medbragt af handelsrejsende, til England
og Frankrig, hvor de vakte opsigt i de adelige kredse. Gen-
nem parringer med langhårskatte importeret fra Rusland
og Persien gik den oprindelige race af angorakatte næsten
tabt.

I deres hjemland Tyrkiet, findes de i dag kun i zoologi-
ske haver i Ankara, Istanbul og Izmir. Man holder dog
kun de hvide katte og fører et nøje avlsprogram. Der fin-
des en gammel overtro, der siger, at den i 1938 afdøde
>»landsfader<< Atatiirk Ciftligi en dag vil vende tilbage som
en hvid tyrkisk angorakat med et blåt og et gyldent øje.
Der findes endnu en pudsig tyrkisk overtro, som siger, at
der blandt de hvide katte findes »ønskekatte<<. Hvis man
hvisker hemmelige ønsker til dem, og de tager imod en
lækkerbidsken, går ønskerne i opfyldelse.

Beyaz Kedi. Tyrkisk angora/hvid.

Den tyrkiske angorakat giver et udtryk af ynde, på
grund af sine glidende bevægelser, høje ben og den lange
slanke krop. Hovedet er lille til mellemstort, bredt foroven
og hagen er let tilspidset. Den har pæne store ører med
hårduske, som skal sidde højt og opret. Næsen er let bøj-
et, men den bør dog ikke have et knæk. Den slanke hals
har en tæt krave. Den usædvanligt tæt behårede hale
brugte den oprindeligt som dyne om vinteren i sit kolde
hjemland på højsletten syd for Kaukasus. Dens lange fej-
ende pels med den silkeagtige glans er kønnest om vinte-
ren, medens den om sommeren allermest ligner en kort-
hårskat. Mærkelig nok er dens pels nem at holde.

Den tyrkiske angorakat er ikke nogen doven kat, men
den er heller ikke nogen vildkat. Den har behov for at be-
væge sig, men kan alligevel fint holdes i en lejlighed. Den
knytter sig i regelen kun til en enkelt person i familien,
som får hele dens kærlighed. Den er god af sig og intelli-
gent, og den er også tolerant over for andre husdyr. Den
bruger ca. 2 år til at udvikle sig til sit endelige udseende.

Som grove fejl gælder ifølge standarden: underpels,
knæk på halen, persertype. Standardnummeret er 13 TA.
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Standard for Tyrkisk Angora
Opdræt nr. 13 TA

Krop : Middelstor kat, hankatten større end
hunkatten. Kroppen skal være lang, yn-
defuld og smidig, brystet svagt formet,
højt bagparti. Elegant bygget. Den skal
være højbenet, bagbenene længere end
forbenene. Poterne små, runde og ele-
gante med duske mellem tæerne.

Hale : Lang og tilspidset, tyk ved roden, tynd
ved spidsen, busket.

Hoved : Lille til middel størrelse, kileformet,
bredt foroven og tilspidset mod hagen,
så der dannes en kile. Det er tilladt avls-
hanner at have kinder. Halsen lang og
elegant. Smukt afrundet hage, der dan-
ner en lodret linie med næsen. Øjnene
store, mandelformede og let skråstille-
de. Næsen middel længde, formet som
en blød kurve uden stop. Ørerne store
og åbne ved basis, lange og spidse med
duske, skal sidde højt på hovedet.

Pels : Semilang på kroppen, lang på kraven.
Busket hale. Pelskvaliteten skal være sil-
keagtig med tendens til bølger, mest på
maven. Meget fin med silkeagtigt skær.

Øjenfarve : Ravfarvet til orange, blå eller odd-eyed.
Pelsfarve : Hvid
Pointskala : Hoved 25

krop 30
øjne incl farve og form 10
pelskvalitet 20
pelsfarve l0
kondition

100 points
Diskvalifikation: Persertype

Vildkatten
Jeg ser for mig en pige på ca. l0 år gå gennem den dybe

sne ind i skoven på vej til skole. Vejen er lang, måske 6
km. Et stykke af vejen går gennem skoven, hun er ikke
bange, selvom det er mørkt, hun skal jo møde kl. 8. Fro-
sten bider i næsen, i fingre og tæer. Det er i krigens tid, og
det er svært at få klæder og fodtøj, der kan holde den
strenge kulde væk. Den lille pige kommer nu hen til skur-
vognen, hvor skovarbejderne holder til. Pludselig hører
hun en pibende lyd, hvad var det? Jo, der imod hende
kommer en lille stribet killing vaklende på sine små ben,
hun bøjer sig ned og tager den op, oh, hvor er den lille og
sød, den mærker pigens varme og kærlighed til den, og
den trykker sig ind til hende, som om den ville sige: Tag
mig med, jeg fryser. Hun mærker og føler, at her er en,
der trænger til hende, men hvad gør hun? En af hendes ve-
ninder bor på vejen til skolen, der vil hun høre, om den må
være, til hun skal hjem igen. Det må den.

Timerne i skolen er lange, hun kan ikke samle sig rigtigt
om det, der sker, hun tænker på den lille kat. Men endelig
er hun hos den, putter den ind under blusen og hjem. Det-
te er pigens første kat.

Den voksede op og blev en stor smuk kat, hendes vild-
kat, som fulgte hende, legede med hende, gik ved stranden
med hende, ventede på hende, når hun kom hjem fra sko-
le, og sov hos hende. Aldrig glemmer hun den lille vildkat,
som sluttede sig så tæt til hende.

SokokeKotte + I Siameser.
Ejer: G. Højgaard.

Der kom mange katte senere hen i pigens liv, nogle af
dem husker hun, andre er glemt.

Som voksen fulgte der også katte med på hendes vej, en
brunmasket siameser der nåede at blive 16 år, de delte alt,
sorger og glæder, han lærte, at også fuglene i haven skulle
være der. De gange, han skulle undvære sin herskerinde,
led han enormt. Hvad var der ved at få lækker mad, når
ens mor ikke var der? Da han blev gammel, lå han i solen
og lod sig varme, eller han krøb sammen i den varme vin-
dueskarm, altid tæt ved sit menneske, og da en hjerne-
blødning gjorde, at hans tid kom til at forlade denne jord,
lå han i sin menneskemors arme og mærkede hendes var-
me tårer på sin gamle, men endnu så smukke pels, og til-
freds gled han over til de evige jagtmarker.

Nu er der Fernando, atter en brunmasket siameser,
smuk, kærlig og klog, som legekammerat har han - ja - der
er nu atter kommet ikke een men to vildkatte ind i dette
menneskes liv igen, virkelig vildkatte, som lever i Sokoke-
skoven i Kenya. De to første bragt hertil i 1984, disse to
her er anden og tredie generation, vidunderlige dyr med
striber, pletter og aftegninger så smukke, at selv menne-
sker, som ikke bryder sig om katte, siger, hvor er de dog
smuke. Dertil kommer, at det er nogle meget venlige katte,
vi må hele tiden huske på, det er vildkatte, som ikke har le-
vet sammen med mennesket i ret mange år og lært at un-
derkaste sig dets vilje og love. Det er katte, der ikke er un-
derlagt andet end deres eget ego. De to katte har allerede
nu knyttet sig meget trl hende. Melia er aristokraten i alt,
værdig og smuk, elsker sit menneske på sin egen måde, vil
gerne kæles med, men kun på hendes præmisser, hun er
stille og rolig, hygger sig i sin hule, elsker Fernando og sin
søn Akawaida, som hun forsøger at opdrage til at blive en
god Sokokekat. Navnet Akawaida betyder »>usædvanlig<<,

det er det eneste navn, han bærer. Han er usædvanlig i alt,
smuk, kærlig og sjov, han vil altid være hendes vildkat.
Som killinger er de enormt aktive og kontaktsøgende, der
skal altid ske noget og helst noget sjovt. Sokokekattene
har den mest perfekte krop, den er slank og smidig, dertil
de lange og slanke ben, de er skabt til løb og spring.

Katte er vidunderlige dyr, forstår man dem, giver de os
det bedste venskab, man kan ønske sig.

Pigen med vildkotten
G.H,
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Nyt fra FIFe's GF 1988

Villa Olmo i Como, Itslien.
FIFe's generalforsamling foregik dette år i smukke om-

givelser ved Como i Italien fra den 25. til den 29. maj
1988.

Næstformanden Mollie Oliver åbnede generalforsam-
lingen med at meddele, at FIFe's præsident Barrie C. Jim-
mieson var afgået ved døden den 7. maj 1988 efter lang
tids svær sygdom. Der blev holdt 2 min. stilhed, hvor også
Jan v. d. Sman, formand for Felika, samt dommerne E.
Eytzinger, G. Terras, Y. Varecke og A. Junglander blev
mindet.
Til præsident for FIFe blev fru Molly Oliver, San Marino,
valgt for I år. Som vicepræsident blev Beat Rettemund,
Schweiz valgt. Kasserer blev igen Elisabeth Steinhauser,
Østrig, valgt for 3 år.
Til dommer- og LO-kommisionen valgtes, H. G. Scholer,
Belgien, E. Beintema, Holland og Aase Nissen, Danmark.
Som formand for udstillingskommisionen valgtes H. Stein-
hauser, Østrig, Y. Valli blev ligeledes valgt ind i denne
kommision.
Til diciplinærkommisionen valgtes F. Nordane.

Dommerkommisionen gjorde opmærksom på, at føl-
gende skulle tilføjes standarderne:
Perserstandarden: 2 mm underbid og ikke mere blive tole-
reret.
Russisn Blue: Profile: Shape convex, indføjes i den engel-
ske standard.
Manx Stumpy.'Halelængden må ikke være mere end 3 cm.
Silver Aby og Silver Somoli: Dømmes i seperate klasser.
Harlekin: Øjenfarve: Orange til kobber, blå- samt odd-
eyed.

Deltogerne i FIFe mødet.

Stadierne for dommerne, der har bestået deres eksamen
blev ændret til følgende:

§ 47 dommerreglerne:
Stadie 1: 20 katte i Champion klasse og derover.
Stadie 2:20 katte i åben klasse.
Stadie 3: 20 katte i ungdyrsklassen.

Dommerelever der sidder dommerelev på nationale spe-
cialklubshows, vil kunne modtage elevcertifikat på lige
fod med det, de kan opnå på internationale udstillinger.
Dommerbedømmelserne skal enten skrives på I af de 3
FlFe-sprog, eller på det officielle sprog, der tales i det
land, hvor udstillingen afholdes.
Stamtavler fra CFA eller GCCF må direkte overskrives i
henholdsvis LO eller RIEX med det fulde stamnavn.
Farvevarianterne chokolade og lilla er ikke tilladt hos ra-
cerne Norsk Skovkat og Maine Coon.
Den Tyrkiske Angora blev anerkendt med CAC status i
farverne hvid med øjenfarverne: orange, blå eller odd-eyed
med opdrætsnr. 13 TA - se standard og beskrivelse andet-
steds dette Hvæssebræt.
FIFe's dommergebyr blev ændret til:

l-dagsudstilling Sfr. 100
2-dagsudstilling Sfr. 150
2 x I dagsudstilling Sfr. 200, hvis dommeren dømmer
begge dage.

Kun i klasse I og 2 (Europa Champion og Europa Premi-
er) vil der blive delt ærespræmier ud. I resten af klasserne
gives der certifikat (såfremt katten opnår point nok) og
derefter EX2, EX3 osv.
Foreign White (35) blev flyttet fra Orientalsk korthår til
Siameser gruppen.
Dommerelevcertifikatet skal være elevens nationiile for-
bund i hænde senest I mdr. efter elevgangen.
Love, regler, ændringer og tilføjelser til samme træder i
kraft l. januar det efterfølgende år.
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Det er forbudt at udstille vilde dyr på katteudstillinger.
Racebetegnelsen Øvrige korthår ændres til Korthår (Other
Shorthair til Shorthair).
Rettelse vedrørende aldersgrænsen til udstillingsregler
§14:

Kattens minimumsalder skal være mindst 3 måneder
under udstillingen.

Tilføjelse til udstillingsreglerne § l8:
Hvis den vagthavende dyrlæge ved indgangen til ud-
stillingen eller under udstillingen finder en kat med et
hvilket som helst symptom på en hvilken som helst
sygdom, skal katten sammen med alle andre katte til-
hørende samme udstiller straks fjernes fra udstil-
lingen.

Danmarks indsendte forslag, om at Exotic Shorthair
skal bedømmes af langhårsdommerne, blev overført til be-
handling i Dommer- og LO-kommisionen. Man vil der
forsøge at lave et forslag til en ny opdeling afracerne, som
vil blive forelagt på næste FIFe generalforsamling.

Det er med glæde, at jeg kan oplyse at ZFDS 'ZvezaFe'
linoloskih Druster Slovenije, Jugoslavien - samt AFA -

Asociacion Felina Argentina, - blev optaget som FIFe
medlemmer. Jeg ønsker begge tillykke med medlemsska-
bet, og ønsker dem held og lykke fremover.
Næste års Generalforsamling vil blive afholdt i Wien,
Østrig.
Præsident Mollie Oliver lovede at udsende et Newsletter
(nyhedsbrev) hver tredie måned med aktuelle nyheder fra
FIFe. Herfra vil det vigtigste blive bragt i Hvæssebrættet.
Dommerkommisionen [ovede at have et sæt komplette
standarder klar til næste GF.
Generalforsamlingen blev afholdt i en god og positiv ånd,
som lover godt for samarbejdet i fremtiden.

H. Sofie

Spilopmagermissen >»Cæsar<<

Cæsar din rod,
til at holde orden er du sandelig god,
på køkkenbordet må der ingenting stå,
det finder du straks en ordning på,
til de store vovser tallerken og mad bliver raget ned,
og med den ordning de straks ved besked.
Det er samarbejde på højeste plan,
til at lave ulykker er du et værre skarn,
godt det er Lene, der er din menneskemor,
godt det ikke er hjemme hos mig, du bor,
men når man ser din underfundige mine,
kan man alligevel ikke lade være med at grine.

Kis Gammelgdrd

Læserbrev

Min pige og jeg bor i et alment nyttigt boligbyggeri,
hvilket betyder, at vi ikke har ret til at have kat/te, og jeg
ved, der er flere med det samme problem.

Jeg har d. 4. juli modtaget et brev fra vores boligsel-
skab, hvori der står: »fjern kattene inden 8 dage eller
t'lyt<<. Samme dag var vi heldige at finde en stor nymoder-
niseret lejlighed hos en privat udlejer. Vi så lejligheden, og
vi aftalte den økonomiske side af sagen. Tilsidst spurgte
jeg, om vi måtte have kat, gæt hvad svaret var? Nej - selv-
følgelig.

Morale: Boligform er den afgørende faktor for, om
man har ret til at havelopdrætte kat/te. Det kan absolut
ikke være rigtigt! Hvor mange lejere er der her ilandetl Yz

million? I million?
Hvor mange af disse vil ikke gerne have en kat eller har

en kat? Nå ja, siger skrankepaverne, men sådan et kræ
lugter jo, og den larmer jo så forfærdeligt, og iøvrigt hører
sådan et kræ jo kun til i baggårde og på landet. Disse sæt-
ninger har jeg hørt så tit også fra naboerne. Jeg tror det
har noget med misundelse at gøre fra naboernes side. Dis-
se mennesker, mennesker? har overhovedet ikke forstået
en brik, de forstår ikke, at katten ikke lugter, og hvis den
gør, er det op til ejeren. Tænk på hvor ulækkert, det kan
lugte, hvis man ikke lufter ud i sin bolig i et par dage, men
det tænker vi ikke på. Hvad støj angår, så overdøver vi
mennesker katten i dagligdagen, men det tænker vi heller
ikke på.

Den eneste måde, vi kan forsøge at få legaliseret katte-
hold i alment nyttigt boligbyggeri, er at rejse os op og
komme ud af buskene og stå sammen i en kæmpe flok
mod skrankepaverne og slå et fælles og solidt slag for vore
katte, de skal også være her. Man siger, at vi lever i et frit
land, men der er nok alligevel så som så med friheden, det
er vel en menneskeret at have dyr.

Steen Pedersen
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Un derskriftsindsamling

Undertegnede anmoder herved med min underskrift Fol-
ketinget om i den danske lovgivning at tage højde for, at
befolkningen har ret til - under ansvar - at holde kat i lej-
lighed.

Navn: Adresse:

Underskriftsblanketten bedes returneret til JydskRacekat-
te Klub v,/formand Hanne Sofie Sneum, Højvangs Park-
vej 44, 6700 Esbjerg.

I

Eftertryk tilladt.



Championgalleriet

Grand Int.Ch.Jaanus Blue Bonnie 23
Bl.
07 / ll-87 Hørsholm CAGCIB
29/ ll-87 Beverwijk CAGCIB
05 / 12-87 Frederikshavn CAGCIB
05/03.88 Herlev CAGCIB
26 / 03-88 Liineburg CAGCIB
16/ 04-88 Fredericia CAGCIB
Ejer: Marianne Roth
Opdr.: Carol Nelson

CH PR. Bogarth af Fredenslund 23A
06/12-87 Frederikshavn CAP, BIO,
NOM.
06/12-88 Brøndby CAP
16/04-88 Fredericia CAP, BIO, BIS
Ejer: Michael Poulsen & Lone Sørensen
Opdr.: Lis Ryhmer Friis

PR Pegu Yoma 27
06/12-87 Frederikshavn CAP, BOX
05/03-88 Herlev CAP, NOMBIS
17 /04-88 Fredericia CAP, NOMBIS
Ejer og opdr.: Sterna Gilbe

CH Hedda af Blue Water llc
06/09-87 Århus CAC
ll/10-87 Luxemburg CAC
17 /04-88 Fredericia CAC
Ejer: Tommy Pedersen
Opdr.: Elna Lykke

Elektra Løvehjerte Europ6 28E btch
06/12-87 Frederikshavn CAC
16/ 04-88 Fredericia CAC
11106-88 Kruså CAC
Ejer og opdr.: Charlotte Heiberg

CH Jawhara's Lavendel Hera 29c
05/09-87 Århus CAC
06/12-87 Frederikshavn CAC
06/02-88 Brøndby CAC, NOMBIS
Ejer og opdr.: Anne Lise Kaae

Ch.Princess Peal af Clipper, l3b LP
20-21 / 06-87 Aschaffenburg CAC
1l/ 10-87 Ettelbriich CAC
08/ll-87 Hørsholm CAC
Ejer og opdr.: Karen-Marie Petersen

Int. Champion Hennessee Goshi af
Clipper, lc,
07-8/2-87 Herlev CACIB, BIO
0l/03-87 Schw.gmtind CACIB
ll-12/06-88 Kruså CACIB
Ejer og opdr.: Karen-Marie Petersen

CH Kongshøjs Sweetheart l2a
05/12-87 Frederikshavn CAC, BIO,
BOX
05/03-88 Herlev CAC
16/04-88 Fredericia CAC, BIO
Ejer: Margit K. Madsen
Opdr.: Grethe og Kurt Hansen

Int.PR Bellamis'Jumping Jack 32a
06 / 12-87 Fredrikshavn CAPIB,
NOMBIS
27/03.88 CAPIB, BIS
17 /04-88 Fredericia CAPIB
Ejer og opdr.: Dorte og Jesper Kaae
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Ch. Alomi's Tres Avantgarde, l3b
BTP
l8-19/10-86 Odense CAC
05-06/09-87 Århus CAC, BIO
ll/10-87 Ettelbriick CAC, BIO
Opdr. : Mortensen/Miland
Ejer: Karen-Marie Petersen

Ch.Reglof's Khmer Ramon, 13b CrP
06103-88 Herlev CAC, BIO
26-27 /03-88 Liineburg CAC, BIO
16-17 /04-88 Fredericia CAC
Opdr.: Katrin Scheurich
Ejer: Karen-Marie Petersen

CH Notre Dames'Valentin l2A Cr
06/03-88 Herlev CAC
27/03-88 Liineburg CAC
11106-88 Kruså CAC
Ejer og opdr.: Louise & Kim Staunskjær

Int.CH Fie de La Val 13b LP
27 / 03-88 Liineburg CACIB
04/04-88 Enschede CICIB
17 /04-88 Fredrikshavn CACIB
Ejer og opdr.: Inge Lise Laursen

Int. CFtr Bellamis' Juanita 32a
06/ 12-87 Fredrikshavn CACIB
27 /03-88 Liineburg CACIB
17 /04-88 Fredericia CACIB, BIO
Ejer og opdr.: Dorthe Kaae

Int.Ch. Allegrettos Maggi (32 sp)
26/ 02-88 Brøndbyhallen CACIB,
NOM, BOX
rc/A4-88 Fredericia CACIB
l0l07-88 Hamm CACIB
Ejer: Jytte Hjo Taplov

CH. Esben Løvehjerte Europ6,
l9E btch
07/ll-87 Hørsholm CAC, BIO, BOX
17/04-88 Fredericia CAC, BIO
12/06-88 Aabenraa CAC
Ejer: Mette Bjerg
Opdr.: Charlotte Heiberg

Europa Champion Diana de La Val
05/07-87 Hamm CACE, NOM
06/09-87 Århus CACE, BIO
ll / 10-87 Ettelbriich CACE
08/11-87 Hørsholm CACE, BIO
15/11-87 Budapest CACE, BIO
29/ ll-87 Beverwijk CACE
06/ ll-87 Frederikshavn CACE
24/01-88 Bad Kissingen CACE
06103-88 Luxemburg CACE
Ejer og opdr.: Inge Lise Laursen

CH. Frk. Fie af Kambyses
perser)
06103-88 Herlev CAC, BIO, NOMBIS
BOX
27/03-88 Liineburg CAC, BIO,
NOMBIS
17/04-88 Fredericia CAC, BIO,
NOMBIS
Ejer og opdr.: Lis og Jørgen Nielsen

Int.CH Taco Villa's Dusty 23
27 /03-88 Lrineburg CACIB
17 /04-88 Fredericia CACIB
12/06-88 Kruså CACIB
Ejer: Gitte Barlach
Opdr.: Marianne Roth

CH Galapagos Ivori (Lulu) t2b H
03/05-86 Sønderborg CAC
2l/03-87 Herning CAC
16/04-88 Fredericia CAC
Ejer: Helle Thomsen
Opdr.: Gitte Bundgaard
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CH Chano de La Val l3b BP
06/ 12-87 Frederikshavn CAC
24/01-88 Bad Kissingen CAC, BIO
27/03-88 Liineburg CAC, BIO
Ejer og opdr.: Inge Lise Laursen



Burmeserens historie i Danmark

Burmeser killinger.
Ejer: Birgit Nehommer

I 1959 blev den første brune Burmeser, L<ivdalens Fore-
most Martine indført til Danmark af Grethe og Helmut
Jensen, Jylland, stamnavn: von Berg. Martine var op-
drættet i Stockholm af Martin Hammer og yar afkom ef-
ter de Burmesere, der i 1957 kom til Sverige fra England.
De første 3 brune katte kom til England fra USA i 1949.

Interessen for den nye race bredte sig snart til andre i
Jylland: Ingrid Lissau (Bahm's), senere Gerda og Hans
Pedersen (Wessel), Jane og Kurt Pedersen (Tamiko) og
Valborg Lauritsen (Silkeborg).

I Københavnsområdet begyndte Jørgen Christensen
(Mong Pai) med en amerikansk hunkat: Chindwin, Karina
og Birthe og Tom Gielstrup (Sawanga) med Azuma Mong
Pai. Jytte og Erik Ryefelt (Chin Hill) købte Lola von Berg
og begyndte også at opdrætte Burmesere. Ikke mindst Jyt-
tes dejlige katte var årsagen til, at vi faldt for vores første
Burmeser-killing, Soffy af Wessel, på en udstilling i jan.
67.

Da vi skulle have parret Soffy (kaldet Toffee), opdage-
de vi, at der ikke var flere avlshanner i Danmark, så vi
måtte låne Toffee's far, den norske Jawa Boa. Han kom
sejlende fra Oslo med båden, blev her et par uger og parre-
de Toffee, rejste videre med færgen til Jylland og »>ordne-
de<< flere ventende damer, inden han tog tilbage til Oslo.
Han var en herlig og meget venlig kat, der tog al det rejseri
i stiv pote.

På en af vores første udstillinger i okt. 67 var der ialt I I
Burmesere udstillet, hvoraf de 7 var enten børn eller bør-
nebørn af Jawa Boa.

Heldigvis havde Gerda Pedersen importeret en blå han,
Ballard Sullivan, (en tidligere blå import var Toffee's mor,
Pussinboots Blue Ling) så ham kunne vi bruge til næste
kuld, der resulterede i 5 blå killinger. Vi beholdt en hun,
der døde sidste år, l7% år gammel.

Elisabeth Schreiber (Syriam's) havde købt en søster til
vores Toffee og bestilte allerede kort efter 2 katte fra
USA: Arcadia's Cimarron og en hun fra samme katteri,
Boh-Go Ranee. Cimarron blev far til flere gode killinger,
hvoraf enkelte endte i Tyskland. En han, Syriam's Gay
blev en meget benyttet avlshan herhjemme og blev senere
overtaget af den kendte Siameser-opdrætter, Edith Dun-
wald, der også begyndte på Burmesere. Vi deltog livligt i
alle udstillinger og lærte alle Burmeserfolkene at kende.

I 1969 kom endnu en brun han, Che Arakan Sayro, fra

England til Grethe og Helmuth Jensen, og også han blev
flittigt brugt, dog mest i Jylland. Der var stadig kun de
samme 8-10 Burmesere på hver udstilling, dog var der 16
på Racekattens udstilling i Tivoli i okt. 69.

I 1970 kom nye udstillere og opdrættere ind i billedet:
Ingelisa og Håkon Børresen fra Alborg (Kajortok) med
Tamiko's Didde, Winna Greve (Dyreborg) med Sawanga's
Satin og flere andre. Alle er forlængst holdt op igen, men
Børresens blev dog ved indtil for et par år siden.

I l97l bredte interessen sig endnu videre for de brune og
blå katte, og igen var der nye opdrættere: Gurlig Rugård
med Wallie von Berg og Ingelise Jakobsen (Kantia) med
Syriams Rosita. Senere importerede Ingelise Jakobsen en
brun hun med chokolade gen fra USA.

Vi manglede stadig en god avlshan på Sjælland, så jeg
hentede 2 katte i England samme år: Belcanto Artaxerxes
(kaldet Artie) kom til at betyde meget for avlen herhjem-
me og i udlandet. Han er nok den Burmeser-hankat i Eu-
ropa, der har haft flest killinger, ca. 4-500.

I 1972 kom der lidt mere fart over feltet..Gennemsnitlig
16-17 på hver udstilling, men stadig de samme opdrættere.

Samme år hentede jeg min første creme hun i England:
Bosinver Wah-Wah. For at udbrede kendskabet til de to
ny-udviklede farver, creme og rød, bestilte jeg 3 killinger
fra samme kuld hos Wah-Wah's opdrætter. Bosinver Pen-
Cats, den første røde han i Europa beholdt jeg selv, den
første røde hun, Demelsa fik Inge-Merete og Frithiof Wil-
strup og en creme hun, Tamsin endte hos Ingelisa Børre-
sen,

I 1973 begyndte nogle af de første jyske opdrættere at
falde fra, men til gengæld var der 28 Burmesere udstillet
på Racekattens udstilling i okt. Sensationen var en lille, lil-
la Burmeser-dame, Ramree Birgit, importeret af Ingelisa
Børresen. Som reklame for udstillingen blev der taget et
dejligt billede til BT af den lille killing sammen med en
meget smuk fotomodel, så folk stod i stimer foran hendes
bur for at få et glimt af hende (killingen, altså!).

Samme år var jeg igen på farten til England, denne gang
for at hente en creme han hjem, Pussinboots Pakokku.

I maj 7 4 blev den første brune tortie udstillet, opdrættet
af undertegnede og ejet af Hanne Dunwald, der også var
begyndt at interessere sig for Burmesere. På samme udstil-
ling sås for første gang2 chokolade ungdyr, opdrættet af
Ingelise Jakobsen - ialt 17 katte denne gang.

På Jyraks udstilling var der 18 katte og flere nye
Burmesere-folk: Grethe og Richard Petersen (Shwe-
Dagon) fra Horsens med Babette af Dyreborg, Ulla Grell
(Kanbalu) fra Skanderborg med Mikkeline af Essiggård,
Anna Ibsen (Bøgebakken) med Lina af Larissa og Solvejg
og Gerhardt Hajek (Tawmaw) fra Sønderjylland.

Samme år udstilledes den første blå tortie, opdrættet af
Inge-Merete Wilstrup og ejet af Margit Kapinska.

Ingelise Jakobsen importerede 2 creme fra England:
Sanfran Capuchino og Kupro Cream Celestine. Desværre
døde hankatten meget ung, så der er kun meget lidt afkom
efter disse 2 smukke katte, kun Kentia's Cream Chita, ejet
af Grethe og Richardt Petersen eksisterer så vidt vides end-
nu.

En lilla han, Javeno Amigo, også importeret af Ingelise
Jakobsen, måtte desværre aflives, da han var meget yan-
skelig at omgås, hvilket bidrog til at Kentia-Burmeser op-
drættet blev opgivet nogle år efter.

I de følgende år skete der endnu mere.
I 1975 var det lykkedes mig at få Racekatten til at invite-



re en specialdommer, formanden for The Burmese Cat
Club i England, Margaret Somers. Den begivenhed fik 56
Burmesere til at møde frem 26 brune, 6 blå, 4 chokolade, I
lilla, 5 røde,3 brune torties, l0 creme og I blå tortie. Det
var en stor dag, ikke mindst for Artie, der havde l7 børn
og ll børnebørn med.

Grethe og Richardt udstillede deres nye import, Bosin-
ver Piccolo, en rød, hun, Kirsten Rømer (Chin's) var der
med Jåravallens Daisy fra Sverige og Michaela af Thama-
kan, Rikke og Gert Esmann (Gerido) med Hanno's Ay-
shea og Ingelise Jakobsen med en ny creme, Bosinver Pus-
si Galore. Samme år begyndte Sterna Gilbe (Pegu Yoma)
sit opdræt med Nanok af Kajortok, Karina og Erik Niel-
sen (Nørr) startede med Bona Dea af Shwe-Dagon.

Senere samme år hentede jeg en 2 år gammel chokolade
han i England, som jeg allerede iret før havde fået løfte
om at kunne overtage. Hans >»kone<< Pussinboots Silvasa-
ra blå tortie, fulgte med. Med sit usædvanlige lyse choko-
lade fik Tatna (kaldet Rocky) stor betydning for det dan-
ske opdræt af choc. og lilla.

I 1976 var det største antal Burmesere på udstillingerne
38. På Darak's udstilling iKøge så jeg for første gang Gre-
the og Richardts nye brune engelske han, TectonaKaliz-
mar, der i dag nyder livet som kastrat. Samme år importe-
rede Anna Ibsen en brun han, Bambino Bandit, Sterna
Gilbe en hollandsk hun, I-Kati Biscotte (dog delvis af
dansk afstamning). Inge Spiro udstillede Chin's Brihella
(lulu), der forlængst er blevet Grand International Cham-
pion, hvilket sikkert har glædet hendes bedstemor, Wah-
Wah. Penny Bydlinski gik steward og udstillede 3 katte på
Racekattens udstilling i okt., hvor vi igen havde en special-
dommer, Moira Seift, en af forfatterne til Burmeserop-
drætternes »bibek< The Burmese Cat.

I 1977 var det største antal 50 Burmesere på Jyraks ud-
stilling i okt. Jeg udstillede den første choctortie, Thama-
kan Candy.

Samme år byttede Penny Bydlinski og jeg hankat i et
halvt år. Jeg lånte Lathom Perique, der bl.a. blev far til
Rikke Esmanns Gerido's Hanok og Penny lånte Artie, der
havde 16 parringer i Tyskland og blev far til et utal små ty-
ske Burmesere. Det kunne naturligvis kun lade sig gøre,
fordi begge hankatte var så harmoniske, at det ikke rørte
dem at blive flyttet frem og tilbage mellem Mtinchen og
Virum.

Importerne dette år var Karin Nielsens Merrymew Red
Fergus fra England og mine 2 hunkatte Silkpaws Firesry-
stal, rød og Katolyn Kizzy, brun, begge fra Nord-England.

I 1978 og 79 var der henholdsvis 40 og 33 Burmesere på
de jyske udstillinger, men desværre langt færre på de kø-
benhavnske. I disse år dukkede 3 nye opdrættere op: Ma-
rianne Petersen (Saiga) med Spiro's Sweetpea, Yvonne
Larsen (Dunwald's) med Akis Blue Bibi og Pia Westmar
(Jing Lu) der senere importerede en brun engelsk han
Tinksmor Jing Lu.
I 1980 var der ingen særlige ændringer i billedet. Jeg fik
dog en blå han fra Tyskland, Penric Horatio, hovedsage-
ligt på grund af hans formidable øjenfarve, og endnu en
choc. han. Penric Fleance.

I l98l var der endelig et ordentlig antal Burmesere igen
på de københavnske udstillinger, 53 på Daraks jubilæums-
udstilling og 4l hos Racekatten.

5 nyeopdrættere kom til: Steen Nielsen (Stenius) med
Gerido's Denizia, Ann og Palle Jæger (å Hunter) med Jill
af Shwe Dagon, Alice Olsen (Durga) med Jasja de Subi,
Else Plambeck (Miunefer) med Thamakan Bianca og
Kjeld Schmedes, der importerede en choc svensk han,
Kryddgårdens Anis. Desuden fik Karin Nielsen en rød
hun, Satoh Rosamunde og Pia Westmar en choc hun,
Kanzan Miss Otis, begge fra England. Rikke Esmann fik
Penric Tamara, en choc. hun fra Tyskland. Da Penny
Bydlinski skulle flytte tilbage til England overtog jeg hen-

des lilla han Penric Carryl sammen med hans »kone<< den
lilla tortie Penric Myrine.

I 1982 var der ca. 30-40 Burmesere på udstillingerne og
igen flere nye Burmeser-folk: Poul Christiansen med
Kashmir Sus af Thy og senere en import fra Chekoslovaki-
et, der dog ved nærmere eftersyn viste sig at være en god
blanding aftyske, hollandske, franske, danske og engelske
Burmesere. Desuden Kirsten Christiansen med Gerido's
Desird og Gerido's Clothilde (stamnavn: Pencena) og An-
nie Orthmann med Gerido's Daniella. Samme år fik jeg en
brun hun fra Tyskland: Ajmal Caroline Mathilda. Hanne
Weidinger (Copenhagen) fik Thamakan Jennie og begynd-
te opdræt året efter. I disse år gik Lis Oxholm også for al-
vor i gang med Burmeserne, er allerede holdt helt op igen.

I 1983 var der mellem 40 og 50 Burmesere på udstillin-
gerne. Rikke Esmann importerede Ajmal Florian, en

choc. han fra Tyskland, nu desværre allerede kastreret.
Rikke er nu ophørt med opdræt.

Goldie. l2 uger.

I 1984 holdt antallet af Burmesere på udstillingerne sig
på samme niveau som i 83. Farvefordelingen var nu 6 bru-
ne, ll blå, 8 choc, ll lilla, 6røde,4brune torties, 3 creme.

Steen Nielsen fik en creme hun, Kupro Cream Cinna-
mon fra England, Sterna Gilbe en creme han fra Tysk-
land, Honesty v. Ashadjah og jeg hentede en brun han i
England Cassiobury Camelot.

I 1985 var der 60 Burmesere på Daraks udstilling, det
hidtil største antal. Nye navne dukkede op: Bette Skal-
berg, Regitze og Kristine Helweg, Liselotte Friis, Trine og
Henrik Krebs, Anne Marie Hansen, Lone Kaufmann, fa-
milien Ølsgaard og flere andre. Det bliver spændende at
se, om de holder ved og fortsætter arbejdet med at forbed-
re vores kære katte.

Samme år importerede Steen Nielsen en lilla han, Bam-
bino Rakastava fra England. Endelig sås en lilla-tortie,
Thamakan Yakima på udstilling.

Tilfældig hørte jeg om en brun han Aduebo Cas, der var
taget med hjem til Danmark af en ung dame, der ikke selv
havde til hensigt at opdrætte. Han havde en udmærket
stamtavle og nåede to-tre parringer, inden han blev kastre-
ret.

I 1986 og første halvdel af 87 er der en tydelig udvikling.
Det er de lyse farver, der dominerer på bekostning af de
brune. Det er lidt synd, for der er nu ikke noget mere smukt
som en muskuløs, brun minipanter med en stribefri, skin-
nende blank, silkeglat pels og ravgule øjne eller som ame-
rikanerne siger: The unbeatable combination of looks, in-
telligence and warm affection.

Siden 1959 har forskellige opdrættere importeret ikke
mindre end 47 Burmesere. Udviklingen fra nogle ganske få
katte af en helt ny race til en af de populæreste og mest tal-
rige korthårs-racer på kun 28 år har været spændende at
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deltage i, selvom jeg kun har været med i de sidste 20 år.
Når man taler om 47 importer til Danmark, må man gø-

re sig klart, at der ikke er tale om 47 forskellige linier med
forskellig oprindelse. Alle Burmesere (delvis med undta-
gelse af røde og creme) stammer først og fremmest fra en
kat Wong Mau, der kom til USA i 1930 fra Burma og viste
sig at være Siameser-Burmeser Hybrid. Ved hjælp af
brunmaskede Siamesere og en yderligere import i 1942 af 3

kuldsøskende (formodentlig også hybrider) blev den nye
race renavlet, ikke mindst fordi Wong-Mau's ejer Dr.
Thompson i San Francisco var overbevist om, at hans kat
var andet og mere end alt for mørk Siameser. Han fik
hjælp fra andre genetikere og mange ihærdige opdrættere,
som alle Burmeser-ejere er stor tak skyldig, fordi de holdt
ud, trods megen modgang.

Med den forhistorie må det være oplagt, at indavl så
vidt overhovedet muligt må undgåes.

Når man besøger udstillinger i andre lande og især Bur-
meserudstillingerne i England, hvor der er 2-300 samlet på
en gang, må man med en vis stolthed konstatere, at vi er
ganske godt med herhjemme og ikke har noget at skamme
os over, tværtimod! Importer i fremtiden bliver nok van-
skelige at finde og må udvælges med stor omhu. Tilførsel
af »nyt<< blod fra USA er stærkt problematisk på grund af
de arvelige kraniedeformationer, der findes i mange ame-
rikanske linier, og at skaffe nogle af de oprindelige katte
enten fra Thailand eller Burma har vist sig at være umu-
ligt, desværre.

Bragt med tilladelse
af Racekatten

Birgit Nehammer
Thamakan

Det er min tunge pligt at fortælle, at Carl-Fredrik
(Freddy) Nordane, født den 17. januar 1909, er sovet
stille ind efter lang tids sygdom den22. juni 1988.

Freddy Nordane var grundlægger af de norske katte-
klubber og en meget fremsynet kattemand. Altid åben
og positiv over for nye ting, en dejlig glad mand. 125 år
arbejdede han i FIFe's diciplinærkommite, som han
også blev genvalgt til iår.

Freddy Nordane efterlader et stort savn hos mange
katteelskere. - Æret være hans minde.

H. Sofie

Mindeord
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Holder din
kat ferie?
Når du selv
holder f,efie
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:

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

5450 Otterup
09 87 12 67

Oliver. Ejer: Hønne Krouse, Århus.
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CATFOOD

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

DET BEDSTE DU KAN GøRE
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PET
FOOD

IMPORTØR
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4735 MERN

TELF. 03 79 n n
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Schweiziske læger mod dyreforsøg

Internationalt lægesymposium i Ziirich
Læger fra mange lande har været samlet i Ztirich til et

symposium, arrangeret af »Schweizer Tierversuchsgeg-
ner«, hvor de orienterede modstandere af dyreforsøg og
andre interesserede om nye aspekter ved forsøgsdyrspro-
blematikken. Der var mødt mange tilhører fra den viden-
skabelige og kulturelle verden. Universitetsprofessorer,
overlæger, kiruger og docenter repræsenterende de for-
skellige fagområder gentog endnu en gang den erkendelse,
de var nået til ad naturvidenskabelig vej: at resultater op-
nået ved dyreforsøg ikke kan anvendes på mennesker.

Der blev også rig lejlighed til at behandle de gode resul-
teter, man har opnået inden for homøopati, som vækker
større og større opmærksomhed. Apoteker Silvia Briggen
fra Schweiz og den tyske læge Dr. Heide Evers beretter om
den 200 år gamle helbredelsesmetode homøopati, som vir-
ker ved anvendelse af så minimale doser naturlige stoffer,
at forsøgsdyr bliver overflødige.

Den italienske professor dr. med. Pietro Croce, som har
skrevet bogen »Vivisektion oder Wissenschaft - eine
Wahl«, krævede fuldstændig og ubetinget afskaffelse af
dyreforsøg på lægemiddelområdet. »Dyreforsøg er en uvi-
denskabelig metode, som bærer ansvaret for, at menne-
skers helbred er blevet skadet både før og nu, og som i
nogle tilfælde endda har ført til lægemiddelkatastrofer.
Dyreforsøg er en fremgangsmåde, som hæmmer udviklin-
gen af lægemidler og forskningen i at finde frem til en for-
nuftig og ægte videnskabelig metodelogk. Den italienske
provinz Bozen har derfor i 1986 forbudt enhver anvendel-
se af forsøgsdyr.

Professor dr. med. Bruno Fedi fra Italien fortalte om
farmakologiens industrialisering siden det I 9. århundrede,
som har førttil en uoverskuelig strøm af lægemidler og til-
tagende afhængighed af medicin. Den tyske kirug dr.
Werner Hartinger: »Den omstændighed, at man har an-
vendt og stadig anvender forsøgsdyr, beviser ikke, at de er
nødvendige af humanmedicinske grunde. Når en læge or-
dinerer og anvender allopatiske medikamenter, behøver
det ikke at være ensbetydende med, at han går ind for af-
prøvning på dyr. Man kan først vurdere, om - eller i hvil-
ket omfang - resultater fra dyreforsøg kan overføres på
mennesker, når de opnåede, hypotetiske erfaringer er ble-
vet verificeret efter sammenligning med tilsvarende for-
søgsresultater på mennesker. Hartinger citerede bl.a pro-
fessor dr. L. Sproveri, som i 1980 over for flere hundrede
kolleger erklærede: »Den biomedicinske forskning har ik-
ke brug for dyr. Det er meningsløst og desuden farligt at
fortsætte ad denne traditionelle vej. Forskellen mellem
mennesker og dyr er så stor, at den for det meste fører til
gale konklusioner«.

Dr. Bernhard Rambeck - østrigsk epilepsiforsker, som
arbejder i tyskland - kom med følgende udtagelse: »En
række lovende, antikuvulsiviske stoffer blev trukket tilba-
ge, da der opstod alvorlige bivirkninger ved dyreforsøgene
l.eks. ændringer i lever og andre organger. Ingen kunne
r.ide, om de samme bivirkninger ville optræde hos menne-
sker. Man har stillet det spørgsmåI, om ikke værdifulde
stoffer går tabt ved tvivlsomme dyreforsø9, uden at man
derved på virkelig afgørende måde forøger sikkerheden
for mennesker ved nye stoffer. Medicinalfabrikkerne hæv-
der ganske vist, at dyreforsøg har skånet os for alvorlige
lægemiddelkatastrofer, men det passer ikke. For det første
har der til trods for dyreforsøgværet et antal katastrofer.

For det andet giver dyreforsøg for det meste kun svar på
akut giftighed, og netop studier af akut toksicitet kan gen-
nemføres nemmere og med bedre resultater ved alternative
metoder, f.eks. ved at anvende bakterie-, celle- og væv-
skulturer>>.

Dr. Gustave Mathieu, fransk naturopat, henviste til, at
AIDS er en sygdom fremstillet i et forsøgsdyrlaboratori-
um: I primatcentret Davis i Californien kombinerede man
maedi-disna - et virus fundet i får - med leukæmi-
retrovirus, som stammer fra oksekvæg. Disse menneske-
skabte vira sprøjtede man så ind i aber, som man derefter,
da aberne fik lungebetændelse, sendte tilbage til deres op-
rindelsesland Zaire for at blive af med dem. I Zaire holdes
disse primater som husdyr. I øjeblikket er 5090 af den der-
værende befolkning smittet med AIDS. De to første ofre
for AlDS-sygdommen var to homoseksuelle ansat ved pri-
matcentret, og således begyndte AIDS i Afrika.

Den engelske forsker dr. John Seale gjorde som den før-
ste i den engelske presse opmærksom på, hvor AIDS var
opstået i et forsøgsdyrslaboratorium. Man prøvede straks
at fortie hans rapport og lagde den tilside som usand.

Den franske professor Andrd Passebecq, docent i natur-
helbredelse, erklærede i slutreferatet: »Hvis et medika-
ment er udviklet gennem dyreforsøg, kan man efter de på-
følgende undersøgelser umulig være sikker på, at det er
gavnligt, at det virker, og at der er uskadeligt. Derfor er
dyreforsøg nytteløse<<.

Video-film understøttede eksperternes videnskabelige
udsagn.

Slut med dyreforsøg
Sovjetiske forskere har fundet metoder til at avle men-

neskelige celler, der kan erstatte de ofte pinefulde dyrefor-
søg. De menneskelige celler bruges til at finde ud af, om
lægemidler og kemikalier er giftige. Det er forskere fra In-
stitut for Molekulærbiologi i Novosibirsk, der deler celler
fra leveren og andre organer. Metoden kan også udnyttes
med cellekulturer fra insekter til at finde nye insektbe-
kæmpelsesmidler.

Lovforslag om studenterrettigheder
Californiens lokalregering vedtog den23. juni 1987 en

lov om studenternes rettigheder. Over 5090 af medlem-
merne gik ind for, at skoleelever lige fra de første klasse-
trin til gymnasiet får tilbudt et alternativ til dissekering af
dyr.

Stanford Universitet protesterer mod loven, da man er
bange for, at den skaber en præcedens, som vil kunne få
en uheldig indflydelse på universitetets kurser.

Stanford's talsmand sagde, at, hvis loven vedtages, »vil
den californske stat hindre os i at undervise de studenter,
der vælger specialtimer, i det stof og de teknikker, som vi
mener er vigtige for dem, på den mest effektive måde»>.

Loven bliver nu sendt videre til behandling i senatsko-
mit€en.

Sakset frø Landforeningen
Forsøgsdyrenes værn

blad nr. 4/87.
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Udstillingsresultater
De bedste katte Fredericia 16-17 /41988

BEST rN sHow tLNcuÅn:
BIS - Nr. 118 Eu. Ch. Kavalier Kevin. Opdr. 6, han. Ejer:
Tina & Erik Laub.
BOX - 298A Int.Ch. Magnolia v Sidlarova. Opdr. l3BLp.
Ejer: Jutta Plantener.
KASTRAT-HAN 105 Pr. Titmouse Boomerang.Opdr. 5.
Ejer: Inger Jensen.
KASTRAT-HUN 192 Int.Pr. Frederiksværk Frederikke.
Opdr. 12b. Ejer: Ulla B. Jensen.
UNGDYR - 3l Carbon's Copy Plus DE Havilland. Opdr.
l, han. Ejer: Ulla Johnson.
KILLING - 221 Caticoros Fallon Fee Feme. Opdr. l2a,
hun. Ejer: Connie Rohde.
VETERAN - 336 Pjuske. Opdr. l3B,Chtp, hun. Ejer: Kim
& Louise Staunskær.

NOMINEREDE LANGHÅN:
HANNER:
ll8 Eu.Ch. Kavalier Kevin. Opdr. 6. Ejer: Tina & Erik
Laub.
zl4 Int.Ch.Andante af Timanfaya. Opdr. lc. Ejer: Bente &
Leif Henriksen.
89 Ch. Matlyne's Mio. Opdr. 4. Ejer: Hanne Haibert.
215 Zullz Sokrates. Opdr. l2a bl. Ejer: Jeanne B.Peder-
sen.
224 Int.Ch. Taujours Dåmour van Padana. Opdr. 12a.
Ejer: Laila & Leif Bjerrum.
HUNNER:
298a Int.Ch. Magnolia Barina v Sidlarova. Opdr. l38 Lp.
Ejer: Jutta Plantener.
96 Ch. Frk. Fie af Kambyses. Opdr. 3. Ejer: Lis & Jørgen
Nielsen.
309 Mikkeline af Præstegården. Opdr. l3b RP. Ejer: Inge
Thyssen.
KASTRATER - HANNER:
105 Pr. Titmouse Boomerang. Opdr. 5. Ejer: Inger Jen-
sen.
295 Laban af Grevelund. Opdr.l3BCHP. Ejer: Laila
Koch.
KASTRATER - HUNNER:
192 Int.Pr. Frederiksværks Frederikke. Opdr. l2B. Ejer:
Ulla B. Jensen.
182 Cindy af Rachlitz Lover. Opdr. ll. Ejer: Jan & Nina
Rachlitz.
281 Donna af Mischou. Opdr. l3b BP. Ejer: Ulla Jensen.
UNGDYR:
3l Carbon's Copy Plus de Havilland. Opdr. l, han. Ejer:
Ulla Johnson.
59 Galapagos Magic Moment. Opdr.2a, han. Ejer: Leo
Hymøller.
185 Indiana Toddy of Rachlitz Lover. Opdr. ll, hun.
Ejer: Jan & Nina Rachlitz.
201Aninos Joelio. Opdr. l2b, hun. Ejer: I.M. Øster-gård.
316 Nigajamis Johan Sebastian. Opdr. 12aBL, han. Ejer:
Kim & Louise Staunskær.
KILLINGER:
211 Caticoros Fallon Fee Femme. Opdr. l2a, hun. Ejer:
Connie Rohde.
297 Bardolinos Kate. Opdr. l3b CHP, hun. Ejer: Conni
Ladefoged.
319 Titial D af Stapris. l3b STB, han. Ejer: Jytte Chri-
stensen.
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BEDSTE KULD:
Melampus. Ejer: Hanne Haibert.
AVL: 335A 90,0 Point. Chano de La Val. Opdr. l3b Bp.
Ejer: Finn Laursen.
OPDRÆT 334 - Never Mind 94,33 Point. v/ Gitte Jensen.

BEST IN SHOW SEMILANGHÅR:
BIS - 376Int.Ch. Torvmyras Sagres 13NFAW, han. Ejer:
Dorthe Marie Kaplers.
BOX - 421 Ch. Maineline af Cadia I3MCAW, hun. Ejer:
Dorthe Marie Kaplers.
KASTRAT - HAN 335 Pr. Chichis Balou de Bassecourt.
Opdr. I3CHB. Ejer: Anke Spiegel.
UNGDYR - 347 Chrones Alfredo. Opdr. 13CSP, han.
Ejer: Anette Fink.
KILLING - 434 Løvehulens Lucky. Opdr. l3MC B, hun.
Ejer: Rita Henriksen.
AVL - 444 93,L7 Point. Gr.Int.Ch. Marala's Mystique.
Opdr. 13 MCB, hun. Ejer: Rita Henriksen.
OPDRÆT - 445 92,5 Point. Løvehulens v/Rita Henrik-
sen.

NOMINEREDE SEMILANGHÅR:
HANNER:
376 Int.Ch. Torvmyras Sagres. Opdr. l3NFAW. Ejer:
Dorthe Marie Kaplers.
391 Int.Ch. Gustav Wied Felis Jubatus. Opdr. I3NFB.
Ejer: Leer Nordbø & Jette Eva Madsen.
399 Dusharas Shivas. Opdr. 1350. Ejer: Tina Lund Han-
sen.
HUNNER:
421 Ch. Maineline af Cadia. Opdr. I3MCAW. Ejer: Dor-
the Marie Kaplers.
396 Harvey's Ramara. Opdr. I3NFBW. Ejer: K. Vester-
gaard.
441 Heavengift His Eternal Love. I3MCA. Ejer: Vibeke
Jørgensen.
KASTRATER - HANNER:
355 Pr. Chichis Balou de Bassecourt. Opdr. 13CHB. Ejer:
Anke Spiegel.
398 Sigurd von Gyldentand. Opdr. I3NFW. Ejer: Peter
Larsen.
UNGDYR:
237 Chrones Alfredo. Opdr. I3CSP, han. Ejer: Anette
Fink.
KILLINGER:
434 Løvehtlens Lucky. Opdr. 13MCB, hun. Ejer: Rita
Henriksen.
441 Sereyas Antillo l3BA Lp, han. Ejer: Dorthe Hagen.

BEST IN SHOW ØKIIz
BIS 584 Nikita Isadora. Opdr.27c, hun. Ejer: Heidi Ros-
berg.
BOX 520 Int.Ch. Falderas Laredo. Opdr. 23, han. Ejer:
Rosemarie Twachtmann.
KASTRAT HAN 565 Ch. Bogarth af Fredenslund. Opdr.
23a. Ejer: Michael Poulsen.
KASTRAT HUN 468 Nana af Akis. Opdr. 16. Ejer: Steen
Pedersen.

UNGDYR 448 Bagoa's Fairy's Kiss. Opdr. l4a, hun. Ejer:
Esther & Hans Jørgen Gade.
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KILLING 579 HOP-O-My-Thumb af Stenius. Opdr. 27,
han. Ejer: Steen Nielsen.
PENSIONIST 603a Bonnie af Wimsey House. Opdr. 33,
hun. Ejer: J. & K. Larsen.
KULD 604 Bifrost. Abyssinierkuld v/Solveig Hansen.
AYL 93,44 Point Eu.Ch. Kianda's Asterix. Opdr. 23a,
han. Ejer: Lis Rhymer Friis.
OPDRÆT 90,77 Point Fredenslund v/ Lis Rhymer Friis.

NOMINEREDE ØKH:
HANNER:
520 Int.Ch. Falderas Laredo. Opdr. 23. Ejer: Rosemarie
Twachtmann.
453 Int.Ch. Klintekongens Alexander. Opdr. 16. Ejer:
Krirsten Johansen & Helge Rasmussen.
554 Gr.Int.Ch. Taco Villa's Cæcar. Opdr. 23a. Ejer: Tina
& Finn Spendler.
HUNNER:
584 Nikita Isadora. Opdr.27c. Ejer: Hedi Rosberg.
zl47 Shandy von Veerenkamp. Opdr. I lex. Ejer: Anni Ber-
lau.
479 Klintekongens Lillesøster. Opdr. 28. Ejer: Kirsten Jo-
hansen & Helge Rasmussen.
594 Ch. Bodwins Rosette. Opdr. 33. Ejer: Susanna Bugge.
KASTRATER HANNER:
565 Ch. Bogart af Fredenslund. Opdr. 23. Ejer: Michael
Poulsen.
486 Euro. Pr. Hannibal. Opdr. l5E. Ejer: Lene Jørgen-
sen.
KASTRATER HUNNER:
468 Nena af Akis. Opdr. 16. Ejer: Steen Pedersen.
578 Kalewa af Pegy Yoma. Opdr. 27. Ejer: Sterna Gilbe.
UNGDYR:
448 Bagoa's Fairy's Kiss. Opdr. l4a, hun. Ejer: Esther &
Hans Jørgen Gade.
516 Ofelia Hesseldal. Opdr. l6a. Ejer: Kirsten Kaae.
540 Domino von Tripwitt. Opdr. 23, han. Ejer: Dieter
Hansen & Rudi Kiihler.
KILLINGER:
579 Hop-O-My-Thumb of Stenius. Opdr. 27, han. Ejer:
Steen Nielsen.
583 Innocent Girl of Stenius. Opdr. 27b, hun. Ejer: Steen
Nielsen.

HUNNER:
717 Alraune v. Avathar. Opdr. 29a. Ejer: Hildegard
Barth.
659 Int.Ch. Alezia af Xique. Opdr. 24b. Ejer: Anne Ehlers
Olsen.
677 Adiveam Morning Mist. Opdr. 24c.Ejer: Alice & Axel
Jæger.
736 Int.Ch. Bellamis Frecce Tricolore. Opdr. 29e. Ejer:
Dorthe & Jesper Kaae.
KASTRATER HANNER:
700Int.Pr. Havana Sphinx. Opdr. 29. Ejer: Mette & Kir-
sten Foldager.
625 Gr.Int.Pr.Daik af Orkedør. Opdr. 24. Ejer: Erik &
Annelise Nissen.
668 Blue Bijou's richo. Opdr. 24a. Ejer: Connie lørgen-
sen.
KASTRAT HUNNER:
726 Gr.lnt.Ch.&Pr. Atlanta v. Grindelberg. Opdr. 29SB.
Ejer: Hildegard Barth.
639 Esmalda af Jawhara. Opdr. 24. Ejer: Annelise Kaae.
UNGDYR:
643 Bibi af Holmegård. Opdr. 24, hun. Ejer: Kirsten Lar-
sen.
693 Uruguay Tabby Kvik. Opdr. 32SP, han. Ejer: Nina
Thorninger.
KILLINGER:
744 Allegretto's Indira. Opdr. 29S Tbsp, han. Ejer: Jytte
Hjo Taplov.
656 Sun Read Gipsy. Opdr.24a, han. Ejer: Erna Ander-
sen.
750 Traveller's Fancy Flower. Opdr. 29Ch TBsp, hun.
Ejer: Lene & Per Bøgelund.
BEDSTE HUSKAT HAN 617 Bodwin. Ejer: Susanna
Bugge.
BEDSTE HUSKAT HUN 623 Trisse. Ejer: Lilian Olsen.
BEDSTE HUSKAT KASTRAT 613 - Katten sværn. Ejer:
Lena & Carsten Lassen.
MIS FREDERICIA 616 Mistral, huskat. Ejer: Lisbeth
Krogh Møller.

Det er min svære pligt at fortælle, at FIFe's præsi-
dent Barrie C. Jimmieson er død efter lang tids sygdom
den 7. maj 1988.

Hele Barrie Jimmiesons liv var viet til kattene, de var
altid i hans tanker, med kattene var han lykkelig. Han
opdrættede chincillaer og silver shadded under stam-
navnet Te-Aroa, og han var den første, der gennem
krydsninger opnåede at lave hvide persere med blå
øjne, der kunne høre.

Barrie Jimmieson blev præsident for FIFe' i 1979,
hvor han blev foregangsmand for mange nye ting. Det
var således ham, der startede det at dømme »åbent«.
Ligeledes fik han startet seminarerne samt knyttet kon-
takter til England og USA.

Vi har i Barrie Jimmison mistet en stor katteven, jeg
håber, at vi i fællesskab kan føre hans livsværk videre
til gavn og glæde for vore katte.
Æret være hans minde.

H. Sofie

Mindeord
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BEST IN SHOW SIAM/OKH:
BIS 630 Hieronymus Bobby. Opdr.24, han. Ejer: Hanne
Bassøe.
BOX 717 Alraune v. Avathar 29a, hun. Ejer: Hildegard
Barth.
KASTRAT HAN 700 Int.Pr. Havana Sphinx. Opdr. 29.
Ejer: Mette & Kirsten Foldager.
KASTRAT HUN 726 Gr.Int.Ch.&Pr. Atlanta v. Grindel-
berg. Opdr. 2958. Ejer: Hildegard Barth.
UNGDYR 643 Bibi af Holmegård. Opdr. 24, hun. Ejer:
Kirsten Larsen.
KILLING 744 Allegretto's Indira. Opdr. 29STbsp, han.
Ejer: Jytte Hjo Taplov.
VETERAN 764 Allegretto's Diderik. Opdr. 32SP, han.
Ejer: Inge Gesna.
KULD 766 Tung - Si Kuld v/lnge Lis Christiansen.
AVL 761 Gr.Int.Ch. Sparaxis Rouge Oiseau. Opdr. 32a.
93,8 Point. Ejer: Dorthe & Jesper Kaae.
OPDRÆT 95,0 Point Bellamis v/Dorthe & Jesper Kaae.

NOMINEREDE SIAM/OKH:
HANNER:
360 Hieronymus Bobby. Opdr.24. Ejer: Hanne Bassøe.
752 Gr.Int.Ch. Angelica's White Gipsy. Opdr. 35. Ejer:
Mona & Jørgen Lund.

l



Udstillingsresultater
Kruså udstillingen ll-12/6 1988

Så fik vi igen en udstilling i den sønderjyske landsdel, og
det var en dejlig udstilling med en god afslappet stemning.
Der var begrænset tilmelding, men efter min mening kun-
ne der nok have været flere katte.

Udstillingen bliver desværre nok en økonomisk fiasko
for klubben - nu vil der jo nok være en del »kloge« menne-
sker, der vil benytte dette til at agitere for, at der ikke skal
afholdes noget i Sønderjylland. Derfor denne kommentar:
det er ikke Jyrøks skyld med, det svigtende publikumsbe-
søg. Grunden til dette svigt vil jeg gerne give en forklaring
på her: Byfest i Kruså, Chr.IV. Friluftsteater ved Brund-
lund slot, Abenrå, friluftsteater ved Søgård kaserne i nær-
heden af Kruså, »Kliple mærken« (Kliplev marked), som
alene lørdag havde et publikumsbesøg på 25.000. I Ha-
derslev afholdtes den årlige Hertug Hans fest. Der var
åbent hus hos prins Joachim på Schackenborg, og der var
11.000 besøgende. Det var desuden et strålende solskins-
vejr og mange små lokale byfester. Desuden EM ifodbold
pd tv, si Jyrak havde alle odds imod sig, og man kan jo ik-
ke laste arrangørerne for, at de er så uheldige at løbe ind i
så stor en konkurrence.

Alt i alt var det en fin udstilling, og jeg vil her benytte
lejligheden til at takke alle de andre medhjælpere for den
gode stemning, der herskede under opsætning og nedtag-
ning af burene, samt vores »kaffedame<< for den altid var-
me kande og de gode frikadeller. Det var en fornøjelse at
være med i dette fællesskab (som dog fik et skår i glæden
ved rengøringen af et af de små ekstralokaler. Der var et
par efterladenskaber, som ikke var så rare. Vil I, der har
gjort det, ikke godt skåne os for det en anden gang?)

Bestyrelsen fik også lejlighed til at hilse på vores nye stu-
diekredsleder Elisabeth Strange, som også var tilstede.

Elno Lykke

BEST OF BEST 1:
Nr. 272 Int.Ch. Heavengift Lord Alleluia. Opdr.
I3MCAw, han. Ejer: Rita Henriksen.
BEST AF BEST 2:
Nr. 130 Lil Miss Muffin Aus Berlin. Opdr. 13, hun. Ejer:
Gisela Trucks-Dickow.
BEST OF BEST 3:
Nr. 495 Travellers Chess. Opdr. 29 Ch Tbsp, han. Ejer:
Mette & Kirsten Foldager.
BEST OF BEST 4:
Nr. 351 Bellamy af Oddershede. Opdr. 23, han. Ejer: Lene
Oddershede.

BEST IN SHOW LANGHÅR:
BIS -Nr. 130 Miss Muffin Aus Berlin. Opdr. 13, hun.
Ejer: G. Trucks-Dickow.
BOX - Nr. 47 Int.Ch. Matlynes Mio. Opdr. 4, han. Ejer:
Hanne Haibert.
KASTRAT HAN - Nr. 65 Tjarlie Boy Lei Cheina. Opdr.
8. Ejer: Anette Kristiansen & Tommy Andersen.
KASTRAT HUN - Nr. 62 Int.Pr. Alexis. Opdr. 6ESD.
Ejer: Brunhilde Kuster.
UNGDYR - Nr.29 Galapago's Manifique. Opdr. 2a, hun.
Ejer: B. Pedersen & M. Jensen.
KILLING - Nr. 123 Love Baby v. Goldregen. Opdr. l2B,
hun. Ejer: Jytta Danner.

PENSIONIST - Nr. 206lnt. Pr. Hostrups Na'Ram-Sin.
Opdr.l, han. Ejer: Ruth Thomsen.
VINDER AVL - Nr. 202 Gr.Int.Ch.Vialtho's Dandy Li-
on. Opdr. 8gSD, han. Ejer: Ann & Lars W. Friis. 92,6
Point.
VINDER OPDRÆT - Nr. 204 af Greystoke v/Ann & Lars
Friis. 92,9 Point.

NOMINEREDE LANGHÅR:
HAN:
Nr. 47 Int.Ch. Matlynes Mio. Opdr. 4. Ejerz Hanne Hai-
bert.
Nr.4 Lord la Fontaine af Dusetta. Opdr. l. Ejer: Magda
Valentin.
Nr. 125 Galapago's Mogway. Opdr. l2aHcr. Ejer: Grete
Kvk.
HUN:
Nr. 130 Lil Miss Muffin Aus Berlin. Opdr. 13. Ejer: G.
Trucks-Diskow.
Nr.l68 Gr.Int.Ch. Magnolia Barina von Sidlarowa.
l3bLP. Ejer: Jutta Plantener.
Nr. 105 Galapago§ Face to Face. Opdr. l2b. Ejer: Grete
Kvk.
KASTRAT HAN Nr.65 Tjarlie Boy Lei Cheina. Opdr. 8.
Ejer: Anette Kristiansen & Tommy Andersen.
KASTRAT HUN Nr. 62Int.Pr.Alexis. Opdr. 6ESD. Ejer:
Brunhilde Ktister.
KASTRAT HUN Nr. 27 Anino's Cici. Opdr. 2a. Ejer:
Gitte Bøjstrup.
KASTRAT HUN Nr. l8Int.Ch. Bika's Madeleine. Opdr.
2a. Ejer: Kim Brems.
UNGDYR - Nr.29 Galapago's Mainfique. Opdr.2a, hun.
Ejer: B. Pedersen & M. Jensen.
UNGDYR - Nr. 172 Graffitty's Collipoint. Opdr. 13 bLP,
hun. Ejer: Aino Sørensen.
UNGDYR - Nr. 200 Nikita Bari v. Sidlarowa. Opdr.
l3bTBsp, han. Ejer Jutta Plantener.
KILLING - Nr. 123 Love Baby v. Goldregen. Opdr. 128,
hun. Ejer: Jutta Danner.
KILLING - Nr. 8 Beatesminde's Julian. Opdr. 1, han.
Ejer: Lone Linckert.

BEST IN SHOW SEMILANGHÅN:
BIS - Int.Ch. Heavengift Lord Alleluia. Opdr. l3MCAW,
han. Ejer: Rita Hennksen.
BOX - Nr. 228 Kianda's Isolle l3Nfa, hun. Ejer: Anni Kil-
de.
KASTRAT HAN - Nr.292 O'RussetS Max l3BAbp. Ejer:
Berit S. Palm.
KASTRAT HUN - Nr. 222 Sofie's Leonora Christine.
Opdr. l3Cbp. Ejer: Hanne Sofie & Flemming Sneum.
UNGDYR - Nr. 252 Oba Aramis. Opdr. l3NFb, han.
Ejer: Peter Devantier.
KILLING - Nr. 233 Ratchasima's Buster. Opdr. l3NFa,
han. Ejer: Tommy Andersen.
VETERAN - Nr. 222 Sofie's Leonora Christine. Opdr.
l3Cbp, hun. Ejer: Hanne Sofie & Flemming Sneum.
VINDER AVL - Nr. 293 Gr.Int.Ch. Marala's Mystique.
Opdr. l3MC B, hun. Ejer: Rita Henriksen. 92,0 Point.
VINDER OPDRÆT - Nr. 295 Løvehulen v. Rita Henrik-
sen. 92,5 Point.
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NOMINEREDE SEMILANGHÅR:
HAN - Nr. 272Int.Ch. Heavengift Lord Alleluia. Opdr.
13 MC AW. Ejer: Rita Henriksen.
HAN - Nr. 283 Int.Ch. Løvehulens Figaro. Opdr.
l3MCB. Ejer: Linda Sand
HUN - Nr. 228 Kianda's Isolde. Opdr. 13 NFA. Ejer:
Anni Kilde.
HUN - Nr. 212 Gr.Int.Ch. Aryavartha's Mara. Opdr. l3C
SP. Ejer: Hanne Sofie & Flemming Sneum.
KASTRAT HAN - Nr.292 O'Russet's Max. Opdr. 13 BA
BP. Ejer: Berit S. Pal.
KASTRAT HAN - Nr. 217 Gr.Int.Ch. Chichi's Balou de
Basse Cour. Opdr. l3C BP. Ejer: Anke Spiegel.
KASTRAT HUN - Nr. 222 Sofie's Leonora Christine.
Opdr. l3C BP. Ejer: Hanne Sofie & Flemming Sneum.
UNGDYR - Nr. 252 Oba Aramis. Opdr. l3NFB, han. Pe-
ter Devantier.
UNGDYR - Nr. 270 Løvhulen's Koh-I-Nohr. Opdr.
l3MCA. Ejer: Rita Henriksen.
KILLING - NR. 233 Ratchasima§ Buster. Opdr. l3NFA,
han. Ejer: Tommy Andersen.
KILLING - NR. 281 Løvehulens Nicoline. Opdr. 13 MC
AW, hun. Ejer: Hanne Engermand.

BEST IN SHOW ØKIJz
BIS 351 Bellamy af Oddershede. Opdr. 23, han. Ejer: Le-
ne Oddershede.
BOX 371 Int.Ch. Taco Villa's El Paeso Blues. Opdr. 23b1.
Ejer: Else Ærendal.
KASTRAT HAN 366 Pr. Bogart af Fredenslund. Opdr.
23a. Ejer: Michael Poulsen.
KASTRAT HUN: 349 Pr. Wodan's Romina. Opdr. 23.
Ejer: Rolf Gerken.
UNGDYR 396 Titirangi's Domino. Opdr. 33. Ejer: Elena
Neumann.
KILLING 382 Hop-O-My-Thump af Stenius. Opdr.27.
Ejer: Steen Nielsen.
VETERAN 400 Eur.Ch. Kianda's Asterix. Opdr. 23a.
Ejer: Lis R. Friis.
KULD 40la Fnugge Fashions Kuld. Ejer: Lene Jørgensen.
VINDER AVL 400 a Eur.Ch. Kianda's Asterix. Opdr.
23a. Ejer: Lis R. Friis. Point 96,6.

NOMINEREDE ØKIJI
HANNER:
35 I Bellamy af Oddershede. Opdr. 23. Ejer: Lene Odders-
hede.
362 Eur.Ch. Kianda's Asterix. Opdr. 23a. Ejer: Lis R. Fri
is.
HUNNER:
371 Int.Ch. Taco Villa's El Paeso Blues. Opdr. 23b1. Ejer:
Else Ærendal.
309 Valhalla's Røskva. Opdr. 16. Ejer: Lone Lund.
KASTRAT HANNER:
336 Pr. Bogart af Fredenslund. Opdr. 23a. Eler: Michael
Poulsen.
320 Eur.Pr. Hannibal. Opdr. l5E. Ejer: Lene Jørgensen.
KASTRAT HUNNER:
349Pr. Wodan's Romina. Opdr. 23. Ejer: Rolf Gerken.
UNGDYR:
396 Titirangi's Domino. Opdr. 33, han. Ejer: Elena Neu-
mann.
298 Desmin Desmin's Dexter. Opdr. 5EX, han. Ejer: M &
D Knoblauch.
KILLINGER:
382 Hop-O-My-Thumb af Stenius. Opdr.27, han. Ejer:
Steen Nielsen.
384 Denise a Hunter. Opdr.27b, hun. Ejer: Aase & Ole
Klivager.

BEST IN SHOW SIAM/OKH:
BIS 495 Traveller's Chess. Opdr. 29ChTbsp, han. Ejer:
Mette & Kirsten Foldager.
BOX-473 Ch. Alraune v. Avathar. Opdr.29a, hun. Ejer:
Hildegard Barth.
KASTRAT HAN 474 Ege af Fuga. Opdr. 29a. Ejer: Helle
Poulsen.
KASTRAT HUN 479 Gr.Int.Ch.&Pr. Atlanta v. Grindel-
berg. Opdr. 29SB. Ejer: Hildegard Barth.
UNGDYR 486 Bellamis Black Ice. Opdr. 2958, hun. Ejer:
Dorthe & Jesper Kaae.
KILLING 475 Ha'tikva af Fuga. Opdr. 29a, hun. Ejer:
Lene Christiansen.
VETERAN 503 Gr.Int.Ch.&Pr. Casper af Fredenslund.
Opdr. 2gSChTbsp, han. Ejer: Rikke Jensen-

sEoSrB KULD 506 Nissens Kuld. Okh-kuld. Ejer: Erik
& Annelise Nissen.
VINDER AVL 500 Eruo.Ch. Chantina Justinian. Opdr.
29,han.95,3 Point. Ejer: Mette & Kirsten Foldager.
VINDER OPDRÆT 90,5 Point. Nissen's. v/Erik & Anne-
lise Nissen.

NOMINEREDE SIAM/OKH:
HANNER:
414 Traveller's Chess. Opdr. 29CHTbsp. Ejer: Mette og
Kirsten Foldager.
414 Hieronymus Bobby. Opdr.24. Ejer: Hanne Bassøe.

455 Gr.Int.Ch. Angelica's White Gispy. Opdr. 35' Ejer:
Mona & Jørgen Lund.
HUNNER:
473 Cln. Alraune v. Avathar. Opdt. 29a. Ejer: Hildegard
Barth.
483 Paulette af Bajang. Opdr' 29SB. Ejer: Ase Christian-
sen.
KASTRATER HANNER:
474 F.;ge af Fuga. Opdr. 29a. Ejer: Helle Poulsen.
475lnt.Pr. Harvey's Snowball. Opdr. 35. Ejer: Maybritt
Pedersen.
KASTRATER HUNNER:
479 Gr.Int.Ch.&Pr. Atlanta v' Grindelberg. Opdr. 29SB.

Ejer: Hildegard Barth.
UNGDYR:
486 Bellamis Black Ice. Opdr. 29SB, hun. Ejer: Dorthe &
Jesper Kaae.
KILLINGER:
475 Ha'Tikvå af Fuga. Opdr.29a, hun. Ejer: Lene Chri-
stiansen.
449 Hatkiva's Tabby Tobias. Opdr. 32SP, han' Ejer: Lo-
ne Weel-Hjortenberg.
453 Hatikva's Blue Benjamin. Opdr. 32BP, han' Ejer: Lo-
ne Weel-Hjortenberg.
BIS HUSKAT 410 Shadow, hun. Ejer: Diana Jensen.
BOX HUSKAT 407 Bodwin. Ejer: Susanne Bugge'
MIS KRUSA 71 Butterfly of Greystoke. Opdr. BG SD.
Perser Goldenshaded. Ejer: A & P Loft.

Kontrsster: plettet og tabby
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Billeder fra Kruså
udstillingen 1l-12 / 6-1988
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Ormekur til kat =
Flubeno! vet. pasta

BEHANDLINGSTINÅOER:

I munden.....

På maden.....

På poten..... (lettest: fra poten og 3-5 cm op
ad benet, smøres evt. let ind i pelsen).

de fleste katte får orm

de fleste katte får flere
slags orm

kattens orm kan smitte
mennesker

for din kats sl«yld

for andre kattes slsyld

og for din egen skyld

Brug regelmæssig ormekur med
FLUBENOL vet. PASTA -
det bredspektrede ormemiddel.

Pakning: Flubenol vet. pasta 7,5 ml i

indstillelig doseringssprøjte. Apoteks-
pris incl. moms: kr.44,90.
Kan fås på apoteket eller hos dyrlægen
uden recept.

Ring efter brochure.

6 JANSSENPHARMA OÅ

Hammerbakken 19 - 3460 Birkerød - Tll. 02 81 1O44
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Sølvsomali

Dushara Incomoon. Ejer: T. Guldager.

Jeg tror, at sølvsomalien meget nemt kan gå hen og
blive en virkelig populær kat i Danmark - som den allerede
er det i England.

Derfor vil jeg gerne introducere den her, således at dem,
der kan lide sølvkatte, kan blive klar over, at denne nye
spændende sølvkat nu er kommet til landet. Men først vil
jeg fortælle lidt generelt om somalien. Denne race er end-
nu så ny i Danmark, at den knap er kendt, men som I vil
forstå af det kommende, er det virkelig en race, man bør
kende.

Somalien er en langhåret abyssinier. Den kombinerer
den elegante og muskuløse krop hos korthårskatten med
en skøn, silkeblød og halvlang pels - der gøres opmærk-
som på, at billederne er taget af katte i den meget korte
sommerpels!! - der ikke kræver pelspleje. Den er lidt stør-
re og kraftigere end abyssinieren, men er nok en af de me-
re elegante i semilanghårsgruppen.

Somaliens hoved er kileformet, men kraftfuldt, og det
er vigtigt, at man kan se forskel på han- og hunkatte.
Ørerne skal være store og tulipanformede og må ikke være
ansat for højt oppe på hovedet. Halen skal være lang og
meget busket. I det hele taget foretrækkes en kraftig pels
- især krave og bukser skal være veludviklede. Somaliens
pels skal - på trods af den silkebløde kvalitet - være solid
og have en struktur, der både gør pelsen varm, men også
forhindrer den i at filtre. Underulden må således ikke være
overdrevent udviklet i forhold til dækhårene. Hankatten
har tydeligt større og kraftigere pels end hunkatten og be-
varer som regel også en større pels i sommertiden end hun-
katten, der kan blive temmelig korthåret.

Somalien er ligesom abyssinieren kendetegnet ved den
tickede pelsfarve - dvs at hvert hår er opdelt i flere bånd af
forskellige nuancer, og det er specielt tydelig hos den vildt-
farvede eller rævefarvede somali. Det er væsentligt, at pel-
sen har den korrekte dybe farvekvalitet, og her vil jeg især
tale om den vildtfarvede, som er den jeg kender bedst.
Inderst og på bug og bryst skal den være dyb abrikosfar-
vet, længere ude rigtig rubin eller ræverød, og den yderste
halvdel af hårene er så opdelt i flere sorte og vildtfarvede
bånd, afsluttende med sort yderst. Det er vigtigt, at bund-
farven er så ren og glødende som muligt, og at grå under-
uld er minimal. Den sorte farve på ryggen må heller ikke
blive så dominant, at den skjuler kattens ræyerøde
»look«.

Ansigtstegningen, der sammen med vildtfarven er unik
for abyssinieren og somalien, giver katten det opmærk-
somme udtryk og et utroligt vildkattepræg. Somalien lig-
ner mest af alt en ræv eller en lidt langhåret puma eller
løve, og den tiltrækker mange, der dømmer om at have en
rigtig vildkat i huset. Somalien er nok en af de mest sær-
prægede og eksotiske af vore katteracer. En anderledes
kat at se på og som ikke kan undgå at vække opmærksom-
hed, hvor den end færdes. Mange somalier bliver ved før-
ste øjekast taget for ræve, og det er en kat der udstråler
jungle-, steppe- og skovmiljø.

Somalien er også noget for sig selv, hvad angår tempera-
mentet. For det første er den både livlig og legesyg - og det
bliver den ved med atyære hele livet - uden på nogen måde
at blive hysterisk eller anstrengende. Den vil gerne følge
med i alt, hvad der foregår, og kommenterer også gerne,
eller snakker med ejeren med sin dejlige lavmælte stemme.
Den er ofte en flittig kat til at hente sit legetøj for at få een
til at lege igen, men den forstår en fin hentydning. Den
trives absolut ikke i bure eller små lukkede rum, men vil
helst have en hel lejlighed eller et hus til at tage en rigtig
stormetur igennem. Den kan også sagtens gå ude. Somali-
en er en meget sund og robust kat, der om vinteren er be-
skyttet mod vejr og vind af sine tætte, ræverøde pels.

Men det mest specielle ved somalien, er dens utrolige so-
ciale og selskabelige temperament. Den er som regel for-
bløffende nem at sætte sammen med andre katte eller hun-
de og trives fint i en flok ligesindede katte. Min egen han-
kat adopterer husets killinger, når moderen er ved at være
træ,t af dem, og han ligger og hygger sig med dem i time-
vis. Somalien elsker at sidde på skødet eller hænge over
nakken af sin ejer - ja, og når der kommer gæster - også
totalt fremmede - tager den venligt og ofte oyerstrømmen-
de imod dem. Dette gælder især hanner, der som regel er
mere kælne og selskabelige end hunkattene.

Somalien skal typisk være en nervefast og selskabelig
kat, der hurtig falder til i nye omgivelser og elsker at ople-
ve nyt ting og møde nye mennesker.

Fortsætter side 27
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Dushqra Doron, 9 % uge. Ejer: T. Guldager,
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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 katte'influenza ANBEFALES:). Katte fra rabies-
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FIFe anerkendte kattekl ubber.

Killinger under 3 måneder og hunkatte, hvis drægtiohed overstiger 4 uger eller er
ammende, samt monorchide hankatte over 6 måneder kan jkke udstilles.
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Import og export

Ivory 32 CHP.
-tpdr. M. og K. Foldager.
:rer: Lazlo Nehmet, Budapest.

Eksport til ltalien:
-una Sphinx, hun 29 CHTBsp.
,:dr. M. og K. Foldager.

: er: Anna Vierucci Perlini, Milano.

: rsport til ltalien:
- -:opd Silvertabby
' -, jgge Fashions Silver Zorba
:lr. Lene Jørgensen, Odense.

- ;r: Giorgio Tonelli, Bologna.

Eksport til Tyskland:
Europel8E. btch. sølvtabby.
f. den 8.2.88.
Gregers Løvehjerte
Opdr. Charlotte Heiberg.
Ejer: Gerda Auerbach, Flensborg.

Eksport til Tyskland:
Sortspotted orientaler, hun.
f. den 13.11.87.
Allegretto's Inka
Opdr. Jytte Hjo Taplov.
Ejer: Margit Harding, Berlin.

Import fra Holland:
Hellig Birma Helena van de Snydersee
Opdr. Mme. G.C. Wiggers, LelYstad.
Ejer: Norma Hassing, Frederikshavn.
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i'ildfarvet somali 2 dr. Ejer: T. Guldoger

blevet BlS-killing i Marseille, Frankrig - hvilket er lidt af
en bedrift for en ny farve, og har fuldt det op med at blive
BIO begge de to gange hun er udstillet herhjemme.
Det er mit håb at komme til Tyskland med hende og få
hende parret med en blå somali her i maj måned, men se-
nere er planen, at hun skal parres til sølv. Jeg tror nemlig,
det er væsentligt, hvis vi virkelig skal få sølvet rent, at vi
hurtigst muligt laver rene sølvlinier, som man har gjort
med chincilla. For at undgå indavl og tab af type er man
dog endnu i nogle år nød til at parre ud til andre farver og
importere gode avlsdyr.

Endnu er sølvsomalien meget sjælden. Men jeg er sikker
på, at så snart kattefolk opdager denne kat med silver sha-
ded farve og lækker stor pels, der ikke kræver pelspleje,
og somaliens selskabelig og livlige sind, så vil vi hurtigt få
mange flere sølvsomalier. Selv har jeg oplevet mit første
sølvsomalikuld. Født i slutningen af januar, 2 sølvhanner,
I sølvhun og 2 vildtfarvede hanner. Det er en mærkelig
oplevelse, når man er vandt til lutter glødende rævefarve-
de katte, så pludselig at have huset fuld af skinnende sølv-
dyr. Og jo mere jeg ser til dem, jo mere forelsker jeg mig i
dem. Jo, jeg er sikker på at sølvsomalien er kommet for at
blive.

Se sølvsomalien på udstillinger og kontakt for evt. flere
oplysninger undertegnede.

PS. Man gøres opmærksom på, at der i Danmark findes
nogle såkaldte sølvsomalier på eksperimentstambog - de er
krydsninger af somali og chincilla. Personligt foretrækker
jeg at arbejde med rene somalier - især da de nu faktisk
findes i sølv i rene somali og abysiner, og derfor har bedre
og mere stærk type. Sølvabysineren stammer fra halvtred-
serne - og er forfædre til de sølvsomalier, jeg arbejder
med.

DUSHARA
Teresa Guldager

Hjelmsvej 35
2880 Bagsværd
TA. 02 98 37 87

EdELAM
i farvern e, rØd-

- blå. blåcreme-sort

Hanne Haibert
'+ Bøgebakkevei 1

I ox.azoo Næstved
-r Denmark

- Te||.03721641
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Jeg har været imponeret af hvor uanfægtet mine impor-
:er indtager deres nye hjem - og det samme gælder mit ind-
,ryk af mine egne killinger, når jeg afleverer dem i deres
:1'e hjem. En af mine killinger, som nu er en stor kastrat
:a 2 år, er kendt i hele omegnen, fordi han følger sin ejer
,:l bussen, går med på ture med hunden og leger i skolegår-
len. Selv har jeg gået meget tur med mine katte - både med
,rg uden sele - min første hunkat voksede op med tisseture i
Iøbenhavns parker og gåture på strøget.

Det er muligt, at ikke alle somalilinier har det skønne
.3mperament og den robuste sundhed, jeg her har beskre-
, et. Men dette er min og mine killingekøberes erfaring
ned mine somalier - og kravet om dette er da også inde-
-oldt i standarden.

Men jeg skulle fortælle om den nye spændende farve.
-Teg har personlig altid været fascineret af sølvkatte og har
ænge leget med tanken om at få en sølvskovkat. Dvs, ind-

::1 jeg så min første sølvsomali. Så vidste jeg godt, at sådan
;n måtte jeg have og helst flere. Sølvsomalien har nemlig
:n helt anden type sølv end den norske skovkat. Sølvsoma-
,.ens farve er som chincilla eller shaded silver, og helt
:iændende smuk.

Bug, bryst, indersiden af benene og bundpelsen skal væ-
:e helt skinnende hvid. Ansigtet har de fine sorte blyant-
,tegninger på hvid bund, der giver somalien det spænden-
:e udtryk. Og så er nakke, ryg og oversiden af halen over-
:ået med den fine sorte ticking, der bliver svagere ned af si-
:erne. Undersiden af den store buskede hale er kridhvid.
)ette sammen med den store, bløde pels, jeg synes specielt
,olvsomalien skal have, giver en af de smukkeste katte, jeg

-ogensinde har set.
Nu er sølvsomalien endnu i sin spæde begyndelse. Først

, ra sommer-efterår 1988 begynder vi at avle dem rent - dvs
,øIv til sølv. Hidtil har man parret sølv-vildtfarvet eller
,olv til en af de andre farver, sorrel, blå eller fawn. Endnu
:: sølvsomalien ikke helt ren i farven. Man må regne med,
.: der vil gå en del år, inden vi opnår den helt rene, skin-
:ende sølvfarve. Idag skal men ikke regne med at kunne få

'n sølv uden mere eller mindre fawning - dvs beige eller
-rrange misfarvning på især næse, kinder, poter og i tickin-
_::n. Selv har jeg været så heldig at importere en hunkat,
:er har utrolig lidt fawning og som er praktisk talt fri for
..alsbånd og striber. (En anden fejl, som somali og abyssi-
:.ier døjer med også i de andre farver, men som er mere
ikæmmende mod den hvide baggrund.) Hun er da også
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Hvem skal så betale r
Hvem har råd til mer?

Vi har vel alle et ønske om at få lejlighed til at dygtiggø-
re stewarderne, så de kunne præsentere dyrene bedst mu-
ligt, på længere sigt gode dommerelever og derefter dom-
mere.

Dem, som skal betale, er selvsagt dem, der har udbytte
og glæde af, at dyrene bliver præsenteret bedst muligt, alt-
sit udstillerne.

Hvor tit har man ikke græmmet sig over at se stewarder,
der tilsyneladende ikke havde den ringste forståelse for at
præsentere en kat. Jeg er ganske sikker på, at udstillerne
gerne giver en femmer, eller hvad det nu kan blive mere i
udstillingsgebyr, så stewarderne kan enten komme med til
en dommermiddag, hvad de ønsker at drikke, må de selv
betale, eller få udbetalt arbejdsløn. Det kan ikke blive
uoverkommeligt for klubben at regne merudgiften ud, må-
ske der skulle gives rabat, hvis man har mere end 3-4 katte
med.

Og var det så ikke ønskværdigt, om den middag kom til
også at omfatte de udstillere, der havde lyst til at deltage?
Det kunne måske udvide dommernes horisont at tale med
opdrættere, der har et fornuftigt syn på, at man ikke må
forandre dyrs udseende mere end naturen tillader, og at
det er en dommers pligt, at kende de standarder, man selv
har vedtaget og dømme derefter.
Rent bortset fra man også kan have udbytte af et fornøje-
ligt, selskabeligt samvær. De herlige fester, som før i tiden
blev holdt i forbindelse med udstillinger, kan der næppe
leves op til mere.

Tag forslaget frem til næste generalforsamling og stem
for det, det er nemlig godt, og lad det så gå videre til Felis
Danica. Det gør jo ikke noget, Jyrak er kommet først.

Si)sse LeiditzSilsse Leiditz med Salween Blue Henry

For mig at se, har det været bestyrelsens eneste tanke,
da man skulle behandle Thorbjørn Friis' forslag til gene-
ralforsamlingen angående stewarder. Thorbjørn, der er
en dygtig og interesseret steward på Jyrak's udstillinger,
havde fået den tanke, at man kunne blive dygtigere og ud-
vide sin horisont, hvis man blev inviteret med til den så-
kaldte dommermiddag og der kunne få lejlighed til at tale
med dommerne og høre deres mening om forskelligt. Da
Jyrak og Felis Danica og alle vi udstillere gerne vil have
dygtige stewarder, som kan og vil præsentere vores dyr på
bedste måde, undrer det mig, at bestyrelsen ikke på en po-
sitiv måde gik ind for et forslag, der kom netop fra en ste-
ward. Det er jo ikke bestyrelsen alene, som er privilegeret
til at få ideer.

Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndig-
hed, fik så lavet det værste makværk ud af en god ide, som
endnu er set. Den fik drejet det hele hen til noget så nega-
tivt, at stewarder skulle have deres rejse betalt. En god ide
var det, om de personer, som ønsker at gå til generalfor-
samling og stemme der, satte sig bedre ind i regnskabet og
de forslag, der er på dagsordenen, før de gik hjemmefra.
Man behøver ikke være særlig begavet for at se, at beta-
Iing af stewarders rejseudgifter kan klubben slet ikke bæ-
re, man kommer vel ikke til en generalforsamling for at
ødelægge sin klub?

Dog undrer det mig meget, at da Thorbjørn Friis' for-
slag blev nedstemt, at man så ikke tog bestyrelsens ud-
mærkede forslag op. Nemlig kr. 50,00 pr. dag til stewar-
derne, hvilket man bruger i hele Norden.

NYGAARDEN§ DYREPEN§ION
( D yrlægekotrtrol Iere t )

VI
.TILBYDE

r(

MiljØrum for katte, med
b1.a. niveau-de1te hvi-
lepladser, hvæssetræ og
hu1e.

***********************

Vagn & Lene Nygaard

KUNNERUPVEJ 238
KOLI pr. HASSELAGER
Tlf.: (06) 2B 56 58
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Enhver katteejer ved, at katten er et helt
specielt dyr. Men ingen vidste, at kattens
behov for aminosyren taurin i føden er 2 - 3
gange st@rre end fastslået i NCR-normerne
for 1987.

At det faktisk forholder sig sådan, blev
fornylig fastslået ved videnskabelige under-
sØBelser i Californien.

Thurin-mangel kan være en alvorlig sag og
kan bl.a. medføre hjerte- og Øjenlidelser.

Prescription Diet c/d til katte er forlængst
tilpasset denne nye viden omkring taurin.

Prescription Diet. Her kan du være helt tryg.

Diætkost fra dyrlægen.
@ Pnescription I)iet.

NCR (Internationale
anvisninger på n6dvendigt
indhold af næringsstoffer i
foder - foderindustrien
fPlger disse normer.)

Aminos
sikrer e gliv.

o

,unnnta

29



Missepigen, der ikke
blev vildkat.

I april måned besøgte jeg min veninde i Aarhus. Hun plej-'
er at fodre gårdkattene ved ejendommen, hvor hun bor,
og holder øje med hvilke katte, der kommer og går. Der
falder noget godt af, for det passer ikke altid hendes kræs-
ne siamesere at spise, hvad der bliver serveret.

Gennem et par måneder havde hun lagt mærke til en
meget yndig grå og hvid huskat. Efterhånden kom de »i
snak<<. Missepigen var meget kælen og indladende - tyde-
ligvis vant til mennesker og hygge. Efterlyst var hun ikke,
så hun har nok desværre af en eller anden grund været sat
ud af sin familie. Måske fordi hun var hunkat og kunne
tænkes at blive »besværlig<< med killinger? Nu syntes går-
dens hankatte selvfølgelig også, at hun var dejlig. De tog
sig kærligt af hende, og hun blev efterhånden tykkere. I
begyndelsen fodrede min veninde hende om aftenen, men
den lille vordende missemor begyndte nu også at bede om
mad om morgenen, og katastrofen nærmede sig hastigt:
små uønskede, vilde killinger.

Missepigen der ikke blev vildkat

På det tidspunkt ville de eksisterende dyreværnsinstitu-
tioner i Aarhus nok hente herreløse katte - men til afliv-
ning. (Dette er senere forandret til bedre forhold). Vi syn-
tes, den lille missemor fortjente bedre, og vi diskuterede
mulighederne for at hjælpe hende. Nu er det sådan, at jeg
har forbindelse til et lille optagelseshjem i Odense, der ar-
bejder for Dyrenes beskyttelse. Jeg har nogle gange hjul-
pet denne dame med at få nye hjem til herreløse racekatte,
da jeg selv har sådan nogle og derigennem kender en del
kattemennesker. Denne dame gør et meget stort arbejde
for at hjælpe herreløse katte, og hun lovede at gøre, hvad
hun kunne for vores lille aarhusianske hunkat, hvis vi ville
hente og bringe hende til Odense.

I mellemtiden havde jee på killingelisten haft forespørg-
sel fra en katteejer, som havde mistet sin gamle huskat, og
derfor gerne ville have en anden, og jeg fortalte hende om
missepigen i Aarhus, men sagen blev derefter henlagt.

Sidst i maj var jeg til studiekredsmøde i Aarhus og skul-
le så havde indfanget missepigen. Hun havde ikke været

der om morgenen, og jeg sad nærmest og hoppede på kan-
ten af stolen. Tænk, hvis jeg var kommet for sent, og hun
havde lagt killingerne et eller andet sted. Endelig kl. 17.30
sad hun på låget af skraldespanden og ventede på mad.
Jeg havde lånt et stort bur, og jeg kunne lige gå hen og ta-
ge hende og sætte hende ind i buret, hun spandt, så det
rungede, og så blev hun forsynet med en dejlig, stor porti-
on mad, som hurtigt gled ned. Da hun havde spist, lagde
hun sig veltilfreds, spindende i den lille, forede papkasse,
jeg havde sat i buret, og nød tilværelsen. Transporten i bil
til Odense klarede hun fint og tillidsfuldt, og så måtte hun
overnatte i min kælder. Hun var stadig glad og tilfreds,
selvom hun uden tvivl har kunne lugte, at der vandrede
indtil flere siamesere rundt i huset.

Spændt gik jeg ned næste morgen - ingen killinger. Det
kunne jo tænkes, at hun havde født efter anstrengelserne
og det uvante i situationen. Hun spandt bare. Videre gik
turen så til det forhåbentlig midlertidige optagelseshjem.
Det var aftalen, at hun skulle til dyrlægen og steriliseres
om mandagen, dette var torsdag. Men det skulle gå ander-
ledes - fredag morgen lå vores Aarhusmis med 6 dejlige
killinger. Det var sandelig høje tid, hun forlod sin bag-
gårdstilværelse. Den lille, kælne missemor var født til en
bedre skæbne, for nu skete det vidunderlige, at damen,
som havde mistet sin huskat og forespurgt om en ny, rin-
gede igen og fik at vide, at nu var der ikke een, men tre
katte. De resterende killinger var aflivet, men man havde
skønnet, at dette lille dyr havde gennemgået så meget, at
hun skulle have lov at beholde to killinger.

Den lykkelige afslutning på denne »Aarhushistorie<< er,
at missemoren og de to børn lever en dejlig kattetilværelse
hos Bente i Jordløse, som fik tre misser i erstatning for sin
gamle huskat' 

Anne Lise Kaae

Tilst Dyrepension
06 24 15 11
Pension . Pelspleje . Klipning
Spec. løbegårde
også tor katte
Dyrlægetilsyn.

AGERØYEJ 2I
(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)
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Yores bidrag tit opdræt
af Cinnamon og Fawn

af Dagmar Thies (oversat øf E. Lykke)

Efter oplysende artikler af Maria Falkena i det neder-
landske ECF magasinnr.2/86 Cinnamon og Fawn, vil jeg
på opfordring fra flere sider fortælle, hvordan det lykke-
des os at opdrætte disse to bemærkelsesværdige farvevari-
anter indenfor Orientalsk korthår, selvom vi allerede siden
1968 havde deltaget i første linie med Ebony opdræt.

Siden 1975 havde jeg med interesse fulgt udviklingen af
de to nye farver særligt i den engelsksprogede litteratur.
Jeg kendte aryegangen for Cinnamon orientaler (kanelfar-
vet), de der indtil nu havde været betegnet som »rød<< Sor-
rel Abbysinier, ganske vist uden at udvise Agouti fakto-
ren. Fawn (eng. rødbrun tidligere caramel) viser som »cre-
me beige<< variant genetisk fortyndingsformen for Cinna-
mon.

Da jeg i 1978 til udgivelsen af min bog: »Siam und Ori-
entalisch Kurzhaarkatzen<< (Kosmos Verlag, Stuttgart, 2.
oplag 1983, Licensudgave Holland 1979) modtog et foto
fra Mrs. Cumbers, England af en Cinnamon, var jeg meg-
et imponeret, selvom denne kat endnu ikke havde den
kropsligt tilstræbte idealtype. Kort tid senere så vi første
gang hos Heide-Manuela Stamm (Tai-Bagheera's) en
Fawn orientaler. Det drejede sig om >»Arboreal Cream
McEwan<< (kaldet Bijou) en drømmeagtig skøn engelsk
Fawn af 2. generation.

For os begyndte det i året 1980: På en DRV-udstilling i
Wolfsburg - vi var næsten fast besluttede på at forbedre
vores opdræt gennem en fremragende Berliner Havana
hankat - traf vi fru Falkena, der her var dommer. Jeg om-
talte, egentlig som en sidebemærkning, vores plan om at
begynde på noget helt nyt i vores opdræt. Da lyttede hun,
og mente hun derhjemme havde noget særligt, en vidun-
derlig typemæssigt lovende ung kanelfarvet hankat. Om vi
var interesserede? Vi var straks begejstrede. Hun fortalte
videre, hvordan hun gennem nogle år målrettet havde op-
drættet disse spændende farver med og uden Agouti,
d.v.s. med plettet mønster og ensfarvede.

Hendes avlsdyr stammede for den største parts vedkom-
mende fra hendes eget succesrige Abyssinier og Orientaler-
opdræt, men delvis også fra katte af de bedste engelske lini
er selvfølgelig med de rigtige anemæssige og genetiske bag-
grunde. De bar alle i genotypen faktor bl genet for lyse-
brun Cinnamon. At deltage i planen, og i vores opdræt få
kanelfarvede, senere måske også Fawn orientalere, gav
fornyet interesse. Kun få uger efter denne betydningsfulde
samtale holdt »Nugget van Mariendaal<<, vores »guld-
klump<<, en søn af »Akelei van Mariendaal<< med »Int.Ch.
Siavanna Charlie Brown<<, begge Havana, sit indtog i vo-
res familie og erobrede vores hjerter med storm.

| året 1974 var Ayu's »Black Danila« (Dany) >>Cover
girk< på titelbladet af »Cat world<« USA. Førhen var hun
en af de bærende søjler i vores Ebony opdræt og i mellem-
tiden blevet 9 år gammel. Hun var fra den første dag den
omsorgsfulde moderlige veninde for den elskelige sarte ny-
ankomne. Hvor mange kattegenerationer lå der ikke alene
nu yderst tydeligt synligt mellem disse to! Da jeg i foråret
l98l med Nugget besøgte et endagsshow i Haarlem Neder-
landene blev jeg først rigtig klar over, at vores gode Dany
her overhovedet ingen chance havde haft. Siden hendes
anerkendelse d.v.s. indenfor knapt et årti havde orienta-
lertypen gennemløbet en grundlæggende forvandling.

Men Nugget fik til vores glæde straks sit første CAC af
en britisk dommer, der var ekspert i »Foreign Shorthair«

og kender af den kanelfarvede varietet. Vores kat nød ty-
deligt engang at være »stjerne<< og at stå som midtpunkt i
den offentlige forsamling. Som hans tilkommende partne-
re havde vi udset os to lavendel hunkatte af forskellige op-
drætslinier. For det første »Tai-Bagheera's Thaidi Vedan-
ja« (Thaidi) datter af »>Gaenssler's Capriccia<<, lavendel og
»Ayu's Thaiking Tonkin« Siam lillapoint, for det andet
»Ayu,s Lavender Samantha« datter af >»Ayu's Silverblue
Orpid« og Ebonyhankatten >>Ayu's Onyx Baalschem<<. En
halvsøskendeparring af egnede efterkommere fra begge
forbindelser skulle, håber vi, derimellem skænke os de
første Cinnamon og måske også Fawnbabies.

Forældre l'l-Generation F2-Generation

Thair.li faa bblDd (Havana)

aabbdd{ {aa uUlaa (Lavendel) 
^*,r,",/ \ J::iil l,','åril:1,

aa b1b1 Dd .- 1 "u 
b1b1 Dd (Cinnamon)

\ - 
,/ !a u1u1 dd (Fawn)

Samantha .[aa bb1 Dd (Havana)

aa bb dd4 §a bb1 dtl (Lavendel)

Det skete også som planlagt. I februar 82 bragte Saman-
tha bl.a. >>Ayu's Ruby Wapita« (Piti) havana til verden,
der som tabellen viser, blev parret med Thaidi's søn
»Aby's Lavender Ysmedk født i juli 82.

Efter et fuldstændigt problemfrit svangerskab og fødsel
kom fra dette »»ægteskab« i sommeren 83 de første længe
ventede Cinnamonkillinger. De første Fawnbabies fulgte
cirka et år efter. Ved fødslen er kanelfarvede og Fawnkil-
linger næsten ikke til at skelne fra deres b1 bærende Hava-
na og lavendel søskende. Pelsnuancen på alle nyfødte vir-
ker lys og sart. Først efter nogle dage - for det meste åbner
de små allerede da de nu næsten blå øjne - forstærkes far-
veforskellen. Desuden begynder pigmenteringen af næse-
spejlet hos Havana og lavendel at sætte ind på dette tids-
punkt. Cinnamon og Fawn derimod skiller sig ud på grund
af det rosa næsespejl. Hvis alle 4 farver optræder i en fø-
dekasse, er der allerede efter 4-5 uger ingen tvivl mere,
skønt de kanelfarvede småsøskende mange gange endnu
optræder i forskellige nuancer og Fawn i denne alder vir-
ker næsten rosa.

I 10-12 ugers alderen ligner pelskvaliteten og farven på
de små voksne Orientalere. En eventuel eksisterende let
skyggetegning forsvinder som regel i løbet af det første le-
vedr. Øjenfarven hos Cinnamon og Fawn skal svare til ori
entalerstandarden og yæte grøn. Jo senere øjenpigmente-
ringen sætter ind, ofte først efter 7. leveuge, desto mere
håbefuld er for det meste den senere grønfarvning. Nug-
gets øjne stråler i en vidunderlig vinløvsgrøn. Mange af
hendes efterkommere udviser samme harmoniske, til pels-

farven passende øjenfarve. Undertiden varer det ganske

vist op til 2 år før den »rigtige« grønne - eller rettere den,
man anser for bedst - udvikler sig. Og »forskriftsmæssig
farve« eller ej, så giver de lysende øinepi en sund tilfreds
kat altid en ejendommelig næsten magisk fortryllelse.

Siamfaktoren cs, der hos siameseren giver mørkfarv-
ningen på de koldeste kropsdele og dermed bevirker ma-
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skefarvning og blåøjethed, bærer Nugget ikke i sin arve-
masse. Derfor findes blandt hans afkom i Fl-
Generationen selv med cs bærende mødre ingen siamesere.
Først i de efterfølgende generationer F2, F3 o.s.v. kan de
ved målrettet partnervalg påny dukke op.

Den gode arVemasse, vore katte har takket være omhyg-
gelig udvalg, fri for arvelige abnormiteter, som belaster
meget opdrætsarbejde, tillod os gennem stabilisering af
positive arveegenskaber at gennemføre et målrettet ind-
avlsprogram (linieavl).

Det vil senere give andre opdrættere mulighed for pro-
blemløs videreopdræt med orientalere fra vores opdræt.

Rian Foxy Lady, cønnamon farvet orientaler

I mellemtiden er Nugget allerede blevet tipoldefar. Til
fordel for sit barnebarn (han) >»Ayu's Ashoka Canelle«
Cinnamon, bor han nu i sit otium sammen med sin ynd-
lingsdatter, medens den nu l1Vz årige Dany passer et af si-
ne graciøse børnebørn. Omgang med ungdommen formår
åbenbart også at holde katteseniorer unge.

Efterkommere af Nugget og hans partnere alle livskraf-
tige og elskværdige som disse katte, befinder sig næsten
overalt i Vesttyskland, tilmed også i Østrig og Berlin. På
grund af deres særlige udprægede kontaktglæde er næppe
een hidtil blevet »enekat«. For det meste anskaffede deres
forstående mennesker sig efter kortere eller længere tid en
yngre, ofte af samme race, men mange gange ledsager i en
anden farve.

I dag, næsten 6 år efter vores spontane beslutning om at
opdrætte Cinnamon og Fawn, er vi meget lykkelige over at
have bidraget til udvidelsen af farvepaletten for oriental-
ske korthårskatte.

Til slut ligesom i begyndelsen af denne artikel et kort
overblik til bedre forståelse af de vigtigste genetiske sym-
boler i >»farveopdræt« af katte (efter: de Genetik der klas-
sischen Orientalen-farbschlåge«. )
A=agouti a=non-agouti
B:sort b:brun

bl : lysebrun (Cinnamon,
sorrel)

C : fuldfarvet cs : Siam-maskefaktor
D: mærk d: blå(fortyndingsfaktor)

Orientalere
Sort (Ebony) : aa B- C- D-
Blå : aa B- C- dd
Brun (Havana) : aa bb C- D-
Lilla (Lavendel) : aa bb C- dd
Kanelfarvet (cinnamon) : aa blbl C- D-
Fawn = aa blbl C- dd
Siamesere (genetisk som orientalere, dog med c5Cs.)

Ammeformidlingen
giorde det igen!

Et af klubbens gamle medlemmer ringer til ammefor-
midlingen, Inge Lise Laursen, og beder om hjælp, da hun
har et kuld siam orientalere, hvor moderkatten ikke kan
passe sine killinger, og hun må derfor have rimelig hurtig
assistance for at redde sine killinger. - Der var 5 killinger,
som måtte i pleje.

Vi havde selv en hunkat med kun 2 killinger, og da der
på daværende tidspunkt ikke var andre emner inde som
ammemulighed, tog vi selv de 5 små ind til vor hunkat.
Desværre var de allerede meget afkræftede, og inden for
de 2 første døgn døde 2 af killingerne, selv om de fik mo.
dermælkserstatning og druesukkervand og lå i »kuvøse«
om natten.

Desværre fik vor egen hunkat mælkekirtelbetændelse
og blev meget dårlig. - Gode råd var dyre. - Hvad skulle vi
gøre?

Vi fik kontakt med en mangeårig bekendt, der også hav-
de en hunkat med masser af mælk, og da hun hørte om vo-
re problemer, trådte hun straks til og tog 2 af de killinger,
vi havde i pleje og lagde dem til ved sin hunkat. D.v.s. vi
kørte til Randers i en fart med killingerne, så der ikke skul-
le ske yderligere frafald.

Alt er endt i fryd og gammen. De 3 killinger har klaret
sig fint, og det kan da også tydeligt ses på billederne til ar-
tiklen, hvordan de hygger sig hos deres plejeforældre.
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Killingerne er nu tilbage hos deres rigtige ejer, der fryder
sig over et vellykket resultat af ammeformidlingens arbej-
de.

F.l.

Blondie tøger ogsri killingerne til sig. Killingerne er her 3
uger gamle.



Mere om
Ammeformidlingens
arbejde

At id6en med ammeformidlingen har sin berettigelse,
kan vi se gennem dagligdagen med mange henvendelser og
spørgsmåI, og en del arbejde med rådgivning og erfarings-
udveksling, hvilket giver en masse positive kontakter på
tværs af raserne.

Som sagt høstes der mange erfaringer i forbindelse med
arbejdet med ammeformidlingen, og den viden vil det vel
være passende at videregive til medlemmerne. Lad det væ-
re sagt straks: Det er gode råd, - ikke belæring!!!

De råd, der kan gives, kan deles op således, at de dels
henvender sig til den, der søger en amme, og dels til den,
der melder sig som amme. Søger du amme, kan følgende
råd gives:

Der findes en del literatur på markedet om vore katte,
og heri findes også beskrivelser af, hvordan hunkatten op-
fører sig forud -, under - og efter en fødsel. - Følger man
de angivne anvisninger, er man godt rustet ved en katte-
fødsel.

Når din kat skal føde, så lad dig ikke gribe af panik, ej
heller give udtryk for din nervøsitet, - det forplanter sig til
katten og kan give unødvendige vanskeligheder. Hav kon-
takt med din dyrlæge, så du kan få kvalificeret hjælp i til-
fælde af komplikationer. Forløber alt, som det skal, kon-
takt da dyrlægen for en konsulation indenfor de første 24
timer med henblik på efterkontrol, samt for at katten kan
få en indsprøjtning, dels for en livmodersammentræk-
ning, dels for at stimulere mælken og dels for at forebygge
infektion.

Det sker ofte, at hunkatten har mælkekirtelbetændelse.
Dette har du selv mulighed for at kontrollere ved at tage
omkring en dievorte og klemme lidt. - Er der betændelse,
vil der komme en gråhvid >>plævring<< til syne. Er der
mælk, vil der komme en lille stråle hvid mælk til syne. Be-
rnærk, at mælkekirtelbetændelse kan komme et par døgn,
efter at fødslen er overstået.

Vil killingerne ikke straks die, skal man heller ikke lade
sig gribe af panik. - Killingerne har nemlig en lille madpak-
ke med til ca. I døgns forbrug, men der skal naturligvis
ske noget rimeligt hurtigt, og du kan da tage kontakt til
din dyrlæge, Jyraks konsulenter eller Jyraks Ammefor-
midling. - Navne, adresser og telefonnr. står opført under
KLUB.INFO.

Ved kejsersnit er der meget ofte brug for hurtig hjælp.
Kontakt da ammeformidlingen.

Hvad kan man selv gøre, hvis der ikke er mælk?? Tag
kontakt med dyrlægen for en konsultation. - I øvrigt anbe-
fales det at have Micrane, druesukker og en dukkesuttefla-
ske med blød sut hjemme. Kontakt evt. ammeformidlin-
gen vedr. gode råd.

Opskriften på modermælksblanding er følgende: Vz dl.
fløde 9u/o lunes i en kasserolle (der må kun lige komme en
anelse damp). Der tilsættes I knivspids Micrana og I kniv-
spids druesukker. - Begge dele røres i den lune fløde og
blandingen er klar til brug. - Evt. overskud af blandingen
gives til moderkatten, der helst vil have maden serveret
»på sengen<<. Der mades hver 2.-3. time i de første døgn.

Foruden maden er det vigtigt, at killingerne ligger lunt

og uden træk, da de ellers skal bruge alt for meget enegi på
at holde varmen, hvorved de rent faktisk kan risikere at
sulte ihjel.

Tilbyder du din hunkat som amme, og modtager du kil-
linger i pleje, kan der naturligvis også opstå problemer.

Der er udarbejdet en standardaftale for ammeformid-
ling, som du kan rekvirere ved en af ammeformidlingens
kontaktpersoner. - Aftalen er udarbejdet af praktiske år-
sager og kan på forhånd rydde nogle misforståelser af vej-
en.

Tager du imod plejebørn, er vort råd:Følg den indgåede
aftale og betragt killingerne som et led i din husstand.
D.v.s. at du behandler dem, som når du selv har killinger
m.h.t. kost, renlighed, evt. forebyggelse mod sygdom
o.s.v. Husk, at din daglige udstråling smitter af på killin-
gerne. Opstår der problemer, kontakt da opdrætteren eller
ammeformidlingen.

Vi har ved flere lejligheder mødt kravet om, at såvel kil-
linger samt øvrige katte ved opdrætteren skulle være testet
for FIP. Dette krav har vi foreholdt vor dyrlæge, der er
meget anerkendt indenfor behandling af smådyr, og han
udtaler, at det er et krav, der ikke kan opfyldes for killin-
gernes vedkommende. Killinger i den alder vil simpelthen
dø ved sådan en test.

Inge Lise Laursen
Ammeformidlingen

En kat efter »»fuglemad«

»To søde ungmøer<<
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Forklaringer til farveskemaet:

Skemaet kan bruges for alle racer. Farverne i skemaet
gælder også selv om katten er: Smoke, shaded, chinchilla,
tabby, hvid, bicolour, harlekin o.s.v. Her vil farven dog
blive påvirket af kattens andre gener.

Farverne hedder for nogle racer's vedkommende noget
andet. Eks.. Brunmasket colourpoint svarer til den sorte
farve i skemaet. Nu kan det være svært at finde ud af,
hvad farve man skal regne kattene for: Eks.: Smoke, sha-
ded og chinchilla, her gælder tikkingsfarven. Bicolour og
harlekin, her gælder den farve, der er tilbage, hvis man
fjerner det, der er hvidt på katten. Colourpoint, her er det
maskefarverne, der gælder.

Eksempler på påvirkning fra kattenes andre gener:
Bicolour: Er den ene af forældrene bicolour, vil killinger-
nes farve svare til de nævnte og derforuden farverne med
hvid. Er begge forældrene bicolour, kan killingerne der-
foruden laves i de næste farver i harlekin.

Harlekin: Er den ene af forældrene harlekin, vil samtli-
ge killinger være bicolour i de nævnte farver" Er den ene af
forældrene harlekin og den anden bicolour, vil killingerne
være bicolour og harlekin. Er begge forældrene harlekin,
vil samtlige killinger være harlekin i de nævnte farver.
Hvid: Såfremt den hvide kat har to hvide forældre, kan
den i enkelte tilfælde kun få hvide killinger. Den hvide far-

ve kan betragtes som en overfrakke, da katten under den-
ne har en af de nævnte farver. Skemaet kan bruges til at
finde ud af, hvilke farver killinger der kan fåes foruden
den helt hvide farve. Det kan i nogle tilfælde være nødven-
digt at parre den hvide kat, for at finde ud af hvilken farve
der er under det hvide. Her kan skemaet også bruges til at
farvebestemme denne ved at se på killingernes og den an-
dens forældres farve. Får man flere muligheder, må man
parre igen, evt. med en ny han,/hun, indtil der kun er en
farvemulighed.

Undtagelse fra farveskemaet: Der findes i dag meget få
hankatte i den røde og creme farve, der har to lilla/-
chokolade-gener (bb). Disse hankatte parret med hunkatte
i en af følgende farver, chokolade, lilla, chokoladetortie,
lillatortie, vil ikke kunne få killinger i farverne sort, blå,
tortie og blåcreme. Disse creme og røde med to lilla/cho-
kolade-gener kan også laves i hunkatte, og disse parret
med en chokolade eller lilla hankat vil ikke kunne få killin-
ger i farverne tortie og blåcreme. Ved tilfælde af disse røde
og creme udelukkes de nævnte farver fra skemaet, dog vil
de andre farver nævnt i skemaet stadigvæk gælde.

Bente Henriksen
TU. 08 29 69 4s
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Referater fra B. møder

Referat af bestyrelsesmøde 28.3.1988 i Frederi-
cio-hallen.
Tilstede vor Hanne 5., Elena N., Marionne R.,
Lene J., Carsten F., Kirsten F., Finn L., Keld M.

Dagsorden:
Referat - godkendelse
Økonomi
Fredericiaudstilling l6-17 april 1988
Burudvalg v/Finn Laursen
Indkomne breve
Nye mødedatoer
Arbejdsbeskrivelse
Evnt.

Krusaaudstillingen
Burkøb
Indkomne breve
Nye mødedatoer
Kommende udstillinger 1989
Arbejdsbeskrivelser
Eventuelt

2b.

Referat fra b-mødet den 28.3.1988 godkendt
Fredericiaudstillingen blev drøftet. - Der forelå 6
andragender fra stewarder om kørselsgodtgørelse.
Blev afslået jfr. generalforsamlingens beslutning i
1988, hvor det hedder: Stewarder kan, hvis de ikke
udstiller egne katte, modtage rejsegodtgørelse mod
kvittering. - Hensigten med denne beslutning var:
at stewarder, der har en udgift, for at gå steward,
skal have denne udgift dækket.
Der blev bevilget telefongodtgørelse til udstilling-
ens chef-steward. Endvidere blev der bevilget tele-
fongodtgørelse til Hvæssebrættet's redaktør.
Max. antal katte til denne udstilling er 480. Sidste
til- og afmeldingsfrist er 16. maj 1988.
Arbejdsopgaver til udstillingen gennemgået. - Bur-
vask er fastsat til den 4. juni 1988.
Annoncepriser til kataloget er for udstillere som
tidligere:

13 x 20 cm. kr. 300,-
13 x l0 cm. kr. 200,-
8 x 6 cm. kr. 130,-
A4 størelse kr. 450,-
A3 Størelse kr. 600,-

Firmaannoncer må påregne forhøjede annoncepri-
ser. Der indhentes nye tilbud vedrørende trykning
af katalog.
Besluttet at indkøbe 100 stk. nye bure. Pris kr.
485,- pr. stk. + moms. Lev.4.-5. juni 1988.
Indkomne breve behandlet, og besvarelser udde-
legeret. Stambogssag oversendt til FU.
Næste b-møde 16. maj 1988 kl. 18.30 i Fredericia-
hallen.
Udsat til næste møde. HSS oplyste, at Felis Danica
planlægger en fællesudstilling i juni 1989 med fæl-
les Top l0 konkurrence.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.

Referot af telefonmøde 4.5.1988 kl. 20.00.
Med »pd linien<< vor: Honne 5., Elena N., Mari-
onne R., Carsten F., Kirsten F., Keld M., Lene
J., (Finn L., desværre forhindret)

Dagsorden:
l. Forslag til FIFe's generalforsamling
2. Evnt.

2b.
3.
4.
5

6.
7.
8.

l.
2a.

l.
)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I
)
3

4
5

Godkendt.
Kasseren aflagde beretning.
Gennemgået alle »>poster<<.

l. Pokaler til Top l0 og Top 5 indkøbes.
2. Fredericia Best of the Best (4 præmier indkø-
bes.
3. Burgardiner til Top l0 og 5 samt Best og the
Best, stof indkøbes og syes.
4. Anette Kampf, Chefsteward.
5. Ca. 60/70 kuverter bestilles v/Fredericia-
hallens restautør.
Sommerudstilling I l-12 juni planlagt, Kruså 1988.
Efterårsudstilling i Aalborg. 1988.
Juleudstilling 3-4 dec. 1988, i Odense i F.K.S.-
hallen.
Dommer-elev-seminar 27-28 aug. i Silkeborg,
planlagt, ang. Stewards.
Burudvalget Finn L. aflagde rapport.
Indkomne breve, sekretæren besvarer dem efter
endt gennemlæsning, på b-møde.
Stambogs-sager overføres til FU.
Stambogssekretær foreslår følgende: »Alle
stamtavle-ekspeditioner, der ikke er forudbetalt vil
blive pålagt et ekspeditionsgebyr på kr. 25,<< Hvil-
ket vil blive bragt i Hvæssebrættet.
Ny mødedato 25-4-1988 kl. 18.30, i Fredericia-
Hallen.
Mundtlig arbejdsbeskrivelse, men alle b-
medlemmer enige om, at en skriftlig arbejds-
beskrivelse ville være en god ide til brug
for senere bestyrelses-medlemmer.
Referat af GF 88 i Odense skal sekretæren gøre
færdig, så det kan blive udsendt til Jyraks medlem-
mer.

6.

3.

4.

5.

6.

'1.

8.

7

8

Bestyrelsesmøde afholdt den 25.4.1988 i
Fredericiohallen.
Tilstede var: Hanne 5., Mariønne R., Elena N.,
Lene J., Carsten F., Kirsten F., Finn L. og Keld
M.

Dagsorden:
l. Godkendelse af referat.
2a. Fredericiaudstillingen

36
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)

Gennemgået, og bestyrelsesmedlemmer tilkende-
givet deres mening, hvilket blev noteret ned på til-
sendte kopi af indkaldelsen til GF. Vedlagt proto-
kol.
Evnt. Meget kort. Bl.a. tilmeldt ca. 460 katte til
Kruså udstil. Formanden, Hanne Sofie S., med-
delt, træffes kun om aftenen.



Bestyrelsesmøde ofholdt den 16.5.1988 i Frederi-
cia Hollen.
Tilstede var: Honne 5., Marianne R., Elena N.,
Lene J., Corsten F., Kirsten F., Finn L., Keld M.
Endvidere deltog: Vogn C.

Vagn Christensen, havde over for HSS givet udtryk for,
at han meget gerne ville komme, og give bestyrelsen-en ori-
eatering om, havd det vil sige, at man har påtaget sig et så-
dant tillidshverv. Bestyrelsen fik en særdeles god oiiente-
ring, som JYRAK. - Han kom navnligt ind på, hvilke plig-
ning, som JYRAK. - Han kom navnligt ind på, hvilke plig-
ter formand, kassereren, samt den øvrige bestyrelse haf i
forbindelse med sit arbejde, og kom bl.a. ind på fore-
ningsregnskab, godkendelse af udgiftsbilag, hvordan be-
styrelsen hæfter i økonomiske anliggender, bestyrelsesre-
ferater, forberedelse af generalforsamling, plenarforsam-
ling. m.v.

Herefter forlod VC mødet, og bestyrelsen gik over til
behandlingen af dagsordenen.

Dagsorden:
l. Godkendelse af referater
2. Krusåudstillingen
3. Indkomne breve
4. Nye mødedatoer
5. Eventuelt

Der var mange rettelser til referatet fra sidste mø-
de, og i forbindelse hermed foreslog EN, at Lene J
og Finn L. byttede arbejdsopgaver i bestyrelsen,
hvilket man blev enige om. FL er herefter sekretær
og LJ præmiesekretær i JYR AK's bestyrelse.
Nyt referat foreligger til godkendelse.
Arbejdsopgaver kort gennemgået. - I dommerelev
kan deltage. På næste b-møde behandles domme-
relever som særlig punkt på dagsordenen. Der ta-
ges kontakt til studiekredsen vedr. hjælpere og op-
hængning af plakater.
Bov kommune har bevilget kr. 1.000,- til indkøb af
præmier til bedstekattene.
Indkomne breve blev behandlet, og besvarelser ud-
delegeret.
Telefonmøde den 14.6.1988. - FU-møde i Felis Da-
nica 15.6.1988. B-møde den 10.8.1988 i Fre-
dericiahallen.
Ingen bemærkninger.

,,

3

4.

5

BURMESERE
FULDFARVEDE OG TORTIES

I ALLE FARVER
Avlshan:
CH. Gerido's
Zosimus
27E_

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

HUNTER KLIVAGER
Åxx Å Pxw,J,+srz Aase og Ole Kliv ager

Tonnuryrr+g'Alr;cv 'DK-68ooVmoe V. Landevej 7 ,6800 Varde
Tew.*052b9509 Tlf. 05 ZZ 43 6l
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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. 0s 28 N 54

Inge Bilsted,
Højdevej 36,
2670 Greve Strand.
Ttf. 02 90 t2 83.

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

Susanna Bugge,
Kærlodden 7,
8320 Måslet.
Tlf. 06 27 28 t9

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 08 42 0s 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 om starnnavn.
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-
kcmmet kun kaldes ved 6t navn.
Aktuelle priser
Incl. moms:
Stamtavler0-3mdr. .....85,00
Stamtavler3-6mdr. ....125,00
Stamtavler6-l2mdr. ...165,00
Stamtavlekopi l).. .... .205,00
Ombytningsstamtavle ...85,00

Ændringafhan/hun ....40,00
Transfer. . . . . .40,00
Stamnavn (forudbetales) . . . . . .250,00
Titelpåføring af aner 2) . . . . . . . .25,00
Autorisationaf hankat 3) .. . . . .70,00
Killingelistelmdr. ......45,00
Registreringsbeviser0-3 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) Titelptføringen 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-
løbetpå klubbens girokonto: 506 85 09
OG SENDE MIGENKOPI 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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)t[yt!
Killingelisten
-A,l henvendelse om at komme på killin-
gelisten bedes foretaget til:
Lise Damsgaard,
Søsvinget 31,
3250 Egå.
Ttf. 06 22 55 65.
Fra 1.7. 1988 kr. 45,- pr. måned.
Betalingen skal ske månedsvis forud
:å giro 7 60 75 55.

Grundet klubbens stramme økono-
ri - men også et ønske om at vise sit
:nsigt mere udadtil, er det besluttet at
:crhøje prisen for optagelse på killin-
;elisten fra l. juli 1988 til kr. 45,- pr.
:åned. Klubbens annoncering er ble-
et betydelig mere professionel, idet vi

-.ar fået et par af de store producenter
.: kattemad til at køre annoncering
, immen med os i dagbladene om søn-
:agen, men omkostningerne er de-

, ærre også steget i takt med øget antal
., millimeter (fra20 mm til30 mm) og
':sket om annoncering i flere dagbla-
::, Klubben betaler selv halvdelen af
. ::rkostningerne, og vi håber, at alle vil
-:r'ise fuld forståelse for dette, da vi
.,.e er interesserede i udbredelse af in-
::ressen for kattehold, og det hele jo i
jste ende drejer sig om vore højt

=rdsatte kæledyr.

, PDRÆTTERE:

{nnoncepriser
.-:. 1.2.1988 gælder følgende annonce- b.Felikat
..ser:

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

Kontingent
for 1988 andrager for:
Hovedmedlem.... ..kr. 175,00
Familiemedlem ... ..kr. 25,00
Pensionist ...kr. 90,00
Abonnent ....kr. 75,00

Udenlandske klubber
TYSKLAND:
1. DEKZV.e.V.,
Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
Tlf. 06121300016 eller 0306636395.
Postgirokonto: Frankfurt/Main 56212/
607
Husk: Betaling skal ske sammen med
tilmelding. 55 DM pr. kat. 35 DM pr.
kastrat.
Burmål i Tyskland: 70x70x70cm. In-
gen dobbelbure.

HOLLAND:
a.Mundikat,

Gerda Tjerdsma
De Merel 19
NL - 9231 JJ Surhvisterveen
giro nr.: 2 35 86 97.
Tlf . s t24-3096.

Rory R. Carels,
Secretaris Hoofdbestuur,
Develstein 506,
NL - ll02 AK Amsterdam,
giro nr. I 70 06 59.
Tlf. 020-950173.

BELGIEN:
Cat Club de Belgique
Mrs. C. R.ossi Dasset (secr.)
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles
Belgique
Tlf. 009 32 2s t2 t2 18.

FRANKRIG:
Federation Feline Francaise FFF
75 Rue Claude Decaen.
F - 750 12 Paris.

SCHWEIZ:
Federation Feline Helvetique
M.A. Wittich
Ackersteinstrasse 199
CH. 8049 Ziirich.

LUXEMBOURG:
Lux Cat Club
Mr. M. Pohl
B.P. 526
L-Luxembourg

HUSK RABIESVACCINATION
MINDST 30 DAGE FØR
UDSTILLING I UDLANDET.

Efterlysning
Er der nogen, der savner et sæt cherise-
røde burgardiner med sort blonde-
kant? Glemt på Fredericiaudstillingen.
Gardinerne opbevares af Elena Neu-
mann, Fyrparken 364. 6710 Esbjerg,
Tlf. 05 t5 26 49.

KI ip

PORTO

JYRAKIS KILLINGELISTE
,r/LLse Damsgaard
S@svinget 3I
8250 Eså

1 side
I side
3 side
-l side
3 side

I gang
496,N
248,00
177,00
124,N
62,00

49ange
1733,00
867,00
619,00
433,00
217,00

:.RMAER:
i side
2 side
3 side
.1 side
8 side

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

2949,N
1474,00
I106,00
737,00
369,00

- PDRÆTTER- OG AVLS-
I-\NONCER for de første
:m linier . .83,20
- for hver påbegyndt linie derud-
-',er.. .kr.20,00
-.r et kalenderår.
\ile priser er incl. moms.

{mmeformidling
":ge Lise Laursen,

-.rndgårdevej 4
Jrumstrup
: 
-32 Hovedgård

::f. 05 66 19 91.

:'r'onne Larsen,
.{ornelparken 146,
.-110 Vodskov.
:Lf. 08 28 63 41.

NYT - NYT

Jeg @nsker at tilmelde mig killingelisten,

NEIVI Og BEKVEM -
KLrP UD og SEND

KI j.p

Afsender:

BREVKORT

O.
..{
.{
X

rJuEyIa_EqIst_BA§_r_DIrylEf_DEllql
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Jydsk Racekatte Klubs Regler
vedrørende 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.

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

m2, med en lofthøjde pl ca. 2 m.
Er der til rummet en løbeqård, er
mindste rummål dog 3 62.

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
lYz m2 for hver kat udover den
første; lofthøjden skal også i det-
te tilfælde være 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.

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.

Resultøter - udland:
De medlemmer som ønsker deres ud-
stillings-resultater fra udlandet opført i
bladet, bedes sende deres data til Kir-
sten Foldager. Resultaterne vil herefter
løbende blive skrevet i Hvæssebrættet.

Stewarder:
Ønsker du at gå steward på vore udstil-
linger, eller har du i øvrigt spørgsmål
herom, kontakt da:
Finn Laursen
Lundgårdevej 4, Grumstrup
8732 Hovedgård
Tlf. 05 66 t9 9t.

Old girls og boys galleriet
Som noget nyt har redaktionen

tænkt sig, atprøve om vi kunne lave en
rubrik, der skal hedde: Old girls og bo-
ys galleriet. For katte over l0 år.

Når året er omme, vil den ældste kat
modtage en præmie fra JYRAK. Bille-
der med tekst sendes til redaktionen.

Pdforhånd tøk.

Efterlysning
Medlemmer med gode ideer! Et hjerte-
suk fra jeres kasserer:
Småting til salg i informationen på vo-

]re udstillinger. Mange tropper op for
H'at se, om der er kommet nye og spænd-
- ende småting til salg med Jyrak's bo-

mærke på. Er der nogle medlemmer,
som er kreative? Vi kan slå halv skade.
Eks.: Askebægre, platter, sweatshirts,
T-shirts, tegninger, postkort, punge,
broderier til forskellige formåI, papir-
klip etc. etc. Ring mig op!

Mønge hilsner
Elenø Neumann

Fyrporken j64
6710 Esbjerg V

TA.: 05 15 26 49

Klip Klip
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ANGETICA'S
Specialopdræt af siam/foreign white

Killinger lejlighedsvis til salg efter egne
avlshanner bl.a:

GT. Int. Ch. ANGELICA,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 BCSt 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 lYhite Elliott nr. 1. på Tysklands Top Twenty.
(Kastrat)

Mona & Jørgen Lund
Helde all6 3
2791 Dragør

Ttf. 01 53 66 3t

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

o
Opdræt af

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

Telefon 04 54 55 47

Foto:
Gr. lnt. Ch. Dauphin van Coppelstock
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DE

6dd SL
6dd SD
6d Sm
5dd sm
6e
6g
6h
6j
6e SL
6e SD
69 SL
69 sD
6h sL
6h SD
6j sL
6j sD
7

7b

1g
7h
7j
7 /a
7 /oa
f /ab
7 /ac
7d
7dd
7 tig
7=p
7a tig
7a sp
7b tig
7b sp
7c tig
7c sp
7e tig
7e sp
7g tig
79 sp
7h tig
7h sp

I
1b
1c
2
2a
2b

4
5
6
6a
6b
6c
6d
6d

SL
SD

1EX
1EX b

2EX

4EX
5EX
6EX
6EX a
6EX b
6Ex c
6EX d SL
6EX d SD
6EX dd SL
6EX dd SD
6EX d Sm
6EX dd Sm
6EX e
6Ex g
6Ex h
6Ex J
6EX e SL
6EX e SD
6EX g SL
6EX g SD
6EX h SL
6EX h SD
6Ex j sL
6EX I SD
7EX
7EX a
7EX b

?EX e
1Ex g
7EX h
7Ex j
7EX/A
7Ex/Oa
7EX/Ob
7Ex/Oc

7EX dd
7EX tig
7EX sp
7Ex a tig
7EX a sp
7Ex b tig
7EX b sp
7Ex c tig
7EX c sp
7Ex e tig
7EX e sp
7Ex g tig
7EX g sp
7Ex h tig
7Ex h sp

sort
chokol ade
1i 11a
hvid m/b1å øjne
hvid m/orange Ojne
hvid odd-eyed
bIå
rod

smoke
b1åsmoke
chokol adesmoke
lillasmoke
rod cameo shefl
rOd cameo shaded
creme cameo sheff
creme cameo shaded

tortiesmoke
b1 åcremesmoke
chokol adetortiesmoke
Iillatortiesmoke
tortiesmoke she11
tortiesmoke shaded
b1åcremesmoke shell
b1åcremesmoke shaaled
chokoladetortiesmoke sheII
chokoladetortiesmoke shaded
lillatortiesmoke she1l
llllatortiesmoke shaded
silvertabby
ora slrvertabby
chokolade silvertabby
litla sllvertabby
to.tie silvertabby
b1åtortie sitvertabby
chokoladetortie silvertabby
1i1f atortie sllvertabby
silvertabby 1 )
blå silvertabby 1 )
chokolade silvertabby 1 )
Ii11a silvertabby 1 )
rodtabby cameo
cremetabby cameo
silvertabby sorttigret

sortspot ted
b I åtigret
bt åspotted
chokotadetigret
chokol adespotted
lillatigret
lillaspotted
tortietigret
tortiespotted
b1 åtortietigret
bI åtortiespotted
chokoladetortietigret
choko 1 adetort i e spotted

silvertabby
silvertabby
sllvertabby
silvertabby
silvertabby
sllvertabby
silvertåbby
sileertabby
sllvertabby
sitvertabby
silvertabby
silvertabby

7J tig
7j sp
7d tig
7d sp
7dd tig
7dd sp
I
8a
8b
8c
8e
8g
th
8j
8G SL
8G SD
8 tig
8sp
Ba tig

8b tig
8b sp
Bc tig
8c sp
8e tig
8e sp
8q tig
Bg sp
th tig
th sp
8j tis
8j sp
8G btch
8G tig
gc sp
9
9f
9 tig
9sp
9f tig
9 f sp
10
10a
10b
10c
10ss
10SSa
IOSSb
10SSc
11
11b
11c
12
72b
72ch
t2L
l2H
12H b
12H ch
12H I

7Ex J tig
7Ex J sp
7Ex d tlg
7Ex d sp
?Ex dd tig
7EX dd sp
BEX
BEX a
8EX b
BEX c
8EX e
8Ex 9
8EX h
8Ex J
8EX G SL
BSX G SD
8Ex tig
8EX sp
8EX a tig
8Ex a sp
8Ex b tig
8EX b sp
8Ex c tig
8EX c sp
8Ex e tig
8Ex e sp
8Ex g ttg
8Ex g sp
8Ex h ttg
8EX h sp
8Ex j tig
BEx j sp
8Ex G btch
8Ex G tig
8EX G sp
9EX
gEX f
gEx tig
gEx sp
gEx f tig
gEx f sp
10EX
1 0EX
10EX
10EX
10EX
1 oEX
1 0EX
1 0EX

L2EX
12EX

12EX
12EX

12EX

a
b

SS
SSa
ssb
SSc

11EX
11EX b
l1EX c

b

I
H
Hb
Hch
H1

sllvertabby llIlatortietigret
stlvertabby 11f latortiespotted
cameo rødtlgret
cameo rødsbotted
cemeo cremetLgret
caneo crenespotted
sort tabby
b1åtabby
chokoladetabby
I if f atabby
sort tortietabby
b1åtortietabby
chokoladetortletabby
1i1 latortietabby
golden sheI1
golden shaded
sorttabby tigret
sorttabby spotted
bIåtabby tigret
b1åtabby spotted
chokoladetabby tigret
chokoladetabby spotted
Iillatabby tigret
ltltatabby spotted
tortletabby tigr6t
tortietabby spotted
b1åtortietabby tigret
b1åtortietabby spotted
chokoladetortletabby ttgret
chokoladetortietabby spotted
llllatortietabby tigret
lillatortietabby spotted
goldentabby
goldentabby tigret
goldentabby spotted
rødtabby
clemetabby
rødtabby tigret
r@dtabby spotted
crenetabby tlgret
cremetabby spotted
chinchilla
blå chinchilla
chokolade chinchilla
ti1la chinchilla
slfvershaded
b1å silvershaded
chokolade silvershaded
liI1a silvershaded
tortie
chokoladetortie
1i I Iatortie
tortle/hvtd
bIåtortie/hvid
chokol adetortie/hvid
I1f, ]atortie/hvid
harlekin tortie/hvid
harlekln b1åtortie/hvid
hartekln chokoradetortie/hvid
harlekin lillatortie/hvldl) Ojne: kobber el. dyb orange, domnes sammen med gronojede persere

: :.rmes i 1 klasse uden CAC

DE

12a
12a bI
l2a ci
12a 7
72a r
72a cr
12aH
12aH bI
12aH ch
12aH 1
12aH r
l2aH cr
13
13b SP
13b BP
13b ChP
]3b LP
13b RP
13b CrP
13b STP
13b BTP
13b ChTP
13b LTP
13b Tb SP
13b Tb BP
13b Tb ChP
13b Tb LP
13b Tb RP
l3b Tb CrP
13b Tb STP
13b Tb BTP
i3b Tb ChTP
13b Tb LTP

azEx
7zEX
12EX
7zEX
12EX
1 2EX
1zEX

1 2EX
l2Ex
12EX
12EX
13EX

13 EX
13EX
13EX
13EX
13EX
13EX
13EX

13EX
13EX
1 3EX
13 EX
13 EX
1 3EX
13EX
13EX
13EX

abl
ach
a1

al{
aH bl
aH ch
aHI
aHr
aH cr

b SP
b BP
b chP
b LP
b RP
b CrP
b STP
b BTP
b chTP
b LTP
bTbSP
bTbBP
b rb chP
bTbLP
bTbRP
b Tb CrP
b Tb STP
b Tb BTP
b Tb ChTP
b Tb LTP

sort/hvid
bIå/hvid

I il Ialhviå
rødlhvid
creme/hvid
harlekin sort,/hvid
harlekin b1å,/hvid
harlekin chokolade/hvid
harlekin lil1a/hvid
harlekln rOdlhvid
harfekin creme,/hvid
b1 åcreme
colourpoint brunmasket
colourpoint b1åmasket
colourpoint chokolademasket
colourpoint lillamasket
colourpoint rOdmasket
colourpoint crememasket
colourpoint tortlemasket
colourpoint b1åtortlemasket
colourpoint chokoladetortiemasket
colourpolnL I i Llarortiemasker
colourpoint bruntabbymasket
colourpoint b1åtabbymasket
colourpoint
colourpoint
colourpoint
cofourpoint
colourpoint
colourpoint
colourpolnt
colourpoint

chokoladetabbymasket
l.i1 latabbynasket
rødtabbymasket
cremetabbymasket
bruntortietabbymasket
b1åtortietabbymasket
chokoladetortietabbymsk
I illatortietabbynasket

l3a
ikke anerkendte farver 2)
ikke anerkendte racer

l::. Tyrkisk van

13d
:3dd hvid//creme

l:: . Tyrkisk angora

:3 TA hvid, Ojne: b1å/orange/odd-eyed

DE INTERNATIONALE OPDRÆTSNUMRE side 4
Nr. He11ig Birma I Farve

13c SP
13c BP
13c ChP
13c LP
13c x

brumasket
b1åmasket
chokolademåsket
lillamasket
ikke anerkendte fårver

NT Norsk skovkat Falve

13NF A
13NF Aw
13NF B
13NF Bw

agouti
agouti m/hvid

non agouti m/hvid

Nr. Somali

13 SO
13 SO k
13 SO bI
13 So fa
13 SO sv
13SOkSv
13 SO b] Sv
13 SO fa Sv

vi ldtfarvet
sorref
b1å
beige fawn
si fver
sorrel silver

bejge fawn silver

Nr, Main Coon Farve

13MCA
13 MC Aw
13MCB
13 MC Bw

agouti
agouti m/hvid
non agouti
non agouti m/hvid

Nr. Balineser

13BA SP
13BA BP
13BA ChP
13BA LP
13BA RP
13BA CrP
13BA STP
13BA BTP
13BA ChTP
13BA LTP
L3BA ?b SP
13BA Tb BP
13BA Tb ChP
13BA Tb LP
I3BA Tb RP
13BA Tb CrP
13BA Tb STP
13BA Tb BTP
13BA Tb ChTP
13BA Tb LTP

brunmasket
btåmasket
chokoladenasket
1ll1amasket
rødmasket
crememasket
bruntottiemasket
b1åtortiemasket
chokol adetortiemasket
I i1 latortlemasket
bruntabbymasket
b1åtabbymasket
chokoladetabbynasket
lillatabbymasket
rOdtabbymasket
cremetabbymasket
bruntortietabbymasket
b]åtortietabbymasket
chokoladetortietabbymasket
1i1 1 atortietabbymasket
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14
74a
14b
14x
15
15b
15c
16
77
17d
18 btch
18a btch
18b btch
18c btch
1B
18a
18b
18c
19

tig
ti-s
tig
tlg

btch
19f btch
19
t9f
20

tlg
tls

btch
20a btch
2Ob btch
20c btch
20 tig
20a tig
20b tig
2Oc tig
2L
2tb
2\c
21 btch
21 t19
21 sp
21b btch
21b tig
21b sp
21c btch
21c tig
21c sp
21 sv btch
21 sv tig
21 sv sp
21b sv btch
2Ib sv tig
21b sv sp
21c sv btch
21c sv tig
21c sv sp
22
22b\
22ch
221
228
22H b
22H ch

14E
14E a
14E b
14E x
158

168
l'7E
178 d
18E btch
18E a btch

18E
188

tig
a tlg

19E
198
19E
19E
20E
208

btch
f btch
tig
f tlg
btch
a btch

20E tlg
208 a tig

21E btch
21E ttg
21E sp

21E sv btch
21E sv tig
21E sv sp

22E
228 bt

22EX H
22EX H b

hvtd/bIå Olne
hvid/orange øJne
hvid/odd-eyed
ikke anerkendte farver
sort
chokolade
1t 11a
b1å
creme
rød
sllvertabby
bIå silvertabby
chokofade silve!tabby
liI1a 6ilvertabby
silvertlgret
bIå stLve!tigret
chokolad6 silvertj.gret
tilta silvqrtlgret
rOdtabby
cremetabby
r0dtigret
cremetigret
bruntabby
b1åtabby
chokoladetabby
I ittatabby
bruntigret
b1åtigr6t
chokol atletigret
ril latigret
tortie
chokotadetortle
I al f atortle
tortietabby
tortietabby tigret
tortietabby spotted
chokol adetortietabby
chokoladetortietabby tlgret
chokoladetortietabby spotted
I illatortietabby
Iillato!tietabby tigret
litlatortletabby 6potted
tortle sllvertabby
torti€ sllvertabby tlgrot
tortle silvertabby spotted
chokoladetortie sllvertabby
chokoladetortie silvertabby tigret
chokoladetortie silvertabby spotted
Iillatortie sllvertabtry
lillatortie silvertabby tigret
llIlatortie silvertabby spotted
tortie/hvld
b1åtortie/hvid
chokol ådetortie/hvid
IL l Iatortie,/hvtd
harlekln tortte/hvid
harlekin b1åtortie/hvid
harlekln chokoladetortie/hvid
harlekin Iillatortle/hvLd

16a b]å

NR. Chartreux Farve

16F bIå

Nr. Abyssinlea Farve

23
23a
23b1
23f a
23 Sv
23a Sv
23b1 Sv
23fa Sv

vLldtfarvet

bIå
beige fawn
si lver
sorrel sllver
b1å silver
beige fawn silver

Nr- Manx Nr. Manx stum. Farve

25 ST alle farve!

Nr. Burneser Farve

27

27b
27c
27d
27e
27f
27s

27a

brun
b1å
chokolade
Illla
rod
tortie

bLåtortie
chokoladetortie
11l1atortle

Nr. Cornlsh rea Farve

33 a1le iarver
Nr. Devon rex Farve

33a al,le farver

Nr. German rex Farve

33GR aLle faryer
Nr. Korat Farve

34

26

bIå

lkke anerkendte racer

2A
28 btch
28 tig
28 sp
28 sv btch
28 sv tig
28 sv sp
30

31H r
318 cr
36
36a
36b
36c
36e
369
36h
36j
37
3'.7 a
37b
3'7 c
37d SD
37d SL

3Oa
30b

30d
30f
30 S-Sv
30 B-sv
30 CH-Sv
30 L-Sv
31
31b1
31ch
311
31r
31Cr
31H
31H bl
31H ch
31H 1

37d sM
37dd sD
37dd sL
37dd sM
37e SD
379 SD
37h SD
37j sD

379 sL
37h SL
37j SL
37SS
37SS a
37 SSb
3 Tssc

288
2BE btch
28E tig
28E sp
28E sv btch
28E sv ttg
288 sv sp
30E
3OE a

308 d
308 f
308 S-Sv
3OE B-Sv

3IE bl

31E H
318 H
36E
36E a

318 r
31E Cr
318 H
31E H b1

r
cr

b1åcreme
bIåtortietabby
blåtortietåbby tigret
blåtortietabby spotted
b1åtortie silvertabby
b1åtortie silvertabby tigret
b1åtorti6 silvert6bby spotted
spotted
b]å spotted
chokolads spotted
I111a spotted
tOd spotted
creme spotted
silvertabby spotted
blå silvertabby spotted
chokolade stlvertabby spotted
1111a silvertabby spotted
so4t/hvid
brå/hvid
chokolade/hvid
l1Ira/hvld
rOdlhvtd
c!eme/hv1d
harlekin sort/hvid
harlekin b1å/hvid
harlekin chokolade/hvid
harlekin IllIa/hvtd
harlekin r@d/hvld
harlekin creme/hvld

blå smoke
chokolade Emoke
l1lta snoke
tortle smoke
blåtortie smoke
chokoladetortle smoke
llllatortle snoke
chlnchi 11 a
b1å chinchilla
chokolade chinchiLla
11f1å chinchilla
rød shaded cameo
,6d shell cameo
rod snoke

creme shell cameo
creme smoke
tortie shaded
b1åtortie shaded
chokoladetortie shaded
lillatortie shaded
tortie shell
bIåtortle shel1
chokoladetortie shelt
Lil.latortie shel1
silver shaded
bIå silver shaded
chokolade sllver shåded
11lla silver shaded

DE INTERNATIONALE OPDRMSMRE side 8
Nr. siåmeser ffi
24
24a
24b

32a

32b SP
32b BP
32b CHP
32b LP
32 SP
32 BP
32 CHP
32 LP
32 RP
32 CrP
32 STP
32 BTP
32 CHTP
32 LTP
35

bfåtortietabblmasket
chokoradetortietabbymasket
Il I tatortietabbymasket
foreign rhite

brunmasket
blåmasket
chokorademasket
I11 lamasket
rOdmasket
caememasket
bruntortiemasket
blåtortienasket
chokoladetortlemasket
Il I Iatortienasket
bruntabbymasket
b1åtabbymasket
chokoladetabbymasket
Iillatabbymasket
r0dtabbymasket
cremetabbymasket
bruntortietabbymaskot

NR. OKH NR JAVANESER

29
29a
29c
29sb
29d
29sb sm
29a sm
29 sn
29c sm
29e
29s
29}].
29j
29f
29 s Tb btch
29 B Tb btch
29 CH Tb btch
29 L Tb btch
29 R Tb btch
29 Cr Tb btch
29 s Ib tig
29 B Tb tig
29 CH Tb tig
29 t Tb tig
29 R Tb tig
29 cr Tb tig
29 S ?b.sp
29BTbsp
29 CH Tb sp
29LTbsp
29Rrbsp
29 Cr Tb sp

35JA
29 JA
29JA a
29JA c
29JA sb
29JA d
2qJA sb sm
29JA a sm
29JA sm
29JA c sm
29JA e
29JA g
29JA h
29JA j
29JA f
29JA S Tb btch
29JÅ B Tb btch
29JA CH Tb btch
29JA L Tb btch
29JA R Tb btch
29JA Cr Tb btch
29JA S Tb tig
29JA B Tb tig
29JA CH Tb tog
29JA L Tb tlg
29JA R Tb ttg
29JÅ cr Tb tig
29JA S Tb sp
29JA B Tb §p
29JA CH Tb sp
29JA t Tb sp
29JA R Tb 6p
29JA cr Tb sp

foreign white

brå

sort
rød

b1åsmoks
chokotadesnoke
1il. I asmoke
bruntortie
b1 åtortie
chokoladetortie
111latortle

sorttabby
bIåtabby
chokoladetabby
1 1I I atabby
rOdtabby
cremetabby
sorttiqret
b I åtigret
chokoladetigret
ll llatlgret
rodtlgret
cremetlgret
§ortspott€d
blAspotted
chokotadespotted
llllaspdtted
rOdspotted
cremespotted

4:l

Nl. B!.Short. Nr. Europ6

!arve



DE INTERNATIONALE OPDRÆISNUMRE side 9
NR OKH NR JAVANESER

29 S Sv Tb btch
29 B Sv Tb btch
29 CH Sv Tb btch
29 L Sv Tb btch
29 S Su Tb tig
29 B Sv Tb tig
29 CH !v Tb tiq
29 L Sr/ Tb tig
29SSvTbsp
29BSvTbsp
29 CH Sv Tb Sp
29LSvTbsp
29STT
29BAT
29 Ch TT
29LAT
I9 R TT
29 Cr TT
29e TT
29.i aT
29h TT
29a TT
29SSvTT
29BSvTT
29 Ch Sv TT
29LSvTT
29RSvTT
29 Cr S? TI
29e S! al
299 Sw TT
2!h Sv TT
29j Sv TT

29iA S Sv Tb btch
29JA B Sv Tb btch
29JA CH Sv Tb btch
?gJA Sv L Tb btch
29JA S Sv Tb tlg
29JÅ E Sv rb tig
29JA CH Sv Tb trg
29JA L Sv Tb tig
29JA S Sv Tb sp
29JA B Sv Tb sp
29JA CH Sv Tb sp
29JÅ L Sv Tb sp
29JA S TT
29JA B TT
29JA Ch TT
29JA L TT
29JA R TT
29JA CT TT
29JA e TT
29JÅ g TT
29JÅ h TT
29JA j rr
29J^ S Sv TT
29JA B Sv TT
29JA Ch Sv TT
29JA L SV TT
29JA R Sv TT
29JA CT SV TT
29JA E SV TT
29JA g SV TT
29JA h Sv TT
29J^ j Sv rT

si Ivertabby
b1å silvertabby
chokotade sllvertabby
li11a sllwertabby
sl lvertlgret
b1å silvertigret
chokolade silvertigret
1i11a sllvertigret
silver spotted
blå silverspotted
chokolade silverspotted
1i11a silverspotted
ticked tabby
bIå ticked tabby
chokolade ticked tabby
ti11a ticked tabby
rdd tickeC tabby
creme ticked tabby
tortie ticked tabby
blåtortie ticked tabby
chokoladetortie ticked tabby
liLlatortie ticked tabby
siLver ticked tabby
bIå silver ticked tabby
chokolade silver ticked tabby
1il1a silver ticked tabby
rOd silver ticked tabby
creme silver ticked tabby
tortie silver ticked tabby
b1åtortle silver ticked tabby
choko.tortla sirver ticked tb
lillatortie silver ticked tb

29.. bt.f
29c ti.J
29c sp
29g btch
299 ti.J
299 sp
29h btch
29h tlg
29h sp
29t btch
2.,1 t;g
29j sp
2!le sv btch
29e sv tig
29e sv sp
79g sw btch
299 s! ti.l
2!g sv sp
29h sv }rtch
29h sw t1g
2!h sv sp
29j sv btch
29j sv trq
29J sv sp

tortietabby tj.gret
torti etabby spotted
b1å tortietabby
b1å tortletabby tigret
b1å tortietabby spotted
chokolade tortietabby
chokolade tortietabby tigret
chokolade tortielabby spotted
1i11e tortietabby
lilla tortietabby tigrct
Lilla tortietabby spotted
tortie silvertabby
tortie siLvertabby Ligret
tortie silvertabby spotted
bLåtortie silvertabby
bl åtortie silvertabby tigret
b1åtortie silvertabby spotted
chokor adetortie silvertabby
.h. ko.ror. ro si tvFrrabby iigr
hoko. ror''- si )vor'dbb\ spol

lillatortie silvertabby
lillatortie siLvertabby tigre
li I latortr. silver' abby spott

29x ikke anerkendte farver

Killinger
netop nu!

Internationale
Opdrætsnr.

Hvis du ønsker at få et lille hæfte i A5-format med alle
FIFe's opdrætsnr., kan du rette henvendelse til Dorte Ka-
ae, Esbjergparken 5, 9220 Aalborg Ø. Du skal blot sende
en frankeret svarkuvert (kr. 4,10) samt 5 kr. i frimærker til
dækning af trykkeomkostninger.

Sølvsomali 9 mdr. Ejer: T. Guldager

2 sorte persere, hunner, i show-kvalitet
Amerikansk og engelsk afstamning.
Pris kr. 3.000,00.
Birgit Semak, Østerbakken 24,
6310 Broager, tlf. 04 44 16 53.

Rødmasket siameserkilling, han f. 12.7.88 efter
Gr.Int.Ch. Sparaxis Rouge Oiseau x Lessur Red Rose
(begge eng. imp.)

Rødmasket og blåmasket siameserkillinger, hanner f.
28.4.88 efter Gr.Int.Ch. Sparaxis Rouge Oiseau x Ch. Ad-
oneam Blue Angel (begge eng. imP.)

Dorthe Kaae, tlf. 08 15 93 18

»Tøsedreng<<
Calypso dog dit brægende får,
du gi'r mig sandelig kam til mit hår,
kun en gang om året højst kan en hunkat du ramme,
og så kan det næsten være det samme.
Men se en colourpoint, det var lige sagen,
der ramte du plet og-så lige midt på dagen,
så du må vist hellere til hende flytte hen,
men det vist ikke går, for så hillemænd,
I altid hybrider får.
Så kære >>Calypso«, dag dig dog sammen,
og lev med dine egne koner i fryd og gammen,
Jeg be'r dig kære Calypso. - Ammen.

>>Colette<<

Colette, du passer perfekt til dit navn,
du er let af sind og skind som en faun,
Æle døre kan du lukke op,
dt gør bare et mægtigt hop,
ned i kælderen stryger du -
for der går de dejlige hanner jo.
Vi tror, du i din mave killinger bære,
men det er for os jo bare en ære,
du er nemlig verdens bedste kattemor,
og på dine killinger du sætter dine kattespor,
de er lette af sind og hurtige som en hind,
de mjaver og snakker ud i en køre,
så vi allesammen i hovederne bliver skøre.

»Lullu«
Som sølvstænk på den hvide sne, er din pels min pige,
hvor finder man en smukkere, kan I mig det sige?
dine dunkle grønne øjnes lys,
minder om skovsøers kolde gys.
Du sidder og mediterer på min arm,
da med et lyder telefonens infernalske larm,
jeg springer op, hurtigt som en gazelle,
og pist er du væk, hurtigere end man til tre kan tælle,
da alt igen ånder fred og ro,
har du sat dig mageligt tilrette minsandten,
oven i min ene sko.

Kis Gommelgård

M



Opdrættere i JYRAK

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

PERSERE
Høgenhoff§ Persere - i farverne 1,2a,3,4, 5, 11,
13, 12a, l2a cr, 12H. 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, Cræ-
svangen 211, 8381 Mundelstrup.

Anino's. Perserkillinger lejlighedsvis til salg i
farverne creme/hvid - blå - blåcreme. Blåtortie/
hvid, bicolour + harlekin. Avlshan: Gr.Int. Ch.
Anino's Chanto 2a. ll x BIO - 5 x Nom BIS.
Ingrid Tiainen, Vestermøllevej 272, 8280 Trige.
TLf. M 23 03 12.

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 12a), l0 x BIO, 2 x Nom.BIS. samr Tabas
Fat Freddie (12a). Per Wesner & Henrik Kold-
borg, Dronning Louises Vej 19, 5000 Odense C.
Tlf. 09 13 20 53.

Vom Koog - Persere og exotic-shorthair i farv-
erne rød, blå,zhvid, sort/hvid bicolour og sort.
For første gang i Tyskland Desmin-Desmin§-
Dexter creme exotic-shorthair og Camarro Red
Rock rød Perser og Grand National Rambos
Rocky Mountain Sunrise. D. und M. Knobloch,
2000 Hamburg 74, Poul-Klee-Str. 2. Tlf.: 009 49
715 22't6.

COLOURPOINTS
Af Clipper.- Colourpointopdræt i alle maskefar-
ver incl. specialopdræt af rød, creme, Skildp.-
msk. - samt gode hybrider, velegnet til colour
pointavl. Killinger frit opvoksede efter sunde vel-
afbalancerede forældre. Karen Marie Petersen,
»Bakkehuset« Sønderballevej 24, Genner
Strand, 6200 Åbenrå. Tlf. 04 69 85 51.

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

Mac Burney, - Colourpointopdræt i forskellige
maskefarver. Karen Mette Have Kristensen,
Roslewej 12, Jebjerg, 7870 Roslev. Tlf .0'7 57 45
59.

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.

ChristlundS-Specirlopdræt - af Hellig Birma i
maskefarverne blå og brun. Karin Christlund,
Galgebakken T orv 7 -12A, 2620 Albertslund.

NORSK SKOVKAT
Harvey's - Skovkatte efter højt præmierede for-
ældre. Norsk import i farverne sort, rød og skil-
padde m,/hvidt. Killinger med dejligt tempera-
ment sælges. Seriøst opdræt. Eve Østergaard,
Krogen lB, Bjergsted,4450 Jyderup. Tlf.03 47
83 M.

MAINE COON
Hervey's - Maine Coon efter amerikansk import
i farverne sort/blå - rød/creme med og uden
hvid. Killinger med dejligt temperament, sælges
fra seriøst opdræt. Eve Østergaard, Krogen 1B,
Bjergsted, 4450 Jyderup. Tlf.03 47 83 44.

SOMALI
Dushara. - Puma & Sneleopard i miniature!
Danmarks mest vindende, vildtfarvede somalis.
Farve og type i top. Nu også sølv og blå. Teresa
Guldager, Hjelmsvej 35, 2880 Bagsværd. Tlf. 02
98 37 87.

ABYSSINIERE

Taco Villa. 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.

Von Tripwitt. - Opdræt af vildtfarvede og sorrel
abyssiniere. Killinger lejlighedsvis til salg. D.
Hansen & R. Kiihler, 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 Lttzen, Birkely-
parken l14, Greve. TIf.026007 ll.

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 81 28 33.

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

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

Clipper - lilla- og chokolade persere efter; Int.
Ch. Hennessee Goshi af Clipper (lilla-siamon),
dejlig type, elskeligt temperament. Karen-
Marie Petersen, »Bakkehuset« Sønderballevej
24, Genner Strand, 6200 Aabenraa. Tlf. 04 69 85
51,

Rosenhøj, - lille perseropdræt i farverne creme,
blå, blåcreme, creme/hvid, blå,zhvid, blå-
>kildp.,zhvid. Avlshunner: Josefine af Rosen-
høj, b låskildp.,zhvid 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, Tlt. 06 29 32 17.

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

Af Stensgård. - Opdræt af brun-, blå-, skildp.-,
rød-, og lejlighedsvis chokolade og lillamsk. co-
lourpoints. Annelise Pedersen, Hedensted Skov.
Tlf. 05 89 19 05.

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

Miss Dittmer's - Colorpointopdræt i forskellige
maskefarver. Nanna Bødker, Funder Kirkevej
11,8600 Silkeborg. Tlf.06 85 1l 50.

Alomi - colourpointkillinger til udstilling og avl
lejlighedsvis til salg. Kun top-amerikanske linier.
Linieavl på USA's mest vindende colourpoint-
stamnavn i historien. »Madame nu«. Rimelige
priser og garanteret evaluering. Lasse Morten-
sen, Wildersgade 264, 1408 Kbh. K. Tlf. 0t 57
40 47.

DEN HELLIGE BIRMA
Tai-Savart. - Opdræt af blåmaskede birmaer ef-
ter fransk/tysk import. Anette Kampf, Ibstrup-
vænget 2, 2880 Gentofte. Tlf. 0l 65 29 41.

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

Harvey's - persere i farverne smoke og cameo,
samt bicolour og harlekin. Seriøst opdræt. Kil-
linger med dejligt temperament. Opdrættet med
den hvide helespids. Eve Østergaard, Krogen lB,
Bjergsted, 4450 Jyderup, Tlf. 03 4j 83 44.

Sofies. - Specialopdræt af hellige birmaer i mas-
kefarverne blå og brun. H. Sofie og Flemming
!1eqm, Højvangs Parkvej 44, 6700 Esbjerg. Tlfl
05 t2 ll 20.
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Af Fredenslund. - Opdræt af abyssiniere (ameri-
kansk, hollandsk, svensk og dansk afstamning).
Lis Rhymer Friis, Fredenslund, Bøgebjerg 7,
5471 Søndersø. Tlf. 09 89 15 03.

BURMESERE
Af Pegu Yoma Opdræt af burmesere i farverne:
brun, blå, rød, creme. Sterna Gilbe, Miltonsvej
21,8270 Højbjerg. Tlf. 06 27 l0 02.

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

SIAMESERE OG OKH
Ballamis. - Opdræt af siam,/OKH efter engel-
skimpoterede katte. Specialopdreet 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.

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

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

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

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

Salween Blue. - Siamesere 24a,24b,24c. OKH:,
Havana, blå, lavendel,.ebony. Stsse Leiditz,
Østbanetorv 1.1., 8000 Arhus C. Tlf. 06 12 73
40.

Hunter - Opdræt i alle farver, speciale torties.
Palle Jæger, Torupvej 49,6800 Varde. Tlf. 05 26
95 09.

Jawhara's - Lille siameseropdræt i forskellige
farver. Killinger lejlighedsvis til salg. Anne Lise
Kaae, Ingridsalle 13, 5250 Odense SV. Tlf.09 12

52 91.

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

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

Brimiso - Opdræt af siam, farve 24, 24a, 24b.
Killinger lejlighedsvis til salg efter egen hankat
farve24. Britt og Sofus Hansen, Badstuestræde
4, 1209 Kbh. tlf.0l 13 32 03.

Af Sikiboon. - Burmeserkillinger lejlighedsvis til
salg. Lene Bang Sørensen, Lillevej 5, Balslev,
5592 Ejby. Tlf. 09 42 I7 58.

CORNISH REX
Bodwin. - Katten for den kræsne køber. Den
idelle familiekat i lækre sarte farver. Susanna
Bugge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet. Tlf. 06 2'7 28
I9.

Allegretto. - Opdræt af hel- og tabbymaskede si-
amesere i diverse farver. Enkelte OKH. Jytte
Hjo Taplov, Kirkerupvej 16, Kirkerup, 4000
Roskilde. 'llf .02 38'11 96.

Dan Thai. - Opdræt af fuld- og tabbymaskede
siamesere i alle farver. Få orientalere-
hovedsagelig havana. Annemette Nielsen og
Carsten Frydenlund, Møllebakken 31, Strib,
5500 Middelfart. Tlf. 09 4{) 66 08.

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

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

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.

PERSERE
Int.Ch. Dennis La Douce. -Hvid perser, 6 x vin-
der aI avlsklasse. Lis Christensen, EbeltoftvEi
15, Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf.06 367284.

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

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

CH Marquis de Sade van Grebst - Sort perser ef-
ter Int. Ch. Blue Beau af Sandford x Viraks An-
nisette. Lækkert temperament. Winnie Søren-
sen, G. Wiedsvej 39, 8600 Silkeborg, tlf. 81 28
33.

Mascot af Funny Quaters. - Blå han. Hollandsk
import, efter amerikanske forældre. Lis og Jør-
gen, Kambyses. Tlf . 09 87 12 6'7.

Frederik af Kambyses. - blå, moderne type. Kort
krop, meget kort hale. Ren blå afstamning. Kvik
og foretagsom. Ex. l. 09 40 1229.

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

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

Ch. Bøgevængetse Aramis. -Blå-hvid-12a bl. In-
ge Marie Østergård Andersen, Ingvard Andersen
Grønnegade 3, Strandby, 9460 Farsø. Tlf. 08 63
63 16.

Salomes Blake - Sorlhvid perser. Tysk, ameri-
kansk og Hollandsk afstamning. Godt tempera-
ment, Gitte Rasmussen og Jørgen Andersen,
Tovskovvej 40, Mølby, 6560 Sommersted. Tlf.
04 55 48 15.

CHINCHILLA
Borking's Ivanhoe - rene chinchillalinier efter
tysk imp. far. Lotte Heiberg, Fundervænget 11,
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 pels-
kvalitet + temperament. lnge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj 1. 6400 Sønderborg. Tlf. 04 42 94
56.

Adamas Wisky. - Creme-hvid pgrser. Oda Tan-
ge, Skalbjergvej 6, Orte, 5560 Arup. Tlf. 09 45
10 67.

Æ
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Ch. Chokko' Choko Ekko. - BIO. I x bedste co-
,ourpoint, 1 x bedste modsat køn. Inge Lise An-
Jreasen, Arnkilsmaj l, 6400 Sønderborg. tlf. 04
12 94 56.

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

Empire's Top Gun - creme 13 b bærer, BIO-U
vinder Fredericia 88. Super type, ren amerikansk
afstamning (Madame NU). Lasse Mortensen,
Wildersgade 26A, 1408 København K. tlf. 0l 57
40 47. (Hunkatte afhentes gratis i samtlige dan-
ske lufthavne).

COLOURPOINTS
Ch. Fyrst Igor af Bardolino. - l3b SP I x BIO
ungdyr, 2 x BIO åben, I x CACIB. Karen Mette
Have Kristensen, Roslewej 12, Jebjerg, 7870
Roslev. Tlf. 07 57 45 59.

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 16 72 84.

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

BURMESERE
Brun burmescr INT. CH. Moso af Pegu Yoma.
(IFA-testet) 3 BIO I BIR,2 BOX, 3 NOM BIS, 3
vinder af avlsklassen. Sterna Gilbe, Miltonsvej
21,8270 Højbjerg. TLf.0627 1002.

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

x BIS, 4 x NOM BIS. Aase og Ole Klivager, Ve-
stre Landevej 7, 6800 Varde. Tlf. 05 22 43 6l .

Creme Burmeser 27F Int. Ch. Honesty v.
Ashadjah, 3 BIO, I BOX, 3 CAGCIB. Hol-
landsk IFA test neg. Juni 87. Sterne Cilbe, Mil-
tonsvej 21, 8270 Højbjerg. Tlf. 06 27 l0 02.

Ch. Geridos Zosimos - 27b. Palle Jøger, Torup-
vej 49, 6800 Varde. Tlf. 05 26 95 09.

§IAMESERE
Int.Ch. Cocoricos Robin. - Brunmasket siame-
ser. Vinder af avlsklassen flere gange. Kis Øster-
by, Klingeskov 13. 5450 Otterup. Tlf. 09 82 18
u.
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\ebsagers van Dango - Blåmasket colourpoint.
-\nnelise Pedersen, Skowangen 25, 8722 Heden-
sted. Tlf. 05 89 19 05.

Chano de La Val - Blåmasket colourpoint m.
gen for lilla colourpoints - flotte pelse. de La
Val, Inge Lise Laursen, Lundgårdevej 4, Grum-

'trup, 8732 Hovedgård. Tlf. 05 66 l9 91.

HELLIG BIRMA
Charly U.D. Tuetebelle. - Blå-masket f .7.9.86.
Tysk import. Attest for FIP og leukæmi kræves.
Karin Christlund, Galgebakken Torv 7-12 A,
Galgebakken, 2620 Albertslund. Tlf.02 & 12
5l-

SEMILANGHÅR
NORSK SKOVKAT
Hugowolf Felis Jubatus. - Norsk Skovkat, født
d. 12.01.85. Rødtigret m. hvid. Ollendods Fønix
- Født d. 13.04.85. 13 NFAW, bruntigret m.
hvidt. (Norsk import) Hans P. Gade. Ny Konge-
vej 29, 5000 Odense C. tlf. W 14 & 26.

øVRIGE KORTHÅR
ABYSSINERE
Xerxes af Fredensltnd. (Fnys) - Vildfarvet abys-
sinier. D. Hansen og R. Kiihler, Toften 41, 6330
Padborg. Tlt.04 67 0l 76.

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

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

Sslween Blue Henri. - Blåmasket siameser. Fa-
der: Import fra Holland. Stsse Leiditz, Østerba-
netorv I . 1., 8000 Århus C. Tlf. 06 12 73 40.

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

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

Double Doolin af Danwill Blue. British shortha-
ir Farve l6lblå. Søn af Zaroemaha's Chas og
Syriam's Manon. Lene Løgstrup Poulsen, Ny
Skelhuse l, 5690 Tommerup. Tlf. 09 76 24 28.
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Yejledende 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 sammen-
hold medlemmerne imellem.
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.

Yejledende retningslinier for
Hobbyudstilling i JYRAK
l. Bure, burbunde m.m. udlånes af
klubben uden beregning.
2. Yed, 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,
Bovingsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 08 42 05 10.

Åtborg:
Dorte Kaae,
Esbjeqgparken 5,
9220 Albore. Ø
Tlf. 08 15 93 18.

Midtjylland:
Helle Thomsen,
Rugvænget 4,
8800 Viborg.
Tlf. 06 67 s8 04.

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

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

Århus:
Gurli Nielsen,
Græsvangen 2l l,
8381 Mundelstrup.

Sekretær:
Lise Damsgaard,
Søsvinget 31,
8250 Eeå.
Tlf. 06 22 55 6s.

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 M.

Sønderjylland:
Elisabeth Strange,
Sdr. Vilstrup Bygade 14,1. tv.
6100 Haderslev
Tlf. 04 58 28 01.

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

Studiekreds Århus:

Mit navn er Gurli Nielsen, og jeg leder studiekreds År-
hus. Studiekredsen havde ikke eksisteret i nogen tid, og
man mente, at der nu igen var behov for at komme igang.
Jeg må indrømme, at vi var både glade og overraskede, da
tilslutningen var så stor. Og da det nu har vist sig, at man
hver gang møder meget talstærkt op, må man vist sige, at
det har været en succes.

Vi har været så heldige at kunne skaffe gode foredrags-
holdere. Og i pausen går snakken livligt over den med-
bragte kaffe.

I øjeblikket er vi ved at planlægge vores første hobbyud-
stilling, som vil løbe af stablen den?.0.-21. august i planto-
rama i Egå. På grund af det store arbejdspres har studie-
kredsen med tak modtaget Lise Damsgaard's tilbud om at
fungere som sekretær. Endvidere kan jeg meddele, at efter
sommerferien vil Kirsten Kaae træde til som kasserer. Min
familie består af min mand og tre store børn, yderligere
har jeg to handicappede børn i pleje. Jeg opdrætter perser-
katte, desuden har jeg et par orientalere samt en hund. Så
der er nok at se til, når jeg også skal passe mit arbejde med
rengøring på et fritidshjem.

Vel mødt igen den 17.9.1988, hvor vi vil aflægge besøg
på Tilst Dyrehospital og Dyrepension.

Gurli Nielsen

Studiekreds Aalborg:

men med Jesper for l0 år siden fik mulighed for at få en
kat faldt valget på en siameser, idet denne race altid har
stået for mig som en utrolig smuk og stolt kat. Senere for-
elskede vi os i orientalsk korthår, der som bekendt er i
meget tæt familie med siameseren.

Mit stamnavn er >»Bellamis<<, og jeg er nok mest kendt
for mit opdræt af rødmaskede siamesere samt ebony og
tortie orientalere. Jeg opdrætter dog også andre farver,
men min kærlighed tilhører absolut de røde og sorte farver
indenfor kattene.

Studiekreds Silkeborg:
Selvom der er stort fremmøde i den nystartede studie-

kreds, håber vi stadig at se nye ansigter!

Plan for resten af året er følgende:
14/9-88 Dyrlægeaften v. H.P. Storm.

Emne: Fyr løs - der må spørges frit fra »lev-
eren«!

5/10-88 Opdrætter Lis Nielsen vil fortælle om avl,
killinger, køb / salg, import/eksport, bedøm-
melse af de helt små killinger o.m.a.

2/ll-88 Jyrak's stambogssekretær Marianne Roth vil
fortælle om stambogssekretærs store arbejde
(stamtavler m.v.)

9/12-88 Juleafslutning m. spisning m.m. (hm!)

Alle møderne bliver afholdt i Medborgerhuset, Skoletorv i
Silkeborg kl. 19.00.
På Møderne kan man købe kaffe/the og sodavand. Du er
meget velkommen til at medbringe selv.
Har I spørgsmåI, er I velkomne til at kontakte studiekreds-
leder: Lotte Heiberg, Silkeborg - tlf. 06 85 ll 45.

Studiekreds Midtjylland:
Vi har afholdt 2 møder, efter at vi har fået den nye op-

deling af kredsene. Vi kunne måske nok ønske lidt større
interesse fra medlemmernes side. Har man ikke mere brug
for socialt samvær med andre >rkattemennesker«? Får
man sit behov dækket gennem det øgede antal udstillin-
ger? Reaktion udbedes!!/ For det kan da ikke passe, at
midtjyderne bare er for sløve??? Nå! - Nok om det, nu
holder vi i hvert fald sommerferie og regner med at starte
op igen i september. Møderne vil blive afholdt i Medbor-
gerhuset i Viborg. Da vi kun kan bestille lokalet fra gang
til gang, er det ikke muligt at udsende program for hele
sæsonen. Vi er nød til at indbyde fra gang til gang. Da vo-
res område er temmelig stort, og vi til det første møde i
april udsendte 65 breve uden at få den helt store reaktion,
vil det for fremtiden være de medlemmer, som reagerede i
april, der får brev fra os. Vi er dog åbne for nye interesse-
rede - bare ring til os.

Referat af de afholdte møder:
13. aprit fortalte dyrlæge Axel Uhrhammer, Brabrand, om
parring, graviditet og fødsel. Endvidere kom vi ind på em-
net Ringorm, hvor vi næsten alle havde gjort vore erfarin-
ger, så der blev udvekslet tips.
16. juni indviede Dorthe Kaae Aalborg, en lille samlet flok
i genetikkens mysterier, ogjeg tror, atjeg på flokkens veg-
ne kan sige, at det hele var lidt mindre mystisk, da aftenen
var glet. Tak til Dorthe.

Til sidst vil vi ønske alle medlemmer og katte en god
sommer. På gensyn til efteråret.
Helle Thomsen - 06 67 58 04, Mitzie Andersen - 06 66 23 90
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Mit navn er Dorthe Kaae, og jeg har været leder af stu-
diekredsen i Aalborg igennem 6 år. Til daglig arbejder jeg
på en større EDB-virksomhed som drifts/systemprogra-
mør. På hjemmefronten bor jeg sammen måa min måna
Jesper, der også er meget aktiv i studiekredsen. Vi har 2
børn, Vibeke på 6 Lr og Mikkel på 3 år, og alle går meget
op i vores fælles hobby - kattene, hvoraf vi bor sammen
med 9 af slagsen.

Katte har altid været en del af mit liv, idet jeg er opvok-
s,et med dem på landet; men de levede unægtelig under an-
dre forhold end mine forkælede luksuskræ. Da jeg sam-



Sept

Studiekreds Vest:

PROGRAM

okt.:

12. Nov.:

Dec.:

Genetik med opgaver (skulle blive let at finde
ud af) v/Kjeld Mathiasen, Mødestedet.
Månedens kat: Burmeser + Colourpoint.
Kattesygdomme o.s.v. v/Dr. med. Vet. Ste-
ensborg.
Månedens kat: Bicolour + Sort perser.
Hobbyudstilling m,/Kaninavlerforeningens
jubilæum. Bemærk datoen.
Julehygge/banko.
Månedens kat: Birma + British Blue.
Ret til ændringer forbeholdes.

Studiekreds Ålborg:
Efter en lang sommerferie starter vor studiekreds igen.

Denne sæson vil blive præget af, at JYRAK's efterårsud-
stilling finder sted her i Aalborg. Desuden vil vi i løbet af 2
aftener i oktober/november gennemgå den mest grund-
læggende genetik.

Torsdag den22/9-8E kl. 19.00 - biblioteket Dannebrogsga-
de 43. Informationsmøde om korthårskatte.
Så mange som muligt af de forskellige korthårsracer vil
blive gennemgået. Hvis du har en korthårskat, som du ger-
ne vil vise og fortælle om - ring venligst til undertegnede.
Det er tanken at lave en opfølgning på udstillingen og for-
tælle alle katteinteresserede om det at have kat.
Onsdag den 19l10-EE kl. 19.00 - biblioteket Hadsundvej
35. Genetik I v/Dorthe Kaae.
Der startes helt fra bunden med at gennemgå de forskellige
farver, og hvordan de reagerer overfor hinanden. Der vil
blive medbragt katte til at illustrere med.
Torsdag den 22/ll-EE kl. 19.00 - biblioteket Hadsundvej
35. Genetik II v/Dorthe Kaae.
Der friskes op fra Genetik I. Desuden bliver der stillet ske-
maer op, der viser sandsynligheden for, hvad der kommer
ud af de forskellige parringer. Til slut vil vi i fællesskab la-
ve nogle små opgaver, hvor alle kan være med. Også den-
ne gang vil der blive vist »meget levende eksempler« på an-
vendt genetik.

Dorthe Koae
14.08 Is 93 18

Studiekreds Arhus:
t7 /9-88 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.
Information om JYRAK's papirjungle.
Foredragsholder: Formand Hanne Sofie
Sneum.
Præsentation af aftenens katte:
Colourpoint og perseren.
Evt. valg af studiekredsleder.
Filmforevisning om katterier og katteudstil-
linger i England. Foredragsholder: Dorthe
Kaae.
Julehygge. Bingo som sidste år - gave med-
bringes!
Killinger samt kost. Foredragsholder: Siisse
Leiditz. Præsentation af Russian Blue
v/Kirsten Kaae.
Debataften: snak om vore katte §amt evt.
problemer.
Hudsygdomme, eksem m.v. samt behand-
ling af disse. Foredragsholder: Dyrlæge.
Præsentation af British Shorthair v/Hans
Jeppesen - Præsentation af Norsk Skovkat
v/ Marian Justesen.
Præsentation Af Siameseren v/Stisse Leiditz
Præsentation af Orientalsk Korthår v/Gurli
Nielsen, Præsentation af Foreign White v/
Lise Damsgaard.

28/9-88

26/t0-88

30/l 1-88

Husk at medbringe kaffe/the! - Entre: Kr. 10,00.
Racer som ikke er nævnt i dette program vil blive præsen-

teret i næste sæson.
vel mødt! 

Gurti Nietsen og Lise Damsgaard

På Studiekredsens vegne
Elena Neumann

Studiekreds Sønderjylland :

Som det fremgår af Hvæssebrættet nr. 2har vi igen fået
startet studiekreds i Sønderjylland. På mødet, der blev af-
holdt den l5l5 meddelte Ulla Jensen, at hun desværre ikke
kunne fortsætte på grund af for stort arbejdspres. Elisa-
beth Strange overtog derfor på opfordring af deltagerne
hvervet som leder.

I den forbindelse er der sket ændringer i programmet.
Vi har besluttet, at afholde møde den første tirsdag kl.
19.00 til 21.30 i hver måned bortset fra juli og august. Mø-
destedet bliver hver gang fremover på Nygades skole i
Abenrå. Programmet er desværre ikke endeligt fastlagt på
indeværende tidspunkt, men vi har påtænkt at starte i sep-
tember med dyrlægeforedrag om almindeligt, forekom-
mende sygdomme. De andre emner bliver bl.a. pelspleje,
ernæring, alternativ behandling og medicin, og som ekstra
punkt hver gang vil månedens kat blive præsenteret. Der
vil også blive tænkt på både julehygge og hobbyudstilling.

Alle medlemmer i studiekredsen, som er interesserede,
kan, når det foreligger, få programmet tilsendt direkte ved
henvendelse til Elisabeth Strange, Sdr. Vilstrup Bygade
14, l, 6100 Haderslev. Tlf. 04 58 28 01.

I ovennævnte møde deltog også Jyraks formand Hanne
Sofie Sneum, der gennemgik »papirarbejdet«. På en hyg-
gelig og afslappet måde lærte vi, hvordan vi bør udfylde
alle slags blanketter. Desuden besvarede Hanne Sofie
Sneum alle øvrige spørgsmåI, vi havde.

Mødet sluttede med en hyggelig snak over en kop kaffe.
Desuden havde et af vore medlemmer en dejlig perserdame
med på besøg.

På grund af det gode sommervejr havde mange holdt sig
hjemme, men vi håber at se rigtig mange til vort næste mø-
de i september.

Elisabeth Stronge
Studiekredsleder

PROGRAM
17. sep. 1988

t4/tt-88

25/t-89

22/2-89

29/3-89

26/4-89

3t/5-89

15. okt. 1988
Annemette Frydenlund

12. nov. 1988
Annemette Frydenlund

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.
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sir vælger I selvfblgelig: Kattens Godbidder,

Kattens Godbid-
der er et sundt og vel-
smagende fuldkostfo-
der til n som gØr
det muligt for dig at gi-
ve din kat et varieret og
ernæri ngsrigtigt mfiltid
hver dag
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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 kytling

Kattens Godbidder
Dansk produceret kat-
temad - når det er
bedst.
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DORTE & JEEPER KAAE

E§BJERGPARKEN 5
9220 ÅLBORG øgT
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store specialforretni

SOIGNERINGSARTIKLER:
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 KATTEARTI KLER:
Kattehuler - Kattesenge - Kattelemme -

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.

t(

MøLLEGADE 8 . 9OOO AALBORG
TLF. 08.121788

Vi forer alt i
HUNDE. OG KATTEFODER

samt artikler

miss hund


