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Sand os sand
imellefioooo
Sagt i atfortrotighed er det ikke småpenge der løber ud med sandet
- hvis man ikke skifter ud med tanke på økonomien.

Cassius kattesand er fra naturens
hånd indrettet, så kattens efterla-
denskaber indkapsles og kan sies
fra med Cassius kattesandskovl -
uden at efterlade spor i resten af
sandet. Det bliver såmænd bare
liggende i bakken, frisk og rent,
'klar til næste kattebesøg. Så man
sparer det meste af en bakkefuld.
Cassius er helt frit for kunstige far-
ver og asbest - hvem ved, hvtlken
rolle dette spiller for miljøbevidste
katte?
Cassius, for kattenl

KATTESAND

A/S Carl Fr. Morlensen,
Bulowsvel 5C, 1870 Frederiksberg C
Telefon 01 24 67 a1

oplyser nærmeste forhandler.
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LEDER

Kære medlemmer og læsere.
Desværre måtte klubben atter igennem en extraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen kom fuldstændigt bag på mig, og jer er stadig dybt skuffet over,
at klubben var nødsaget til at bruge så mange penge på noget, der kunne have
vaeret klaret internt.

Jeg modtog anmodningen om indkaldelsen den 4/10, men havde derfor-
inden indkaldt til et B-møde den 5/10, hvor de ting, der blev fremlagt som år-
sag til indkaldelsen til den extraordinære generalforsamling, stod på dags-
ordenen.

Vi har efterhånden oplevet et utal af extraordinære generalforsamlinger.
Jeg håber herefter, at den nyvalgte bestyrelse vil få arbejdsro og dermed få en
fair chance til at arbejde for vores fælles hobby: Kattene og JYRAK. Det har
jo vist sig, at de seneste extraoidinære generalforsamlinger har været indkaldt
unødigt.

Det var dejligt, at opleve den store tillid, der blev vist mig på den extraordi-
nære generalforsamling. Jeg vil endnu engang takke alle herfor, og jeg glæder
mig til et fortsat samarbejde med Finn og Elena tillige med de nyvalgte besty-
relsesmedlemmer.

Det er dejligt at se, at vore studiekredse er så aktive med hobbyudstillinger.
Jeg har sehdeltaget på den, Århus studiekredsen havde arrangeret i Plantora-
ma 2000. Det er omgivelsesmæssigt den smukkeste, jeg har været med til; kat-
te og planter klæder hinanden.

Til FD's hobbyudstilling/steward- og dommerseminar i Silkeborg var der
stor tilslutning; en varm tak til dem der deltog, som var medvirkende til at
højne den kommende standard hos dommere og stewarder.

Alborgudstillingen forløb fint, trods en besværlig start. Det gjorde den kun
takket være den dygtige Dorte Daae og hendes 

"arbejdssomme 
studiekreds.

JYRAK glæder sig meget til at vende tilbage til Alborg.
Iøvrigt kan jeg med glæde berette, at underskriftsindsamlingen går strygen-

de; jeg har allerede godt 600 underskrifter, og indsamlingen fortsætter året
ud.

Til sidst vil jeg ønske alle, to- som firbenede, en glædelig julefest og et lyk-
kebringende nytår.

Mange glade hilsner
H. Sofie
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Jeg er født og opvokset med den gam-
meldaws brunmaskede siam-type. Vor
første siameser, som var blåmasket,
fik vi for 15 år siden. Nu har vi et lille
opdræt af Hellig Birma, som vi starte-
de i 1979. Siden 1974 har jeg været et
aktiv medlem af JYRAK, og de sidste
6 år har jeg været medlem af bestyrel-
sen, hvoraf jeg snart har været for-
mand i 2 år. I en del af min fritid rejser
jeg ud som dommer, da jeg er Int. FI-
FE dommer på Langhår, og jeg er de-
suden pt. dommerelev på Semilanghår.

Næstformand
Finn Laursen

Mit navn er Finn Laursen, 43 år, gift
og har 3 børn. Vi har netop etableret
os i landlige omgivelser, som vi håber,
at såvel vore mange dejlige katte, som
familien får glæde af. Er opvokset
sammen med katte, og har haft race-
katte gennem 5-6 år.

Kasserer
Elena Neumann

Mit navn er Elena. I kender mig alle,
nærmere præsentation er derfor unød-
vendig. Blot skal I vide, at jeg udbeta-
ler meget nødig nogen penge!

Præsentation af
bestyrelsesmedlemmer

Stambogssekretær
Lise Damsgaard

Jeg er gift og har 3 børn på henholds-
vis 10, 14 og 15 år. Til daglig er jeg
fuldtidsansat som regnskabschef ind-
enfor det liberale erhverv. Jeg har haft
katte det meste af mit liv, men jeg har
kun haft racekatte i godt fire år. Jeg
har et lille opdræt af siam/OKH og
har været medlem af JYRAK ligeså
længe, som jeg har haft racekatte.

Sekretær
Hans Erik Jørgensen

Mit navn er Hans Erik Jørgensen - ik-
ke særlig kendt af navn - men af gavn
som steward på vore udstillinger, hvor
jeg med glæde har kunnet præsentere
så mange dejlige katte for deres værste
kritikere (dommerne).
Til daglig arbejder jeg i et større entre-
prenør firma som isolatør. Jeg er gift
og min kone igennem 14 år hedder Lo-
ne - vi har 2 børn, Kent på 12 år og
Maria på 6 år. Det med husdyr har al-
tid været en naturlig ting i mit liv - men
altid hunde. Så det var en stor, men
dejlig omvæltning, da vi for 6 år siden
købte en dejlig lille perserkilling, der
gav os så mange glæder, at vi efterhån-
den har 12 af slagsen, som så er blevet
hele familiens store fælles glæde og

hobby.
Nu da jeg så er valgt ind i bestyrel-

sen, har jeg fået en stor og jeg ved -
meget krævende post som sekretær -
ser jeg frem til et udbytterigt samarbej-
de for os alle og vores katte.

Udstillingssekretær indland
Dorte Kaae

Jeg har haft racekatte i ll år og været
medlem af JYRAK i lige så lang tid,
heraf de sidste 6 år som leder af studie-
kredsen i Aalborg.
Med hensyn til posten som udstillings-
sekretær - indland, håber jeg på at
kunne yde den bedst mulige service
overfor dem, jeg kommer i kontakt
med. Desuden ønsker jeg et godt sam-
arbejde med alle.
Som udstillingssekretær modtager jeg
tilmeldinger til samtlige danske udstil-
linger, dog således at forstå at dem til
Darak og Racekatten ekspederer jeg
videre efter at have kontrolleret, om
alt er OK. Desuden vil mit arbejde be-
stå i at planlægge og tilrettelægCe Jy-
raks udstillinger samt alt det andet ar-
bejde, der naturligvis er at lave for en
bestyrelse.

Udstillingssekretær udland
Poul Christensen

Opdræt - Burmeser og British Shortha-
ir. Medlem af JYRAK siden 1981. Ar-
bejdet i studiekreds Ålborg sammen
med Dorte Kaae siden 1971. Er Jysk
repræsentant i bestyrelsen for Burma -
British Shorthair klubben.

Formand
Hanne Sofie Sneum
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Suppleant
Præmiesekretær

Karen-Marie Petersen

Mit navn er Karen-Marie og jeg er gift
med Robert, - en ægte sønderjyde, -jeg
fik derfor tilnavnet Petersen. vi har 4
børn sammen, 2 drenge og 2 piger, i al-
der fra 14-23 år, alle pragtbørn, natur-
ligvis!
Robert arbejder indenfor skibsbranchen
på Aabenraa Værft, så det er derfor
naturligt, at jeg bistår ham i forsk.
gøremål, samt repræsentationer når
det er påkrævet. I sin tid hentede han
sin udkårede i Norge, så det er ddr jeg
er født og opvokset, sammen med - na-
turligvis nok - Norske skovkatte.
Min uddannelse er indenfor kontorb-
ranchen og senere har jeg også fuldført
min musikuddannelse her i Danmark.
Hvad musik angår, så er det nok mest
blevet til kattemusik, specielt indenfor

de sidste 9 år, hvor jeg har haft race-
katte i form af Perser og Colourpoint,s
- men ddn form for musik er bestemt
ikke kedelig!
Mine øvrige interesser er mangfoldige,
hvorafjeg bl.a. kan nævne: Fotografe-
ring, tegning, lidt skriverier - måske i
vers-form, havearbejde (har aldrig
tid), alt dyreliv (har tidl. haft fugle-
opdræt), lægevidenskab, astronomi,
samt naturligvis kattens ve og vel.
For tiden har jeg 15 faste katte, pluds
»det løse<< i form af killinger. Af de fa-
ste katte, er der 4 avlshankatte, der bor
i »eget hus (helsårsisoleret)
m,/baghave«. De andre katte deler bo-
lig med os, - og det tør nok siges, der i
blandt er svært at finde en ledig plet at
betræde, - at den bedste stol i huset al-
tid er optaget, kender vel enhver katte-
ejer til! - Udover fri bolig, så benytter
misserne også et dertil indrettet katte-
værelse, når det er påkrævet.
Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at
jeg bestemt ikke er fejlfri! Jeg har mi-
ne laster. Bl.a. er jeg et typisk B-
menneske, hvilket bør tages hensyn til!
Desuden; Jeg ryger, drikker, kommer
nemt for sent, glemmer (så alt skal
skrives ned), hader husarbejde og
tandlæge, elsker mine katte og holder
af min mand, - men jeg er ærlig og
bander (næsten aldrig)!
Hvis min person som sådan kan accep-
teres, vil jeg med stor ihærdighed gøre-
mit bedste i arbejdet for JyRAK!

Konsulent for smitsomme
sygdomme - Studiekredskontakt

Flemming Waldu

Hej allesammen! Mit navn er Flem-
ming Waldu og jeg bor i en lille by der
hedder Langholt ca. l0 km. uden for
Æborg.
Jeg har fire persere og en burmeser, og
går meget op i katte i Jyrak, for at va-
retage nogen af de ting som interesse-
rer os allesammen. Jeg håber at vi får
et godt samarbejde om tingene, jeg
skal nok gøre mit til det.
Nu ved I lidt om mig, men vi kommer
forhåbentlig til at kende lidt mere til
hinanden i fremtiden.

Dagsorden

Referat fra B-møde

Referat af konstttuerende bestyrelsesmøde af-
holdt i Odense Kongreshus, den 22. oktober
1988:

Udstillingssekretær indland: Dorte Kaae
Udstillingssekretær udland: Paul Christensen
Suppleanter:
Præmiesekretær: Karen-Marie Petersen
Konsulent smitsomme sygdomme,
studiekredskontakt: Flemming Waldu

Konstitueringslisten sendt til FIFe, Felis Danica, Da-
rak og Racekatten den23. oktober 1988.
Vedr. Mona Mortensen sagen: Der var enighed i be-
styrelsen om, efter at sagen igen var blevet belyst på
den extraordinære generalforsamling, at idømme
Mona Mortensen 6. mdr's udstillingskarantæne,
gældende fra Kruså-udstillingen, den 11.-12. juni
1988. Dette meddeles Felis Danica.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. oktober
1988 hos Finn Laursen.
Formanden takkede for et godt møde, og ønskede
bestyrelsen et godt samarbejde fremover.

Alle nævnte bestyrelsesmedlemmer var tilstede på
mødet.
Referent: Hans Erik Jørgensen.

I
2
3
4

Konstituering
Konfirmering af Mona 'Mortensen sagen
Ny møde dato
Eventuelt

JYRAK's bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand: Hanne Sofie Sneum
Næstformand: Finn Laursen
Kasserer: Elena Neumann
Sekretær: Hans Erik Jørgensen
Stambogssekretær: Lise Damsgaard
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Japansk Bobtail
Oversot af Elisabeth Stronge

En lille siddende kreamikkat med
løftet pote og'et smukt silkehals-
tørklæde foran døren. Et traditio-
nelt symbol pd »lykke<< i Japan.
Hun blev fremstillet efter den be-
rømte Møneki Neko Sra Japan.

havde bedt om for meget. Ugerne gik. Endelig fik han
brev med et vidunderligt svar. Damerne havde ved fælles
kræfter fundet det, han ledte efter. Med brevet fulgte også
billeder og stamtavler af hans kommende katte.

Efter megen frem- og tilbageskriven kom der endelig be-
sked via telefonen: >>Vi er klar!« du kan hente dem den
20/6-86 i lufthavnen. Dagen oprandt. Han kunne hente
hunkatten Bessetti's Koki, amerikansk Gr.Ch., farve Mi-
Ke Harlekin (trevarvet), og hankatten Choneko Otosan
sort/hvid. Der fulgte også en dyrlægeattest, som bekræf-
tede at Bessetti's Koki var drægtig. Den 3117-86 fulgte
Furrayra's Cherry Blossom efter en amerikansk Champi-
on, farve Mi-Ke Harlekin. De to hunkatte var meget sky,
og selv idag er de en smule sky. Anderledes tog det sig ud
med hankatten. I det øjeblik han forlod sin transportkas-
se, annoncerede han sin ankomst til alle persere og de to
gamle siameserdamer med: »Her er jeg, fra nu af vil jeg
være chef, oC jeg vil blive her!« Alle katte, undtagen en
gammel perserdame der altid er en smule mistænksom, ac-
cepterede ham straks som noget helt specielt!.
Den27/7-86 kl. 5.15 blev Koki mor til fem killinger. Den
ene var meget svag og blev straks kørt til dyrlægen. Han
måtte desværre aflive den. Efter yderligere tre dage døde
endnu en killing. Den kunne ikke sutte selv; der blev prøv-
et med sutteflaske, men forgæves. Men de resterende var
tre sunde og raske killinger, der efter kun to dage åbnede
øjnene. De gjorde hurtigt fremskridt, og efter to uger
kravlede de ud af fødekassen, hvis moderen ikke var der.

Cherry skulle føde ca. den 28/8-86, men desværre abor-
terede hun. Da han stadig udvekslede breve med sine to
amerikanske kolleger, hørte de selvfølgelig om hans ulyk-
ke. Så glad blev han, da han hørte, at de ville forære ham
to killinger med samme afstamning som Cherry. Det var

Et af de nyeste opdræt i Europa under FIFe hedder Ja-
pansk Bobtails. Initiativtageren til dette opdræt her i Eu-
ropa hedder Rolf Voehringer. Med rnår§€ store og små
problemer fik han sit opdræt op at stå.

Efter l0 år med perseropdræt ønskede han at prøve no-
get nyt. Han havde gjort op med sig selv, at det skulle væ-
re en korthårskat - men hvilken? Pludselig en dag så han et
billede af en Japansk Bobtail, og han var solgt? Men hvor
skulle han finde en sådan kat?

Efter en ihærdig søgen i Europa måtte han konstatere,
at de ikke fandtes her. Han abonnerede på et amerikansk
katteblad. Her fandt han nogle adresser på folk, som op-
drættede Japansk Bobtail. Omgående skrev han til6 op-
drættere fordelt over hele USA. Efter ca. 8 uger fik han en-
delig svar fra to opdrættere fra hhv. Texas og New Jersey.
Brevene indeholdt nogle billeder og beskrivelser af derås
katte. Han blev så betaget af dem, at han skrev tilbage, at
han ville begynde et opdræt af Japansk Bobtail. Men der
fandtes ingen i Europa. Derfor bad han dem om at finde
nogle egnede katte til ham i Amerika.

Han havde eet stort ønske: to trefarvede hunkatte, der
var parret med en ubeslægtet han, samt en hankat, der ik-
ke var beslægtet med nogen af de andre. Han vidste, han

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

o
Opdræt af

farver.

le

S

ril

//

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

Telefon A4 54 55 47

Foto:
Gr. lnt. Ch. Dauphin van Coppelstock
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to søskende fra et kuld af Cherry's søster og hankatten,
som cherry var blevet parret med. Efter at de var blevet
enige om, at han betalte Vt af transportudgifterne, kunne
han hente dem i lufthavnen den ll/ll-86. Men de var sta-
dig uden navn. Opdrætteren Barbara Ramanos fra Los
Angeles overlod det til ham at finde navne til dem. Han
var så positivt overrasket over gaven, at han opkaldte dem
efter hende. Den rødlhvide hunkat hedder Barbara, og
hankatten hedder Romano.

Lille Sirikit og papøgøje.

Efter denne beretning er mange måske interesseret i at
få at vide, hvordan racen ser ud. Først pelsen. Den er ikke
længere end andre korthårskatte, undtagen halen. Det er
ikke måden, som pelsen vokser på, der giver ponponeffek-
ten, men hvorledes knoglen i halen drejer. Man må føle sig
frem med stor forsigtighed. Hvirvlerne er groet sammen,
men for at tillade nogen bevægelse er det kun muligt inde
ved kroppen og ude på halespidsen. Generelt siger man, at
længden fra kroppen til halespidsen bør være 5-7Vz cm. og
i udstrakt stand l}-l2Vz cm. Kattens særpræg er netop
den mangeartede/formede hale. Den byder altid på over-
raskelser ved en kattefødsel. Ifølge standarden bør pelsen
være semilang, blød og silkeagtig. Den får sjældent hår-
knuder. Plejen af dens pels er meget enkel. Den bliver badet
en eller to dage før en udstilling. På udstillingen er det til-
strækkeligt at børste den med en fin kam eller et ruskind.

Benene bør i sammenligning med kroppen være lange,
smalle og høje, men de må aldrig virke sarte og spinkle.
Bagbenene skal synligt være længere end forbenene. Krop-
pen skal være mellemstor, pæn og muskuløs. Den må ikke
udvise slaphed.

Øjnene skal være store, mere ovale med runde, men åb-
ne og vagtsomme og sidde lidt på skrå. Øjenfarven kan
være blå, gylden eller odd-eyed, men uanset hvilken farve,
skal den altid harmonere med pelsfarven.

Hovedet, ørerne og øjnene skal betragtes i sin helhed.
Selvom hovedet er langt og fintformet, danner det næsten
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en ligesidet trekant, høje kindknogler og et tydeligt afsnit
med knurhår. Næsen er lang med l0 parallelt fortløbende
linier fra næsetippen til øjenbrynene med et lille knæk i
øjenhøjde. Som helhed er ørerne store. De sidder langt
ude i en næsten ret vinkel på hovedet. Næsen virker mere
bred, men hverken spids eller flad. Næsten alle farver er
tilladt. Der findes de faste farveaftegninger, som sort/hvid
og rød (Mi-Ke), sort/hvid, rød/hvid (Calico) og tortie-
shell. Den eneste farve, som ikke er tilladt er den plettede
siamesertype og den agouti abyssinier.

Japanske Bobtails er intelligente katte. Deres nysgerrig-
hed gør dem sympatiske for mennesket. De snakker gerne,
og deres lyde kan spænde over en hel oktav. Normalt er de
rolige, undtagen i parringstiden og ved spisetiden, eller
når de kalder på deres killinger. De elsker børn og forliges
både med hunde og andre husdyr. De holder af at rejse,
men vil helst ikke være for længe alene hjemme. Netop
disse egenskaber gør dem til ægte familiemedlemmer.

Sluttelig skal I heller ikke snydes for legenden. Den for-
tæller, at en kat en aften kom ind i kejserens palads og rul-
lede sig sammen foran ildstedet. En glød faldt ud og satte
kattens hale i brand. Skræmt styrtede katten ud af palad-
set og op af vejen. Beklageligvis var alle de orientalske
bygninger opført af træ med papirvægge. Den skræmte
kat, der forsøgte at løbe bort fra ilden, løb fra væg til væg,
fra hus til hus, og pludselig havde den sat hele byen i
brand. Ved daggry var der intet tilbage af byen. Da kejse-
ren hørte grunden til katastrofen, blev han meget vred.
Han beordrede straks alle kattehaler afskåret, så historien
ikke skulle gentage sig. Dette er forklaringen på, at så
mange orientalske katte ikke har nogen hale.

RoA Voehringer med en perfekt Japansk Bobtail

Rolf Voehringer med en Joponsk Bobtoil med viftehøle.



Ayo's mysterium

Min tandtekniker sagde til mig forleden dag: »Et dyr
kan erstattes, men det kan et menneske ikke«. Jeg mener,
at hun ikke har ret, for både dyr og mennesker kan erstat-
tes, men det er ikke de sammen mennesker og de samme
dyr, - de mennesker og dyr, vi holder mest af, dem savner
vi naturligvis også mest - og sørger dybest over.

Den 18. maj forsvandt min lille Ayo ud af min tilværel-
se. Om formiddagen havde hun været ude i et par timer i
dejlig varme og strålende sol. Jeg sad i kørestol og kørte en
tur ud i haven, - så kom hun pludseligt farende og sprang
op i mit skød og vi kælede og snakkede, som vi plejer, da
det var middagstid, kørte jeg ind med hende på skødet. Vi
gik ud i køkkenet, og hun fik sig lidt at spise, - men ville så
ud igen, og jeg dumrian - lukkede hende ud - vejret var jo
så fint, og solen skinnede så dejligt - min mand og jeg spi-
ste til middag, og jeg gik hen for at hvile lidt - men pludse-
lig - kl. l3 kom der en voldsom angst og uro for katten ov-
er mig, jeg for op af sengen og ud i døren og kaldte, men
ingen kom. Da havde hun så kun været ude i 2 timer, 5 ti-
mer var højden, så tidsmæssigt var der ingen fare. Jeg blev
alligevel ved at kalde med mellemrum, idet jeg talte timer-
ne, åh, hvor VAR de lange, men da der var gået fem timer
uden livstegn, gik jeg i gang med at skrive sedler. Sidste år
var hun nemlig også forsvundet i fire dage og blev fundet i
en parkeret bil takket være sedlerne.

Jeg huskede så klart dagen i forvejen, hvor vi havde be-
søg af et par venner, som havde parkeret deres bil ude-
nfor. Da de skulle til at køre, kom manden ind til os med

Clean@t

katten i favnen og sagde »»Denne her vil I vist gerne behol-
de, den lå på førersædet i bilen« Jo tak, det ville vi da,
men om mandagen var det, lille Ayo forsvandt. Da jeg så
hende gå bort i solskinnet, anede jeg ikke, hvor stor en
sorg, der snart ville ramme mig.

Med ærlighed kan jeg i dag sige, at jeg gjorde alt, hvad
der var menneskelig muligt for at opspore hende. Men hun
er som sunket i jorden - og jeg har sørget og savnet nu i en
måned - hun kom ind i min tilværelse ved et mærkeligt til-
fælde - tvunget af visse omstændigheder måtte en dame
forære sine fire cremefarvede Burmeserkillinger på fire
mdr. bort, - jeg fik den ene, og da jeg i telefonen spurgte
damen:»» Hvad hedder katten?« Så svarede hun: Ayo....
og det er mit eget navn, derfor har jeg altid følt mig speci-
elt bundet NETOP til denne kat, som blev min elskede øje-
sten og bundforkælet. Desværre så meget, at jeg ikke kun-
ne modstå en hel uges utilfreds hylen efter at komme ud.
DEN svaghed betalte jeg DYRT.

Nu har der længe ikke været nogen pelskrave om min
hals om morgenen, når jeg vågner, - ingen har givet mig et
kaerligt morgenslik på kinden - ingen er sprunget op på mit
skød og har lagt sig til rette i min arm - og havde jeg dog så

bare haft en grav i haven, jeg kunne græde ved. Hun hed
Ayo - et navn, som er indisk og betyder: Den vidunderlige -
og ingen har vel navnet passet bedre på end min lille elske-
de, daglige glæde.

Der vil komme andre katte, men der ER nogen, vi elsker
højere end andre. Jeg elskede min lille navnesøster så højt,
at jeg glemte, hvad jeg selv har skrevet i forordet på min
egen kattebog: De er så skrøbelige, disse små væsener - vi
har dem idag, men i morgen er de måske borte.

Ayo Eg Poulsen
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Int.Ch.Taco Villa's El Paeso Blue
23b1.
21.08.87 Ltineburg CACIB, BIO,
NOMBIS. 16.04.88 Fredericia CA-
CIB, BIO. 11.06.88 Kruså CACIB,
BIO, BOX.
Ejer: Else Æ,rendal.

Int.Ch. Taco Villa's El Fawncy 23fa
16.04.88 Fredericia CACIB, Kaunitz
CACIB. 10.09.88 Ålborg CACIB.
Ejer: Marianne Roth.

Int.Ch. Cyanmist Silver Josephine 23sv.
24.01.87 Neumiinster CAC. 07.03.87
K.B. Hallen CAC,25.04.87 Nr. Sund-
by CAC CH. 05.03.88 Herlev CACIB.
11.06.88 Kruså CACIB. 13.08.88
Kaunitz-Verl CACIB. Danmarks før-
ste sølvabyssinier med titlen Int.Ch.
Nr. 2. i Europa.
Ejer: Hans Jeppesen.
Opdr. G. Wellbelove, England.

Championgalleriet

Int.Ch. Hieronymus Bobby 24.
13.08.88 Kaunitz-Verl. CACIB.
10.09.00 Ålborg CACIB. 01.10.88
Vallensbæk CACIB.
Opdr. og ejer: Hanne Bassøe.

Ch.Travellers chess. (29Chtbsp)
Chokolade plettet.
Juni 88 Kruså CAC, BIO, BIS, best of
best 3. Aug. 88 Kaunitz-Verl. CAC,
BIO, best of best 3. Sept. 88 Aalborg
CAC, BIO, BIS, best of best 2.
Ejer: Mette og Kirsten Foldager.

Gr.int.ch. og Int.pr. Casper af Fre-
denslund (29 Stbsp).
Okt. 86 Odense CAPIB. Sept. Hillerød
CAPIB. Aug. 88 Kaunitz-Verl. CA-
PIB.
Ejer: Mette og Kirsten Foldager.

Pr. Golden Butterfly af Greystoke 89
SD. 17.04.88 Fredericia CAP, NOM-
BIS. 12.06.88 Kruså CAP. 11.09.88
Æborg CAP.
Ejer: Annemarie og Per Loft.

Gr.int.pr. Havana Sphinx (29)
Havana, orientalsk korthår.
Nov. 87 Brno, CSSR. CAGPIB, BIS.
Feb. 88 Brøndby CAGPIB.
Marts 88 Fredericia CAGPIB, BIS.
Juni 88 Kruså CAGPIB.
Aug. 88 Kaunitz-Verl. CAGPIB, BIS.
Ejer: Mette og Kirsten Foldager.

Ch. Veronica af Clipper. l3b.BTP.
16.04.88 Fredericia CAC, BIO, NOM-
BIS. 11.06.88 Kruså CAC, BIO.
08. 10.88 Luxemburg CAC.
Opdr. og ejer: Karen-Marie Petersen.
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Ch. Tobomos Honey 5.
05.12.87 Frederikshavn CAC.
06.03.88 Herlev CAC. 16.40.88 Frede-
ricia CAC.
Ejer: Dorthe og Tom Schou.

Ch. Jente See-nuan l3c BP.
16.04.88 Fredericia C4C, I 1.06.88
Kruså CAC. 10.09.88 Alborg CAC,
BIO.
Opdr.: E. Ikjær.
Ejer: Gerda Andersen.

Int.Ch. Moonligh og Beerpiece 6a.
08.02.87 Herlev CACIB. 08.03.87 KB-
hallen CACIB. 09.10.88 Luxembourg
CACIB.
Opdr.: Bente Techau.
Ejer: Eve Østergaard.

Ch.Blue Felicity's Dream Girl"(29e).
12.06.88 Kruså CAC. 11.09.88 Alborg
CAC. 02.10.88 Vallensbæk CAC.
Opdr.: Anne Henriksen.
Ejer: Dorthe Kaae.

Ch. Mikkeline af præstegården l3b.rp.
f. 08.06.87.
16.04.88 Fredericia CAC, BIO, NOM-
BIS. 11.06.88 Kruså CAC. 10.09.88
Åborg CAC, BIO.
Ejer og opdr.: Inge Thysen.

Ønsker du at få din kat optaget her i
galleriet, behøver du blot at indsende
foto (med navn på bagsiden) frankeret
returkuvert, samt tid og sted for opnå-
ede titler. Det er ikke nødvendig at fo-
tokopiere bedømmelserne. 

CH.

-==-

Redaktionen ønsker
hermed alle læsere
en rigtig glædelig
jul samt et godt
og lykkebringende
Nytår.

-:=:=+
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Underskriftsin dsamling

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 a

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

12
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Pårettehylde
r lige fra starten

Hellige Birma ! Og så 3 af slagsen. Sunde,livlige og kraftige med masser af
spændende udfordringer omkring sig. Det stiller §tore kråv til kosten. så det
gælder om at komme på retre hylde lige fra starten. Med prescription Diet
p/d til killinger får din kat den bedst tænkelige start på sine 9 riv. uanset om
den er en stoh, tibetansk tempelkat eller en herlig, dinsk huskat.

Irrdholdet i Prescription Diet er videnskabeligt afbalancerer og rilgodeser alle
de krav, den aktive killings krop stiller.

Prescription Diet p/d har et 6get indhold af protein, umættede fedtsyrer og
vitaminer, som til fulde imødekommer de kiav, der stilles, når væksiog h6]
aktivitet følges ad. Desuden indeholder foderet n6jagtig de mængder
magnesium og øvrige mineraler, der er behov for - og ikke mere. prescription
Diet har en høj biologisk værdi. Det betyder, at katten udnytter foderet
optimalt og leverer mindre affpring.

Husk
Når du fodrer med Prescription Diet, skal du ikke fodre yderligere !

Prescriptio-n Diet-serien er ægte fuldkostprodukter, udviklet på baggrund af
mange års forskning og erfaring med både sygdomsdiæter og iuldk6it-
fodring. Tilpasset kattens alder og behov.

P:.4 {in dyrlæge om Prescription Diet - så har katten det godt.
Alle livene !

HiIIS Prescription I)iet.

E

z

I

Diætkost fra dyrlægen.

't3

ffi
r lii,,j iplir

1fr
flil tJ

J|flflffi



Danmarks smukkeste katteudstilling!

med en overbygget bro, store fuglevolierer og papegøjer

og andre spændende tropefugle, kæmpeakvarier med

rnlung. flotti og farverige fisk etc. etc., og ejeren ville med

glæde huse os gratis i en week-end.
Så langt, så godt. Invitationerne blev sendt ud, og til-

meldingeine kom jævnt ind. Ved sidste frist den 1. august

havde vi 50 tilmeldte katte og flere på ventelisten. I dagene

op til udstillingens afholdelse var der stor aktivitet' Burene

U[., t.nt.t i B-redal og aflæsset. Et katalog og håndbog- på

40 sider med mange gbde ård og tips samt racebeskrivelser

for alle de udstillede katte samt anoncer blev skrevet og

trykt, og naturligvis havde vi fået samlet en masse præm!;

.i tu.å.n og Knud gav både gratis grus og dåsemad til
samtlige bure. Fredag git Oet så løs! Mange, ja rigtig man-

ge -øåte op kl. 18.00 for at hjælpe med.at stille bure op'
knud og Kirl-Heinz var sågar startet allerede kl. 14'00'

Det er åej[gt med et så godt samarbejde, som giver et

skønt samminhold i studiekredsen. Allerede kl. l9'30 var
alt gjort klar.

iårdaemorgen: Dyrlægen kom allerede kl. 6.45, og fra
kl. 7.00liom en jævn strøm af glade udstillere, som var u-

trolige imponerede over »de lækre udstillingslokaler«'
Klofken 9.00 var alle de praktiske ting overstået, og plan-

tecentret havde nu åbent.
Vi havde fået lov til at låne stedets kantine, hvor vi hav-

de arrangeret brygning af kaffe og the samt køb af rund-
stykker, øl og vand, mod naturligvis en total oprydning'
Dette fungerede selvfølgelig også helt perfekt!

Di-Di Mølou's Nikoline beundres af Hanne Sofie Sneum
Ejer: Lone & Hans Erik Jørgensen

Ja, det blev det! - men hvordan gik det til??
En mørk februaraften besluttede man i studiekreds År-

hus at afholde en hobbyudstilling hen på sensommeren.
Det at finde egnede lokaler mente vi ikke var noget pro-
blem. Knud Krovang har fine kontakter til Arhus Skole-
væsen, og han havde allerede da vendt sit blik mod Nord-
gårdsskolen i Brabrand, som ligger i et meget tætbebygget
område med 12.000 til 15.000 mennesker indenfor en radi-
us af I km. Knud, Stisse, Gurli og jeg drog ud for at bese
lokaliteterne, de var helt i top - endda køkkenfaciliteter,
og skoleinspektørens godkendelse havde vi også, så det var
»»bare en formsag<< at få kommunens godkendelse af lånet
af lokalerne. Men ak! - så let skulle det selvfølgelig ikke
cå!

For - med al den allergi, som eksisterer i dag, har Århus
Kommune besluttet, at lån af lokaler ikke kan finde sted,
når formålet har »»noget med pelsdyr at gøre<<,

Ja, så stod vi der, vores grundlag var ligesom revet væk
under os. Vi havde på et senere møde ultimo marts i fæl-
lesskab sat en hel masse praktiske ting på plads, og nu var
gode råd jo dyre! Udsendelsen af invitationerne skulle af-
sted nu sammen med programmet for sidste halvår af
1988, og selvfølgelig var det også tæt på dead-line for
programoptagelse i Hvæssebrættet.

Men - der måtte da være et smart forretningsgeni, som
ville være i stand til at huse 50 katte for en week-end og så
samtidig lave >»buisness<< ud af det!

Ja, naturligvis, men så skulle beslutningen om at opgive
en entreindtægt også relateres til leje af lokaler, og ikke
lån, som vi havde sat næsen op efter. Entreindtægter be-
sluttede vi at skyde en hvid pil efter, da det absolut primæ-
re forhold med hobbyudstllingen var »»at fremme interes-
sen for kattehold - især racekatte<<, samt at vise vore
pragtfulde katte frem og ikke at score et evt. overskud på
en udstilling.

Lokaliteterne blev faktisk fundet pr. omgående. Her i
Egå, hvor jeg bor, har vi et pragtfuldt plantecenter, »»Plan-

torama 2000<<, ja, jeg vil nu også gerne beskrive det som et
blomstrende paradis med hængende haver, ønskebrønd

Si)sse Leiditz bedømmer Taco Villa's Gentiana
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Ejer: Lone Sørensen.
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Mis Plantorøma Bartel's Amadeus med sin eier Ingrid
Møldrup.

Vi havde inviteret Hanne Sofie som dommer på lang- og
semilanghår og Siisse på siam/OKH og ØKH. Endvidere
kom Helle Thomsen fra Viborg, som kørte pelspleje, hvil-
ket var særdeles vellykket. Såsnart der foregik noget i
dommerringen var der tykt af mennesker. Der var utrolig
mange besøgende, som var meget interesserede, mange
kom udelukkende på grund af vore misser; vi havde natur-
ligvis også sendt pressemeddelelser ud, som blev udsendt i
4 forskellige aviser her i Arhus-området, tillige med at
klubbens bomærke samt en deltekst, skrev.et af os, var
med i Plantorama's faste annonce lørdag i Århus Stiftsti-
dende.

Ja, det hele lyder til at være alletiders, og det var det vir-
kelig også. Ejerne af Plantorame ville normalt i en sådan
week-end, den næstsidste i en måned, have 2.000-3.000 be-
søgende kunder. Men i denne week-end kom der et sted
mellem 5.000-6.000! Ejerne var yderst tilfredse med vor
tilstedeværelse og var helt klart imponerede over, at race-
katte virkelig kunne trække så mange flere mennesker til.
Det gav stof til eftertanke!

Søndag kl. 18.00 pakkede alle vi glade udstillere sam-
men; ALLE havde præmier med hjem samt en hel masse
glade og begivenhedsrige minder. Da vi forlod lokalerne
omkring kl. 19.00 fik vi den besked af ejerne af plante-
centret:>>Og når I så kommer igen til næste år....!« Herligt
ikke!

Alle udstillerne var enige om, at det var en pragtfuld, u-
trolig travl, velbesøgt og vellykket udstilling, og iøvrigt
skal også nævnes, at de killinger, som var annonceret til
salg, naturligvis også blev solgt, og at vi absolut må genta-
ge denne succes til næste år.

Formålet med udstillingen var helt klart opnået: Vi hav-
de alle, såvel dommere som pelsplejer og udstillere ved
brug af vort snakketøj og stolte glæde ved fremvisning af
alle de dejlige katte, fået de besøgendes øjne op for, hvor
dejligt og absolut helt uundværligt det er at have katte i
huset!

Tilsidst skal nævnes, at vi har fået optaget en videofilm
af en varrighed på ca. 45. minutter af udstillingen samt ud-
arbejdet en mappe om alt det praktiske materiale omkring
planlægning og afholdelse af en hobbyudstilling, som med
glæde fremvises/udlånes til brug i andre studiekredse.

Lise Damsgøard, Egå

BURMESERE
FULDFARVEDE OG TORTIES

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

Avlshan:
INT. CH.
Dunvald's
Gay,27B

HUNTER KLIVAGER
Åxx Å Prur J,rsr* Aase og Ole Kliv ager

TonnuryEJ +9'ArsrEv ' DK-6800 Vtpos, V. Landevej 7 , 6800 Varde
Tetr.*052b9509 Tlf. 05 22 43 6l
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Børne-P.

Tillykke, tillykke med den virkelig vellykkede debut
ang. JYRAK's Børne-P.

Hermed en stor og varm tak til Lone og Hans E. Jørgen-
sen, der satte et effektivt og godt stykke arbejde på bene-
ne, for åbnes skulle den. Basta. Vi var desværre selv for-
hindrede i at kunne give fremmøde, pragtfuldt med initia-
tivrige mennesker. Også en stor tak til vores formand
Hanne Sofie Sneum, som har set meget velvilligt på ideen,
og som sørgede for papir og farver til ungerne og lign.
ting. En tak skal Lis og Jørgen Nielsen sørme også have
med på vejen, thi vi havde lovet at medbringe fjernsyn +
tegnefilm, som i deres overproppede bil medbringende
egne ting + I diamant samt ting til Perseren's stand, alli-
gevel kunne få et hjørne frit i.bilen, således at fjernsyn og
bånd ankom til udstillingen i Alborg. Resultatet af alt det-
te afstedkom en bragende succes ved denne, den første
børneparkering, hvor man bl.a. havde fået den geniale ide
at ophænge børnenes tegninger samt præmiere de bedste.
Lovning på, at de bedste også ville blive bragt i »Hvæsse-
brættet<< og hvilket barn vil da ikke blive pavestolt over

denne gunst, at få netop deres tegning offentliggjort i et
blad, som ellers er forbeholdt katte + ejere af disse. For-
sæt med denne gode ånd. Og til jer unge ude omkring:
HUSK det er helt op til jer selv, om den skal bestå eller ej,
der skal være visse regler, som skal overholdes, vedr. reg-
ler om opførsel og lign. ting, men dette bliver forhåbentlig
ikke svært vel?

OK vi ses i Odense med godt humør ikke? Vi vil så håbe,
vi næste gang og fremover kan få et rum med dør, dette
ville være fuldendt. Samtidig ville et ønske om »>badges« i
lighed med Jyrak's eget være en god ide. Dette skulle så
evt. sælges ved indgangen eller børne-P. plads. Man kun-
ne evt. udskrive en konkurrence ang. prydningen på »bad-
ges« blandt børnene. Et andet ønske er en henvendelse til
de voksne. Da I godt tilsyneladende kan bruge børne-P.,
må der også være mange flere, der vil give en hånd med,
bl.a. med indsamling af legetøj og ting, som så kan ligge
sammen med burparken. Så støt ungerne, få gode ideer,
det er ikke forbudt endnu, vel? Vær aktive, således får bå-
de børn, katte og vi selv en god week-end sammen, og det
skulle jo egentlig være det, som var vores oprindelige tan-
ke, og som også blev en realitet. Til slut endnu engang tak
til alle jer, som gjorde det muligt, som der har været behov
for i mange år, tror vi. Tak allesammen.

Louise og Kim Støuskjær
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Nu får I en hilsen
fra Haderslev

Her i ejendommen har vi altid haft katte. Det var fra
den tid hvor kattene fik mad fra levningerne, og killinger-
ne blev druknede, når der ikke var plads til dem. Killinger
blev født, bl.a. i min seng. Toiletbakker fandtes ikke, men
på en eller anden måde fandt de steder, der ikke blev opda-
get. Kunne vi få lov at beholde een killing var vi lykkelige,
for det gjorde ondt at se, den ulykkelige mor søge efter si-
ne børn.

Min mor var dyrevenlig, og min far var glad for at have
en musejæger i huset. Jeg var ungkarl til mit 4l år og hav-
de både hund og kat uden mindste besvær. Når jeg tænker
tilbage på, hvor selvfølgelig vi tre (hund, kat og jeg) kom
ud af det, kan jeg sommetider få den ranke, at jeg ikke på-
skønnede mis nok. Når jeg gik tur med hunden, kunne jeg
pludselig se mis følge med. Nu er det en selvfølge, at jeg
går tur med vores to katte. (Vi har ikke hund mere, p.g.a.
manglende tid).

Ikke mindst ved sommerhuset er det en fornøjelse at gå
langs stranden. Dernede får de lov til at >>strøjfe«, men
kommer hjem til spisetiderne. Selv når de skal på »potte<<
kommer de. (nu er de ved at fatte, at de rolig kan bruge na-

turen, når de gør pænt rent efter sig). Alle de andre glæder,
mankanhaveaf atbetragte>»rovdyrene«, kenderl jo. Så jeg
vil lade en lille pige fra Thyborøn, der har startet >»Missens
fanklub«, og som jeg har den ære, at være ÆRESMED-
LEM af, fortælle.

Viggo Ludvigsen

BOB med Sofie den første ssmt børn.

ANGETICA'S
Specialopdræt af siam/foreign white

Killinger lejlighedsvis til salg efter egne
avlshanner bl.a:

Gr. 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 Best in SHOW, 5 x NOMINERET, 6 x BIO.
Vinder af avlsklassen September 87.

Eur.CH. Angelica's Bambi nr.l på Tysklands Top Twenty.
Gr.Int.Pr. Angelica's White Etliott nr. 1. på Tysklands Top Twenty.
(Kastrat)

Mona & Jørgen Lund
Helde alt6 3
2791 Dragør

Ttf. 01 53 66 3t

17



Missens fanklub Kære Julie - Redaktionen vil gerne takke dig mange gange
fordi du ville fortælle os om Missens fanklub og ønske dig
held og lykke med klubben.

Her kan I se nogle dejlige eksempler på Julies kreative ev-
Redaktionen har modtaget et meget sødt og spændende

brev fra den 14 årige Julie Albeck, dir bor i Thyborøn. Ju-
lie har startet en klub, der kaldes Missens fankiub. Og hun
vil meget gerne fortælle Hvæssebrættet,s store og u-å læ-
sere, hvad det drejer sig om.

ner

TDO

GLA--PEL\
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Julie med missen Fon. M§^P"we,W
Kære Hvæssebræt!

Da jeg var ti år, startede jeg MISSENS FANKLUB. Det
var i november 1984, og der var to medlemmer. Dengang
var Missen ca. Vz år gammel. Der udkom et blad hveimå-
ned, hvor jeg skrev og tegnede om Missen.

I starten lavede jeg selv alle bladene i hånden, men efter-
hånden, som der kom flere medlemmer, blev det for be-
9yæ1ligt, og så fik jeg min mor eller far til at fotokopiere
bladene. Så kunne der også komme billeder i af Missen.

Det var mest nogle i min familie, der var medlemmer.
Min mormor og morfar var også medlemmer. De bor i
Haderslev, og kender Viggo Ludvigsen. De vidste, at han
havde to katte og tænkte, at han ville nok være interesse-
ret i Missens fanklub. Så de spurgte ham om det. Og han
sendte et brev til mig og meldte sig ind. Siden da hai han
sendt en masse breve og billeder til min klub. Så jeg har
gjort ham til æresmedlem. Nu har klubben ca. l0 medlem-
mer.

Med venlig hilsen
Julie
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En dejlig oplevelse at være dommer
på Jyraks udstilling i Kruså

Af Stephe Bruin (overs. Lise Damsgoard)

Juni måned er en dejlig måned, men for udstillingsar-
rangører kan den være noget drilagtig. Vejret i de nordlige
lande er ofte lidt ubestemmeligt; bliver vejret dårligt er det
fint for udstillingsarrangøren, for så kommer der mange
mennesker for at se på katte, men bliver vejret smukt, så
foretrækker publikum at tage til skov og strand for at ny-
de solen. Det var en meget afslappet og positiv oplevelse for
os dommere. Jeg håber ikke, at resultatet var for negativt
for klubbens kasserer.

For mig var det en tilbagevenden til den dejlige danske
natur, idet jeg tidligere har været dommer i Abenrå. Hvor
vidunderligt at befinde sig i et land, som har så stor lighed
med Holland, men alligevel så anderledes med bløde bak-
ker beklædt med såvel grønne som gule marker.

Udstillingen var velfungerende, og hallerne var behage-
ligt lyse og luftige. Jeg var så heldig at dømme kattene i
næsten fuld dagslys, p.g.a. tagvinduerne i restaurationen.
Jeg havde kun brug for kunstigt lys et par gange i forbin-
delse med bestemmelse af særlige pelsfarver. Rikke Jensen
og Lene Christiansen gik stewards for mig. Jeg var meget
glad for at se Lene igen. Hun er en dygtig pige og har et
godt tag på kattene, oC jeg tror, at hun har en fin fremtid
for sig i katteverdenen.

Jeg var meget imponeret af orientalerne. Det var dejligt
at dømme disse katte. De var ikke kun smukke, de havde
tillige et herligt temperament. Mange af dem var egnede til
nominering, og jeg føler, at disse katte skulle have været
bedømt af to forskellige dommere i stedet for kun een. Jeg
skulle se godt efter for blot at finde en lille fejl eller anden
detalje, inden jeg tog ud til nominering.

Til bedste voksen hunkat valgte jeg Hildegart Barth's
blå orientaler Alrune von Avathar. Denne dame (katten
naturligvis!) havde et helt specielt orientalsk glimt i sine
pragtfulde Erønne øjne, som virkelig betog mig. En yndig
pige, som ville have været mit valg til BIS, hvis pelsfarven,
havde været i orden. Den bedste pelsfarve havde Nielsen &,
Frydenlund med havanapigen Dan-Thai's Eliza. En vidun-
derlig chokoladefarvet pige! Af andre nomineringer skal
nævnes Inge-Lis Christiansen's tortiemaskede siameserl
Orplid's Angeldust (et imponerende navn) og tortie orien-
taleren Bellamis' Frecce Tricolore, ejet af Jesper og Dor-
the Kaae. Jeg har en særlig følelse overfor disse tortie ori-
entalere. I1972 planlagde jeg selv mit første kuld med min
Int.Ch. Kernow Thani (32b SP) og Int.Ch. Janosz von As-
sindia (29). Skønt kuldet var pragtfuldt, så fik jeg »>kun<<

en havanapige og to ebonydrenge. Genetikken er sommeti-
der drilagtig!

Som bedste voksen han valgte jeg Traveller's Chess, en

chokoladespottet orientaler, ejet af Mette og Kirsten Fol-
dager. En dejlig kat med et specielt fint mønster, en varm
chokoladefarve og en fin, kort, blød og tætliggende pels.

Dette kendetegn bemærkede jeg på næsten alle orientalere'
De havde superkort, tætliggende og blanke pelse. Har I en
speciel dansk opskrift på dette!

Kastraterne var også fine i typerne. Min favorit blev Ha-
vana Sphinx, ejet af Kirsten og Mette Foldager. Jeg ville
gerne have nomineret ham, men kunne ikke p.g.a. hans
blinkhinde - men han er en meget snuk kat! Helle
Poulsen's blå orientaler Ege af Fuga, mangler lidt af det
helt »>orientalske look<<, som Havana Sphinx har, men han
har til gengæld den længst tænkelige hale, så jeg skrev på
hans bedømmelse: >»Super længde, der er ingen ende på
den!<<

De yngste katte så meget lovende ud. Den jeg var mest
betaget af, specielt p.g.a. ørernes placering var Ha-Tikva
af Fuga, opdrætter og ejer Helle Poulsen. Der var en meg-
et yndig havanna, meget elegant endda, Gavotte af Fuga,
også fra Helle Poulsen, og en sød chokoladespotted kil-
ling, Nissen's Lucifer, som slet ikke mindede om Lucifer,
og som gav mig et vældig godt indtryk.

Jeg mødte to gamle favoritter, Gr.Int.Ch. & Pr. Casper
af Fredenslund (stadig meget spindende) og Allegret-
to's Diderik. Ja, hvor tiden dog flyver afsted. Jeg husker,
hvordan de tidligere nok så elegant spadserede i snor på en
dansk udstilling. Præsentationen af Eur.Ch. Chantina Ju-
stinian gav et godt indtryk, og alt hans afkom var absolut i
top.

Overvældet af siameserens og orientalerens skønhed var
jeg lige ved at glemme perserne, men jeg dømte de røde,
som jeg er meget betaget af. Min favorit og nominering fik
Int.Ch. Matlynes Mio, ejer Hanne Haibert. Men den vin-
dende CAC-pige var også meget yndig: Never Mind's Too
Hot To Handle, ejer Gitte Jensen. Jeg ved ikke, hvad Git-
te gør ved sine katte, men de er så lækre at have fat i.

Jeg dømte også bicolour: Black and white. En meget
smuk kat skal jeg nævne: Mona Lisa aus Berlin, ejer Gise-
la Trucks-Dickow. Denne kat er meget smuk i typen og
har det rigtige klassiske bicolour-mønster, men hun var af-
gjort for lille og killingagtig til at opnå et CAC. Jeg håber,
hun vil udvikle sig i den rigtige retning.

Stemningen var fin; alle udstillere på nær et par undta-
gelser var tilfredse med de opnåede resultater. Jeg er ked
af at have tilbageholdt et par enkelte certifikater, hovedsa-
gelig på katte, som ikke var typet nok for standarden. En
kat havde adskillige mindre fejl og manglede soignering,
en anden, født i 1986, var meget gammeldags i typen og
var hverken en spottet eller makreltabby orientaler. Så-
danne katte giver ofte problemer både til ejeren, domme-
ren og stambogssekretæren. Engang havde jeg en dejlig
siam-pige, hun var meget mørk, blållilla-masket! Selvføl-
gelig blev hun taget med på udstilling, og på hendes første
udstilling blev hun farvebestemt til at være blå af mr. Ros-
si. På næste udstilling blev det til lillamasket, og siden har
hun ikke været på udstilling. Jeg lod hende få to kuld,
hvilket jeg skammer mig over nu! Gennem en havanadat-
ter af hende og et siameser barnebarn så mange killinger
deres første dagslys. Hendes barnebarn havde samme far-
vefejl og blev alligevel Best in Show tre gange - een gang
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som blåmasket og to gange som lillamasket siameser. Det-
te beviser, at denne forkerte farve gik videre til hendes af-
kom. Denne lange fortælling for at påpege, at hvis man
har lignende katte med mønster- eller farvefejl, så lad væ-
re med at udstille dem. Det volder lidelser og kvaler både
for ejere og dommere. Dette fortalte jeg også til ejeren af
den spottede/makrel orientaler. Jeg fortalte hende også,
at hun burde købe en god typet killing og gå på udstiliing
med denne, hvis det var det, hun gerne ville. Hun svarede,
at hun ønskede at beholde sin kat, for hun holdt på meget
af den. Hvad mon hun troede, at jeg prøvede at bilde hen-
de ind? At hun skulle forære sin fejlfarvede kat væk. Selv-
følgelig ikke! Jeg er blot en dommer, men først og frem-
mest en katteelsker, som afskyr mennesker, som blot giver
deres katte væk, når de ikke er ønskede mere, fordi man
ikke kan udstille og avle på dem. Så fru Møldrup: Giv
Aramis et kæmpe-knus fra mig!

Jeg var glad for at se gamle venner. Susanne Bugge,
hendes datter og Mogens Østerby. Dejligt at vide, at han
stadig er »still going strong«, og som jeg bemærkede i ka-
taloget, at bag den bedste brunmaskede siameser lå hans
opdræt. Forresten kataloget - hvilken herlig id€! - og tillige
smart designet med billeder af opdræt og attraktive race-
beskrivelser. Det giver stof til eftertanke.

Jeg tilbragte nogle dejlige dage, både på udstillingen og
under festmiddagen lørdag aften, som var helt i den dan-
ske ånd: Hyggelig og afslappet, som jeg sætter så umåde-
lig stor pris på. Jeg tror, at netop Hanne Sofie's holdning
sikrer denne dejlige atmosfære.

Mange tak til værterne Hanne Sofie og Flemming; det
var en pragtfuld oplevelse at dømme på udstillingen i Kru-
så. Jeg håber snart at se jer alle igen.

Læserbrev

Jeg kunne godt tænke mig at spørge udstillingsledelsen i
Jyrak, hvordan det kan være, at den lader type- og stan-
darddommere, som fru Inge Nord og fru Mette Drolsum,
dømme de nye farver som lilla og chokolade, da vi jo alle
ved, at de har visse svagheder som dårlig øjenfarve, flad-
pande, svag hage og kinder, eftersom farverne er frem-
kommet via Colourpointen, da mange Colourpointer ne-
top bærer disse svagheder?

Nu er jeg kommet hjem fra Alborg-udstillingen, og jeg
har tænkt over situationen. Jeg ved godt, at det er meget
følelsesbetonet, når man bryder sammen, fordi man ikke
får CAC på sin kat, men må nøjes med Exl.

Jeg plejer aldrig at kritisere andres katte, men denne
gang bliver jeg desværre nød til det, da jeg føler mig noget
vraget! Jeg havde min chokolade perserhan på 14 måneder
med, hans bedømmelse var super - på nær for flad pande,
for lidt stop, for svage kinder og hage. Jeg må her tilføje,
at der var en chokolade-pige med endnu mindre stop, end-
nu længere næse, gulgrønne øjne, svagere kinder og svag
hage, den fik også Exl uden CAC, det er her min harme
opstår; hvordan kan disse to katte sidestilles? Jeg forstar
det ikke.

Kære dom.mere - vær dog lidt fleksible, når I dømmer
de nye farver, vi har jo ikke haft tid til at arbejde med dem
endnu?

Desuden mener jeg, hvis fru Inge Nord kan fremvise en
bedre chokolade perser, der lever op til perserstandarden,
bøjer jeg mig og siger undskyld, men jeg tvivler - jeg har
ikke set nogen endnu.

Birgitte Møldrup

FELIS DANICA'S
regler for kåring af
årets katte i Danmark.
TOP 10 - for voksne katte (d.v.s. katte over 10 mdr.)
TOP 10 - for ungdyr/killinger (d.v.s. katte mellem 3-10
mdr.)
TOP 5 - for kastroter (d.v.s. kotte som er kastreret, over
I0 mdr.)

For at deltage i konkurrencen, skal følgende
opfyldes:
l: Katten skal have en FELIS DANICA stamtavle.
2; Du skal være medlem af en FELIS DANICA til-

sluttet hovedklub.
3: Voksne og kastrater skal have deløget på mindst 8

Internationale FIFe udstillinger. (d.v.s. at der skal
medsendes 8 resultater).

4: Ungdyr og killinger skal have deltaget på mindst 5
Internationale FIFe udstillinger. (d.v.s. at der skal
medsendes 5 resultater).

5: Tilmeldingsseddel. Kopier af bedømmelser og dip-
lomer skal være FELIS DANICA i hænde senest 5.
maj.

Konkurrenceåret løber fra l. maj til 30. april året efter.
Kun resultater opnået på Internationale FIFe udstillinger
kan medregnes. Vindere af FELIS DANICA konkurren-
cen, vil blive hædret på FD udstillingen i juni måned sam-
me år.
Point opnået som killing og ungdyr, kan kun bruges i den
gruppe, altså resultater opnået i mellem 3 mdr. og l0
mdr., kan kun bruges i TOP l0 for ungdyr/killinger.

Point system:
(obs. kun højeste placering medregnes, fra hver udstilling)
BEST OF BEST nr. I 135 point
BEST OF BEST nr. 2 133 point
BEST OF BEST nr. 3 l3l point
BEST IN SHOW voksen-ungdyr-killing-kastrat 130 point
Best modsat køn voksen-kastrat 125 point
NOMERING llOpoint
BIO l00point
CACE-CAPE 97point
Ærespræmie i Euro. klasserne !b pornt
CAGCIB- CAGPIB 96point
CACIB - CAPIB 95 point
CAC - CAP - EX I Ungdyr-killing 93 point
EX I + certificat i Grand klasserne 92 pornt
EX I + certificat i Campion/Premier klasserne 9l point
EX I + certificat i Abne klasser 9Opoint
ØvÅgeBX 88 point
Øvrige 0 point

Killinger netop nu
2 hanner og I hun (brunt. brunt m. hvid og tortie-
tigret med hvidt.)

Pris: 2.500,00 kr.
H.P. Gade, Ny Kongevej 27, 5000 Odense C.
Tlf. 09 t4 64 26.
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Skema til årets katte i f)anmark
og årets katte i JYRAK
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Jeg har læst en bog
- og den var så god, at jeg gerne vil anbefale den til an-

dre. Det drejer sig om »Kattesaga<< af Ebba Torstenson.
Bogen ser uprætentiøs ud, og der er ingen billeder i den.

Til gengæld er indholdet så godt, at bogen rangerer højt
på min private top 10 over kattebøger.

Ebba Torstenson fortæller om sit liv med katte gennem
l0 år. Det starter med, at hun i sin have ser en lille sort-
hvid hunkilling med et bronzegyldent blik. Egentlig vil de
ikke have kat i huset lige på det tidspunkt, men den lille
kat vil det anderledes. Den adopterer bogstavligt talt for-
fatteren, og der opstår et fantastisk nært forhold mellem
de to. Senere kommer der killinger, og nogle af killingerne
får lov at blive i huset, men for forfatteren bliver den før-
ste kat ved med at være KATTEN.

Det, der gør bogen til noget særligt, er, at Ebba Torsten-
son dels er en vældig god iagttager og dels, at hun kan
skrive om sine iagttagelser på en præcis og levende måde.
Hun er også forfatter af profession, og det fornægter sig
ikke. Man lærer alle de katte, hun skriver om, at kende
som personer, som hun selv udtrykker det. Mange gange i
løbet af bogen kunne jeg genkende noget fra mine egne
oplevelser med katte og tænke: ja, det var lige præcis så-
dan, det var! Men jeg lærte også nyt om kattens væsen og
væremåde.

»Kattesaga« anbefales altså på det varmeste. Den ud-
kom i 1987 på Ebba Torstensons e*et forla*'*.rsten 

Kaae

KATTESAGA-fortælling. 111 sider. ll0,- kr. Abonne-
ment 66,- kr. Alle bøger sendes portofrit. Alle priser er in-
klusive moms. skriv efter brochure med bestillingskupon
og oplysninger om kommende udgivelser til: Ebba Tor-
stenson, Bjerglond, Hee, 6950 Ringkøbing.

Katten der kom ind i Varmen
Af: Clevelond Amory
Pris: 168,00

En juleaften indfanger Cleveland Amory en såret og ud-
sultet vildkat og tager ham med hjem i varmen. Katten,
der er hvid, får navnet Isbjørn, og han er endnu mere sin
egen, end katte er flest. Han overtager ikke bare Cleveland
Amorys hjerte og hengivenhed for lidende dyr, men sætter
sig straks på deres fælles hjem. Gennem alle de fredelige
uoverensstemmelser, som forekommer i hverdagen, finder
Isbjørn og Amory deres helt specielle omgangsform.

Katten der kom ind i varmen fortæller om, hvordan Is-
bjørn (19 cm) og Cleveland Amory (på 190 cm) står øje
mod øje i konfrontation om alle vigtige anliggender. At
komme, når der bliver kaldt, at sluge en pille, at gå i bad,
få_ motion og tabe sig, tolerere fremmede, det væri sig dyr
eller mennesker. Og ni ud af ti gange er det katten deivin-
der.

Kotten der kommer ind i vormen er bogen om den særli-
ge kat og om alle katte. Den vil henrykke enhver, som ejes
af en kat eller af et andet fornuftigt husdyr.

Denne bos MÅ du forære dig silv, og ått, du vil glæde
ekstra. God fornøjelse.

a2 c'H'

Boganmeldelser

Børnebøger:

Kat på egne Yeje
Voksen-roman om et katteliv.
Af: A. N. l4tilson
Oversøt fra Engelsk af Birte Svensson.
167 s. kr. 195,-. Forlaget: Centrum.

Katten Pjuskhales livshistorie er en underholdende og
gribende beretning fuld af humor, spænding og både rø-
rende og chokerende begivenheder. Vi møder et helt galleri
af uforglemmelige katte - men også >>skurkene<<, »de to-
benede<<, hvis vanvid spænder lige fra at kaste katte ud ad
bilvinduet på motorvejen - og til forsøgslaboratoriernes
gruopvækkende pinsler. »Et katteliv er fortællingen om
en uendelig og uforklarlig række tab<<, lyder Pjuskhales
konklusion.
, Det er bestemt ikke en bog, du skal forære til en gammel

tante - eller sød mor som julegave. Men læs den selv, den
er meget tankevækkende. Især i disse for katte så barske
tider' tænk bare på Buster sagen' 

chartotte Heiberg

Aja Dobbo
Af: Charlotte Reuter
Illustreret af Svend Otto S.
164 sider, pris 128,- kr.
Forlog: Branner & Korch.

Charlotte Reuter er gift med forfatteren Bjarne Reuter.
Bogen er den første i en planlagt serie om racekatten Aja
Dobbo, der bliver baggårdskattens konge. Forfatteren har
levet sig glimrende ind i kattenes verden. Kattene ender
med at blive så menneskelige figurer, at det næsten sker, at
man glemmer, at det hele drejer sig om katte. Man møder
også den gamle hund Noah, med hvem Aja Dobbo knytter
et varmt - nødvendigt venskab. Det er en fængende, spæn-
dingsfyldt, morsom og rørende historie.

Den første bog om Aja Dobbo slutter, lige da den store
kat bliver voksen og aner, at han en dag vil blive den
mægtigste kat. Konge over de vilde katte. Alle børn kan
glæde sig over denne elskrevne historie. Og mange voksne
for den sags skyld. Rigtig god fornøjelse.

Charlotte Heiberg

Venner
Af: ÅEe Eriksson
Forlaget: Gyldendol, pris. 118,- kr.
Oversat frø syensk af Else M. Haugaard.

Billedbogens figurer, hankatten August, hunkatten Met-
te og hunden Frida, er venner, der bare har det dødskægt
sammen. Men ikke bare det, venner lader aldrig hinanden
i stikken, men hjælper hinanden. Tegningerne er helt fan-
tastiske lækre og levende. En helt igennem sød bog for
små og store katteelskere. 

C.H.



Uddrag af bogen
Vores kat r sund med homøopati

Ved dr. med. vet. H.G. WoW
Oversot af: Birgit Semak

Gamle katte
Ikke kun mennesker, men også kattene bliver nu om

stunder ældre, end de gjorde før i tiden. I gennemsnit op-
når de en alder af 12år, og ved god pleje endda l6til20er.

Spørgsmålet stiller sig, om regelmæssig indtagelse af
homøopatiske midler kan forlænge kattens liv? Det er
;vært at bevise, at regelmæssig indtagelse af medicin kan
forlænge livet, da ingen på forhånd med sikkerhed kan vi-
de, hvcrnår tiden er udløbet. Med sikkerhed kan man med
udvalgte lægemidler give katten en god alderdom uden
svære sygdomme.

Hjerte og nyrer er de organger, der har størst betydning
for kattens velvære i alderdommen: Kraftigt blodomløb i
hele kroppen, takket være en aktiv hjertemuskel. Ligeså
vigtigt er det at animere den i alderen dårligere nyrefunk-
tion. Forebyggende behandling af dårligere syn og hørelse
er også nødvendig.
ARNICA 2000: I gang om ugen til katte, der har langsom
reaktionsevne. De er trætte og matte, falder sommetider
omkuld. Arnica sørger for kraftigt blodomløb.
MERCURIUS 200: I gang om ugen til gamle katte, der
drikker meget, og derved fremviser tegn på en nyreskade.
CALCIUM CARBON D 12: I GABE daglig i flere uger til
katte, der selv om de er oppe i årene, er overvægtige og
træge, og som viser begyndende alderdomsbetinget stiv-
hed i kroppen.
CALCIUM FLORATUM D 12: I biokemisk GABE til
katte, der viser stærk dannelse af knuder i pelsen, samtidig
med afmagring, samt aldersbetinget stivhed. Gives 3 uger i
træk hver 3. måned.
BAR. CARB. D 4:2 gange daglig til gamle katte, der af og
til glemmer, hvor toilettet befinder sig, og derfor bliver
urenlige. Disse katte har også ofte hudproblemer, som
eks. fedtknuder o.lign.

Forstoppelse
Katte, der kan leve et naturligt liv, lider sjældent af for-

stoppelse. De får rigelig motion og spiser snart her snart
der, hvad de finder og har brug for. Men - mange katte må
Ieve i storbyer uden at kunne bevæge sig frit omkring.

Her kan afføring blive et problem, især hvis den kun
udskilles hver 3.-4.-8.- eller måske endda kun hver 10.
dag. Især ældre katte lider ofte af forstoppelse.

Man bør være meget opmærksom på, at kattens toilet-
besøg er reglemæssige. Er tyktarmen først overbelastet
p.g.a. sammenklumpninger af afføring, får den sjældent
sin natur tilbage og vil derefter være et »»område med for-
ringet modstandskraft<<.

Forstoppelse behøver ikke at være farlig, hvis den kun
forekommer en sjælden gang. Rå lever, mælk, fløde eller
sardinolie hjælper som regel. Hvis disse ting ikke hjælper,
råder en skefuld olivenolie som regel bod på problemet.
Kraftig børstning af pelsen især på maven samt leg aktiv-
ere fordøjelsen.
Bliver en akut forstoppelse ikke behandlet rettidigt, kan
tyktarmens omfang øges så kraftigt, at lammelser kan
blive følgen. Herved bliver maven så kraftigt opspilet, at
der kan fremkomme tryk på urinlederen, således at urinen
ikke kan passere fra nyrerne. Opkastning, lammelser i
bagkroppen, ja selv døden kan blive følgen.

Hvis katten ikke kommer af med afføringen hver- eller
mindst hver anden dag, kan man anvende et af nedenan-
førte midler, der har vist sig at være særdeles virksomme.
Ved akutte tilfælde I GABE hver anden time, indtil be-
dring indtræffer. Ved få farlige situationer 2-3 gange dag'
lig. Disse midler fører tarmen tilbage til dens normale
funktion, og er derfor ikke »afføringsmidler«.

Tunge, langsomme, magelige kattetyper, der kan lide
at spise meget, og som følge af mangelfuld motion også er
overvægtige. Katte, der kun har afføring når de får mælk
eller fløde. Disse typer bliver hjulpet med: CALCIUM
CARBONIUM D 12. Det regulerer afføringen, og ofte an-
dre problemer som f.eks. kalkmangel.

En anden kattetype, er ligesom føromtalte træg, men
dertil også flegmatisk, tung i det, samt sørgmodig, ængste-
lig og skræmt. Pelsen er tør, ru og skør. Man ser eksemer,
der udskiller et sekret, der ligner honning og er klæbrigt.
Der forefindes misvækst af kløerne, bylder og sårskorper
på huden, samt ildelugtende sved på trædepuderne. Disse
ting behøver dog ikke findes på katten samtidig. Til be-
handling af ovennævnte vælger man: GRAPHITES.

Katte, der hyppigt besøger toilettet, og efter megen an-
strengelse kun afsætter en lille smule hård afføring har
brug for: NUX VOMICA.

Der findes også katte, hvis forstoppelse er meget pine-
fuld, og hvor afføring kun finder sted under store anstren-
gelser. Hvis man derefter studerer afføringen, forekom-
mer >>pølserne« at være af et alt for stort »kaliber« til et
dyr af den størrelse, og ikke kun det- de er også hårde og
tørre. Dette tilfælde behandles med: BRYONIA.

Lægemidlet gives patienten indtil bedring tydeligt frem-
går, hvilket godt kan vare op til 14 dage. Er det hidtil
svækkede fordøjelsessystem reguleret og harmoniseret,
har kroppen ikke brug for lægemidlerne mere. Skulle kat-
ten alligevel mod forventning få tilbagefald, tilsætter man
maden I GABE I gang daglig i en periode.

Vedholdende forstoppelse medfører opkastning, appe-
titløshed og apati. Når den hærdede afføringsmasse tyde-
ligt kan følges udenpå bugen, bør man lave lavementer
med en fysiologisk saltopløsning: 1 spiseske salt til I litter vand.

Ved lamrnelse af tarmen, kan den sammenklumpede af-
føringsmasse ikke følges udenpå bugen. Bevægelser i tar-
men kan ikke registreres. Hele systemet virker dødt. Her
benyttes midlet: OPIUM 30 som GABE eller injektion.

Ordforklaring:
GABE - I tablet eller 50-10 dråber eller 5-10 korn, alt ef-

ter, hvilket præparat der benyttes.
Skal medikamentet via slimhinderne straks nå ind i blo-

det, bør man knuse tabletten mellem to teskeer og stryge
pulveret på tungen med en fugtig finger. Det evt. resteren-
de pulver smøres på kattens poter, der straks vil slikke det
i sig.

Dråber gives direkte eller fortyndet med vand med en
engangssprøjte i mundvigen eller kommes i lidt fløde, så
katten kan drikke det.
Korn eller den knuste tablet kan også kommes på et stykke
kød, såfremt patienten har en god appetit.
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Billeder fra Åhorg udstillingen
den 10. r 11. september 1988
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Udstillin g sresultater
Aalborg L0.-LL. september 1988

BEST OF BEST 1:
Nr. 53 Diamond Star van Prodana. Opdr. 3, han.
Ejer: Jørgen Jensen.

BEST OF BEST 2:
Nr. 576 Ch. Travellers Chess. Opdr. 29ChTbsp, han.
Ejer: Mette og Kirsten Foldager.

BEST OF BEST 3:
Nr. 351 Løvehulens Janus. Opdr. I3MCBW, han
Ejer: Birgitte Filipsen.

BEST OF BEST 4:
Titirangis Domino. Opdr. 33, han
Ejer: Elena Neumann.

Nr. 179 DK Vaskajo Snubby. Opdr. l2aBL. Ejer: Nils
Jørgensen.
Nr. 169 Harmony af Grafitty. Opdr. l2a. Ejer: Bente &
Leif Henriksen.
KASTRATER HUNNER:
Nr. 204 De Gazau's Supreme. Opdr. 13. Ejer: Ingå Mik-
kelsen.
Nr. 32. Pr. Anino's CiCi. Opdr. 2a. Ejer: Gitte Bejstrup.
UNGDYR:
Nr. 36 Åben-Face of Melampus. Opdr. 2a, hun. Ejer: Gre-
the Kyk.
Nr. 11 Tabaqui Floweres in my Dream. Opdr. l, hun.
Ejer: Peter Mikkelsen.
Nr. 262 Abial P af Stapris. Opdr. l3bCrp, hun. Ejer: Ka-
ren Villadsen & John Olesen.
KILLINGER:
Nr. 60 It's a Diamond van Prodana. Opdr. 3, han. Ejer:
Lis & Jørgen Nielsen.
Nr. 195a Celestine von Leerbeck. Opdr. l2aCr, hun. Ejer:
Susanne Christensen.
Nr. 2l6a Bonja af Perikles. Opdr. 13, hun. Ejer: Annie G.
Hansen.
Nr. 199 Galapago's Moby Dick. Opdr. l2aH BL, han.
Ejer: Gitte Bundgård.

BEST IN SHOW SEMILANGHÅN:
BIS nr. 351 Løvehulens Janus. Opdr. I3MCBW, han.
Ejer: Birgitte Filipsen.
BOX nr. 292DK Lani's Anna-Bell. Opdr. l3c SP. Ejer:
Ellen Larsen.
UNGDYR nr. 3l8a Oba D'artagnan. Opdr. l3NF B, han.
Ejer: Sonja E. Knudsen.
KILLING nr. 319 White Night's Felis Jubatus. Opdr.
13NFB, hun. Ejer: Kim og Anette Agerbak.
VETERAN nr. 359 Sofie's Leonara Christine. Opdr.
l3cBp, hun. Ejer: Hanne Sofie og Flemming Sneum.
BEDSTE KULD nr. 361 Trondhjem's kuld. Ejer: Kim og
Anette Kryger.
VINDER OPDR,IET nr. 358 Løvehulen. 94,66 point
v/Rita Henriksen.

NOMINEREDE SEMILANGHÅR:
HANNER:
Nr.35l Løvehulens Janus. Opdr. l3MCBW. Ejer: Birgitte
Filipsen.
Nr. 33la Løvehulens Koh-I-Noor. Opdr. l3MC A. Ejer:
Susanne Schimmel.
HUNNER:
Nr.292 DK Lani's Anna-Bell. Opdr. l3c SP. Ejer: Ellen
Larsen.
UNGDYR:
Nr. 318a Oba D'artagnan. Opdr. l3NF B, han. Ejer: Son-
ja E. Knudsen.
Nr. 334 He vengift Sweet Bongo. Opdr. l3MC A, han.
Ejer: Evald Gregersen.
Nr. 347 Løvehulen's Luckey. Opdr. l3MC B, hun. Ejer:
Rita Henriksen.
KILLINCER
Nr. 319 White Night's Felis Jubatus. Opdr. I3NFB, hun.
Ejer: Kim og Anette Agerbak.
Nr. 316 Balou Felis Ferox. Opdr. 13 NFAW, han. Ejer:
Ole Westermann.

I
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BEST IN SHOW LANGHÅR:
BIS nr. 53 Diamond Star van Prodana. Opdr. 3, han.
Ejer: Jørgen Jensen.
BOX nr. 92 Dareio§ Miltia. Opdr. 6, hun: Ejer: AnetteZa-
karia.
KASTRAT HAN nr. 8 Int.Ch. Jelle's Lucky Luke. Opdr.
l. Ejer: Linda & Søren Jelle.
KASTRAT HUN nr. 204De Gazau's Supreme. Opdr. 13.
Ejer: Inga Mikkelsen.
UNGDYR nr. 36 Åben-Face af Melampus. Opdr. 2a, hun.
Ejer: Grethe Kyk.
KILLING nr. 60 It§ a diamond van Prodana. Opdr. 3,
han. Ejer: Lis & Jørgen Nielsen.
VETERAN nr. 272 Ch&Pr. Virak's Black Hassan. Opdr.
l, han. Ejer: Vibeke Jelle.
PENSIONIST nr. 275 Virak's Silver Diavolo. Opdr. 7,
han. Ejer: Jean Price.
BEDSTE KLUD nr.290 van Grebst kuld. Ejer: Leslie van
Grebst.
VINDER AVL nr. 279 Ch. Lien's Anchorman. Opdr.
l3bSP. 96,3 point. Ejer: Karen Villadsen og John Olesen.
VINDER OPDRÆT nr.287 Stapris. 95,5 poinr v/Karen
Villadsen og John Olesen.

NOMINEREDE LANGHÅR:
HANNER:
Nr. 53. Diamond Star van Prodana. Opdr. 3. Ejer: Jørgen
Jensen.
Nr. 106 Ch. Golden Baliose af Greystoke. Opdr. 8gSD.
Ejer: Lotte Heiberg.
Nr. 103a Pepper's Harbie. Opdr. 8a. Ejer: Erhard Hen-
ning.
HUNNER:
Nr. 92 Dareio's Miltia. Opdr. 6. Ejer: Anette Zakaria.
Nr. 233 Misty Brown's Yvette. Opdr. l3b BP. Ejer: Karen
Larsen.
Nr. 30 Galapagos Manafique. Opdr. 2a. Ejer: Bente pe-
dersen og M. Jensen.
Nr. 267 Midial P. af Stapris. Opdr. l3b BTP. Ejer: Karen
Villadsen & John Olesen.
KASTRATER HANNER:
Nr.8 Int.Ch. Jelle's Lucky Luke. Opdr.l. Ejer: Linda &
Søren Jelle.

I

I
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BEST IN SHOW ØK}J:
BIS nr. 4T4Titirangi's Domino. Opdr. 33, han. Ejer: Ele-
na Neumann.
BOX nr. 447 Taco Villa's Gentiana Blue. Opdr. 238L.
Ejer: Lone Sørensen.
KASTRAT HAN nr. 371 Int.Pr. Tanholdt Gorm. Opdr.
16. Ejer: Søren Thomsen.
KASTRAT HUN nr. 376 Gr.Int.Ch. Dunvald's Blue Nata-
sja. Opdr. l6..Ejer: Erik og Yvonne Larsen.
UNGDYR nr. 423 Bernard af Punica. Opdr. 23, han.
Ejer: Ulla Lohmann Jensen.
KILLING nr. 438 Dylon af Oddershede. Opdr. 23a, han.
Ejer: Lene Oddershede.
VETERAN nr.482 Eu.Ch. Kianda's Asterix. Opdr. 23a,
han. Ejer: Lis R. Friis.
BEDSTE KLUD nr. 486 Hunter's Kuld. Ejer: Ann og Pal-
le Jæger.
VINDER AVL nr. 479 Eu.Ch. Kianda's Asterix. Opdr.
23a, han. 93,00 point. Ejer: Lis Rhymer Friis.
VINDER OPDRÆTZ nr. 480 Dunvald -91,25 point v/Erik
og Yvonne Larsen.

\OMINEREDE ØKH:
HANNER:
Nr, 474 Titirangi's Domino. Opdr. 33, han. Ejer: Elena
).Ieumann.
).Jr. 453 Int.Ch. Pencena Ebony. Opdr. 27. Ejer: Mia
Christernson.
\r. 429 Eu.Ch. Taco Villa's Cæsar. Opdr. 23a. Ejer: Tina
og Finn Spendler.
HUNNER:
Nr. 447 Taco Villa's Gentiana Blue. Opdr. 2381. Ejer: Lo-
ne Sørensen.
\r. 459 Ch. Amazing Amazone of Stenius. Opdr. 27b.
Ejer: Steen Nielsen.
Nr. 369 DK Torsani's Black Debbie. Opdr. 15. Ejer: Ver-
ner Bødker.
KASTRATER HANNER:
\r. 371 Int.pr. Tanholdt Gorm. Opdr. 16. Ejer: Søren
Thomsen.
\r. 409 Pr. Ghandi Kadinsky. Opdr. l6a. Ejer: Joan El-
linghaus.
\r. 405 Aura Stefanie. Opdr. l9E btch. Ejer: Poul E.
Christiansen.
KA.STRAT HUNNER:
\r. 376 Gr.Int.Ch. Dunvald's Blue Natasja. Opdr. 16.
Ejer: Erik og Yvonne Larsen.
\r. 412 Bitsjokva af Grænselandet. Opdr. l6a. Ejer: Kir-
rtern Kaae.
UNGDYR:
\r. 423 Bernard af Punca. Opdr.23, han. Ejer: Ulla Loh-
rann Jensen.
\r. 461 Innocent Girl of Stenius. Opdr. 27b, hun. Ejer:
iteen Nielsen.
{ILLINGER:
r.r. 438 Dylon af Oddershede. Opdr. 23a, han. Ejer: Lene
fddershede.
rr. 385 Caboel van Jadeja. Opdr. 17, han. Ejer: Karina
lehrendt og Jørn Frandsen.
r:. 362c Sensation's Maradonna v. Koog. Opdr. l2EXa,
:an. Ejer: M. & D. Knobloch.

BEST IN SHOW SIAM/OKH:
3lS nr. 576 Ch.Traveller's Chess. Opdr. 29ChTbsp, han.
:_rer: M. & K. Foldager.
IOX nr. 504 Bellami's Soft Ice. Opdr. 24. Ejer: Anne
{enriksen.

KASTRAT HAN nr. 546 Gr.It.Pr. Havana Sphinx. Opdr.
29. Ejer: M. & K. Foldager.
KASTRAT HUN nr. 534 Bellami's Lucinda. Opdr. 32b
SP. Ejer: Dorthe og Jesper Kaae.
UNGDYR nr. 548 Gavotte af Fuga. Opdr. 29, hun. Ejer:
Helle Poulsen.
KILLING nr. 578a Rumba Zaem. Opdr. 29Chtbsp, hun.
Ejer: Henrik Jørgensen.
VETERANnT. 585 [nt.Pr. Allegretto's Diderik. Opdr.
32Sp, han. Ejer: Inge Gesna.
VINDER AVL nr. 580. Eu.Ch. Chantina Justinian. Opdr.
29, han.94,6 point. Ejer: Mette og Kirsten Foldager.
VINDER OPDRÆT nr. 583 Bellamis v,/Dorte og Jesper
Kaae. 95,7 point.

NOMINEREDE SIAM/OKH:
HANNER:
Nr. 576 Ch. Traveller's Chess. Opdr. 29Chtbsp. Ejer: M.
& K. Foldager.
Nr. 537 Indigo Tuan. Opdr. 32 SP. Ejer: Vibeke Holm
Andersen.
HUNNER:
Nr. 504 Bellamis Soft Ice. Opdr.24. Ejer: Anne Henrik-
sen,
Nr. 537 Ch. Dan Thai's Tabby Do-Do. Opdr. 328P. Ejer:
Annemette Nielsen og Carsten Frydenlund.
KASTRAT HANNER:
Nr. 546 Gr.Int.Pr. Havana Sphinx. Opdr. 29. Ejer: Mette
og Kirsten Foldager.
Nr. 496 Gr.Int.Pr. Daik af Orkedør. Opdr. 24. Ejer: Erik
og Annelisse Nissen.
UNGDYR:
Nr. 548 Gavotte af Fuga. Opdr. 29, hun. Ejer: Helle Poul-
sen.
Nr. 568 Gospel af Fuga. Opdr. 29SB, hun. Ejer: Helle
Poulsen.
KILLINGER:
Nr. 578a Rumba Zaem. Opdr. 29ChTsp, hun. Ejer: Hen-
rik Jørgensen.
Nr. 574a Paso Zaem. Opdr. 29ChTbtig, han. Ejer: Henrik
Jørgensen.

HUSKATTE:
Nr. 489 Sambo, han. Ejer: Charlotte Sørensen
Nr. 495 Pusi, hun. Ejer: Linda Nielsen.

RESULTATER UDLAND:
TYSKLAND 1988:

Kaunitz-Verl.
Int.Ch. Taco Villa's El Fawncy. Opdr. 23fa, hun. CACIB.
Ejer: Marianne Roth.
Ch. Traveller's Chess. Opdr. 29Chtbsp, han. CAC, BIO,
BIS, Best of Best 3. Ejer: Mette og Kirsten Foldager.
Gr.Int.Pr. Havana Sphinx. Opdr. 29, kastrat han. CAG-
PIB, BIS. Ejer: Mette og Kirsten Foldager.

BERIGTIGELSE:
Ved en beklagelig fejl var nedennævnte ikke medtaget i
oversigten i blad nr. 3 over de bedste katte på Fredericia
udstillingen:
NOMINEREDE LANGHAR:
HUNNER:
Nr. 332 Veronica af Clipper, Opdr. l3b BTP. Ejer: Karen-
Marie Petersen.

27



Ringorm er ingen skam!
Det er en hudsygdom

Sådan strikkes en
Birma- eller Colourpoint

Colourpointen: Brunmasket
Til kroppen bruges en lys beige i Mohair eller Angora.

Maske - øre - poter og hale strikkes i en varm mørk brun
farve. Ønskes en blåmasket vælges et grå-blåt garn.

Skal det være en Birmakat strikkes poterne blot hvide,
Til øjnene bruges blå - kan evt. sys på når arbejdet er fær-
digt' 

Godfornøielse!

Så er vi tilbage i efterårets og ringormenes opblom-
stringsted. Skulle vi ikke i år prøve at hjælpe hinanden
med et problem, som har eksisteret i alle de år, vi alle kan
huske. Og nok vil eksistere i den tid, vi har tilbage. Det er
så trist, at en forholdsvis harmløs hudlidelse bliver be-
handlet som pest, og at de arme mennesker, der var uheldige
i år, bliver behandlet som spedalske.

Først selve lidelsen. Den opdages som regel ved et sår,
der skæller meget, men ser meget uskyldigt ud. Men det
var måske første advarsel. Det kan godt være et uskyldigt
sår el. eksem el. skæI. Men det kan også være starten på en
ringorm.

Hvad gør man så!
Man kan fare til dyrlæge og betale konsultation og 100

lamoryler. Man giver så lamoryler i 6 uger og har ikke ud-
ryddet problemet. ELLER man kan forebygge og evt.
helbrede.

Hvilke katte får ringorm! Det ligger nogenlunde fast, at
der skal være et sår, for at sporen (ringormens frø) kan
sætte sig fast og udvikle sig. Og det er smittekilden! Alle
andre påstande er ikke påvist! ALTSA vil en kat med hel
og sund hud uden lopper el. rovmider ikke modtage
smitten og ikke få ringorm, selv om sporen (ringormens
frø) er tilstede.

Man kan dræbe sporene (ringormens frø). Det gøres bil-
ligt med CLINAFARM til optynding i alm. vand. Det for-
deles over hele huset el. opholdsrum med vandforstøver.
Doseringen står på flasken. CLINAFARM har den kæm-
pe fordel, at det er helt uskadelig for mennesker og dyr, og
at det kommer ind i alle kroge og sprækker.

Man kan behandle katten med IMAVEROL-en anden
vædske til optynding i alm. vand. Midlet er ikke godkendt
til katte af sundhedsstyrelsen, men til hund. IMAVEROL
dræber alle former for svampe og også ringorm, hvis en
sådan findes.

Så VÆR KONSEKVENT, får katten lopper el. rovmider,
så udryd dem og bad katten i IMAVEROLEN. Husk
grundig tørring, væsken er ikke direkte giftig, men virk-
ningen på evt. fostre kendes ikke. Men tørres katten grun-
dig er al risiko væk. Får katten et sår, så dup såret med
væsken. Begge de omtalte midler fås i håndkøb på apote-
ket. HUSK har du ringorm hjemme, så lad være med at
røre andres dyr.

Som forebyggelse sprøjtes en gang om måneden med
Clinafarm i opholdsrum. HUSK ringorm smitter fra men-
nesker til dyr og omvendt.
Nærmere oplysninger og kørantæneregler ved: Konsulen-
ten for smitsomme sygdomme. Flemming Waldu, Vestvej
32 D, Langholt, 9310 Vodskov, tlf. 08 25 50 17.

GRAFFITYMANDEN
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Undskyld Jenny!
På klubbens og egne vegne, vil jeg på denne måde

give dig en officiel undskyldning, for den behandling
som du fik i forbindelse med trakasserierne på århus-
udstillingen, og håber hermed at sagen er endelig bi-
lagt. På glædelig gensyn på JYRAK's kommende ud-
stillinger.

H. Sofie
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CLI NAFARM
TRADEMARK

Desinfektionsmiddel mod svampe og svampesporer

SVAMPE i dyrs og menneskers omgivelser
kan forårsage allergi, astma, ringorm,
fodsvamp, osv.

IRADEMARK

CLINAFARM

OMGIVELSER

Fjemer sygdomsfrcmkaldende svampe
og svampesporer i dyrs og menneskers

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til apoteket.

6 JANSSENPHARMA AÅ

Hammerbakken 2'l - 3460 Birkerøcl -Tlf .:02 81 10 44
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Dyrlægebrevkassen

Colibakterier og katte
Anledningen til en ønsket fremstilling af problematik-

ken colibakterier og katte er en aktuel sygehistorie fra en
katteavler, hvor samtlige nyfødte killinger bliver slappe,
får rallelyde, har manglende dielyst og dør indenfor 3-4le-
vedøgn. Obduktionsdiagnosen inklusive bakteriologisk
undersøgelse med resistensbestemmelse siger dødsfald på
grund af infektion med colibakterier. I almindelighed er
dette vel nok en sjælden lidelse hos kattekillinger, hvori-
mod lidelsen hos andre dyreårter ( kalve, spæde grise
m.v.) er en hyppig årsag til dødsfald blandt disse spæde
dyr.

Escherichia coli, som bakterien hedder, har mindre be-
tydning i almindelighed som sygdomsfremkaldende ef-
fekt). Sidstnævnte kan komme til udbrud under visse om-
stændigheder, nemlig hvor der er tale om dyr med ringe re-
sistens (modstandskraft), som det for eksempel er tilfæl-
det hos spæde dyr. E. coli kan træffes som årsag til infek-
tion i urinvejssystemet hos mennesker og forskellige hus-
dyr. Hovedforekomsten for denne bakteriegruppe er i
tarmfloraen hos varmblodede dyr, - altså en normal tarm-
beboer hos dyr og mennesker. Ved bakteriologisk under-
søgelse af vand og mælk foretages ofte specialprøver med
henblik på tilstedeværelsen af E. coli (og Aerobacter), idet
disse bakterier anses som indikatorer for fæcal forure-
ning.
E. coli viser sædvanligvis kun svagt virulens (styrke) over-
for forsøgsdyr og under naturlige forhold virker bakterier-
ne ikke patogene (sygdomsfremkaldende) i fordøjelseska-
nalen, - kun hos ganske unge og derfor lidet resistente dyr
kan der udvikles mavetarminfektioner. Udenfor fordøjel-

seskanalen kan E. coli være årsag til infektion i urinveje,
livmoder, mælkekirtler og endvidere forårsage bughinde-
betændelse. Ved E. colisepticæmi (blodforgiftning med E.
coli) hos spæde dyr i de første levedøgn ses hyppigt epide-
milignende optrædende mavetarmbetændelse med feber
og påvirket almenbefindende. Bakterierne findes ved nær-
mere undersøgelse i alle væv og organer bl.a. talrigt i mil-
ten. Der er ikke en enkelt slags colibakterier, men der fin-
des over 150 forskellige serotyper opdelt efter deres antige-
ne struktur. Farligheden ved coliinfektioner er nok ikke så
meget invasionen af bakterier i væv og organer som ud-
skillelsen af og den virkning af forskellige antigener, som
kommer til at virke på grund af resistensnedsættende fak-
torer.

Da colibakterien er en normal tarmbakterie, vil den næ-
sten altid kunne findes i forskellige organer (krøslymfekirt-
ler, lever, milt), når organerne ved obduktion underkastes
bakteriologisk undersøgelse nogen tid efter dødens ind-
træden; dette fund bør derfor bedømmes med en vis var-
somhed under hensyntagen til omstændighederne og ikke
uden videre sættes i årsagsforhold med den foreliggende
sygdom.

Efter det ovenforstående beskrevne om disse bakteriers
optræden og til tider sygdomsfremkaldende effekt især
hos unge spæde dyr, må det pointeres, at lidelsens udpræ-
gede epidemiske optræden medfører, at det vigtigste må
være, at forsøge at få udryddet lidelsen ved gennembe-
handling af alle dyr i katteriet med et dertil egnet antib io-
ticum bestemt ved en resistensbestemmelse. De behandle-
de katte må efter den etablerede behandling anses for ra-
ske, og de vil ikke skabe problemer for andre katte, som
de kommer i kontakt med, som for eksempel på udstillin-
ger eller lign.

Adom Christensen
Tilst dyrehospital

PERSER

NORSK
SKOVKAT
Efter Gr. lnt. Ch. og
norsk import i farverne
sort, rød og skilpadde
med hvidt.

MAINE
cooN
Efter amerikansk import
i farvekombinationer
sort/rød - blå/creme
med og uden hvidt.

Smoke og Cameo samt
bicolour og harlekin.
Opdrættet med den
hvide halespids.
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Kåring

Foto: Uffe Bølling, Esbjerg.

Ja hvad er nu det? Jeg blev ringet op af Elna Lykke, der
fortalte at Sydvestjyllands fedeste kat skulle kåres lørdag
den 9. april ude i Stadionhallen i Esbjerg. Den kat, der
vandt, skulle så konkurere med resten af Danmarks fede
katte i et forsøg at få den tykkeste kat optaget i Guiness re-
kordbog.

Dommerpanelet bestod af landbrugsrninister Laurits
Tørnæs, Esbjerg, fiskernes formand, Kent Kirk, og foto-
modellen Rikke Toft, og det var den sprudlende showpige
Fie Adamas, der skulle kåre Sydvestjyllands fedeste kat.

Jeg tog glad og nysgerrig derud, og jeg skulle se, hvad
der skulle ske. Og til min store fornøjelse var der fyldt med
mennesker, der kom for at se misserne. Kl. 12.00 startede
vejningen af de 5 tilmeldte kandidater. Der var huskatte,
colourpoint og fuldfarvede persere med i konkurencen,
hvoraf flere til min store glæde er JYRAK medlemmer. Al-
le 5 var dejlige, store, runde, bløde og vednærede, altså
fuldt værdige repræsentanter til titlen.

Men det blev Pjevs på8,2 kg. der løb med sejren. Trods
det at Pjevs tissede af ren nervøsitet på vejersken Tove
Stensbjerg. Som førstepræmie vandt Pjevs og hans ejer,
Eivind Petersen, et luksusweekendophold på hotel Inter-
scan i Sønderborg samt en flot polstret kattehule og en
masse missemad.

Noget der glædede mig specielt meget, ved at det blev
Pjevs der vandt, er, at Pjevs er fødti 1973. Det vil sige, at
han er en dejlig gammel herre på ikke mindre end 15 år. Min
varmeste kompliment til Eivind Petersen for hans måde at
være god ved Pjevs på. Tak!

Om jeg personligt synes, at det var en god ide, at kåre
den fedeste/tykkeste kat? Nej egentlig ikke, men det gav
en fantastisk positiv reklame for vore misser? Og hvis nu
Kenneth Messerne kunne komme tilbage til næste år, med
kåringen af Danmarks gladeste kat, ja så stiller vi op igen!

H. Sofie

Foto: Uffi Bølling, Esbjerg

af den fedeste
ydvestjylland!katiS

Tilst Dyrep
06 24 15 1

o

enslon
,l

Pension . Pelspleje
Spec. løbegårde
også ior katte
Dyrlægetilsyn.

Klipning

AGERØVEJ 2I
Foto: Uffi Bølling, Esbjerg

(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)
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Felis Danica's udstilling
Kombinerede hobbyudstilling, steward- og dom-
merelevseminar, den 27, - 2E. august 19E8 i Sil-
keborg"
Af: H. Sofie Sneum.

Det var med stor spænding, vi alle så hen til Felis Dani-
ca's arrangement. Det var første gang at Felis Danica skul-
le arbejde sammen om så stort et arrangement. Jyrak stod
for alt det praktiske arbejde og vi fik stor hjælp fra studie-
kredsen i silkeborg.

Vi havde fået lokaler i Medborgerhuset Lunden, som er
et rigtigt gammeldags og hyggeligt sted, som sætter en til-
bage til »Korsbæk-tiden<< med afdansningsballer o.l. Der
var rigtig mange, der havde meldt sig til hobbyudstillin-
gen, og tilsidst lykkedes det os, p.g.a. afbud, at få alle
med, men så blev pladsen også udnyttet 10090.

Til udsmykningen havde Mona Agerholm skaffet grøn-
ne planter fra den lokale planteskole. Scenepynten bestod
af to store smukke blomsteropsatser, som venligst var
sponsoreret af Blomster Lis. Lone Zenia Jensen havde skaf-
fet smukke potteplanter til at pynte ovenpå burene.

Og det blev til min glæde, den flotte, store og velsoigne-
rede røde han kastrat Oscillum's Pimpernel, der ejes af
Crethe og Poul Smed, der klart blev publikums nr. l. Det
var en fornøjelse at overrække ham Jyrak's præmie.

Vor mand ved kassen, Flemming Nielsen.

To solstråler i arbejde.

Bedømmelse ved Leno Nordstrom

9

Der var ligeledes mange, der havde tilmeldt sig steward-
seminaret, hvilket Jyrak tydeligvis nød gavn af på Alborg-
udstillingen. Det er med glæde, jeg ser, at vor stewardstan-
dard i Danmark er ved at blive meget høj.

Der var tilmeldt 23 dommerelever til seminaret, de kom
fra Finland, Holland, Tyskland, Sverige, Norge og Dan-
mark. På dette seminar blev eleverne blændende undervist
af den belgiske all-round dommer Heinz Gtinter Scholer
og vor dygtige, danske internationale Lang- og Semilang-
hårsdommer Aase Nissen. Ligeledes blev der holdt nogle
meget lærerige foredrag om de forskellige racer af opdræt-
tere. Desuden holdt dyrlæge Katja Noik fra Tyskland
foredrag om det nyeste vedrørende kattesygdomme. Hun
viste bl.a. en videofilm, der fortalte om det nyeste fra Ut-
rech Dyrehospital i Holland. Desværre var billedkvalite-
ten, p.g.a. fremviserapparatet, ikke god.
Chefsteward på dette elevseminar var Hans Erik Jørgen-
sen, som bare klarede jobbet helt fantastisk. Seminaret
forløb fint, og jeg tror, at såvel elever som stewarder fik et
rigt udbytte med sig hjem. Jeg håber derfor, at vi fremover
kan afholde lignende seminarer!

En varm tak til alle der deltog i arrangementet ved at ud-
stille jeres katte for at støtte vore kommende dommere.
Tak skal I have!

Bedømmelse ved Elisabeth Schreiber

Trætte men glode stewsrder

Rengøringsholdet,



JYRAK's bedste
internationale udstilling

Blev afholdt i Ålborg den 10. - ll. september EE
Af: H. Sofie Sneum.

Hvordan blev den det! Jo, for i Ålborg har vi den dygti-
ge Dorte Kaae, som styrer den effektive studiekreds, som
bare påtager sig positivt at udføre alle de arbejdsopgaver
bestyrelsen havde bedt dem om (pålagt dem).

Efter formødet i studiekredsen blev jeg fyldt med en lille
forventningens glæde, for ligegyldigt hvad jeg bad om, så
kunne denne sammentømrede, dygtige gruppe bare klare
det! Selv de små, røde pileskilte med henvisning til kat-
teudstillingen blev malet og sat op, nogle blev dog til ud-
stillernes store glæde sat på steder, som gjorde atpolitiet
også startede en indsamling af Jyrak's skilte. Dem må vi
på Hittegodskontoret og melde savncde! plakaterne blev
ligeledes lavet af Helen Tøttrup, det er de flotteste plaka-
ter, vi har haft længe.

Jesper Kaae fik en super id6 til for-reklame op til udstil-
lingen. Han fik Arovit, Esbjerg, til at betale en busrekla-
me i hele ugen op til udstillingen og det sammen med poul
Biersted's fine mediekontakt gjorde, at der var stor inte-
resse for udstillingen. Der var udsendt kattestof både i lo-
kal TV, lokalradio og i alle lokale aviser, det var flot pR.
Annoncerne til kataloget blev tegnet af den effektive Leif
Henriksen, han fik tegnet så mange, at det skulle kunne
dække trykkeomkostningerne for kataloget.

Som noget nyt lavede Lone Jørgensen børnestue, hvor
børnene (og alle de voksne børn) kunne se video tegnefilm,
samt deltage i en tegnekonkurrence. Børnestuen var så
godt.besøgt, at da jeg på et tidspunkt søndag formiddag
ville ind og kigge, var der simpelthen ikke plads. I konkurl
rencen blev der udvalgt de 4 bedste tegninger, som så fik
præmierne overrakt på scenen. Det er en pragtfuld id6
med børneparkering, for hvad skal man egentlig gøre, hvis
Ta-n er ung og har børn - blive hjemme fra udstillingen?
Nej, sørme nej, alle skal kunne deltage uanset alder. Så
vær sød og kom og tilbyd jeres hjælp fremover med bør-
neparkeringen.

Der var igen mange sponsorer til vor udstilling. Hoved-
sponsoren var som sædvanlig Master Foods A/S, derforu_
den sponsorerede Perler fra Morten kattegruset i bakker-
ne, Arovit gav kattemad, Hola katteartikler, studiekreds
Nord og Iams havde sponsoreret et flot gavekort til alle
BIS vinderne, alt dette samt alle de andre piæmier var med
til at gøre Best in Show meget vellykket. Tak til alle, der
har sponsoreret og givet præmier.

Jeg er blevet bedt om at rose vor rolige chefsteward
Flemming Sneum, da han p.g.a. hans godt tag i kattene
var årsag til, at flere af kattene fik en fair bedømmelse.
Tak Flemming fra Brittefolket.

Kokardesalget blev som sædvanligt forestået af Jean
Price og lrene Kalser. Det er noget så dejligt, når man ved,
at et arbejdsområde bare fungerer; et par dygtige piger,
som heldigvis bare stiller op ved samtlige af voie uasiittin_
ger. Tak skal I have fra os alle!

. 
Burudvalget var på stedet til buropsætningen og nedtag-

ningen; det betyder en kolosal aflastning for beJtyrelsen.
Vor mad-mor, Annelise Nissen, klarede sit job flot, tak til
jer alle!

Jyrak's Best in Show er altid for mig prikken over i-et,
som jeg glæder mig mest til på hele udstillingen. Vi har så
fantastisk smukke katte her i Danmark, og kvaliteten er så
høj, al det er med stor glæde, jeg præsenterer dem på sce-
nen.

Men til alle, uanset om I fik præmier eller ej, skal der ly-
de en varm tak, fordi I kom med jeres dejlige misser. Uan-
set præmiering rejste vi jo allesammen hver især hjem med
verdens dejligste mis.

Jeg vil slutte med en stor tak fra hjertet til studiekreds
Nord. I viste tydeligt, hvordan et godt samarbejde, ar-
bejdslyst og glæde kan få en udstilling til at blive Jyrak's
bedste nogensinde.

Jeg sender jer den største buket roser for al jeres arbej-
de, og jeg glæder mig til den næste udstilling i Ålborg i
1989.

Ny Dyreværnslov

Jeg har i 1988, som det blev pålagt mig af den ord.GF.
udarbejdet et forslag til en ny dyreværnslov, denne er for-
længst tilsendt ministeriet, oC jeg har fået tilbagemelding
fra justitsministeren, at vort forslag er videresendt til det
udvalg, der skal behandle den nye dyreværnslov. Jeg har
tolket brevet fra justitsministeren som positivt.
Jeg skal videre oplyse om lovforslaget, som indeholder
§8, at den kun omhandler katte, hvor det fremgår klart og
tydeligt om katte i lejlighed og andre lejede boligformer,
hvilken også bliver fulgt op af den i JYRAK startede un-
derskriftindsamling, det må jo så efterhånden være klart
for magthaverne, hvorledes befolkningen ønsker, at leve i
fred med sine dyr, alle i JYRAK er jo ansvarsbevidste dy-
reejer - ikke sandt!
Mange hilsener til nuværende og kommende ejere af kæle-
dyr fremover, lad os bevise det er sandhed.

Eleno

NYGAARDENS DYREPEN§ION
( Dyrlægekontrol Ier-et )

l4i1jØrum for katte, med
bI. a. niveau-del_te hvi-
lepladser, hvæssetræ og
huIe.

TI

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

Vagn & Lene Nygaard

KUNNERUPVEJ 238
KOLT pr. HASSELAGER
Tlf .: (06) 28 56 58

llt, I
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Årets kat i JYRAK 1988 Til burudvalget!
Hjertelig tak for den meget mere end smukke bu-

ket, jeg modtog under min sygdom ot rruun,.rrrrrn

For at kunne deltage i konkurrencen om at være årets
kat i JYRAK, skal katten være ejet af et JYRAK medlem,
havde været udstillet mindst 3 gange i 1988 i Danmark, og
have opnået mindst 3 bedømmelser. Kun danske udstillin-
ger medbringes.

Pointskala

Bedste voksen
Bedste voksen modsat køn,
killing
Bedste kastrat hanlhun
Nominering
CACE, CAPE, BIO
CAGCIB, CAGPIB
CACIB, CAPIB, ÆP-EURO klasse
CAC, CAP, ex./.cer. Gr. klasse
Ex I ungdyr, ex./.cer.INT. klasse
Ex./ . cer. CHIPR klasse
Ex øvrige
MG
God, Tg, disk, bortvist

20 point

19 point
l8 point
16 point
l5 point
14 point
13 point
12 point
I I point
l0 point

9 point
5 point
0 point

De bedste voksne får desuden I tillægspoint, for hver
kat de besejrer under best of best konkurrencen. Katte der
har været udstillet 5 eller 6 gange fratrækkes deres dårlig-
ste resultat, de, der har været udstillet 7 eller 8 gange, fra-
trækkes de to dårligste resultater. De, der har været udstil-
let 9 eller l0 gange, fratrækkes de 3 dårligste resultater.
Kun det bedste resultat pr. udstilling tæller. Den endelige
pointsum angiver gennemsnittet for de udstillinger, katte-
ne har deltaget på.

For at deltage i konkurrencen skal du udfylde skemaet
på side 21 og sende det til: Finn Laursen, Lundgårdevej 4,
8732 Hovedgård sammen med kopier af certifikaterne.
Inden d. 15. januar 19E9.

Blåcreme og creme persere.
Ejer: Lis og Jørgen.

Rettelse til »hvem skal så betale«.
Sætternissen - den drilagtige fyr - har været på spil i min

artikkel og tilføjet noget, som ikke står skrevet.
Om bestyrelsens forslag 50 kr. pr. dag til stewarder har

jeg ikke skrevet udemærkede. Udmærket eller ej må sæt-
ternissen lade folk selv bestemme. Senere hen i artiklen om
Dommermiddagen, slutter jeg med. Hvad de ønsker at
drikke må de selv betale. Sætternissen har tilføjet - eller få
udbetalt arbejdsløn. Det er noget sludder som kun nisser
kan opfinde.

Min artikel var håndskrevet og skal derfor maskinskriv-
es før den går i trykken. Den kom så sent tilbage, at der ik-
ke var tid til at sende den til mig, så jeg kunne læse korrek-
tur på den. Derfor misforståelsen.

Sisse Leiditz

DER INDKALDES HERMED TIt
ORDIN,IfR

GENERALFORSAMTING
I Esbjerg, den ll. marts 1989 med dagsorden iflg. vedtægterne § 8.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest den 15.
januar 1989.

De indkomne forslag udsendes til medlemmerne sammen med oplysning om stedet, hvor gene-
ralforsamlingen afholdes, inden generalforsamlingen, jfr. vedtægterne § 8, stk. 3.

H.Sofie Sneum
Formønd
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Lidt orientering om
Ceylon katten

Søndag, den 29. maj 1988 på dommerelevseminaret i
Como blev jeg for første gang præsenteret for Ceylon kat-
ten. Det er en fantastisk smuk kat, som i væsen og tempe-
rament minder meget om abyssinieren, den er livlig, intel-
ligent og meget socialt i sin opførsel. Ligeledes mener
man, at abyssinierens tickning oprindelig stammer fra
denne kat.

Ceylon katten kommer fra Sri Lanka, hvor den lever
vildt, og det er et italiensk ægtepar, der har købt og ind-
ført avlsmaterialet til Italien. På nuværende tidspunkt eks-
isterer der 35 Ceylon katte i fire generationer.

Der vil blive udstillet et par Ceylon katte på Amster-
damudstillingen, hvor FIFe's dommerkomision er tilstede.
Jeg anbefaler varmt dette gamle opdræt og ønsker det held
og lykke i fremtiden.

H. Sofie Sneum.

Ceylon katten
Modtaget fra Club Amatori del Gatto Di Ceylon
Oversat af: Lise Dømsgaard

Ceylon katten er middelstor, muskuløs og tætbygget kat
med en let knoglebygning, kort krop med en elegang bag-
krop og med flad, snæver brystkasse. benene er fintbygge-
de, og bagbenene er højere end forbenene. Poterne er små
og runde. Halen, der står i forhold til kroppens længde en-
der som et spørgsmålstegn, og bliver holdt højt oprejst,
når katten er i bevægelse. Halsen er stærk og muskuløs
med en svanelignende holdning.

Hovedet er middelstort med afrundede kinder. Næsens
farve svarer sædvanligvis til pelsfarven, den er sortrandet
og middelstor med et snævert stop. Kinderne er godt af-
grænset. Forhovedet og toppen af hovedet er spinkelt og
jævnt. Ørerne er store, ganske højt- og tætsiddende på
hovedet, brede ved roden og med afrundede spidser. Øjne-
ne er store, runde, gulgrønne og med »eye-liner«, hvilket
som helhedsindtryk giver et karakteristisk udseende.

Pelsen er ticket, og spidserne er altid mørke. Den er
kort, fin og silkeagtig med kun lidt underpels, så den lig-
ger tæt til kroppen. Den nederste del af for- og bagben er
altid markeret, ofte med klare ringe. Der er karakteristiske
linier på kinderne, og en »brille<< er klart markeret på for-
hovedet. Kraven er klart farvet. Mørke striber kan ses på
bagkroppen og ringe på halen, som følger den domineren-
de pelsfarve. Farven er mørkere langs rygraden og på ha-
len, som slutter i en sort spids. Pelsen er lysere på siderne
og lysest på bugen. Mest udbredt er pelsfarverne kanel-,
chokolade- eller kaffebrun, men rød og blå pelsfarve er
også kendt, og andre pelsfarver kan meget vel tænkes i
fremtiden.

Ceylon katten er et livligt, klogt og socialt dyr, der let
slutter sig til mennesker. Det er en jagt-kat, som ikke bry-
der sig om at bo sammen med andre katte. Hunnerne er
gode mødre, og passer godt på sine killinger, og lader sig
villigt benytte som ammer. Hunkattene kommer godt
overens med deres mennesker, men de bekriger andre hun-
katte.
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Import og export

^MPORT fra U.S.A.:
Bojangles Marco Polo. Vildtfarvet abyssinier f, 07.01.88
Opdr. Meredith Roberts. Ejer: Ulla Lehman Jensen.

IMPORT fra Tyskland:
Nero V. Villa Wolt. Hvid Blå Harlekin 12 A HBL.
Opdr.: Lido Krause. Ejer: Louise og Kim Staunskjær.

IMPORT fra Tyskland:
O'Hara V. Villa Wolf. ll. tortie.
Opdr.: Lido Krause. Ejer: Louise og Kim Staunskjær.
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IMPORT fra Tyskland:
Peggy-Sue V. Haveskerke Rød-hvid 12 a.r.
Opdr.: Gabrielle Jessen. Ejer: Louise og Kim Staunskjær

IMPORT fra England:
Pendelmist Pandorra 32bChp.
Opdr.: Elaine Jones. Ejer: Mette og Kirsten Foldager

IMPORT fra Holland:
Perser, Blå han It's A Diamond van Prodana
Opdr.: A. Ent. Ejer: Lis og Jørgen Nielsen.

EXPORT til Tyskland:
Høgenhoff's Isaura. Hvid perser odd-eyed 28
samt Høgenhoff's Lizette. Blåcreme perser 13.
Opdr.: Gurli Nielsen. Ejer: Dirk Motyl, Hamburg.



EXPORT til Tyskland:
Nissen's Leonora. Brunmasket, hun. f. 26.1.88.
Opdr.: Annelise og Erik Nissen. Ejer: Tuuela Trosrynski

EXPORT til Tyskland:
Nissen's Katarina. Lavendel, hun. f. 25.1.88.
Opdr.: Annelise og Erik Nissen. Ejer: Monika Trap.

EXPORT til Jugoslavien:
White Galla's Blue Fe. Blå orientaler, hun (29a) t,
24.t0.87.
Opdr.: Lise Damsgaard. Ejer: Alexander Beccari.

EXPORT til Tyskland:
Nissen's Kamill. Lillatabbymasket
Opdr.: Annelise og Erik Nissen.
Ejer: Margit og Dierk Hubert.

OId Ladies and
Gentlemen

Uruguay Mie, kastrat. f. 3/7 1975,
Ejer: Anne Lise Kaae.

Efterlysning

International champion Fie de La Val, født den 2/3-
1987 efterlyses hermed, da hun kort efter vor flytning
til vor nye adresse er bortløbet den 12. oktober 1988.
Der er udsat dusør for oplysninger, der kan føre os
frem til katten.
Klubben - JYRAK - er orienteret således, at eventuelle
uvedkomne stamtavler ikke kan trækkes på katten si-
den hen.

Inge Lise og Finn Laursen, Lundgårdevej 4, Grum-
strup, 8732 Hovedgård, tlf. 05 6619 91.

serutce
City Vest
8220 Brabrand
Tlf. 06 25 45 66

Kattebilen kører overalt
med kattegrus, katte-
rnad og kattegræs.
Gratis udbringning !

T

a

Jysk
Katte-
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KLUB.INFO
rT

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

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

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

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

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

Inge Bilsted,
Højdevej 36,
2670 Greve Strand
Tlf. 02 90 12 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 05 10.

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

æ

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,- incl. moms som betales
samtidig med indsendelse af ansøgning
af stamnavn.
Dispensation til fritagelse af stamnavn
kan opnås i tilfælde af, at man kun øn-
sker at opdrætte et kuld før en eventu-
el sterilisation. I dette tilfælde kan af-
kommet kun kaldes ved 6t navn.

Egennavn
På FU-mødet 20/9-88 blev vedtaget
følgende: Der er IKKE MERE restrik-
tioner på egennavne ved ansøgning af
stamtavler. Dog må præcis SAMME
NAVN ikke anvendes indenfor en peri-
ode af 8 år. Endvidere blev yedtaget, at
egennavnet udvides fra 15 til 20 positi-
oner.

Stamtavler m.v. udsendes pr. postop-
krævning, såfremt forudbetaling ikke
har fundet sted.
Prisændring pr. 1.1.1989.

På FU-mødet d. 4/8-88 er det blevet
besluttet at lade stamtavler og register-
kort stige med kr. 10,00 pr. 1.1.89, så-
ledes at stamtavler fra denne dato ko-
ster kr. 95,- pr. stk. og registerkort kr.
65,- pr. stk.

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

2) Titelpiføringen 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. Man kan ved opnåel-
se af titlerne Int. Ch. og Int. Pr. få til-
sendt FIFe's kokarde gratis. NYT!
Vedtaget på FU-møde den 20/9-88:
Alle øvrige FIFe korader kan ligeledes
bestilles mod fremsendelse af certifika-
ter og stamtavle til stambogssekretæ-
ren, dog koster de kr. 150 (forudbeta-
ling),som skal afregnes med stambogs-
sekretæren (giro 7 60 75 65). FIFe ko-
karden vil herefter blive rekvireret gen-
nem Felis Danica. HUSK at få kontra-
signatur påført dommerbedømmelsen,
såfremt dommeren tidligere har til-
kendt din kat certifikat.

Aktuelle priser
Incl. moms:
Stamtavler 0-3 mdr. . .

Stamtavler 3-6 mdr. . .

Stamtavler 6-l2mdr. .

Stamtavlekopil).....
Ombytningsstamtavle

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 katten opført i Hvæssebræt-
tet »Til avlstjeneste«, bedes man rette
henvendelse til Leif Henriksen. Det
samme er gældende for >>Opdrætter«-
annoncer.

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.

.85,00
125,00
165,00
205,00
.85,00

Ændringafhan,/hun ....40,00
Transfer ...40,00
Stamnavn(forudbetales) . . . . . .250,00
Titelpåføringaf aner 2) . . . . . . . .25,00
Autorisationaf hankat 3) . . . . . .70,00
Killingeliste I mdr. ......45,00
Registreringsbeviser 0-3 mdr. . . .55,00
Registreringsbeviser 3-6 mdr. . . .80,00
Registreringsbeviser 6-12 mdr. . 105,00



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.

Betaling
Uden forudbetaling ved bestilling af
stamtavler vil der blive pålagt et ekspe-
ditionsgebyr på kr. 25,- (vedtaget på B-
mødet d. 2813-88). Vedlæg check ved
bestilling eller indsæt beløbet på klub-
bens giro 5 06 85 09 (husk at vedlægge
kopi af kvittering ved bestilling - ellers
kan jeg ikke se om I har betalt).

Killingelisten
Al henvendelse vedrørende optagelse
på killingelisten skal foretages til: Lise
Damsgaard, Søsvinget 31, 8250 Egå.
Tlf. 06 22 ss 65.
Betal kr. 45,- pr. måned og betalingen
skal ske forud til: Lise Damsgaard, Sø-
svinget 3 I , 8250 EgåL på giro 7 60 75 55.

A pro pos Killingelisten
Efterlysning
Jeg synes, at tiden nu er inde til at få
redigeret nogle betydelig bedre race-
beskrivelser, som iøjeblikket præsente-
res på listen. Vil I ikke gerne være med e.
til at sælge netop jeres katte på bedst j
mulig måde? Jo - naturligvis! Beskriv- x
elsen skal indeholde: Racens standard,
temperament samt sociale adfærd.

Fat pennen, og vær sød at sende det-
te i rimelig kortfattet stand til mig. Jeg
vil derefter på bedst mulig måde sam-
mensætte og redigere jeres forslag. På
forhånd tak. Lise Domsgoørd.

Annoncepriser
Pr. 1.2.1988 gælder følgende annonce-
priser:
OPDR,IETTERE:

I gang 4gange
1/1 side 496,00 1733,00
l/2 side 248,00 867,00
l/3 side 177,00 619,00
l/4 side 124,00 433,00
l/8 side 62,00 217,00

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

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

2949,00
1474,00
I 106,00

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

Ammeformidling
Inge Lise Laursen,
Lundgårdevej 4
Grumstrup
8732 Hovedgård
Tlf. 05 66 t9 91.

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

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

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

.kr.175,00

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

Udenlandske klubber
TYSKLAND:
l. DEKZV.e.V.,
Humboltstr. 9,
D-62N Wiesbaden.
Tlf. 06121300016 eller 0306636395.
Postgtokonto: Frankfurt/Mun 5Al2/
607

Jeg ønsker at tilmelile mig killingelisten.

NEN1 og BEKVEM -
KLIP UD Og SEND

KI:.p K1:.p

BREVKORT POR'IO

TIL
JYRAK' s KILLINGEI,ISTE
tr,/Ltse Damsgarrd
S@s',,ingel- 3I
8250 Eqå

IIDFYLIJ VL*NLICST BAGS IDEI\I-

JA - JEG VTL GERNE VÆRE MEDLEU AF JYDSK NÅCEKÅTTE KLUB

NElt og BEKVEI,I - KtfP UD og §END

klip klip

J

737,00
369,00

Afsender: BREV

UDFYLD VENTTGST BAGSIDEN
TYDELIGT (helst med blok-
bogstaver eller på skri-
vemaskine. TAK.

KORlt

PORTO

TIL:

JYRAK,S XÅSSERER
ELENA NEUI'IANN
FYRPARKEN 36{
6710 ESBJERG V.

k} ip

41

Afsender:



Husk: Betaling skal ske sammen med
tilmelding. 55 DM pr. kat. 35 DM pr.
kastrat.
Burmål r Tyskland: 70x70x70cm. In-
gen dobbelbure.

b.Felikat
Inschr. Tentoonstellingen
Postbus 272
2280 AG Rijswijk

K1 ip

General Secretariat:
Develstein 506
1102 AK Amsterdam
Holland
Tlf. 020-950173.

BELGIEN:
Cat Club de Belgique
Mrs. C. Rossi Dasset (secr.)
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles
Belgique
Tlf. 009 32 25 t2 t2 18.

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

Klip

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

HUSK RABISVACCINATION
MINDST 30 DAGE FØR
UDSTILLING I UDLANDET.

Vi kan altid bruge gode fotografier til
bladet. Disse vil blive bragt, nå,r der er
plads og uden stamnavn. Heller ikke
ejerens navn vil blive nævnt. Da det ik-
ke er tænkt som reklame. Redaktionen
vil dog altid kunne oplyse særlig inte-
resserede om indsenderens navn og ad-
resse. Husk som altid at vedlægge fran-
keret kuvert.
INDL,IEG TIL HV.IESSEBRÆTTET
BEDES VENLIGST SKREVET MED
BLOKBOCSTAVER ELLER PA
MASKINE.

Alle indsendte billeder bedes venligst
mærket med ejerens navn og adresse,
samt kattens navn og evt. titler.
Af principielle grunde bringes stam-
navnet kun i artikler, hvor det er nød-
vendigt af hensyn til forståelse af ind-
holdet i teksten.
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.f.nrjeg vil gerne være medlem af ilydsk Racekatte Klub

NAVN:

ADRESSE

PA§Inrg__EI:

TLI'. nr.

ÅnsxoNrtNcgNr: (følger kalenderåret)

Ifovedmedlen kr. 175r0O
Faniliemedlen kr. 25r0o
Pensionist kr. 90rOo

Girokort bedes tilsendt

Check vedlagt

a

HOLLAND
a.Mundikat,

Gerda Tjerdsma
De Merel 19
NL - 9231 JJ Surhvisterveen
giro nr.: 2 35 86 97.
Tlt. 5 124-3096.

LUXEMBOURG:
Lux Cat Club
Mr. M. Pohl
8.P.526
L-Luxembourg
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Karantænebestemmelser for
medlemmer af danske
racekatteklubber

1. Kattesyge og -influenza.
Arlige revaccinationer giver god be-
skyttelse og tilrådes for at holde immu-
niteten oppe hos hele kattebestanden.
Ved forekomst af katteinfluenza i en
kattebestand skal al handel, avl og ud-
stilling af dyr fra bestanden standses,
indtil hele bestanden er raskmeldt.

2. Katteleukæmi.
Katteleukæmi er en sporadisk fore-
kommende langsom virusinfektion,
der er relativ sjælden, hvorfor det
forekommer unødvendigt at teste alle
katte rutinemæssigt.
Derfor gælder følgende: Hvis der har
været katteleukæmi i en kattebetand,
skal alle katte fra denne bestand være
testet og fundet negative 2 gange med 3
måneders interval, førend de må kom-
me sammen med andre katte til udstil-
linger eller parring. Al avl og salg skal
stoppeside6måneder.

3. Smitsom bughindebetændelse (FIP).
Smitsom bughindebetændelse (Felin
Infektiøs Peritonitis FIP) er en virusin-
fektion, der er lumsk, idet katten kan
gå med virus i kroppen formentlig i
årevis og først blive syg i det øjeblik,
dens resistens af anden årsag bliver
nedsat. Derfor er det meget vanskeligt
- for ikke at sige umuligt - at fastsætte
bestemmelser, der sikrer mod overfør-
sel af virus mellem kattene.
Som en emperisk foranstaltning gæl-
der, at et katteri holdes i karantæne 3

måneder efter, at verificerede FIP-
tilfælde er konstateret. Karantænen
omfatter både udstillinger, parringer
og salg. Såfremt der i karantænetiden
fødes killinger, gælder karantænen 3

måneder fra fødselsdato.
Attester med testresultaterne indsendes
til de respektive klubber.
Killingerne må i karantæneperioden
ikke sælges, men der foreligger en mu-
lighed for, at isolere eller udstationere
karantæneramte FIP-katte til hjem
uden katte. Der skal dog foreligge en
skriftlig aftale, som skal godkendes af
den pågældende klub, der som kvitte-
ring fremsender en accept fra Felis Da-
nica.

4. Ringorm.
Ringorm er en svampeinfektion i hu-
den, der forårsager håraffald og skæl-
dannelser i pletter.
I forbindelse med udstillinger og par-
ringer skal alle tilfælde af suspekte
eksemer testes og findes negative.
Findes en kat at huse svampe, skal alle
katte i bestanden behandles imod ring-
orm, og samtlige rum i kattens hjem
desinficeres imod svampesporerne ef-
ter dyrlægens anvisning. Minimum 6
uger efter sygdommens udbrud foreta-
ges fornyet Fungassay-test. Findes
denne negativ, må der udstilles igen.
Der må i denne periode ikke sælges kil-
linger, tages katte ind eller sendes ud til
parring.
Ovenstående karantæneregler blev
vedtaget på Felis Danica's forretnings-
udvalgsmøde den 30. juni 1987.
Ligeledes blev vedtaget, at karantæne-
listerne skal udveksles månedligt eller
løbende de tre danske klubber imel-
lem. Jyrak's kontaktperson er: Flem-
ming Waldu, Vestvej 32D, Langholt,
9310 Vodskov, tlf. 08 25 50 17.
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Ormekur ti I kat =
Flubenol vet. pasta

BEHANDLTNGSnnAoen:

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

orm kan smitte andre
katte

kattens orm kan smitte
mennesker

for din kats slsyld

for andre kattes slqyld

og for din egen sl«yld

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 AÅ

Hammerbakken 19 - 3460 Birkerød - Tlf. 02 81 1O 44
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PERSERE

Høgenhoff§ Persere - i farverne 1,2a,3, 4, 5, 11,
13, l2a, 12a cr, l2H. Avlshunner: Int.Ch. Core
of Melampus (4) 2 x BIO, 1 x BIO total. Ch. Bi-
ka§ Nani (l2a cr) 3 x BIO. Gurli Nielsen, Græ-
svangen 2ll, 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. 1l x BIO - 5 x Nom BIS.
Ingrid Tiainen, Vestermøllevej 27 2, 8280 Trige.
TLf.0623 03 12.

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

Winnie's: Opdræt af bicolour, tricolour og div-
erse fuldfarvede. Alle killinger er frit opvoksede.
Winnie Sørensen, Gustav Wiedsvej 39, 8600 Sil-
keborg. Tlf.06 81 28 33.

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

Of Mobber - Perseropdræt i 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-
skildp.,zhvid. Avlshunner: Josefine af Rosen-
høj, blåskildp./hvid og Int.Ch. Adamas Zir-
kon, Creme, I x BIS killing, 3 x BIO, Nom.BIS,
I x BIS mods. køn. Tove Pedersen, Egevænget
34, 83 10 Tranbjerg, Tlf. 06 29 32 t7 .

Harvey's - persere i farverne smoke og cameo,
samt bicolour og harlekin. Seriøst opdræt. Kil-
linger med dejligt temperament. Opdrættet med
den hvide halespids. Eve Østergaard, Krogen
18, Bjergsted, 4450 Jyderup, Tlf.03 47 83 44.

Notre Dame - opdræt af Bicolour. Harlekin og
blåtortie samt blåcreme.
Egne avlshanner. Killinger lejlighedsvis til salg.
Louise og Kim Staunskjær, Bredgade 118, 5485
Skamby, tlf. 09 85 18 80.

Vom Koog - Persere og exotic-shorthair i farv-
erne rød, blålhvid, 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 76.

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 .07 57 45
59.

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 §tensgård. - 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 04.

Miss Dittmer's - Colorpointopdræt i forskellige
maskefarver. Nanna Bødker, Funder Kirkevej
11, 8600 Silkeborg. Tlf.06 85 11 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«. Rirnelige
priser og garanteret evaluering. Lasse Morten-
sen, Wildersgade 26A, 1408 Kbh. K. Tlf. 0l 57
40 47.

Gramrolligheds - Eksklusivt opdræt af Den Hel-
lige Birma. Blå- og brunmask. af fine norskb, ty-
ske, franske, hollandske og danske linier. Lone
Klein, Bøgedals Alle l, 5250 Odense SV. Tlf. 09
14 78 81.

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.

Christlund§-Specialopdræt - af Hellig Birma i
maskefarverne blå og brun. Karin Christlund,
Galgebakken Torv 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

MAINE COON
Harvey's - Maine Coon efter amerikansk import
i farverne sort/rød - rød/creme med og uden
hvid. Killinger med dejligt temperament, sælges
fra seriøst opdræt. Eve Østergaard, Krogen lB,
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.

Yon Tripwitt. - Opdræt af vildtfarvede og sorrel
abyssiniere. Killinger lejlighedsvis til salg. D.
Hansen & R. Kiihler, Toften 41, 6330 Padborg.
Tlt.04 67 01 76.

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

Somaby abyssinier - og somaliopdræt i sorrel,
fawn, blå, vildtfarvet samt diverse farver i sølv.
Bestillinger modtages af Kirsten Liitzen, Birkely-
parken 114, Greve. Tlf. 02 60 07 11.

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.

83 44.

DEN HELLIGE BIRMA
Tai-Savart. - Opdræt af blåmaskede birmaer ef-
ter fransk/tysk import. Anette Kampf, Ibstrup_
tænget 2, 2880 Centofte. Tlf. 0l 65 29 4l.

Sofies. - Specialopdræt af hellige birmaer i mas-
kefarverne blå og brun. H. Sofie og Flemming
Sneum, Højvangs Parkvej 44, 6700 Esbjerg. Tlfl
05 t2 tt 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 2'7 10 02.

Althea's opdræt af røde burmesere, Hollandsk
IFA test neg. sept. 1987 Mette og Jørgen Jacob-
sen, Villaparken 59, 7861 Balling. Tlf.0'7 56 46
93.

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

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

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, Jæger-
buen 20, 2635 lshøj. 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 10 05.

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

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

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

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

forskellige
Anne Lise
. Tlf.09 t2

Klivager, - Burmeseropdræt i alle farver. Killin-
ger lejlighedsvis til salg. Aase & Ole Klivager
Jensen, Vestre Landevej 7, 6800 Varde. Tlf. 05
2243 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
fawe 24, Britt og Sofus Hansen, Badstuestræde
4, 1209 Kbh. tlf. 01 13 32 03.

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

CORNISH REX
Bodwin. - Katten for den kræsne køber. Den
idelle familiekat i lækre sarte farver. Susanna
Bugge, Kærlodden 7, 8320 Mårslet. Tlf. 062'7 28
19.

Allegretto. - Opdræt af hel- og tabbymaskede si-
amesere i diverse farver. Enkelte OKH. Jytte
Hjo Taplov, Kirkerupvej 16, Kirkerup, 4000
Roskilde. Tlf. 02 38 71 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 40 66 08.

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

Master Frank Y. Goldregen -Tysk import. Har-
lekin hvid-sort. I x CAC. Jette Valentin, Langb-
ro 10, Blans, 6400 Sønderborg. Tlf. 04 46 1924.

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 af avlsklasse. Lis Christensen, Ebeltoftvej
15, Tåstrup, 8410 Rønde. Tlf. 06 36 72 84.

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

§ebastian 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-
niset\te. Lækkert temperament. Winnie Søren-
sen, G. Wiedsvej 39, 8600 Silkeborg, tlf. 8l 28
33.

Mascot af Funny Quaters, - Blå han. Hollandsk
import, efter amerikanske forældre. Lis og Jør-
gen, Kambyses. Tlf. 09 81 12 6'7.

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

Sha Tin's Elliot. - Rød perser. Ketty Brandt,
Sædding Strandvej 17, 6'110 Esbjerg V. Tlf. 05
t5 22 05.

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

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

Salomes Blake - Sort-hvid 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.

Yalter af kambyses - Creme perser.
Louise og Kim Staunskjær, Bredgade l18, 5485
Skamby, tlf. 09 85 18 80.

Nigajami's Johan Sebastian - 12 a bl. Blålhvid
perser. 2 x BIO NOM ungdyr. Louise og Kim
Staunskjær, Bredgade 118, 5485 Skamby, tlf.09
85 l8 80.

Oscillum's Kiko-Man - Creme/hvid perser.
Ilse B. Stenskjær, Skovhavevej 12, Ølsted,8723
Løsning. tlf. 05 65 24 26.

Adamas Wisky. - Creme-hvid
ge, Skalbjergvej 6, Orte, 5560
t0 6'7.

Oda Tan-
Tlf. 09 45

Til Avlstjeneste

Æ
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Chinchilla
Borking's lvanhoe - rene chinchillalinier efter
tysk far. Lotte Heiberg, Fundervænget 11,8600
Silkeborg. tlf.06 85 11 45.

øVRIGE KORTHÅR
ABYSSINERE
Xerxes af Fredenslund, (Fnys) - Vildfarvet abys-
sinier. D. Hansen og R. Kiihler, Toften4l,6330
Padborg. Tlf.04 6'7 0l 76.

n

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. Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj 1. 6400 Sønderborg. Tlf. 04 42 94
56.

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-

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.
Tlf. 05 68 39 91.

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

BURMESERE
Brun burmeser INT. CH. Moso af Pegu Yoma.
(IFA-testet) 3 BIO I BIR, 2 BOX, 3 NOM BIS, 3

vinder af avlsklassen. Sterna Cilbe, Miltonsvej
21,8270 Højbjerg. Tlf.062'l 1002.

0

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

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 61.

Creme Burmeser 27F Int. Ch. Honesty v.
Ashadjah, 3 BIO, I BOX, 3 CAGCIB. Hol-
landsk IFA test neg. Juni 87. Sterne Gilbe, Mil-
tonsvej 21, 8270 Højbjerg. Tlf .06 27 10 02.

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

Ch. Geridos Zosimos - 27b. Palle Jøger, Torup-
vej 49, 6800 Varde. Tlf. A5 26 95 09.

Ch, Misty Browns King. - Blåmasket colour-
point. Lis Christensen, Ebeltoftvej 15, Tåstrup,
8410 Rønde. Tlf. 06 36 72 84.

SIAMESERE
lnt.Ch. Cocoricos Robin
ser. Vinder af avlsklassen flere gange.
by, Klingeskov 13. 5450 Otterup. Tlf
M.

- Brunmasket siame-
Kis Øster-

@82

Ch. Chokko'Choko Ekko. - BIO. 1 x bedste co-
lourpoint, I x bedste modsat køn. Inge Lise An-
dreasen, Arnkilsmaj l, 6400 Sønderborg. tlf. 04
42 94 56.

Nebsagers van Dango - Blåmasket colourpoint.
Annelise Pedersen, Skowangen 25 ,8722Heden-
sted. Tlf. 05 89 19 05.

Ch. Chano de La Val - Blåmasket colourpoint
m. gen for lilla colourpoints - flotte pelse. de La
Val, Inge Lise Laursen, Lundgårdevej 4, Grum-
strup, 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 U 12
82.

SEMILANGHÅR
NORSK SKOYKAT
Hugowolf Felis Jubatus. - Norsk Skovkat, født
d. 12.01.85. Rødtigret m. hvid.
Hans P. Gade. Ny Kongevej 29, 5000 Odense C.
ttf.09 14 ø 26.

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

Salween Blue Henri. - Blåmasket siameser. Fa-
der: Import fra Holland. Siisse Leiditz, Østerba-
netorv 1.1., 8000 Arhus C. Tlf.06 1273 40.

OHK
Gr.Int.Ch. Mads af Bajang. - 29sb ebony. Erik
Nissen, Gyvelvænget 6, Egeskov, 7000 Frederi-
cia. tlf. 05 95 79 61.

BRITISH
SHORTHAIR
British Shorthair INT. CH. Garfield af Akis far-
ve 15. Hanne Oxenbøll, Firklø.rervej 13, Viborg.
tlf. 06 62 8t 89.

Double Doolin af Danwill Bluc. 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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Studiekredse

4art

Vejledende retningslinier for
studiekredse i JYRAK:
l. Studiekredsens formål er: at udbre-
de kendskabet til racekatte ved at ar-
rangere oplysende aktiviteter til gavn
for Jyraks medlemmer samt kattein-
teresserede. Desuden skal studiekred-
sen forsøge at skabe et godt 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 udgifter-
ne til udsendelse af invitationer til
medlemmerne. Det henstilles at plan-
lægge 4-6 måneder ad gangen af hen-
syn til omtale i Hvæssebrættet.
5. Til foredragsholder dækker Jyrak
kørselsudgifter efter statens laveste
takst samt et tilskud til gave på 150 kr.
Ligeledes dækkes større udgifter til
studiekredslederen i forbindelse med
dennes virke.
6. Evt. specielle ønsker aftales med
kassereren senest I md. før arrange-
mentet.
7. Der skal afholdes et årligt møde
mellem studiekredslederne og bestyrel-
sen fremover.

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

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

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

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

Sekretær:
Kis K. Gammelgaard,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 08 42 0s 10.

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

Silkeborg:
Lotte Laursen,
Langbygade 76,
8600 Silkeborg.
Tlf. 06 8t 67 75

Århus:
Lise Damsgaard,
Søsvinget 31,
8250 Egå.
Tlf. 06 22 ss 6s.

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

Sydøstiylland:
Magda Valentin,
Gl. Landevej ll, Erritsø,
7000 Fredericia.
Tlf.05 940375.

Sønderjylland:
Elisabeth Stange,
Sdr. Vilstrup Bygade 14,

6100 Haderslev
Tlf. 04 58 28 01.

l. tv

Old girls og boys galleriet
Redaktionen har tænkt sig, at Prøve
om vi kunne lave en rubrik, der hed-
der: Old girls og boys 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.

Påforhdnd tak.
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Studiekreds Frederikshavn:
13. april 19EE møde Skolegade E.

Foredrag ved dyrlæge Helen Woight, der talte om for-
skellige kattesygdomme, herunder også lopper. Et pro-
blem som næsten alle fremmødte havde været konfronte-
ret med i dette forår - også hjem, der ikke tidligere havde
været invaderet. Forhåbentlig sugede man til sig af dyrlæ-
gens gode råd og vejledning. Der blev i aftenens løb stillet
mange forskellige spørgsmåI, som dyrlægen beredvilligt
svarede på, og flere af de fremmødte ville gerne se Helen
Woight igen på et senere tidspunkt. Mange tak til Helen
Woight.

7. juni 1988 udflugt og »»pensionist«-besøg.
Alle deltagerne samledes hos undertegnede, hvor vi fik

en lille kattesnak og et glas hvidvin, inden turen startede.
Der var rigtig mange deltagere, og det var en hel kortege,
der i den dejlige sommeraften drog igennem det nordjyske
landskab.

Første stop gjaldt »Green Dyrep.:nsion« v/Mona og
Finn Pullinger. Der var utroligt fint og rent over det hele,
det var nærmest den rene luxus. Specielt lagde vi mærke til
stuen, hvor kattene boede - ganske vist i bure i flere etager.
Stuen var holdt i gammel stil med antikke ting og pynte-
genstande. En gammel stol fungerede som hvæssebræt.
Tak til Mona og Finn, der inden vi vinkede farvel, også
bød på chokolade.

Dernæst gik turen til Karen Hildebrandt. Denne pensi-
on er helt anderledes, men også utrolig rar for dyrene. Bå-
de katte og hunde har meget store bokse med tilhørende
løbegårde. Indendøre lå masser af aviser på gulvene. Ka-
ren Hildebrandt mener, det letter rengøringen betydeligt.

Til sidst sluttede vi af hos Norma og Johan på Nørre
Budde, hvor der var dækket op med kaffe, te, boller, ost
og rødvin, og vi havde en utrolig hyggelig aften, hvor der
selvfølgelig blev talt katte og vist billeder, alt imens alle
Normas katte vadede lystigt rundt blandt alle deltagerne.
Det blev sent, inden vi tog hjem - en sommeroplevelse og
et dejligt minde rigere.

5. sept. 1988 møde Skolegade E.
Lene Kattenhøj Lassen demonstrerede pelspleje for per-

sere - i det daglige og til udstillingsbrug, og da der blandt
mødedeltagerne var flere, der skulle udstille i Aalborg den
10.-11., var det en meget aktuel og meget kærkommen de-
monstration. Der blev plukket og hevet til den store guld-
medalje, men de fleste misser fandt sig utrolig pænt i det.
Det blev en flot samling persere, og alle kunne tydeligt se

betydningen af rigtig pelspleje.
Alle vore møder er meget åbne og frie, og enhver kan yt-

re sig om det, man måtte have på hjertet. Gæster og fami-
lie er også meget velkommen.

Denne aften berettede Hanne Kindberg om nogle for-
dærdelige oplevelser, hun havde haft i forbindelse med
formidling af hjem til nogle katte. Det var rystende at hø-
re, hvad de to-benede kan finde på, og det var en kraftig
advarsel til alle, om at se sig godt for, inden man giver et
dyr til personer, man ikke kender godt. Tak til Hanne
Kindberg.

På et tidspunkt faldt talen igen på lopper, og stor var
vor glæde og forundring, da en af mødedeltagerne kendte
et godt middel, nemlig >>Biopermaforte«. Hos Materiali-
sten hedder det »Biosprayd«. Midlet må ikke anvendes di-
rekte på dyr, men kun på omgivelserne. Det er biologisk
nedbrydeligt og skader ingen varmblodede væsener. Det
Iugter ikke og virkningen holder sig ca. 7 uger. Tak til Le-
ne Kattenhøj Lassen og tak for de gode råd, vi kunne tage
med hjem denne aften.

3. okt. 19t8 møde Skolegade E.
Endelig lykkedes det. Hurra, Hurra! Alva Uddin kom -

denne gang uden forhindringer - og fortalte om colour-
point samt viste en masse dejlige lysbilleder, og selvom der
blev talt svensk, tror jeg, de fleste havde stort udbytte af
aftenen. Alva Uddin, der er FlFe-dommer, ved en utrolig
masse om katte og om colourpoints i særdeleshed. Stor
tak til Alva Uddin, der på trods af tidnød tog sig tid til at
komme til Frederikshavn' 

på studiekredsens vegne
Kis Gammelgaard

Studiekreds Midtjylland:
Vi har afholdt første møde efter sommerferien. Det var

den 11. oktober, hvor Hanne Sofie fortalte om papirarbej-
de i Jyrak samt om Hellig Birma godt hjulpet af Leonora
Christine.

Næste møde bliver 17. november hvor Lis Rhymer Friis
vil fortælle om abyssinieren, samt om sit job som konsu-
lent.

Tirsdag den 13. december holder vi julehygge. Alle mø-
der foregår i Viborg Medborgerhus, Vesterbrogade 13, Vi-
borg, og det er kl. 19.00. Tilmelding er nødvendigt og helst
3 dage før på tlf. 06 67 5E 04, da især julemødet vil blive
aflyst hvis der er manglende tilslutning.

Da min fremtid i Viborg er noget usikker og interessen
for studiekredsen ikke har været overvældende, har jeg
valgt at stoppe som studiekredsleder med udgangen af
1988. Jeg vi sige tak til de medlemmer som trofast er mødt
op for at lære noget nyt.

Det må nu være op til nogle andre at fortsætte. Eventu-
elt kunne området deles i to, et område fra Randers til Vi-
borg og et fra Viborg til Thisted, da medlemskoncentratio-
nen er størst omkring Randers og Skive. Jeg vil ønske
eventuelle nye ledere held og lykke, og så vil jeg endnu en
gang opfordre medlemmerne i området til at give lidt re-
spons.

Glædelig Jul og Godt Nytdr til alle medlemmer
Helle Thomsen, Viborg.

Studiekreds Århus:
Program 19EE/E9.

Vi mødes sidste onsdag i hver måned på Hovedbibliote-
ket, Mølleparken, 8000 Arhus C, l. sal th. i mødelokale B
fra kl. 19.00 ril kl. 21.50.
30/l l-88 Filmforevisning om katterier og katteudstillin-

ger i England. Foredragsholder: Dorte Kaae.
14/12-88 Aftenens katte: Huskatten v/Finn Laursen.

Creme perser v/Elsa Knakkegaard. I den an-
ledning af den forestående jul, foreslås det at
skifte kaffen ud med glogg! Vi vil hygge os,
samtidig med at vi ser videofremvisning af stu-
diekredsens hobbyudstilling hos Plantorama
2000 i august 1988 (varighed 45 min.) Bagefter
vil vi starte planlægningen af studiekredsens næ-
ste hobbyudstilling i august 1989.

25/l-89 Aftenens katte: Norsk skovkat v/Bodil Eggeb-
recht. Manx v/ Anne Marie Andersen. Killin-
ger og kost. Foredragsholder: Stisse Leiditz.

22/2-89 Aftenens katte: Europ6 v/Charlotte Heiberg
(kuld). Balineseren v/Michelle og Dorte. Ori-
entering om ammeformidlingen v/Finn Laur-
sen. Orientering om killingelisten v/Lise
Damsgaard. Herefter er ordet frit. Vi har re-
sten af aftenen til debat. Vær med til at skabe
en udbytterig aften! Emner som ønskes frem-
lagt, bedes meddelt undertegnede. (NB.: I
foredragssalen).
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29/3-89 Dyrlægebesøg. Adam Christensen fra Tilst
Dyrehospital kommer og fortæller om
svampe- og hudsygdomme - især ringorm.
Aftenens katte: Burma v/Gerd Johansson.
Smoke perser v/Lone Donneborg. Pelspleje:
Langhår v/Karl-Heinz Bartel. Semilanghår
v/Bodil og Linda. Korthår v/Stisse Leiditz.
Aftenens katte: Rex katten v/Lillian. Blåtortie
m/hvid perser v/Dorthe Madsen. Genetik for
begyndere. Foredragsholder: Dorte Kaae.

26/4-89

3t / s-89

Husk selv at medbringe kaffe/the samt brød.
Jeg håber, at alle i studiekredsen synes om det planlagte
program, som blev vedtaget på studiekredsens møde den
26/10.

Derfor ser jeg med glæde frem til en meget høj møde-
procent, da vi kommer til studiekredsens møder for også
at tilbringe en hyggelig stund med andre glade katteven-
ner. VEL MøDT!

S tudie kreds leder L ise D ams gaard

Studiekreds Sydøstjylland og Yestfyn:
Pr. l. januar 1989 får studiekredsen ny leder, idet Aase

Christiansen efter flere års veludført arbejde har valgt at
stoppe. Den nye studiekredsleder bliver Magda Valentin,
Fredericia, der opdrætter persere og colourpoint.

Programmet for den kommende sæson er ikke endeligt
fastlagt, men flg. emner kan blive aktuelle:
l. Hyggeaften med bankospil.
2. Besøg på dyrlægeklinik.
3. Spinding med kattehår.
4. Behandling af de gængse kattesygdomme med

naturmedicin.
5. Debat katteejere imellem.

Derudover er en hobbyudstilling i foråret 89 under for-
beredelse, og studiekredsen pønser på at lave en bustur til
en katteudstilling i vort naboland Sverige.

I øjeblikket foregår studiekredsmøderne på lørdag fra
kl. 14.00 til ca. 17.00. I fremtiden vil der blive tale om den
FØRSTE TIRSDAG HVER MÅNED, begyndende TIRS-
DAG, DEN 3. JANUAR 1989, kl. 19.00 - ca. 21.30. IN4ø-

destedet vil stadig være Depotgården i Fredericia.
Men alt dette vil I høre nærmere om senere, da et prog-

ram vil blive udsendt til aktuelle medlemmer.
På snarlig gensyn!

Mogdø Vølentin

Studiekreds Fyn:
STUDIEKREDSMØDERNE FOR RESTEN AF 1988 ER
DESV.IERRE AFLYST.

Flemming Woldu

Den28/9 faldt så dommen i Busters sag. Hvordan tror I
den lød? Jo, tiltalte blev pure frifundet for at have skudt
på naboens kat, men fik en bøde på 200 kr. for ulovlig vå-
benbesiddelse.

Med andre ord, gå bare ud og skyd din nabos kat, men
husk at få våbentilladelse først, så er det gratis. Hvad me-
ner I? Er det ikke på høje tid, vi kommer ordentlig i gang
med at få denne horible lov lavet om? Jeg synes, det er tra-
gisk, at så dejlig et dyr som katten skal nedvurderes i den
grad. Det er umenneskeligt.

Jeg vil gerne her opfordre alle dyrevenner i Danmark til
at støtte Jyraks underskriftsindsamling i kampen mod po-
litikerne, lad os nu få den nye dyreværnslov vedtaget og få
katten med i dyreværnsloven, hvor den hører hjemme og
ikke som nu under mark- og vejfredsloven.

Vores lovgivere henviser mange gange til Sveriges love,
bare ikke i denne sag. Ved de ikke (eller gør de) at i Sveri-
ge er der en menneskeret at have kat uanset boligformen,
altså også i lejeboliger? Er det ikke på tide vi får den nye
dyreværnslov, som også kommer til at gælde for vore kat-
te! Det må kunne lykkes, hvis vi gør noget ved sagen.

Elna Lykke

Kommentar til artikel
fra Jydske Tidende

ETIELAMPUS
ifarverne,tØd

. blå. hlåcreme.sort

IHanne Haibert
-+ Bøgebakkevej 1

i ] ox.ozoo Næstved

-i Denmark
Tell. 03 72 1 641
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Foretrækker du
o din kat

dansk produceret fuldkost kattenrad - niir det er bedst.
sti vælger I selvtblgelig: Kattens Godbidder.

Kattens Godbid-
der er et sundt og vel-
smagende fuldkostfb-
der til en pris, som gØr
det muligt for dig at gi-
ve din kat et varieret og
ernæringsrigtigt måltid 4l&"
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Da katte elsker va-
riation i kosten, fås
»Kattens Godbidder« i
både dasemad og tørfo-
deri3lækresmagsva-
rianter
O med oksekød
O med fisk
O med kylling

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

VITAMINPRÆPARATER:
Pelstilskud - Teralinpiller - Modermælk - Pro-cat -

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

ØVN!GE 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.

l(

OE 8.9OOO AALBORG

Vi forer alt i
HUNOE. OG KATTEFODER

a

hund
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