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LEDEREN

Kære medlemmer og læsere...

Formanden, Hanne Sofie Sneum, har i en skrivelse af 26. januar 1989 meddelt,
at hun trækker sig tilbage som formand for JYRAK, med øjeblikkelig varsel.
- Hanne Sofie Sneum's skrivelse er gengivet i sin fulde ordlyd her i dette num-
mer af Hvæssebrættet.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med undertegnede som formand,
Dorte Kaae som næstformand og 1. suppleanten Karen-Marie Petersen er ind-
trådt i bestyrelsen. - Der er ikke foretaget andre ændringer i besættelsen af be-
styrelsesposterne; - der afholdes jo ordinær generalforsamling den ll. marts
1989 i Esbjerg, nærmere bestemt på Guldager Kro. Medlemmerne opfordres til
at komme til generalforsamlingen, for der igennem at præge klubben og dens
arbejde - Vi håber på en saglig og værdig afvikling af generalforsamlingen.

Der har desværre været nogle fejl i showkalenderen i det seneste nummer af
Hvæssebrættet. Vi kan her meddelg at JYRAK's udstillinger i 1989 er planlagt
således:

Bogense, den l. og 2. april1989.
Yejle, den 2. og3. september 1989.
Aars, den 25. o926. november 1989.

Om Aars-udstillingen kan det oplyses, at trods alle besværligheder, lykkedes
det at lave en god udstilling i nogle virkelig gode faciliteter. Udstillingen blev af-
viklet uden tab, og jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle for et godt og
veludført arbejde

Med venlig hilsen
Finn Laursen

Til JYRAK's bestyrelse...

Det er med den største beklagelsg jeg desværre ser mig nØdsaget til, at trække
mig tilbage som formand f9r JYRAK fra dags dato.

Arsagen hertil er den kritik der nu igen, af visse urolige elemente5 er rejst
omkring mit formandskab. Beslutningen er truffet, da jeg ikke har nogen in-
tentioner om at skade den bedste klub i Danmark.

Jeg vil slutte med at udtrykke min store glæde over, at have fået lov til at være
aktiv gennem arbejdet med kattene i JYRAK i så mange år. Og jeg vil naturlig-
vis altid være til radighed, hvis der skulle være brug for min hjælp.

Jeg ønsker jer alle i JYRAK held og lykke i fremtiden med jeres katte.

Med venlig hilsen
Hanne Sofie Sneum
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Første sølvsomali i Danmark
a.f Kirsten Liitzen, katteri Somaby

Frrste sølvsomali i Danmark blev født i katteri Somaby
:en 15. juli 1986. I dette forste sølvkuld var der to somalier,
:r sorrelsølv han og en sortsølv hun, samt en sortsølv abys-
,rnier hunkilling. Men lad mig starte ved begyndelsen.

-{llerede da jeg i 1982 importerede min første somali fra
Ty.skland, havdejeg fattet interesse for sølv. I begyndelsen
.i 84 importerede jeg derfor en sortsølv abyssinierhun fra
England. Highlight Silver Lydia (23Sv) var bestemt ikke
:.ogen særlig god abyssinier. Hun havde kraftige striber på
-orbenene, svage på bagbenene Hun havde kraftigt, men
:og brudt halsbånd, og hendes farve var under al kritik.
Som udstillingskat var hun håbløs, men ved fornuftig par-
- ing var der mulighed for, at hun kunne give rimeligt gode
< illinger.

Hun blev parret med min tyske han, Bronci von Feropi-
, al (13 SOk), der havde en virkelig god farve og absolut in-
_:en striber ellers halsbånd. Sammen fik de en sortsølv han,
Somaby's silver Gakis, og en sorrelsølv han, Somaby's red
.row Tiger, som begge var så gode i både farve og typg at
'eg kunne bruge dem til videre avl. Ingen af disse havde
,:riber eller halsbånd.

Gakis bliver maj 86 parret med min sorrel somalihun,
Somaby's red Fig og det er efter disse to katte, Danmark,
len 15. juli 1986, får sine første sølvsomalier.

Der var som tidligere nævnt tre i dette kuld, og lad mig
:eskrive dem nærmere. Sorrelsølv hankillingen var helt
..-ar »rød-hvid« i farven, og han var nok den bedste af de
:re. Sortsølv hunkillingen, altså somalien, havde som ung-
::at en del rufism i pelsfarven, især på ryg og i ansigtet. I
:ag er der blot en antydning tilbage på næseryggen. Striber
:iler halsbånd har hun aldrig haft. Sortsølv »aby«-killin-
_:en har fra fødselen været klar »sort-hvid«, hvilket hun da
-.gså er i dag, dog har hun en smule svage striber på forbe-
a_ene

Juli 87 fødes Somaby's silver Isabell, en dejlig sortsølv
.omaliepigg med en god ren farve Hendes far, Gakis, var
:er parret med en vildtfarvet halvsøste1 Somaby's wild Ni-
:nole (23 var), der er efter Bronci og Kianda's Bini.

August 87 bliver Tiger parret med Somaby's wild Odette
i 3 ., ar), der er efter Bronci og Aqua Camilla el Mahascha-
. rl3 ). De får sammen to sortsølv killinger, 6n somali og 6n

':-. ssinier. Ved fødselen var de begge ))rene« i farven, men
.... allerede få dage gamle en del rufism, især på ryggen.
r:issinieren har jeg ikke set, siden den l1 uger gammel
:,:'. solgt, men somalien er i dag helt uden rufism.

llidtil sidste skud på sølvstammen blev født den 30. juni
: !. I dette kuld var der tre killinger, alle sølv, men kun 6n
.-'nali. Denne lille sortsølv somali hankilling har en helt
..rtastisk god farve Han har endnu en smule rufism på
:.=sre og ryg, men ikke mere end det helt sikkert vil forsvin-
:: Hans kuldbroder, en blåsølv abyssinier hankilling (23
:,Sr var), har ligeledes en virkelig fin farve. Den tredie i
:,uldet er en yndig lille abyssinierpige. Hun er fawnsølv, og
:-un står bestemt på højde med de andre hvad farve angår.

De to hankillinger fra dette kuld har jeg beholdt til vide-
:e avl, og til dem har jeg i Holland hentet to sølvsomalipi-
_:er. nemlig Alexandra og Aletta van Manja. Opdrætteren,
;er havde begge forældrene selv, viste dem stolt frem, og
:i<ke uden grund. De var begge sortsølv. Faren, Amabo Sil-
', er Nimbus (Eng. imp.), var en virkelig flot hankat af god
:1pe Han havde en meget lille smule rufism på ryg og næse,
:llers var hans farve helt klar. Moren, Rea van Manja, hav-
le den flotteste sortsØlv farvg jeg nogensinde har set. I
hendes pels fandtes ikke så meget som blot en antydning af

rufism. En fantastisk flot hunkat, en rigtig lille skønhed af
exelent type

De to killinger, jeg har hentet hjem, er i farve og type vir-
kelig gode begge to. Whoopee, min egen sølvhan fra 30.
juni i år, ligger på nuværende tidspunkt helt på højde med
disse to nye piger; og det er jeg egentlig lidt stolt af, når jeg
tænker tilbage på den sølvkilling, jeg i sin tid hentede i luft-
havnen, og som jeg dengang, mest af alt, havde lyst til at re-
turnere til England. Det viser dog, at selv med en særdeles
dårlig sølv kan man, med en smule indblik i genetik og om-
hyggelig udvælgelse af avlsdyr, virkelig opnå meget fine re-
sultater.

En ting er sikker, sølvsomalien er kommet for at blive.
Folk er meget begejstrede for farven, som virkelig også er
utrolig smuk, når den er helt »klar«, som den skal være.

Oktober 1888

Til lykke..
Bestyrelsen ønsker hermed Hanne Sofie Sneum hjertelig til
lykke med sin netop vel overståede dommereksamen, som
semilanghårs dommer.

Hanne Sofie er nu således henholdsvis langhårsdommer
og semilanghårsdommer.

Hsnne SoJ'ie Sneum, semilanghdrsdommer sammen med
kstten DK Inni's Chi-Li l3c sp. Ejer Kirsten Ulsø.
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Beretning om en racekatte-udstilling i Danmark
For os i det høie \orden ligger en racekatte-udstilling næ-
sten foran døren.

Vi r il med denne beretning gerne motivere andre katte-
venner til o-ssa engang at besøge en katteudstilling i Dan-
mark.

Der sker ofte lor os, at vi ikke straks finder udstillings-
hallerne. de:Ior kørte I i til den nærmeste tantstation for at
splrse cn ', ei. Altid har en dansker tilbudt at køre foran
os, sa \ r kom hurtigt og sikkert frem til udstillingen. Hvor
::nie: man ellers så meget hjælpsomhed.

Ka : : e-u dstillinger finder overvej ende sted i sportshaller,
rgsa r Fredericia.

Pladskapaciteten var meget storartet, alene til dyrlæge-
kurnlrollen var der en ekstra hal afsat. På denne måde var
de: rngen trængsel. De 6 ansvarlige dyrlæger havde således
et iast greb om de 760 katte.

Som altid var JYRAK's organisation fremragende og
man tog sig af enhver udstiller, og til alle spørgsmål kunne
man altid finde et åbent øre.

\æsten alle danskere taler fremragende tysk, så der var
altsa ingen sprogvanskeligheder. Hvad der altid undrer os
red de danske udstillinger er roen og tålmodigheden om-
kring alle deltagerg der er slet ingen kritik. Stewarderne er
som reglen meget erfarne og omgåes også »svære« katte
iremragende. Meddelelser over mikrofonen, når det gjaldt
t1'skerg blev også sagt på tysk (sikkert ikke en selvfølge),
idet der kun var 20 tyskere tilstede Altså også her en hjerte-
lig tilsagn fra JYRAK til os udlændinge. Om søndagen kl.
9,00 r'ar alle dommere og udstillere i hallen til tiden. De sid-
ste dommerbedømmelser blev skrevet og kattene til nomi-
nering udtaget. BEST IN SHOW begyndte kl. 13,00. De
har ikke læst forkert, det var virkelig kl. 13,00.

Vi var meget overraskedg men syntes at dette tidspunkt
var meget behagelig, idet hverken dommere eller udstillere
var under tidspres.

JYRAK's formand a{holdt BEST IN SHOV/, som altid,
på hendes charmerende måde og høstede stort bifald. I
danmark er det normalt at udstille veteraner og pensioni-
ster. Det er kattg som er blevet »lidt gamle<<. Ligeledes
meget populært blandt publikum er udstillingen af hele
kuld. Ofte kan man se katte af alle racer, som egentlig ikke
passer til standarden. Ejerne viser deres katte med stolt-
hed, også selv om de forinden ved, at katten ingen chan-
cher har ved dommerne

Til vinderkattene er der i stedet for en pokal, en canvas-
pose med kattefoder. Dertil får man mange skænkede gave-
præmier som porcelænsfigurer o.s.v.

I Fredericia fik hver vinderkat, som en kær gestus, også
en langstilket rose. Kokarderne måtte man derimod købe.

Danskernes hjertelighed forbløffer os gang på gang.
Man bliver tiltalt af vildtfremmede mennesker, man bliver
gratuleret, eller man bliver inviteret til en lille hyggelig slud-
der om aftenen. Udstillingen i Fredericia var alt i alt, frem-
ragende organiseret.

Vi glæder os allerede til den næste udstilling i Danmark
og håber, at vi med denne beretning har givet andre katte-
venner lyst til attage til udstilling i Danmark.

Det eneste jeg aldrig vil vænne mig til er, at mange af kat-
tene også skal blive i deres bure om natten, selv om mange
sover i hallen med dyrene Men når man ser de bedende
øjne på de forladte dyr og hører deres jamrende mijauer,
rører det sig langt ind i hjertet på en.

Hildegard Børth
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Referat af møde om PRA hos
Abyssinier-katte d. 29 / l0 i Danmark
: - :.: ::.:delsederefterhåndengør kattenheltblind, da
' : - i -:r. :il sidst slet ingen blodtilførsel modtager.

- - ..:: :: J.r end abyssiniere kan også være ramt af PRA,
- : - -:. :: l:i Sjændent.

-.- ;::::rgen til mødet var, at jeg på en hobby-udstilling
:, .. ..._ "arblevetkontaktetaf hr. ogfru. Schandorff fra

; , -., .om havde købt en killing af Vibeke Caron på

- - : ::.aneder havde udviklet PRA i så svær grad, at den
'-.....ig kun var i stand til at skelne stærk lys fra mørke.
.:' r.:n PRA blev stillet af dyrlæge Niels Stadsvold i
: . Han har speciel erfaring med PRA, ganske vist hos

' 
- - -: :.en det formodes af de to former for PRA, ser ens

, - ;: :.-nde og katte.

- . . ::: gjorde diagnosen speciel uheldig var, at Asterix
-' ,::: :ar og morfar til killingen. Hvis killingen led af

- . - , -=J" anlige« form for PRA, som er vigende arveligt,
- : : ri. nødvendigvisbetydg atAsterixvarbæreraf an-

, - ,. . ''lf PRA,- :.--Cet var specielt indbudt dyrlæge Raiku Sarvd fra
, --::.=,:avn! der har gjort det til sit speciale at undersøge
- : r: iortrinsvis abyssinierkatte for PRA, samt at klar-

. -: :r..3gangen ved de forskellige typer af PRA.

. .':,:: del af mødet gik med et foredrag med lysbilleder.
:. -:: optåSet foredraget og den efterfølgende spØrge-

' - - : : :a r ideo, og den vil formentlig kunne lånes af mig el-
, ' . - S-{SO. Den er absolut uprofessionelt optaget, men er
: :;=- i sin helhed.

:: -oredraget oplyste Raiku om, at der fortrinsvis er tre
- --:: ior PRA. Visse smitsomme sygdomme og fejlernæ-

- - : ..:ir dog give de samme forandringer i øjnene. Gentag-
- : -:.:3rsØgelser skulle imidlertid være i stand til at klar-
:. ; ;: :orskellene.

-' : :.r mest almindelige typer herhjemme er begge vigen-
- : :.'. ;ligt. Det betydeq at begge forældre skal have arve-
:- ,-_lget i sig, være bærerg evt. uden selv at lide af syg-
- :-- : en. En PRA-ramt kat vil sikkert give anlægget videre

,.: :Itom, men afkommet bliver kun ramt af PRA, hvis
: . : _:: :orældre giver anlægget til det. Den mest almindeli-
;, ., Je to kommer til udbrud i 3-4 års alderen, men kan
, . : ! ,a.eres noget tidligere ved en undersøgelse. Den anden
:: :: blot lidt senere udviklet. Tidsrammerne er naturlig-
, ::: usikrg idet der kan være individuelle forskelle

J:: dominante typg der er meget sjælden, optræder
:.:.::od meget tidlig i kattens opvækst, og allerede når kil-
-i.: er 3-5 uge4 kan man observerg at den er langsom-
::; r sin udvikling end evt. kuld-søskende Katten kan evt.

. ;:ede være blind i en alder af 4-5 måneder. Ved denne
: :; af PRA er det sikkert, at mindst een af forældrene li-
:.: .l PRA, idet fejlen optræder, hvis der er bare eet gen
' 

- : PL{. Da sygdommen optræder meget tidligt, kan man
-.: .ikkerhed konstaterg at een af forældrene er ramt.
I . .. det alligevel skulle vise sig, at begge forældre er fri for
. i\. må der være sket enspontan mutation. Det vil være
, -=.Jent, men man har tidligere observeret at det forekom-

H:lt aktuelt er både Asterix og Vibeke Caron's hunkat
-..:3rsøgt for PRA, og begge var fri for sygdommen. Da
!::.andorff's kat udviklede sygdommen i meget voldsom
;:,; ien meget tidlig alder, må det være den dominante
--:n tor PRA, den lider af. Dette sidste er citeret efter Rai-

. - Sarr'å. Der er umiddelbart ingen grund til at meng at
' " : : e n lider af andet end PRA, og konklusionen må derfor
--:e. at den er opstået som følge af sponton mutotion. Den

=..:ste sikre måde at konstatere dette på, er ved avl med kat-
::.. og det er der ikke mulighed for, idet Schandorff's for-

ståeligt nok, ikke ønsker at være med til at udbrede PI{A
mere end højst nødvendigt. Alternativet var at aflive killin-
gerne i en ung alder, men det er også uacceptabelt.

På mødet blev der undersøgt 25 abyssiniere og een soma-
li. Foruden den omtalte »killing« blev der fundet tre tilfæl-
de at PRA og eet tilfældg hvor Reiku foreslog en påfølgen-
de undersøgelse om et halvt år. De tre katte var hele Kitte
Høgh-Nissens bestand af kattg og da hun på forhånd kun
havde mistanke om PRA ved den eng var det et meget vold-
somt slag for hende Jeg vil gerne udtrykke min dybeste
medfølelse Kitte er i forvejen hårdt ramt af sygdom. Kitte
oplyser, at kattene klarer sig fint, både ude og indg og at
selv den helt blinde kat kan springe op til hende og videre
over på kanten af en dør. Man kan deraf sg at det er meget
vanskeligt for den enkelte opdrætter selv at konstatere
PRA ved egne katte.

Raiku påpegedg at katte med PRA ikke lider under syg-
dommen. Man skal naturligvis ikke avle med en kat, der
enten lider af PRA eller blot er bærer of PRA. Derimod
mener hun ikke, st der er øbyssiniere nok til, at man kon
fjerne killingerne efter bærere fra avlen. Der er kun godt
halvanden tusinde abyssiniere i Danmark.

Jeg har regnet lidt på forskellige teoretiske situationer.
Hvis 4090' af arveanlæggene er disponeret for PRA, vil
1690 udvikle lidelsen og36Vo slet ikke bære anlægget. De
sidste 4890 vil vise bærere af anlæg for PRA, dog uden no-
gensinde selv at få lidelsen i udbrud. Skønsmæssigt udvik-
ler 15 til 200/o af abyssinierne PRA.

I Sverige var der en overgang op mod 40Vo af de helt
voksne abyssinierg der led af PRA. For at nå så stort et tal,
skal ca. 6090 af arvemassen være bærere af PRA, og under
l5Vo af kattene er helt uden anlæg for PRA.

Af ovenslående ses, at kamp mod PRA er nødvendig,
men at den endelige sejr næppe kan vindes.

Hans H. Jeppesen, Egd

Anino's Jolly Junyur Harlekin hvid/bld.
Opdrætter: Ingrid Tiainen.
Ejer: Mette Nielsen.
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Sand og sand
imelleri.ooo

Cassius kattesand er f ra naturens
hånd indrettet, så kattens efterla-
denskaber indkapsles og kan sies
fra med Cass us kattesandskovl -
uden at efterlade spor resten af
sandet, Det b iver såmænd bare
liggende bakken, frisk og rent,
klar til næste kattebesø9. Så man
sparer det meste af en bakkefuld.
Cass us er helt f rlt for kunstige far-
ver og asbest - hvem ved, hvilken
rolle dette spiller for miljøbevidste
katte ?

Cassius, for katten !

KATTESAND

A/S Carl Fr. Mortensen
L demarksvej 50
DK 4632 Bjæverskov
Te efon A3 67 1 4 44
Cc ;,'ser nærmeste forhandler

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



Udstillingen i Aars
:- n rød løber blev rullet ud i Nordjysk Messecenter i Aars

.i;ekenden den 3.-4. december 1988. Arsag? - JYRAK var
:i en med een af sine mange internationale katteudstillin-

= ':'U nder nogle af de bedste faciliteter, afholdt JYRAK sin
--:udstilling i Aars med katte i alle mulige racer. Store og

,::å. langhårede og korthåredq krølhårede og sidst men
, ie mindst huskattene

Folk strømnrede til. Her var der noget nyt at se på for et
. . .::s så udstillingsvant publikum. Mere end I .000 betalen-
:= resøgende gæstede vor udstilling i den travle juletid. -
l:: r'ar noget, der varmede udstillingstemaets hjerter.

L dstillingen var som bekendt planlagt til Odensg men
.: RAK blev p.g.a. nogle FlFe-regler nødt til at flytte ud-

, ,, .li ngen, da der i samme weekend blev afviklet en interna-
- ral katteudstilling i Bremen. - Med en ekstra stor ar-

-:'lsindsats lykkedes det os at komme i forbindelse med
'' ::djysk Messecenter, der slog portene op for os, og rulle-
-. len lange røde løber ud, og tog imod vore udstillere. -
I : - r'ar et festligt indslag med den lange løber.

Vi benytter her lejligheden til at takke ALLE, der med-
iede til, at udstillingen blev så vellykket som tilfældet

.-. En speciel tak retter vi til byradet iAars, der var så ven-
.= at skænke en række smukke præmier til udstillingens
- : : s te katte. Der er ingen tvivl om, at disse præmier star på
... -remtrædende plads ude i hjemmene

På gensyn til vor næste internationale udstilling i Nord-
:shallen i Bogense. - Arrangementet er i hus, og forma-
. :r denne gang kontrolleret en ekstra gang.

Finn Laursen Billeder frø udstillingen i Aqrs.

Voat .r.cLlc
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JYRAK's indtil videre
bedste internationale
udStilling Af ræif Henriksen

Så har JYRAK gjort det igen. Det var en meget positiv op-
levelse at komme til Aars og opleve hvor godt en int. udstil-
ling kan stables på benene.

Lige fra man kom til in-check og videre igennem dyrlæ-
gekontrollen var der styr på tingeng forstået på den måde
at tingene fungeredg og at man blev venlig tilrettevist og
hjulpet, hvis der var behov for dette. Selve modtagelsen var
tilrettelagt af vor nye suppleant Flemming Waldu, som må
siges, at have klaret ilddåben med glans.

Dernæst gik man videre ad den røde løber og fandt sit
bur, på den mere eller mindre nemme måde Men der er et
punkt, hvor det er virkeligt svært at hjælpe folk tilrette.
Men det fungerede godt og alle fandt jo også burene.

Selve opbygningen af udstillingen var til UG med kryds
og slange. Der var virkelig god plads, og burene stod hen-
sigtsmæssigt. Selve hallen var med sine lysekroner virkelig
hyggelig. Opbygningen af dommerringe og information
afkræver også respekt, da det hele var hensigtsmæssig.
Denne side af sagen må tilskrives udstillingssekretær Dorte
Kaag der også er ny i denne omgang, men j o har erfaringen
fra tidligere

Selve kataloget er et kapitel for sig. Det er mig bekendt
første gang, at det har været i farver her i Danmark. At der
så samtidig var minimal med fejl i programmet gjorde kun
oplevelsen større. Ideen og gennemførelsen af dette må til-
skrives vor nye tiltag JYRAK ANNONCER, som I efter-
hånden kender lidt til allesammen. Det har vist sig at være
en bærbar ide idet kataloget blev betalt af tegnede annon-
cer, så det ikke belastede budgettet. Teksten i kataloget blev
lavet af Dorte Kaae.

Dernæst kom bedømmelsen i gang til tiden, ligesom der
var inviteret gode dommere. Det kan umuligt undgås, at
der er nogle bedømmelse! der kunne have været anderle-
des, men sådan er betingelserne. Som jeg engang så på et

skilt på et bur: »Man kan ikke vinde hver gang«. Så sandt
som det er skrevet.

Selve oplevelsen af udstillingen var, at den var virkelig
gennemført til mindste detalje med et fåtal af kiksere. Der
var god plads og der var mange standg hvor man kunne få
sine behov opfyldt. Der var både cafeteria og restaurant,
såfremt man var sulten. Der var masser af plads til udstil-
lerne Gik man en tur i den hyggelige by Aars, oplevede
man en kundeservice, som er ret eneslående i dagens Dan-
mark. Alt dette må tilskrives de mange hjælpere, uden
dem, var det ganske umuligt at stable en sådan udstilling på
benene. At det var populært at afholde udstilling i Aars, vi-
ser et besøgstal på 1100 betalende tilskuere. Og det var uden
børn, der havde gratis adgang. Til børnene var der Lones
hyggelige børneparkering, som var propfyldt hele udstil-
lingen igennem. Her kunne man se tegnefilm. Ærgerligt at
man ikke havde tid til det. Der kunne man også tegne sig til
en præmig der ligesom video og tv, var skænket af en lokal
sponsor. Børneparkeringen var en virkelig god ting til vo-
res udstilling. Vi skal have det som et fast indslag, men det
kræver hj ælperq da det er et hårdt j ob at passe energifyldte
unger.

Sekretariatet fungerede både effektivt og lynende hur-
tigt. Bedømmelserne var ude inden blækket var tørt i de
fleste tilfælde Havde man problemer, blev de klaret med
indsigt og effektivitet, uden at man følte sig tilovers. Dette
job blev klaret af Dorte Kaae og Lise Damsgaard til et rent
UG, men selvfølgelig med en masse kvalificeret hjælp.

Og sidst men ikke mindst JYRAK's best in show som
sædvanlig ledet af Hanne Sofie Sneum. Det er en oplevelse
at se en virkelig kattekender stå for den side af sagen. Er der
ved et uheld kommet et forkert stykke papir til en forkert
kat, opnår publikum ikke at registrere fejlen, da H.S. lyn-
hurtigt har fået det rettet. Det er den slags, vores publikum
oplever som noget virkeligt positivt. Det, at showet bare
kører, og at man får at vidg hvad slags kat det er, der vises.

Vi må også huske vores nye madmor Helen Tøttrup, som
bare kunne det der. Vi håber også at få hjælp på vore kom-
mende udstillinger. Når vi tænker på, at det er ulønnet,
hårdt og meget lidt rost, så fortjener alle et virkeligt skul-
derklap, da det er et kæmpe arbejde de udfører.

Thk for en dejlig udstilling alle sammen, vi ses i Bogense
d. l. og 2. april.

Opdræt af s
farver

o

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

Fob:
Gr- ht Ch- Dauphan van Coppelstock

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

Telefon 04 54 55 47
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Børne P. r Aars udstillingen
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Ligesom sidste gang var der stor aktivitet i børne P., som
denne gang blev til julestue

Store som små børn hyggede sig med video-tegning og
juleklip.

Mange søde - sjove og flotte misser blev tegnet af ivrige
børn og kunstværkerne blev hængt op på væggen ind til vo-
res børne parkering, så vi alle fik glæde af de mange flotte
tegningeq som børnene havde lavet.

Julestads blev fremstillet med sved på panden, klister på
fingerng måske også lidt på tøjet. Men hvad gjorde det,
alle hyggede sig med stadsen.

En varm tak til de store børn, der med megen ølmodig-
hed hjalp de mindrq uden dem var det nok ikke gået så
glat.

Det kneb jo lidt med nogle øktive voksne i vores børne-
stue - det håber jeg, at vi laver lidt om på til vores næste ud-
stilling - hvor vi ligesom alle kan tage yores tørn i børne P.,
så den bestar.

Julemanden var også kommet til Aars, og med sig havde
han sin store sæk, fyldt med lidt mundgodt og gaver til alle
børnene på udstillingen.

Det var en stor oplevelse at se ungerne stå der med julelys
i øjnene - Tbnk engang! Jeg fik en pakke af julemanden.

Til slut pyntede julemanden -børn og voksne - det store
juletræ med børnenes flotte juleklip.

Det var et meget smukt træ vi til sidst kunne danse om-
kring. En stor tak til julemanden, Eli Berenthz, for den
flotte præstation.

Lone Jørgensen



RESUUTATLISTE fra JYRAKs internationale
udstilling i Aars, den 3.-4. dec. '88

BEST OF BEST nr. 1:
Tortie Zuzette of Melampus, 11.

Ejer: Ellen Jakobsen.

BEST OF BEST nr.2:
Sander Fan it Krobbegaud, l8btch.
Ejer: Jørgen Ravn.

BEST OF BEST nr. 3:
Gospel af Fuga, 29sb.
Ejer: Helle Poulsen.

BEST OF BEST nr.4:
Christlund's Didrik, 13c BP.
Ejer: Inge Lise Kristoffersen.

BIS Langhår:
-t:tieZuzette og Melampus, l1
:'er: Ellen Jakobsen.

BOX:

-:rd la Fontaine af Dussettg 2.
:':r: Magda Valentin.

|-\STRAT han:
.:lles Lucky Luke l.
: er: Linda Jelle.

L\STRAT hun:
l: Gazeau Supremg 13.
:'er: Inga Mikkelsen.

BIS 6-10 mdr.:
- :iksos Woodoq 8.
: rer: Finn & Lis Nielsen.

BIS 3-6 mdr.:
.:11e's Lay Out, 11.

,'er: K. & L. Donnerborg.

\ ETERAN:
'. -:ak's Annisettg l.
.rer: B. Solstein.

PE\SIONISIi
\lberte af Kambyses.
i;er: Helen Tøttrup.

hL LD:
-{ristianhøjs kuld.

-'er: Ingrid Kronvang.

$L:- 
:en's Anchorman, 93, 5P,

E1er: Karen Villadsen.

OPDRÆT!
'elle 96.14 P.
Erer: Linda Jelle.

KASTRAT han:
Karhuvuoren Tornadq l3NF Aw.
Ejer: Jonna Knuutinen.

KASTRAT hun:
Hillja av Baung l3NF Bw.
Ejer: Soile & Minna Antila.

BIS 3-6 mdr:
Schimmels Laban, l3MC A.
Ejer: Linda & Ove Michelsen.

YETERAN:
Sofie's Leonora Christing l3c BP.
Ejer: Flemming & Hanne Sofie Sneum.

AVL:
Hevengift Lord Alleululia, l3MC Aw 93,8.
Ejer: Rita Henriksen.

OPDR/OTi
Løvehulen 92,625 P.
Ejer: Rita Henriksen.

BIS korthår:
Sander fan it Krobbegoud, l8btch.
Ejer: Jørgen Ravn.

BOX:
Boline af Hajeka, 16.
Ejer: Karen Jeppesen.

KASTRAI, hun:
Nanna af Akis, 16.
Ejer: Steen Pedersen.

BIS 6-10 mdr.:
Klivager's Eunicg 27e
Ejer: Helle M. Nielsen.

BIS 3-6 mdr.:
Peranns Frederikkg 16.

Ejer: Kirstin Gåsedal.

Veteran:
Gerido's Desireg 27c.
Ejer: Kirsten Christiansen.

Miss Aars:
Anino's Joelin, l2b.
Ejer: Inger Marie Østergård.

Bedst Huskat - han:
Bodwin.
Ejer: Susanna Bugge.

BIS Siam/OKH:
Gospel af Fuga, 29sb.
Ejer: Helle Poulsen.

BOX:
Nissen's Juan,24.
Ejer: Annelise & Erik Nissen.

KASTRAT han:
Ege af Ftga,29a
Ejer: Helle Poulsen.

BIS 6-10 mdr.:
Nissen's Lord nelson.
Ejer: Annelise & Erik Nissen.

BIS 3-6 mdr.:
Pi-Hai's Blue Bonzai, 24a.
Ejer: Ketty Btihnlein.

Pensionist:
Didi af Nordtoft, 24.
Ejer: Dorte Kaae.

Bedste Huskat - hun:
Kiss el Sykomore
Ejer: Helen Tøttrup.

BIS Semilanghår:
,lhristlund's Didrik, l3c BP.
Eier: Inge Lise Christoffersen.

BOX:
.\r1'avartha's Mara l3c BP.
Ejer: Flemming & Hanne Sofie Sneum.

ll
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Championgalleriet
bringes løbendg hvorfor vi beder jer indsende jeres
resultater og billeder til redaktionen, som vil bringe
dem i bladet.

Ønskes foto retur bedes venligst vedlagt frankeret
svarkuvert.

Yi ønsker tillykke med det flotte resultat!
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- :. ',.rsanis Black Debbie.
- r-88 Kruså CAC

, 38 Alborg CAC BIO
- :-S8 Aars CAC
: :r ,-rg opdr.: Verner Bødker.

- \\'innie-Puuk Aus Berlin
- , :,:.olm 88 CAC, BIO
' . -rdborg 88 CAC, BIO TOTAL
-.:, SE CAG Champinon.

: -.,: Trucks-Dickow, Tyskland.
: ::: Lis og JØrgen Staunskjær

. : .;11.

Dk Lani's Chi-Li
: 3 88 Herlev CAC
'-.' 04/88 Fredericia CAC
i .I 88 Aars CAC

: :: og opdr.: Kirsten Ulsø.

i.": ra-of-Graffity
. 0: /88 Vallensbæk Champion

=--r: Britta Waldu.

Pr. Sofie's Leonora Christine l3c BP
ll/06/99 Kruså CAR Bedste Kastrat
Hun samt Bedste Veteran
l0/09/88 Aalborg CAR Bedste
Veteran
03/12/88 Aars CAR PREMIER samt
Bedste Veteran.
Ejer og opdr.: Hanne Sofie Sneum.

Int. Champion Felina af
Langbakken (29c)
02/02/86 Herlev CAC, BIq BOX
18/10/86 Odense CAC
08/ll/86 Lyon CAC, Champion
24/01 / 87 Neumiinster CACIB
07/03/87 K.B. Hallen CACIB
05 / I I / 88 Hørsholm CACIB
Ejer og opdr.: Unni Langbach.

Sander fan it Krobbeguod
Marts 88: Fredericia CAC, BIO
Juni 88: Kruså CAC
Sept. 88: Aalborg CAC
Okt. 88: Vallensbæk CACIB, BIq
NOM.
Okt. 88: Luxembourg CACIB
Nov. 88: Hørsholm CACIB, BIO.
Ejer: Anne Margrethe Hansen.

Kongshøj's Sweetheart
l0-ll/09/88 Aalborg CACID, BIO
19 -20 / 1 I /88 Amsterdam CACIB,
BIO
03 -04 / 12 / 88 Aars, CACIB
Ejer: Margit Madsen og Karsten
Stæhr.

Beatrice af Donneborg
05 -06 / 06 / 87 Frederikshavn CAC
06/02/88 Brøndby CAC BIO
06/03/88 Herlev CAC
Ejer: Lone & Hans Erik
Jørgensen.

Tiavellers Chess (29chtbsp) Int.ch.
Juni 88: Kruså CAC, BIO, BIS.
Aug. 88: Kaunitz-Verl CAC, BIq BIS
Sept. 88: Aalborg CAC, BIO, BIS,
Champion.
Okt. 88: Vallensbæk CACIB, BIS
Nov. 88: Hørsholm CACIB, BIq BIS
Nov. 88: Amsterdam CACIB, BIS,
International champion.
Ejer: Mette og Kirsten
Foldager.
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Løvehulen's Janus
lO/09/88 Aalborg CAC, BIO,
NomBIS, Best of Best 3.
05/ll/88 Hørsholm CAC, BIO
03/12/88 Aars CAC, BIO
Opdr.: Rita Henriksen.
Ejer: Gitte Philipsen.

Int. camp. Winnetou's Ebony-Image
l0-ll /09 /87 Aalborg CABIS
08-09/ I 0/88 Luxemborg CABIS
05 / ll / 88 Hørsholm CABIS
Opd.: Karin Petersen.
Ejer: Annelise og Erik Nissen.

Europa Premier Daik af Orkedør
Brunmasket 24.
0 5 -06 / 12 / 87 Frederikshavn CAPE,
Bedste Kastrat
05/03/88 Herlev CAPE
16-17 /04/88 Fredericia CAPE,
BIO, NOMBIS
l1-12/06/88 Kruså CAPE
1 3/08/88 Kaunitz-Verl CAPE
03 -04 / 09 / 88 Bassecourt, Schweiz
CAPE
l0 -1 1 / 09 / 88 Aalborg CAPE,
BIO, NOMBIS
05 '1 1/88 Hørsholm CAPE
03-01,'12l88 Aars CAPE
Opdr.: Arne Nissen.
E.ler: Annelise og Erik Nissen.

14

Ch. Nissen's Heidi Lavendel
07 /11/87 Hørsholm CAC
05/03/88 Heriev CAC
26-27 /03/88 Luremborg CAC
Ejer og opdr.: Annelise og Erik
Nissen.

Gr. Int. Camp. Belisse V. Avarthar
Lillamasket.
05 -06 / 12/ 87 Frederikshavn CAB
CIB, BOX
ll -12/ 06 / 88 Kruså CABBIB
03 -04 / 09 / 88 Bassecourt Schweiz
CAB, CIB, BIO
05/ll/88 Hørsholm CAB, CIB, BIO
19-20/11l88 Amsterdam CAB, CIB
03-04/12/88 Aars CAB, CIB
Opdr.: Hildegardt Barth.
Ejer: Annelise og Erik Nissen.

Eur. Ch. Aninos Chanto 2a
05 -06 / 12 / 87 Frederikshavn CACE,
BIq NOMBIS
06/02/88 Brøndby CACE
16-17 /04/88 Frederikshavn CACE
ll-12/06/88 Kruså CACE BIO
14/08/88 Kaunity CACE, BIq
NOMBIS
l0 -l I / 09 / 88 Aalborg CACE
0l -02 / l0 / 88 Vallensbæk CACE
09 / 12 / 88 Luxembourg CACE
27 /ll/88 Kalundborg CACE,
EUROPA CHAMPION
Ejer og opdr.: Ingrid Tiainen.

Kokus Sphinx (32chp) Premier
Sept. 88: Aalborg CAP
Okt. 88: Vallensbæk CAP
Nov. 88: Hørsholm CAP, nomineret.
Ejer og opdr.: Mette og Kirsten
Foldager.

Mifisto. M. Av. Fagervoll 12 aBl.
06/03/88 Herlev CAC, BIq
NOMINERET,
ll-12/06/88 Kruså CAC, BIO
l0-ll/09/88 Aalborg CAC, BIq
Champion.
0l -02 / l0 / 88 Vallensbæk CACIB,
BIO
06/ll/88 Hørsholm CACIB, BIO
20/ll/88 Amsterdam CACIB, BIO,
Nomineret Champion.
Ejer: Bodil og Mogens
Schau.

Ch. Thco Villa's Gentiana Blue 23 BL
ll-12/06/88 Kruså CAC
l0-ll/09/88 Aalborg CAC, BIq
NOMBIS, BOX
05/ll/88 Hørsholm CAC
Opdr.: Lone Sørensen.
Ejer: Marianne Roth.
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. Lord la Fontaine af Dusseta (1)
'.- 04/88 Fredericia CAC
I I 06/88 Kruså CAC, BIq NOM.
.1 09/88 Aalborg CAC, BIO,

- -.r:llpion.
: ::. \lagda Valentin.

lh. Mikkeline af Præstegården
: i.P.
- 88 Luxembourg CACIB,

. \ IBIS
. . E8 Hørsholm CACIB, BIO
- I 88 Aars CACIB.

. rg opdr.: Inge Thysen.

3ardolinos Kate
-rt.l07 /02/88 BrøndbyExcellent l,

!,6-l'l /M/88 Fredericia Exl, BIO-
tr-\GDYR, NomBIS.
',1-12/6/88 Kruså Exl.
iGl I /09/88 Aalborg Exl, CAC
1S 09188 RenkumCAC
utn-02/10/88 Vallensbæk CAC, BIO,
Champion
r,6 I l/88 Hørsholm Exl, CACIB,
Brq NoM.
l0 I l/88 Berlin Exl, CACIB
,0-1+1/12188 Aars CACIB, BIO,
Inr Champion.
E.!en Conni Lagefoged.

DK Bakkens Ariel
05 -06 / 12 / 87 Frederikshavn Exl, BIO
06-07 /02/88 Brøndby Exl, BIO
16-17 /04/88 Fredericia Exl, CAC-
BIO
l0-ll/09/88 Aalborg Exl, CAC
30 / lO/ 88 Leeuwarden Exl, CAC,
CHAMPION
06/ll/88 Hørsholm Exl, CACIB
20/11/88 Berlin Exl, CACIB, BIO
03/04/12 88Exl, CACIB, Int.
Champion.
Ejer og opdr.: Conni Ladefoged.

Anino's Luige
l0-1 I /09 / 88 Aalborg CAC
0l-02/10/88 Vallensbæk CAC, BIO
08-09/l 0/88 Luxembourg CAC,
Champ.
Ejer: Mette Nielsen.

Ch. Nigajamis Creme Opus 5

I 4 / 08 / 88 Bielefeldt CAC
10/09/88 Aalborg CAC
01/10/88 Vallensbæk CAC, BIO
Opdr.: Helle Thomsen.
Ejer: Linda Kærlev.

Ch. White Galla's Blue Fatti (29a)
Sept. 88: Aalborg CAC.
Okt. 88: Vallensbæk CAC.
Nov. 88: Hørsholm CAC.
Ejer og opdr.: Lise Damsgaard.

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

AGEP,!ØVEJ 2I
(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)
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Årets kat
iJYRAK
1988

Årets
kat

tg88

Resultatet af konkurrencen i JYRAK om årets kat 1988 og
årets kastrat 1988 foreligger hermed til offentliggørelse.
26katte deltog i konkurrencen Arets kat i JYRAK 1988, og
placeringerne fra nr. 1 til l0 blev som følger:

l. Int. ch. Tiavellers Chess, Orientalsk Korthå4 opdr. 29
CH Tb Sp.
Ejer: Mette og Kirsten Foldager . . 21,8 point

2. lnt, ch. Bellamis Black Icg OKH Ebony, opdr. 29 sb.
Ejer: Dorte Kaae . . . 17,4 point

3. Ha:Iikva af Fuga, Orientalsk korthår opdr. 29 B.
Ejer: Aase og Lene Christiansen . . 17,3 point

4. It's a Diamond v. Prodana, Blå Perser opdr. 3.
Ejer: Lis og Jørgen Nielsen 16,8 point

5. Int. ch. Sander van It Krobbegoud, British Shorthair
opdr. 18 bt ch.
Ejer: Anne Margrethe Hansgn. . . . 16,0 point

6. Ch. Frk. Fie af Kambyses, Blå Perser opdr. 3.
Ejer: Lis ogJørgenNielsen 15,8 point

7. Rosamunde af Bajang Siameser Chokolademasket
opdr.24b.
Ejer: Aase og Lene Christiansen . . 15,7 point

8. Gr. Int. Ch. Andante af Timanfaya, Lilla Perser
opdr. I c
Ejer: Bente og Leif Henriksen . . . . 15,6 point

9. Ch. Mikkeline af Præstegården Rødmasket Colour-
point Perser opdr. l3bRP.
Ejer: Inge Thysen . . 15,0 point

9. Felicity of Greystoke Chincilla.
Ejer: Lotte Laursen . 15,0 point

8 kastrater deltog i konkurrencen Årets kastrat i JYRAK
1988 og placeringerne fra nr. I - 5 blev som følger:
l. Gr. int. Pr. Havana Sphinx, Orientalsk korthår opdr.

29.
Ejer: Mette og Kirsten Foldager . . 19,2 point

2. Nanna of Akis, British Schorthair opdr. 16.
Ejer: Steen Poulsen . 18,0 point

3. Hannibal, Sort Europ6 opdr. l5E.
Ejer: Irje Jørgensen 16,0 point

4. Int. pr. Tanholt's Gorm, British Shorthair opdr. 16.
Ejer:SteenThomsen. .....15,7point

5. Eur. Pr. Daik of Orkedør, Brunmasket Siameser, opdr.
24.
Ejer: Annelise og Erik Nissen . . . . 15,4 point

Som læserne kan se, har der været tæt konkurrence om at
blive den bedste kat og kastrat i JYRAK i 1988.

Vi ønsker alle til lykke med de flotte resultater, og til de
der deltog i konkurrencen, men ikke var heldige d.enne
gang, opfordre vi til, at deltage igen i konkurrencen Arets
kat 1989 eller Arets kastrat i JYRAK 1989.

De r indende katte vil blive præmieret på først kommen-
de udstilling, som er i Bogense d. l.-2. april 1989.

Bestyrelsen

16

Bognyt....

Der er et oplag på200 stk. tilbage af den viste bog. Bogen
er en fortælling om Ayos katte på godt og ondt.
En virkelig underholdende og morsom bog til en stille af-
tentime
Bogen kan købes for kr. 25,00 + porto.
Bestilling foretages nemmest ved fremsendelse af adr. ku-
vert frankeret med 7,20 i frimærker og vedlagt crossed
check på kr. 25.00.
Bogen vil også blive solgt på Bogense udstillingen såfremt
oplaget rækker.

Bestilling ved:
JYRAK annoncer
Iæif Henriksen
Sulstedlandevej 33
9380 Vestbjerg
Ttf. 0E 29 69 45

Kan også bestilles ved indbetaling af kr. 32,20 pår postgiro
konto nr. 8 38 41 42. I meddelelser til modtager skrives mis
forståelse.
Bogen vil så være fremme 8 dage efter indbetaling.
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- :'ier disse overskrifter kan man læse om, at 4 katte i
' .:ericia-området er døde af FAIDS, og ikke af AIDS. -

-rnder det yderst vigtigt, at sygdommen omtales ved
- : :. ) rette benævnelse.

:g mener at det er lige så vigtigt at fastslå, at artiklerne
,: omtaler hvilke katte, det drejer sig om, som dyrlæge

. --. Schantz Christensen har konstateret FAIDS på.
la -{IDS jo kan skræmme en hvilken som helst, ja tænk

- -'. 1s man selv er, eller selv havde frygten fol at man var
- . 

" 
-:ositiv. Hvordan ville vi så ikke også have det, hvis et

: .: :lere af vore dejlige dyr var FlV-positive?
, ,.ruden FIB og FLEV, har vi altså nu en ny sygdom,
- ,, i skal tage os i agt foq og være opmærksom på. Men

: - -r r mener j eg alligevel, at vi skal tage situationen roligt,
. :.ke i panik gøre noget vanvittigt. -.nn Luursen

Facts om EAIDS
l. EAIDS : katte-AIDS er ikke en sygdom i sig selv men

et sygdomsbillede hos kat, som kan forårsages af 2 for-
skellige vira - kattens leukæmivirus og kattens T:lym-
focytvirus.

f. Kattens leukæmivirus kan give mange forskellige
symptomer - en svækkelse af immunapparatet som
man ser ved FAIDS er kun en af mange måder, som
leukæmivirus kan ytre sig på.

3. Kattens T:lymfocytvirus ytrer sig fuldstændig som
menneskets. HIV : AIDS-virus, nemlig ved at svække
nogle bestemte hvide blodlegemer der har betydning
for immunsystemet. Katten viser et symptombillede
som også kaldes EAIDS.

4. Kattens leukæmivirus er pålagt første gang i 1964.
I-lymfocytvirus er et helt nyt virus, som påvistes første
gang i 1987. Herhjemme kan diagnosen en T:lymfocyt-
virus-infektion ikke stilles endnu, men det må fo,rven-
tes at også Danmark vil importere et ELISA-testkit,
som allerede findes på markedet i USA. Diagnosen
katteleukæmi stilles i dag rimelig nemt med enELISA-
æst eller IFA-test.

5. Det vides med sikkerhed at AIDS-virus, Kattens
T:lymfocytvirus og kattens leukæmivirus er tre helt
forskellige virustyper. På en anden side er de meget tæt
i familie med hinanden - de hører til familien Retrovi-
ra. Det er en meget »livlig« familie - ja, det er nok den

familie inden for hvilken, der er set fiest nye virustyper
i nyere tid jvf. AIDS-virus og kattens T:lymfocytvirus.
Derfor holdes denne virusfamilie under stærkt »op-
syn«.

6. Der er aldrig påvist smitteoverførsel fra dyr til menne-
sker eller omvendt. FTLV (Tlymfocytvirus) kender
man endnu ikke ret meget til. Om kattens leukæmivi-
rus kan overføres til mennesker står stadig hen i det
uvisse Der er fundet modstoffer - mod katteleukæmi -
hos mennesker. At det kan være årsag til sygdom hos
andre arter er vist ved forsøg med hundehvalpe, som
fik svulster. I USA er virus placeret i moderat risiko-
grupper for mennesker (af National Cancer Institute).
Det må igen understreges at smitteoverførsel til men-
nesker ALDRIG er bevist - men at virus overvåges
p.g.a. manglende viden og dermed tvivl.

7. Kattens leukæmivirus er under ingen omstændigheder
årsag til AIDS - ej heller er FILF.

8. Kattens leukæmivirus har så stor lighed med AIDS-vi-
rus - sygdomsbillederne er næsten ens - at det tjener
som model i AlDS-forskningen - specielt i vaccine-
forskningen.

9. FAIDS - hvad enten det er forårsaget af leukæmivirus
eller FTLV - viser ved en kronisk svækkelse af immun-
systemet med død til følge i løbet af uger eller få år.

10. Hyppigheden af FTLV (T:lymfocutvirus) kendes end-
nu ikke i Danmark. Undersøgelser tyder på, at katte-
leukæmi ikke er meget almindeligt i Danmark - men
det findes. Dyrlæge Tom Schantz sluttede en under-
søgelse i 1987, som vistg at hyppigheden i den almin-
delige danske kattebestand var under l9o. Egne under-
søgelser + resultater fra serumlaboratoriet tyder på, at
5-1090 af kronisk syge kattg som ses i de danske dyrlæ-
gekonsultatione! er leukæmipositive - og de er stort
set alle fra katterier. Der er ikke foretaget systematiske
undersøgelser af katterier i Danmark som det f.eks. er
sket i Holland.

Til beroligelse af almindelige katteejerg som kun har I el-
ler 2 katte, må det siges, at katteleukæmi/T:"lymfocytvirus-
infektioner stort set kun optræder, hvor mange katte lever
sammen i længere tid. I katterierne er der heller ingen
grund til panik - der er ikke noget akut alarmerende i situa-
tionen - men jeg synes nok der er god grund til at gøre sig
nogle overvejelser i forbindelse med muligheden for infek-
tion med katteleukæmi og FTLV.

K. Steensborg - dyrlæge
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Import/Export:

Export til §skland:
Stamnavn: Høgenhoffs.
Opdrætter: Gurli Nielsen.
Kal Opdrætsnr. 2a (hvid m/ orange øjne)
Ny ejer: Dirk Motyl, Tyskland.

Hanne Haibert- Bøgebakkevej 1

_ DK.1700 Næstved. Denmark
- Te|f,03721641

Import fra Holland:
Hellig Birma, Lillemasket.
Født den 12.07.1988.
Isis of Quint's Cousin.
Opdrætter: R. Neve.
Ejer: Hanne Sofie og Flemming Sneum.

Export til §skland:
Miss Havana Sphinx (29).
Opdrætter: Mette og Kirsten Foldager.
Ejer: Irmlinde Eckert, Rastatt.

Resultater i udland:
Amsterdam, november 1988:
Gr. Int. Pr. Havana Sphinx (29) - CAPE.
Int. Pr. Travelers Chess (29chtbsp)
CAGCIB. NOM. BIS. BOB 3.

Bremen, 3.-4. december 1988:
Gr. Int. Pr. Hanana Sphinx (29) - CAPE,
NOM. BIS. Kastrat.
Int. Ch. Tiaveles Chess (29chtbsp)
CAGCIB. BIS. BOB I.

Ejer: Kirsten og Mette Foldager.

ETIELAM
.blå.blåcreme.

rødfarverne
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Old Ladies and Old Gentlemen

:-nie af Alsia13722, perser 13 hun.
. - 10/10 1973 på Als.
r:e -1li 1989.

Goffy og Film af Dyrborg. larye 27

:t par glimt fra udstillingen i Aars.
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Studiekredsenes
hobbyudstillinger
i Jyrak
Studiekreds nord, Frederikshøvn:
Søndog, den 2i. opril 1989.

Pris: Kr. 50,00 pr. kat.
60,00 pr. kuld.

Tilmelding senest 29.-03.-89.
Tit:
Kis Gømmelgoord
Bovinsgode 4
9900 Frederikshovn
ru. 08 42 0s 10.

Studiekreds sydøst j yllønd
og vestfyn:
Søndag, den 12. marts 1989.

Pris: Kr. 40,00 pr. kat.
Ti lme lding senes t 0 l.-03.-89.
Tit:
Magda Valentin
Gl. Landevej 11

7000 Fredericia
TU. 05 94 03 7s.

St udiek reds Si I keb o rg:
Lørdag, den l. og søndag, den 2. jult 1989:

Pris: Kr. 50,00 pr. kot.
Tilmelding senest d. 01.-06.-89.
Til:
Lotte Laursen
Parolelvej 6
8600 Silkeborg
TU, 06 80 39 04.
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Udstillingskalender:
MARTS
04/05 Herlev

Valencia
Innsbruck
Helsinki
Strassbourg

05 Nieuwegein
ll/12 Neuhausen

Luxemborg
18/19 Praha

Monaco
Vanda
Biel (Bienne)

26/27 San Marino

MAJ
ot/
06/07

07
t3/14

20/21

2'7 /28

JUNI
03/04 KøBENHAVN

Monza
Kuopio

l0/ll Ravensburg
16/17 Deauville

Thmpere
24/25 Ikke fastlagt

JULI
22/23 Wiirzburg

DK (DARAK)
E

A (OVEK)
SF (Ery syd)

F
NL (Mundikat)

CH (RKVO)
L

CSSR
F

sF (RUROK)
CH (FFH)

RSM

Felis danica
I

sF (rsRoK)
D
F

sF (PTROK)
F

APRIL
0l/02 Genk B

Heilbronn D
Bogense DK (JYRAK)
Nordfynshallen

08/09 Kriens (Luzern) CH (Ebocat)
09 ZOelermeer NL (Felikat)
16 Holstebro DK (Racekatten)

22/23 lzola Jugoslavien
Biella I

29/ Laxenburg A
29/30 Albi f

Laxenburg A
Wien A
Beverwijk NL (Mundikat)
Porvoo SF (SUROK)
Digne F
Gottwaldov CSSR
Monaco F
Morges CH
Kbln D
Bruay la Buissiåre F
Generalforsamling Wien

I

AUGUST
13 København

19/20 Wiirzburg
Ikke fastlagt

DK (DARAK)
D

SF

SEPTEMBER
02/03 Yejle DK (JYRAK)

03 Ikke fastlagt B
09/10 Koblenz D

Jyvåskylå SF (PIROK)
Ikke fastlagt F

17 Kerkrade NL (FELIKAT)
23/24 Solothurn (ubilæum) CH

Hillerød DK (Racekat)
Mikkeli SF (ISROK)

30/01 Ostrava CSSR

OKTOBER
07 /08 Egersund N (Egerk.)

Milano I
Ikke fastlagt SF (Ery-syd)

08 Luxemborg L
14/15 Neuchåtel fiub.) CH (Sfnj)

Drammen N (BURAK)
Wien-Oberlaa A (OVEK)

21/22 Barcelona E
Ikka fastlagt N (NORAK)
Ikke fastlagt F
Hannover D

28/29 Torino I
Toulouse F
Tiondheim N (Tionk.)

29 Leeuwarden (nat.) NL (Felikat)

NOVEMBER
04/05 Tønsberg/Sandefjord N

Hørsholm DK (DARAK)
1l/12 Marseille F

Amsterdam NL (Felikat)
Stockholm S (SK)
Eislingen D
Helsinki SF (SUROK)

18/19 Ztrich CH
Oslo N

25/26 Huizen NL (MUNDIKAT)
Aars DK (JYRAK)
Brno CSSR
Busto a./ Varese ID
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Når du har købt en pragtfuld mis, så har opdrætteren sikkert fortalt dig
om, hvor spændende det er at udstille sin kat.

Men - hvad gør du?
o"g orientere dig om alle de praktiske ting i for-Denne lille folder vil vejlede

bindelse med udstillinger.
For det første skal du være medlem af en racekatteklub. i klubbens med-

lemsblad Hvæssebrættet er der en udstillingskalender, hvor dato, bll land
og arrangerende klub fremgår.

Du kan også til enhver tid ringe til JYRAK's udstillingssekretær, som vil
være dig behjælpelig med disse oplysninger samt fremsendelse af en til-
meldingsblanket.

Denne tilmeldingsblanket udfyldes (i god tid før dead-line for tilmel-
ding til den udvalgte udstilling) tydeligt og korrekt (vejledning på bagsiden
af blanketten) og sendes til JYRAK's udstillingssekretær.

Ca. 14 dage før udstillingen modtager du en bekræftelse på din tilmel-
ding fra den arrangerende klub. Husk også at betale udstillingsgebyret til
den arrangerende klub.

Når du skal på udstilling, skal du selv medbringe flere ting. Selvfølgelig
først af alt din kat! Det vil være rarest for dig, såfremt du har anskaffet dig
en transportkasse.

Til udstillingsburet har du brug for burgardiner. Størrelsen på et enkelt-
bur er 60 x 60 x 75 cm. (højde x bredde x længde). Målene på et dobbelt-
bur er 60x60x150 cm.

Garciinerne fastgøres lettest ved at man enten har syet en løbegang til
spiralsnor med kroge eller påsyet rynkebånd til fæstning med piberensere.

Derudover medbringes underlag til burbund (tæppe eller lign.), mad- og
vandskål samt katten's aftrædelsesbakke. En »kattehule« kan også med-
bringes, men husk at der ikke er for megen plads!

Før udstillingen skal katten gøres i stand. Såfremt du er i tvivl om dettg
så kontakt opdrætteren af katten eller kontakt en af JYRAK's konsulenter
eller bestyrelsesmedlemmer. Husk endelig at klippe kattens kløer af hen-
syn til stewarder og dommere.

Af nødvendige papirer medbringes på udstillingen kattens stamtavlg
bekræftelse på tilmelding samt kvittering for betaling af udstillingsgebyr.

Du skal væbne dig med talmodighed, når du møder op på selve udstil-
lingsdagen. Først skal du igennem dyrlægekontrollen, som checker at
samtlige udstillede katte er sunde og raske. Så skal du fremvise stamtavle
med g1'ldig vaccinationsattest. I dyrlægekontrollen får du udleveret en sed-
del, som bekræftelse på at du kan komme »videre i systemet«. Pas på den-
ne ),passer-seddel«, den skal afleveres umiddelbart inden indgang til ud-
stillingshallen for udlevering af en kuvert med kattens halsnr., burplace-
ring. udstillerbånd m.v.

Bemærk endelig hvad tid du skal være på udstillingsstedet, som regel er
ankomsttid lra kl. 7,00 - 9,00, og katten skal være klar i sit bur fra kl. 10,00
til bedcmmelse Husk endelig at give katten halsnummeret på. Såfremt
den ikke ia: dettg kan du risikere, at katten ikke bliver bedømt! Men check
tidspunkterne på spisesedlen for udstillingen, eller kontakt på forhånd
den ar:a:ge:ende klub's udstillingssekretær.

\1en - g1e ir -k ke - ar alle har været førstegangsudstillerg og andre udstil-
lere h,læ,p:r ,ser-:e ned gode råd og vejledning. Du kan også henvende dig
i inlo:rr,a::or:e:. i :allen, hvor du kan få al den hjælp, du vil have brug for.

De: e: :g.a : ::ior:raiionen, du kan købe (afhente) kokarder og få på-
lørt uCs-i..r::,:e, *-:ate I i stamtar,len.

Blrr .'< k: :.''-r J:i. .a : :lmi din kat ikke vinder nogen præmie, fordi dom-
meren ia:.J: :: ::;er :;i:e : prør at udstille igen! - og glem ikke, at det er
netop DI\ i.,:. .,:::. :: ;:n DEJLIGSTE lor dig.

Pa _e;r.'.:, .:; .:-...:'::r::;l :a tCstillingl
22
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- : FYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
: - -ER MED BLOKBOGSTAVER

r :--: lavn

TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

den 19

KATALOG NR.

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Aben (over 10 måneder)
Kastrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (&6 måneder)
Novice (over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veleran (6-10 år)
Pensionist (over 10 år)
Kuldkasse (3.4 måneder)
Annonce
fil salg
Ønsker informationslolder
til nye udstillere

Han: Hun

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

L
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

mmer:

, : 
=lsnr. Farve;

Opdr. nr.

Opdr. nr.

Telefon

' :r:e. Klub:

By:

. . .-'-er
CAC:

CAP:
CACIB:
CAPIB:

CAGCIB:

CAGPIB:
CACE:

CAPE:

Sted Dommer:
: ;.- :r kan føres på bagsiden).

- - :,:s i bur med: Opdr. nr.:

Opdr. nr,:

':::cnsdeerklærerhermedathavesatmigindigældendeudstillingsreglerogerklærersamtidigpåtrooglove,alkattenv€dtilstodeværelsenpåudstil-
- : i - ".{e overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænsbestommelser vedrørend€ katte, der €r oller har været inficeret al eller udsat for- -:: -!'ne sygdomme.

den 19

(egenh€Bndig underskritt)

, J FYLDES AF IILMEMEREI{! UDTYTDES AF IIIMETDERE}II UIlFYTDES AF TITMETIIERET{!

Det bekræftes herved, at

(katterc navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udlyldes mod navn og adresse den 19

Denne sedde, gælder som kvltterlng lor ttlmelderse tfl udstilllngen, når den er forsynet med
klubbens stempe, og et returneret tll udstllleren.
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G-\UDFYLDES TYDELIcT pÅ masxntE

ELLER MED BLOKBOGSTAVER

Kattens navn:

TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

den 19

KATALOG NR.

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Åben (over 10 måneder)
Kastrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)
'Novice (over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 år)

Pensionist (over 10 år)
Kuldkasse (34 måneder)
Annonce
Tilsalg
Ønsker inf ormationsfolder
til nye udstillare

Race

Født: Han: Hun

1.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
tJ.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Stambogsnummer:

Far:

Farve

Opdr. nr.

Mor: Opdr, nr.:

Opdrætter:

Ejer: Telelon

Adresse Klub:

Postnr.: Bv:

Antel ridl,
ccrtifikater

Dato

CAC:

CAP:
CACIB:
CAPIB:

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

Sted Dommer:
(Flesten kan løres på bagsiden)

Ønskes i bur med: Opdr. nr.:

Opdr, nr.

Undertegned€ erklærer hermed at have sat mig ind igældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og love, at katten ved lilstedeværelsen på udstil.
lingen ikke overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrørendo katt6, der er eller har vær€t intic€rol a, eller udsat lor
smitsomme sygdomme.

den 19

UDFYLDES AT IIffiETDEREN! UDFYTDES AF TIIMELDEREI{!

(egenhændig undBrskrift)

Det bekræftes herved, at

UDTYTIIES AF IITMETDEREIII

(katlens navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udfyldes med navn og adresse den 19

Denne sedde/ gætder som kvtttering tor tilmeldelse til udstillingen, når den er forsynet med
klubbens stempel og er returneret tll udstilleren.

Opdrætsnr.:

I
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Tilslultol:
F Oc,orrtion lnt0r nal,onalc

Fdlinc. Svcits. T"DSK RACEKÅ]TE KLUB

Slillel 1934

- : - -=:ses l^cnrcd, at HLII'iKA'I

(Udlyldoa mod masklno 0llot blokbogtlrvo")

PARRINIG S -A NI MEL D EL S E
Onrgi\,res hrdatteejerm nod bebahg af parrjrægdry.

SEnbcAsrunrø: TiE].:

Tlnn.

/L9 er Fanret nEd HAMGT

Starlryrnne:..... TiEl:

fårue:

KIub:

TIf

d=r / 19

fUri<atteelera"s urderdsjft

STAMTAVLEREKVISITIONI
- ^t: hrlattæ;erar og irkrls til hdøttejæas klti:e stad:cpsdoetariat snr€sL efts )a]Iæts fødse}

- r=-- i ar efter føds1en.

- = l.=j:B.,nte earruE er føIg& ktllirf fdt fur /re
-:åzcts-trnrer KilUrgers fuI& ravn

D

Kltlc:.

--.'.::cef:rsE dtsse: ILf:"

&r/I9

f.hru3 Hrn It.l.t

nJrlattæjercrs urrlsdsjft.
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Katteudstilling
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KATTEUDSTIILITIC

Katteudstilling, ja vi kan sikkert alle huske den første gang,
man drog afsted på den første katteudstilling med katte og
burgardiner, som man lige blev færdig med at sy to dage før
udstillingen. Og alt det løse udstyr, der ellers bliver brug
for i løbet af en sådan weekend. For førstegangsudstillere
kan det være noget svært, at finde ud af hvad det er nødven-
digt at medbringe.

Lørdag morgen - Dyrlægekontrol og indcheckning. -
Tankerne flyver gennem hovedet: »Har jeg nu husket alt, -
hvor var det nu jeg lagde stamtavlen o.s.v.((. - En situation
som gamle udstillere også genkender. Ja, der er mange ting
at huske på. Selv om man ved at katten er helt rask, strejfer
tanken alligevel. Bliver jeg nu afvist med min kat, og hvad
sker der så?

Vel gennem dyrlægekontrol. - Og hvad så. Ja så er det
med at linde sit bur, altså kattens bur. Der står bure i lange
række1 hvor skal jeg være? Man skæver til de andrg hvad
gør de? - Her står der venlige hjælperg der kan vise til rette
med. hvor man skal gå hen, for at finde det rette bur.

Endeh_s har man fundet buret og kan begynde at indrette
det med gardiner og ander udstyr hjemkøbt til iejligheden.
Og sa kan man tage den første afslapning. - Det er skønt
med en kop kafle eflrer, at de første strabadser er overstået.

Forrriddagen går så med, at udstillingen åbnes. Dom-
merne lLive r præsenteret og bedømmelserne af kattene på-
begr nres. Spændingen stiger og stiger. - Nu bliver min kat
he:iiel ai en dommermedhjælper (steward) og båret op i
domirler:rn,een. - Der er næsten ikke til at holde det ud!
Hraa :ker derl Dommeren lår katten op på bordet foran
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sig og giver sig til at undersøge den på kryds og tværs og
kradser noget ned på et stykke papir. - Det er dommersed-
len, der udfyldes. Hvad mon han skriver? Af dommerens
navneskilt fremgår det, at det er en tysk dommer - er det
mon til at læse? - Man forsllr første gang ikke ret meget af,
hvad der sker. - Så sker det! Dommeren har efter mange
overvejelser udtaget den bedste kat, og man hører: »En fik
sit certifikat«.

Hvad med min kat? Hvordan gik det. Det er ikke til at få
noget at vide Man hører: >>De kan du se senerg når dom-
mersedlen bliver lagt ud på burene<<.

Om søndagen sker der yderligere bedømmelser. Man ud-
tager de bedste kattg der dyster i en finale >>Best in show<<.
Her bedømmes kattene igen af dommerne ikke i en dom-
merring, men på scenen, hvor de efter at have bedømt kat-
tene, stemmer på den bedste kat. Det vil her føre for vidt,
at komme ind på de nærmere detaljer her, men når man har
fundet frem til den/de bedste katte, uddeles der præmier,
kokarder o.m.a.

Hele herligheden slutter kl. 17,00 eller 18,00 og man kan
så pakke sine ting sammen og rejse hjem - godt træt, og
med verdens bedste kat.

Vandt du ikke denne gang, så prøv igen, mød op og få
nogle nye impulser. Mød de andre opdrætterg og lær noget
om hvordan du forbereder dig til næste udstilling.

Og sidst men ikke mindst, kan du på denne måde også få
en masse dejlige venne! der har samme interessg nemlig
KAITENE.

Finn Løursen
\i



.1 -rn ikke tiden nu er inde til at fortælle lidt om, hvordan
-.: står til med Sokokeavlen?

Her til februar er det 5 år siden, de2første Sokokekatte
. :r til Danmark, og i 1985 blev de første killinger født. -
-.:r1gsoflrt, men sikkert, nærmer vi os de 5 generationer,
-.: skal til, for at få dem anerkendt som racekat. Alle op-
- .=tlere af Sokokekattene og JYRAK, som er den klub,
-.: skal formidle at anerkendelsen bliver en realitet, glæder
: :il dette.

lalt er der nu 25 dyr, bestående af 12 hanner og 13 hun-
.:. deraf er de 6 af kattene i stand til at lave den nye 5. ge-

-. alion i år. Vi venter stærkt på en hankat, der bliver
. .=rsmoden i april/maj måned, og dernæst på katte der

,, er kønsmodne i september/oktober måned.

Det er jo meget vigtigt når sådan en ny race laves, at alt
: . perfekt orden, såsom det rette antal og ikke mindst de-
., udseende. Tiist ville det være om der blot var een lille
-9. der væltede 5 års arbejdg som det vil være, når de 5 ge-

- ;?tioner er nået. Katteng der er født herhjemmg har alle
-., smukke afrikanske tabbymønster. Rygmønstreret er
. :.3 helt ens på dem. Flagermuseskjoldet er i forskellige
.-:relser, nogle har et egeblad, andre en omvendt lysesta-

.: sommerfugleng rygstribernq de runde mønstre på si-

-.:ng de stærkt markerede striber på beneng de brudte
' :.se om halsen, pletterne på maven, alt er ens. De har de
' .- re ben, den tynde stive hals og ikke mindst, er de dejlige
_..:.

Sokokekatten har været vist på JYRAK's udstillinger
a : r'r nem de sidste 3 år og på racekattens udstillinger det sid-
, .; år. Den 19. o920. november 1988 var der katte med på

-:stillingen i Amsterdam, hvor de fik en meget fin omtale.
'.1ange udenlandske katteelskere står parat til at købe vore
" .-.inger, men mit ønske og håb er nu det, at det skal være
... dansk kat, sålænge den endnu ikke er anerkendt.

For eller imod Sokokekatten - det er et vidunderligt dyr
, ejel

Grethe Højgård, Odense

Brev-
kassen

Ja, hvorfor ikke tage imod sådan et godt tilbud, nu kan du
da heldigvis komme af med dine overskudskillinger. »Pro-
duktion« og herregud, de skal jo bare sidde i et lille bur, der
kan de rigtigt nåhygge sig sammen med andre tilbudskillin-
ger.

Et tilbud til dig som er ligeglad med hvor og hvordan din
killing får det!

MEN det forekommer mig, at jeei1976-77Iæste i vore
lovg at det var forbudt at sælge killinger til en dyrehandler
til videresalg.

Jeg personligt finder det temmeligt smagsløst med den
slags annoncer og vil hermed advare vore medlemmer mod
annoncerne.
Lad os stå sammen og få gjort en ende på sådanne annon-
cer. Lad være at henvende jer sådant et sted, snart står bur-
rene tomme og dyrehandleren finder så ud af, at den plads
er for dyr at have stående uden vare på, og så slår der forhå-
bentligt fuglefrø i stedet. 

Mønge hilsener
Inge-Lise Andresen, Sønderborg

Perser-han.
l0 chinchills.
Ejer: H. A. Kobeissi,

Nyt om
sokokeavlen/kattene

04 6? 81 31'

ra-
tjds_



Pårettehylde
r lige fra starten

Hellige Birmal Og så 3 af slagsen. Sunde, livlige og kraftige med masser af
spændende udfordringer omkring sig. Det stiller store krav til kosten. Så det
gælder om at komme på rette hylde lige fra starten. Med Prescription Diet
p/d til killinger får din kat den bedst tænkelige start på sine 9 liv. Uanset om
den er en stolt, tibetansk tempelkat eller en herlig, dansk huskat.

Indholdet i Prescription Diet er videnskabeligt afbalanceret og tilgodeser alle
de krav, den aktive killings krop stiller.

Prescription Diet p/d har et øget indhold af protein, umættede fedtsyrer og
vitaminer, som til fulde imødekommer de krav, der stilles, når vækst og høi
aktivitet følges ad. Desuden indeholder foderet n6jagtig de mængder
magnesium og gvrige mineraler, der er behov for - og ikke mere. Prescription
Diet har en høi biologisk værdi. Det betyder, at katten udnytter foderet
optimalt og leverer mindre affgring.

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

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

Bed din dyrlæge om Prescription Diet - så har katten det godt.
Alle livene !

HiIIS Prescription I)iet.

E

z
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Diætkost fra dyrlægen.



Et langt og godt katteliv
er til ende

,::.;,r: Irtt. ch. MOSO AF PEGU YOMA

' ,r! - ved Sterna Gilbe. Moso døde i mine arme

- rdt 9 år blev han. - Fik altid lov atløbe frit - men løb al-
-:ig længere end at jeg kunne kalde ham tilbage

Nu havde Moso imidlertid pådraget sig en kraftig horn-
-.ndebetændelsg som ikke stod til at helbrede Fjernelse af
." et kunne jeg ikke klarq at han skulle leve med.

Moso var min yndlingskat - vi forstod hinanden.
Nedenstående l7 yndige hunhatte fik børn sammen med

"loso 
- jeg anslår ca. 100 katte er efterkommere.

--h. Caroline af Thmakan 27c
\ørr's Red Kesona 27d
\ørr's Red Delfina2Tf
lh. Dunvald's Brown Hwi27
,fr. Int. Ch. Alice v. Namsong 27d
:h. Jill af Shwe-Dagon27e
Int. Ch. Mausi af Pegu Yoma2Ta
Ch. Nørr's Lilac Jessica 27c
C h. Bienchen v. Takataka 27 e

Nunu af Kajartik27
I-KAII Biscotte 27
Perlaki af Pegu Yoma27
Ch. Sonjanska of the Iron Cape
),Iørr's Red Dafne 27d
).iørr's Abelone 27
Brown Elene af Kajartok2T
Spiro's Sabine 27c.

Uden jeres stralende udseende og gode egenskaber har
det ikke været muligt, at vort afkom er blevet så godt, at jeg
har kunnet vinde avlsklassen 3 gange

Kærligst MOSO

Det er pålagt redaktionen at bringe Flemming Waldus ar-
tikel ubeskåret, ubearbejdet og nøjagtig gengivet, af et
flertal i JYRAK's bestyrelse.

Redaktionen fralægger sig ethvert ansvar.

ADYARSEL! ADVARSEL! ADYARSEL! ADYARSEL!
Jeg sad og hyggede mig sammen med min kone og børn,
det var den 17.12.88, telefonen ringedg jeg tog den som jeg
plejer, men det var noget af en opringning. Damen som rin-
gede til mig var meget oprevet, hun havde lige købt to katte,
en perser og en colourpoint hos.en vis dame med et tvivl-
somt ry ved navn Diane Jensen, Arhus. Damen som vi hel-
lere må sætte navn på hedder Rita Larsen, fortalte mig at
perseren var noget mærkelig at se på, den havde ikke ret
meget hår på kroppen og den virkede meget mærkelig, slag
i det hele vi snakkede lidt frem og tilbage. Rita havde været
hos hendes dyrlæge og han fortalte at det var noget lop-
peudslet og sådan, men det var ellers ikke til at finde ud af.

Vi blev så enige om at jeg kom en tur ned til hendg jegkør-
te derned dagen efter og fandt ud af hvor hun boedg jeg
kom ind og Rita viste mig hendes kattq jeg så dem og fik
et mindre chok. Det første jeg så var at Rita havde små rin-
ge på hendes arme og hendes lille gravhund havde ringe i
ørerne, så jeg vidste godt hvad klokken havde slået, men til-
bage til kattene Rita fandt perseren frem, jeg så på katten
med store øjng ja, jeg har aldrig set noget lignende og hå-
ber aldrig at komme til det, hele ryggen var totalt uden hål
huden var helt misfarvet og hovedet var fyldt med sår over
det helg katten havde elefanthud af ringorme. Den yar un-
derernæret og meget syg, den anden så tildels bedre ud, den
havde masser af ringormg men den havde Rita fået til at
spise Perseren blev aflivet næste dag, da den ingen håb
havde om at overleve. På det tidspunkt var det tre uger si-
den, at hun havde købt kattene nede hos Diane. Rita gik i
gang med at kurere hendes katte med alle mulige midler
imod ringorme og jeg ved at det går godt med at helbrede
alle hendes katte. Jeg kørte hjem igen og var meget gal, da
jeg aldrig har set noget så graverende før. Jeg satte Diane
Jensen i karentæne omgående og sendte hendes navn rundt
til de andre klubber, jeg har skrevet til DIANE tre gange og
fået brevene retur igen. I mellemtiden er der desværre andre
der har købt katte hos Diane, uden at vide hvad hun er for
et grimt menneske imod hendes dyr. Diane Jensen er så

skrap til at sælge hendes dyr igennem dagspressens billig-
marked. Vil man købe en kal, bør man kontakte jyrak's
Konsulenter og forhøre derom og få tilsendt en killingeli-
ste Tilsidst vil jeg advare alle jer der kan lide jeres katte, at
holde jer fra Diane Jensen og at i skal holde øje med alle de
Diane4 der er rundt omkring os alle sammen.

Flemming Woldu, konsulent for smitsommesygdomme
Studiekreds- og lederkonsulent i JYRAK
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Kære Birgitte Møldrup
Ved Gud, jeg havde nær fået Gloggen galt i halsen, da jeg
læste dit indlæg i sidste nummer i 1988 af »Hvæssebræt-
tet«. Det må være på sin plads, at en eller anden reagerer og
derfor denne min respons:

Først og fremmest håber jeg for vor kattes skyld, at a//e
vore Internationale FIFe-dommere er standard-dommere!
Standarden er standard-dommere! Standarden for vore
katte er nu engang det eneste både du og jeg kan holde os
til, men da i aller højeste grad noget, som vore dommere
skal holde sig til!!!! Derom tror jeg godt, vi kan blive eni-
ge....? Men at en eller anden påberaber sig at vedkommen-
des race på grund af manglende type, øjenfarve etc., skal
»tages på med fløjlshandsker« må være en total misforslå-
else!

Kære Birgitte
Du skriver bl.a. at din kats bedømmelse var super.......
BORTSET FRA - citat »For flad pandg for lidt stop, for
svage kinder og hage«! Du milde himmel, netop disse fak-
torer kan ingen være uenige om SKAL være iorden, for at
få tildelt et certifikat. Til syvende og sidst er det j o hoveder,
der IS,<ER tæller point på en perser uanset om den er Cho-
koll.illa eller for den sags skyld skotskternet! En perser er
en perser, og hvis ikke en dommer gjorde os opmærksom
på, at vore opdræt trænger til en »saltvandsindsprøjt-
ning«, hvem skulle så gøre det?

Fleksibilitet fra flere dommeres side kunne føre til, at to-
talt atypiske eksemplarer af vor race vil kunne føre sig frem
som Int. Ch. eller endnu værrere Gr. Int. Ch!! Bl.a. disse
tiller SKAL fortælle lidt om, at katten som har erhvervet en
af de nævnte titlel er et racetypisk eksemplar; Endda en af
de gode! ! !

Og Birgittg jeg ved at Inge Nord kan fremvise dig langt
bedre eksemplarer af Chokolade perserq end vi har her i
landet. Hun har dømt i et utal af landg hvor arbejdet for
og med Choko/Lilla persere er langt foran os. Jeg er ked af,
at dette indlæg er skrevet i hast, for hvis jeg havde haft mere
tid til at indsamle billeder, ville jeg kunne vise dig billeder
af Choko persere her i bladet. Disse ville få dig til at sukke
efter fornyelse af den danske Choko bestandADVARSEL!
Choko og lilla persere er langt bagud typemæssigt, som du
ganske rigtigt lader skinne igennem i din artikel. Men det
retfærdiggør ikke din skuffelse. Det bekræfter derimod, at

Inge Nord og Mette Drolsum endnu engang kan tilføje et
plus i Karakterbogen! Tænk dig, vi har endelig fået dom-
mere som TØR ytre deres mening om, hvordan perseren
SKAL værelse ud!!!

M.h.t. at en i dine øjne dårligere kat er blevet sidestillet
med din egen, skal du huske på, at det er umuligt at lave et
10090 retfærdigt udstillingssystem. Vi kan bare ikke begyn-
de at indføre Ex. I 3A eller Ex. 2Vz o.s.v., men skal dommere
endelig uddele et eller andet blandt mindre gode kattg er
det at foretrækkg at de »kaster rundt« med Ex. I frem for
at uddele certifikatqr som ikke er fortjent.
Et godt råd: Det eneste du kan gØte er, at sige til dig selv:

»Kære fru Nord og Madame Drolsum!!! I har ikke hørt det
sidste fra mig.....«. Se dig så om i den vide verden efter en
katllinie som typelfarvemæssigt kan forbedre din opdræt.
Ikke dermed sagt at din opdræt ikke er OK, men til syvende
og sidst er det åbenbart dommerng du vil have til at beund-
re dine dyr. Og den eneste måde hvorpå du opnår dette på
er..... NETOP!!! At finde noget bedre avlsmateriale! Den
»Mølle« har mange af os været igennem, skulle jeg hilse at
sigel!l Du vii ALDRIG fortrydg men tværtimod kunne
nyde frugterne af, at det blev DIG, som gjorde en indsats
for de Choko/lilla her i landet!

Og så lige til sidst....,
Chokolade og lilla er absolut ikke en ny farve Chokola-

de og lilla, (fuldfarvede såvel som maskede), har eksisteret
i de seneste l0 år. Jeg har selv været en af de opdrætterg
som har »stukket hånden i DEN hvepserede!<< Jeg har
fremavlet fuldfarvede lilla, som havde de skønneste kælke-
bakker midt i hovedet og netop af den grund, blev jeg lyn-
hurtigt EKS-lilla-opdrætter!!! Det er en svær farve men
tænk på, at hvis tilstrækkelig mange gjorde en indsats, som
svarer til den indsats som andre har gjort for colourpoin-
ten, så ville I have lækre kaffe-farvede eller pædagog-lilla
persere i løbet af meget få år.

Iøvrigt mener jeg....
At vi medlemmer af JYRAK (eller enhver anden klub)

skal spare vores blad for din slutkommentar til Inge Nord
om, at »hvis hun kan fremvise en bedre Choko/lilla end
din, så vil du bøje dig og sige undskyld....«. Jeg syntes du
skal falde næsegrus til jorden og takke Inge Nord for, at
hun er EN AF DE MEGET trA, som håndhæver, at en per-
ser er og bliver en perset og som en sådan skal de se ud!!!

Med venlig hilsen og pøj, pøj med »»børnene<<!
Lqsse Mortensen, »ALOMI<< Colourpoints

Læserbrev til Hvæssebrættet
I Hvæssebrættet 1988 nr. 4 roser Jyraks formand Felis Da-
nica seminaret i Silkeborg i august i høje toner, og det var
da srkkert også en positiv oplevelse for dommerq dommer-
elerer og stewarder. Men for mig som menig udstiller var
det ærlig talt en lang og kedelig affære.

Jeg havde tilmeldt mine kattg bl.a. fordi jeg ikke regnede
med. der ville komme andre af den pågældende race, og det
,, i.ie :ig da også at holde stik. I min naivitet havde jeg troet,
.: ler r ar mulighed for dialog mellem dommere,/dommer-
:ir':: og udstillere om de enkelte racer, deres karakteristi-
..a, ,:od: og dårlige sider, den aktuelle udvikling etc.

Dc. '. a: naske ior meget at forventg men i hvert fald ville
r.. :.;.: . =:.: inreressant - også for os almindelige katteej-
.:; :'_r ---:l:æ:ier3 - at høre, hvad underviserne havde at
--':,æ ,; :: i,:mmende dommere. Det må nødvendigvis

':

være noget, vi kan bruge i vores opdræt; jeg synes da sta-
dig, jeg lærer nyt ved bedømmelserne på udstillingerng og
den lidt grundigere gennemgang, som jeg formodede ville
finde sted, havdejeg set frem til.

Hvis den fandt sted, var det altså uden publikum. I ste-
det skete der om lørdagen absolut intet for udstillerne (og
det betalende publikum), hvorimod søndagen gik lidt lette-
re, men resultatet er alligevel, at det var den kedeligste ud-
stilling, jeg nogensinde har været på. Jeg fik intet med
hjem med hensyn til »min« race, og jeg har bestemt ikke
lyst til at stille mine katte til radighed en anden gang.

Jeg vil altså opfordre til ved eventuelle nye arrangemen-
ter af denne art, at inddrage de almindelige udstillere noget
merg end det var tilfældet i Silkeborg.

Kirsten Kaae
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Læserbrev
Det er efterhånden flere år siden, jeg sidst er kommet med
et »surt opstød« vedrørende de mange inkompetente dom-
mere. Nu føler jeg mig dog foranlediget til at prøve igen
med fare for, at også dette indlæg blot bliver mødt med di-
verse løftede øjenbrun og skuldertræk fra dem, der kunne
og burde ændre tingenes tilstand.

Jeg sidder her med et sæt af FIFE's standarder, hvori der
blandt andet slår om persere: Næsespejlet må ikke være
placeret højere oppe end øjets underste kant.

Sig mig, gælder disse standarder ikke mere? Skal dom-
merne ikke dømme efter disse standarder merg eller må de
frit tilgodese deres egen smag?

De fleste opdrættere bestræber sig på, at opdrætte perse-
re der følger standarden så nær som muligt. Det er vel også
det, der er meningen? Yi gør et stort arbejdg og er glade
når det lykkes os, at få killinger der er så tæt på standarden
som muligt. Men når vi så udstiller disse persere med søde
åbne ansigter og en kær lille næsq bliver vi gang på gang
udsat for dommerg der lider af »amerikansk syge«, og fal-
der i svime over ekstremt overtypede katte, der har næsen
oppe mellem ø1nene eller endnu højere oppe. Adskillige
dommere glemmer alt om FIFE's standarder, når de får en
>,pig-faced<< (eller peeke-faced, som det retteligt hedder)
kat på bordet, og giver den straks et certifikat, uden at se på

resten af katten.
De katte der følger standarden, bliver godt og grundigt

»jordet«, og kan gå hjem med et MG. Det er ofte katte der,
hvis de var blevet bedømt af en erfaren dommel der kender
reglerne (sådanne findes heldigvis også), havde fået certifi-
kat. Hvorfor inviterer klubberne gang på gang dommerg
der lader hånt om de gældende standarder?????? Det er at
gøre grin med os opdrættere og udstillerg som betaler i
dyre domme for at lade vore katte udsætte for en dommer,
der leger, at hun,/han sidder i f.eks. Boston og dømmer, og
ikke i Hørsholm.

Netop i Hørsholm var der sådan en dommer. Vedkom-
mende brugte de samme floskler i bedømmelserne på de
fleste af de katte hun dømte: »Fladpandedg langnæsede
o.s.v.((. Det var kattg der før har fåer certifikat af seriøse
dommerg der kender standarden.

Et andet eksempel På en udstilling sidste år, blev en eks-
tremt typet rød perser »Best In Show((, uagtet han var spin-
kel og alt andet end rød, nærmest gloende creme Men han
havde næsen og sad mellem øjnene - Nede i salen sad en
rigtig rød han med en perfekt typg ganske upåagtet.

Er det meningen, at vi skal til at opdrætte disse ekstreme
typer, med de deformiteter og sygdomme der følger med?
Så er vi nok nogle stykker, der står uf. Lirri Christiansen

Udbredt øjensygdom hos kattefolk
Følgende artikel er sakset fra norsk abyssiner- og somali-
klubb's medlemsblad. Den har tidligere staet i et ameri-
kansk hundeblad,'og er skrevet af Karleen L. Morro. Vi har
her byttet om på.hund og kat.

Nærsynethed er et almindeligt problem blandt katte-
fblk. Fænomenet kaldes i USA »katteriblindhed«, som
oversat fra amerikansk katteslang til forståeligt dansk be-
tyder: »En sygelig tilstand velkendt blandt ejerg beundrere
ogleller opdrættere af racekattg hvor den »syge« ser alle
sine egne kattg eller af eget opdræt, som førsteklasses ek-
semplarer af racen og så lig standarden som overhovedet
muligt. Alle katte tilhørende konkurrenter er naturligvis
andenklasses individer, som har lidt eller ingenting i over-
ensstemmelse med standarden. Dette er en alvorlig forstyr-
relse af synsnerven, som kun forekommer hos andre ejere
og opdrættere

Øjensygdommene hos katteejere er mange og varieren-
de. Den nærsynede er ikke i stand til at se længere end sine
egne kattegårde Han kan ikkg eller vil ikkg se svagheder
på sine egne katte og er derfor, når det gælder avl, helt uden
mulighed for at forbedre sit avlsmateriale. Dersom for lan-
ge rygge er et almindeligt fænomen i hans opdræt, vil han
,,gå til angreb<< på dem, som har katte med kortere rygge
Det er så meget lettere at forklare, for alle som vil lytte (en
del af disse vil også tro), at den anden opdrætters katte er
alt for korte Han vender og drejer standarden, til den pas-
ser på hans katte. Så slipper han for at udarbejde et kompli-
ceret avlsprogram for at kunne korrigere de lange ryggg og
suverænt bortforklarer han, som bagateller, de »mindre
skønhedsfejl<< som han ikke helt kan se bort fra.

Farveblindhed er en anden form for øjensygdom hos
kattefolk. »Hvilke hvide hår på min somali?<<, »Hvilke
grønne øjne på min burmeser?<<, »Hvilken grå underpels?«

Dobbelssyn er en tredie form. »Min Gassandra er som
støbt af samme form som Gr. Int. Ch. Briljana, som blev
»Best in Show« 32 gange, ved du nok.

Tilbage til de nærsynede. Et andet fænomen er hans
utrolige evne til at finde en enkelt fejl hos vindere eller avls-
hanner af topklasse. F.eks.: >>Hvordan kan dommeren sy-
nes bedst om den kat - se den dårlige hage«, eller >»Brug
ham aldrig i avl, ikke med den øreplacering«, eller »Hold

dig fra unger efter hendg hun er alt for spinkek<. Det har
altid forundret forfatteren at morskaben med at avle godg
sunde racekattg så let bliver fordrejet. Hvad folk med disse
hensigter egentlig hævder, er, at killingekøbere er ude efter
10090 perfekte eksemplarer. Katte som er skræddersyede
efter standarden, sådan som den fortolkes af den »rådgi-
vende«. - (Om nogen, noget sted finder en 10090 perfekt
kat, uanset race - skriv, ring eller telegraf6r til mig med det
samme, for den vil jeg have.....).

Thg et overblik - et langt seriøst overblik - på dine katte.
Hvad behøver de? Bedre pels? Bedre hoved? Mere elegan-
ce? Størrelse? Forsøg at vurdere dine katte objektivt. (Det
er vanskeligt).

Om det skulle være nødvendigt, så stil en liste op over
alle dine katte Thg den 6n for 6n og pluk de ting frem, som
er vigtige for racen. Skriv svagheder og fejl ned for hver kat
og find ud af, hvilken partner den enkelte kat lige netop be-
høver, for at reducere svagheder i kommende generationer.
Sæt derefter en liste op over alle hanner du kender, som kan
komplettere dine hunner, eller som du kunne tænke dig at
købe unger efter. Sæt dig også ind i baggrunden for hver
hankat. Tænk nøje igennem om blodlinierne passer.

Gør dettg hvad enten du har 6n eller hundrede katte.
Snak med andre opdrætterg gerne med erfarne opdrættere
af andre racer. Sæt sig ind i genetiske hemmeligheder gen-
nem bøger eller på kurser.

Til sidst, se ikke på personen som ejer avlshannen, som
du har brug for. Hvis din linie behøver at blive størrg og du
kender en kat, som giver store afkom, så brug ham. Bryd
dig ikke om at det er din ærkefjendg som ejer ham. Det vil-
le vel være dumt at stryge katten af listen på grund af per-
sonlige modsætninger. På den måde bremser du jo din
egen udvikling som opdrætter og dit mulige værdifulde bi-
drag til racen, du elsker, går i vasken. Du skyder din succes
længere ud i fremtiden, og du hjælper ikke racen på nogen
måde. Når alt kommer til alt, så er det jo racen og racens
udvikling, det gælder. Ikke sandt? Gi' dig selv et nyt per-
spektiv, tænk over hvor nærsynet DU er, og gå så ud i ver-
den og gØr noget ved det.

Oversat fro norsk af Kirsten Liltzen
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Nye godkendte stamnavne 1988:

Accenta
af Alpha
Al'Bonzo
Anuschka
Avon's

Ejer:
Mona Michaelsen
Gytha & Kjeld Blom Poulsen
Ella P.edersen
Betina Hansen
Gitte A. Andersen

Mali
Malibu
Mariamas
Markicoe
Martha's
Mascara
Midikat
Mistrell
Mongrif

Ejer:
Anne Kruse
Jens P. Pedersen
Karen Ratzer
Berit S. Palm
Martha Thomsen
Iæne Stærkjær Hansen
Helle & Helge Iversen
Helle C. Petersen
Susanne Christensen

Bajka
Beaulyhnes
Benne-Cat
Berglie's
Borgen
Buxtehude
Bøgelund's

Bent Arved Jørgensen
Kirsten Lyhne
Bente Clausen
Lisbeth Berglie
Annette Jensen
Marianne Larsen
Susanne &Jørgen
Bødelund Jepsen

Na Gedi
Napsigal
Nejing's
Nordstjernen

Tina P. Larsen
Jette Villadsen
Inger & Niels Erik Jørgensen
Gunild Nielsen

Carmen Rosita
Carnegie
Catamy
Chaparral's
Chou-Chou
Con Amore

Pia Hørning Husted
Linda Kærlev
Amy Hoberg
Annemarie & Per Loft
Ida & Søren Gregersen
Elisebeth Lerager

of Benares
off Waldu

Hanne Thygesen
Britta & Flemming Waldu

Phantinaikos
Pi-Hai's
Prinsen's

Dorthe Rasmussen & Tom Schou
Marianne Lodbjerg
Flemming Nielsen

Damkjær
Dante
de Cru
de Jalo
Delicious
Donate's
Duchess
Dørmann

læne Kristensen
Pia Rasmussen
Inge Krøner
Jytte Smed
Ove Stoense
Karin Friis
Bettina Henningsen
Kirstin E. Gaasedal

Rockland
Romedahl

Margit Bekhøj
Lisbeth Romedahl

Scarbanza
Schiels
Sevilla's
Speedy Cat
Stevns
Strangers Kiss
Søbye

Jette Andersen
Berit Jensen
Bengt Kjærsgaard
Iæne Rungstrøm
Dinna D. Jensen
Preben Christensen & C. Griepentrag
Anne Søbye

Elstoft Inge Elstoft

Felder Cat's
Fey

Lis B. Btincke
Liselotte Fey Jensen

Thperije
Terra Cotta
The Ttrskani
Thiesson
Tiam-O-Shian
Tloense
Thondhjem's
TLigane

Arne Rasmussen & Elsa Knakkergaard
Gitte Barlach
Heidi Nielsen
Knud Thiesson
Litha Jakobsen
Bodil Tioensegaard
Kim Krtiger
Verna Egelund

Graceland Marianne Fischer

High Flyer's
Hot-Line
Hvileholm's

Anni & Ren€ Sørensen
Else Ærendal
Gitte Madsen

Jalex
Joy of Living
Jydby's

Jeanette B. Pedersen
Sonja Aurbo Nielsen
Irene Olsen

Udklitten's
Ulfilus
Undith-Stubben

Birgitte Philipsen
U-C. Lustrup Pedersen & Finn Jensen
Johnny Simonsen

Kiru
Krothstrup
Kærminden

Kirsten Ulsø
Marianne Krogh
Laila Pedersen

van Dao
vonGørtz
von Sandberg

Bent Warncke
Emilie Gørtz Hørstrup
Henrik Sandberg & Hanne Borre

West End Anne Marie Lund
I-ady Fair
La Maro
Lime Light
Lindene

Lise-Lotte Poulsen
Birthe Hansen
Ghita Meineche
Lene J. Kristensen

7,aem Henrik Jørgensen

Øtie Eva Brinch Hansen



Specialklubber:
Love vedr.
specialklubberne (SPK).

Formålsparagraf for specialklub under FD:
Klubbens hovedformål er at arbejde for den speciel-
le races udbredelse og standardmæssige højnelse.

Vedr. optagelse som specialklub under FD:
SPK skal fremsende en skriftlig ansøgning, indehol-
dende deres love, der skal godkendes af FD, besty-
relsesliste samt medlemsliste.

For optagelse skal en SPK klub have mindst 20 med-
lemmer. Kommer en klub under dette medlemstal,
annuleres optagelsen med virknin g pr . 3l ,12. samme
år.

SPK-medlemmer kan være aktive, det vil sige med-
lemmer af en hovedklub med adgang til alle normale
serviceydelser, eller passive, kun medlem af SPK
med ret til deltagelse i hovedklubbernes aktiviteter,
dog med undtagelse af stamtavleudstedelse, delta-
gelse i internationale og nationale udstillinger og
hovedklubbernes generalforsamlinger.
Sådanne SPK-medlemmer betaler kontingent kr. 20,-
som indbetales til FD gennem SPK-klubben, som
hvert år inden 31. december indsender medlemsliste
og afregning til FD.

Hver SPK vælger I kontaktperson som er anerkendt
af den relevante klub og sidder for et år. Kontakt-
personer kan henvende sig skriftligt direkte til FD
med spørgsmål og forslag af avls-/race-lstandard-
mæssige karakter. Disse henvendelser vil blive be-
handlet på førstkommende FU-møde, og FU kan til
yderligere belysning af sagen indkalde kontaktperso-
ndn, hvis en af parterne ønsker det, evt. med rådgiv-
er til deltagelse i mødet vedr. den specifikke sag.
I sager der skal behandles på FIFe-GF sender FU sa-
gen direkte til afstemning på FD-plenarforsamling.
Evt. udgifter i forbindelse med møder afholdes af
SPK.

Øvrige klubmæssige aktiviteter såsom stamtavler,
internationale/nationale udstillinger etc. afvikles på
normal vis gennem respektiv hovedklub. Der vil væ-
re taleret (vedr. SPK-anliggender), men ikke stem-
meret, da specialklubberne ikke har status som aner-
kendt FlFe-klub.

SPK's evt. lovændringer skal indsendes og godken-
des af FD. Evt. bestyrelsesændringer skal ligeledes
indsendes til FD.

Vedrørende regler for hobbyudstillinger:
SPK skal ansøge FD om afholdelse af hobbyudstil-
linger. FD skal koordinere hobbyudstillinger contra
nationale/internationale udstillinger. Søges senest 2
mdr. før.
Der skal være mindst I måned i tid og mindst 25 km.
i afstand til en national/international udstilling.
SPK må ikke give skriftlige bedømmelser/diplomer.
Dommere, dommerelever og opdrættere har lov til
at give en mundtlig udtalelse, ikke klasificering og
ingen certifikater. Dette skal tydeligt anføres i spise-
seddel, program eller katalog.

Der skal være dyrlægekontrol på hobbyudstillinger
under Felis Danica.

Burmeser & British Shorthair Klubben
?oul Christensen
: rghave 28,9440 Aabybro
. :. 08 2687 05

. . er Klubben
; - Br1'nnum

:.:r'angen 60
3irkerød
:810175

hnsk Abysinier og Somali Clum
Uaryit Hærslev
L.-rkwej 6
35-13 Slangerup
TY 02 333268

kscren
@e Nord
Err-upgård
$+r Onsild
!l!00 Hobro
Th. 08 s4 4t 86

Crlourpointen
ånne Vingaa
lesrerbrogade lll
X6l0 København V
Tlf. 0r 31 35 03

" rsk Skoykattering, Danmark
:,emarie Kaplers

: ,:nØrns AIle 16, 3.
- ': København V- ,_r1 35 87 70

:, - ropdklubben
" -.rlotte Heiberg
:' '-evej I
--' j Egå- 06 2247 1l

3 rcolouren
: 

- sa Malm
'. - :sørgade 36

-. i0 København Ø
-.01386053
. pecialklubben for siamopdrættere

-:,:te Enø
-. " rjergparken 6-10-2
- 60 Brøndby Strand

: \\ O, Siameser, Foreighn White &
,-)rientaler Klubben
' lrgens Østerby
:,.:ngeskov l3
::50 Otterup
" .i. 09 82 t8 44

: \SO, Specialklubben for Abysinier
. g Somali

-,s Rhymer Friis
3-:gebjerg 7
:j-1 Søndersø
..i. 09 89 15 02

iokoke Klubben
Jloria Møldrup
rirkehelle 30
: -192 Vissenbjerg
:l|. 09 47 14 40

)
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REFERATBR AF B.MØDER
T.Lofon B-[6d. drr 6/11-8a

På llnlen! Hanne sofie
Llse (LD), Dorte (DK) ,

(Hss), Flnn (FL), EIena (Etl), Hans-ErLk (tlEJ)
Paul (FC), Flenhlng (FH).

ad_.p.k!:
L. odense flyttes tll Års, pga. teknlske ohstændlgheder
2. Det blev ensstenmigt vedtaget, at flytte tll Års Hesse center
3, fL skrlver
f. Næste B-møde hos Llse den 9/11-88

Ref.: Hans-Erik

Extraordlnært t.Lofotr B-noda don t9l12-BB

På llnlenr Hss, FL, EN, LD, Dl(, Fw,

Dåosqrdeh,

L. Referat
2. Indkomne

Ad pkt:

v/flennlng Sheun åf Fu-nøde den a7/12-AA

l. samtLige punkter fra dågsordenen gennengået
2. cennemgåee

Næste B-nøde den 18/1-89 hos LD

Ref, I LIse

B-nøds 6en la/1-a9 hos L!

TII stede: Hss, FL, EN, HEJ, LD, DK, PCr KttiP, rw. I€1f ll' var lnd-
kaldt under gennengang af pkt. 5 til 8.

PÅq.csrdc.!:
1. codk. af referater
2. xåsseren orlenterer
l. sager frå stanbogssekreter
,1. Indkohne breve
5, Bogense udstilllng
6, xohnende udstilllngsdatoer
7. Xonmende haller
8, Hvæssebrattet
9, Evt.

Daqsorden:
l. odense udstllllngen
2. Års udstlLllngen
3. Fells DanLca
a. Evt.

D-E ilo ato ll!l:!! ia! I

Tll stede: HHS, fL, EN, HS, SL, DK, PC, X}lP, FW.

Daqsorden:
1. Års udsti.ll
2. økononiske
3, Evt.

. lngen
hel lenverender

Ad pkt:
l. check-Iist€r uddeLt, alIe pkt. gennemgået
2. skriftlige heddelelser sendes af EN
3. Naste B-møde hos Finn den l4/ll-AA

Ref.: Hans-8rlk

B-hød6 lt€tr 1{/11-88 hos Plnn

Daosorden:
codk. af ref.
BudgetforBlag
Eorplejn. o9 kørsel I forb. hed udstllllnger
Annoncekonsulent

I
2
3
4
5
5
7
8
9

10

codk. efter 3 korrektloner
Ell orlenterer
LD orienterer. LD skriver vedr, ktage. Forslag vedr. eksp.gebyr
saDt kill.tiste vedtaget. Træder I kraft 1/4-89
6ennengået I

LD skliver til F D B D. PC kontakter Perseren. Fw tager slg af
klage. HsS ansøgning on dommerelev på s.lan/OKH godk. FL besvarer
fo re sporgse 1

FL sorger for trykn. af tllneldlnger. Iæjekontrakt underskrevet.
Cennengang af check-Iister ovf. næste B-nøde
Annonceres i Hvæssebrattet
IæJekontrakt tll vejle Cehtret og Års Hessecenter underskrevet.
Doånemlddag oq oveinatnlng vedr: Juleudsttlltng I 

^1€6trup.f,tl orlenterer on anhonce- og Eponsoraftaler
Annonceprl6stlgnlng vedtagef. ied.høde lndkaldes af Pc. Årsabon-
nenent forhøJes tlI kr. I50, -.
UdstIItl.ng 24.-25, noe. 1990 Sokoke anerkendes. Donnerpanel invi-
teres. x.culset's ansøgnlng om donnereksanen I År§ nov' 1989 lmø_
dekomhes
Næste B-høde den 30/l-89 hos Flnn

lndkonne breve
Ændrede udstIIlihger
Fu-hode den 10, ds.
Evt.

Ad--.Bkl!
1. Ref. godkendt
2. Gennehgået
3. Ovf. naste B-node
a. Iælf Henrik6en godkendt
5. Udarbejdet tl1 for6tkoMende ud6tll,Llng
6. Gennengået
7. GenDehgået. llSS o9 FL svarer
8. Adnohcere8 I llvrssebrrttet
9. Brev tlL fD godk.

10. KHp's forslåg vedr. vandreprenier godk,
L. Andersson donnerelev på Års udst.
N.ste B-nøde den 28l1L-88 pr. tlf.

Ref.: Hana-8rlk

fål.fon B-!td. den 28l11-88

På llnlen! HSS, FIr,EN, HEJ, LD, D(, PC, XHP, FW sant Leif H

Daosorden!
1. Ars udstllllngen
2. Evt.

Ad pkt!
1, Alt under kontrol
2. Xøb af el-truck tll. burudvalget godk.

Grete KongshøJ godk. son donnerelev. llEJ Bkrlver
Næste 8-node den 15lL2-88 hos LD

Ref.: HanE-ErIk

til FD

B-Eød6 d€n r.5/12-88 hos IlD

Til stede: HSS, EN, DL, DK, PC, FW. IÆif Henrlksen lndkaldt under
gennehgahg åf pkt. l.

Dadsorden!
1. Ars udstlltlngen
la GenbestlLllng af hal i Års
lb Rep. af burpark
lc XoMende håller
2. FU
2å Forslag fra RX
2b cenneDgang af dagsorden til FU den 11/12-89
3. IDdkoEne breve
l. Aktuel k.lantanellste
5. General okonohi

Ad ptt:
l. FuId tllfredshed hed udstilLlngens forløb
la Iæjexontråkt godk. o9 underskrevet tll 25.-26. nov. l-989
1b Pc lndkal.der burudvalget 6krlftllgt. Burudvalget 6kal sende opl.g
lc t-if H tegner annoncer på splseEedlen tll frratkonn. udstlll. DK

flnder fre. tll de hgl. 2 dohhere
La bar tllbud frå vejle centret. Lfi har tllbud fra Fyens Forun.
Iå kontakter ardre haller pA Fyn
lx hår @rte blånce for 1nd9. af apon8oraftaler og -logo tll
Llubb.r'B plrkat, ren Ekal arb. ud frr et att.lt ånn.budget godk.
.f best)rreiBen. I}( har carte bllnca tll forh. hed andre v.lrksonh'
Grd bdredsponaor. dog undtaget OTA, Eon LD varetåger. LB genopt.
forh. æd xrster fæds. Godk. åf hovedaftale tll HSS og DK.
lx forleder.adet.

1a orf . cte B-.ade
2b ll].€ ptt. g.næryået
J . €qrrr-ået
a- td.It.f Fr
5. E sl6ter.r

E t He d€n 18/1-89 hG ID Bef,: L16e

34

Rev lderet parrlngsanheldelse
udstl I I 1n9enÅrs

Ertrqordlnært t.lsfon D-nr6r 6an 21ll-o9

På llnlenr rL, LD, DK, PC, lOlP. Fw.

Dsg§-ar!!e-!:
1. Hvæssebrættet: Redaktlon saht tryknlnq
2. Leif Henrlksen
3, slam saq
4. Afholdel6e af frentldlge B-høder
5. Evt.

Åg-_p8!!

1. LD kontakter charlotte ll. Pc tager kontakt tll HEJ. LD I Ddhenter
Årsto tIlbud nere 1nd for sannentignlDg

2. Drøflet bærhere på B-nøde den 30. ds
åf Lts's tllbud fra
hed henbllk på udfardlgelse

åf skrlftllq aftale
3. HHs skal orlentere på B-nøde den 30. ds.
a. LD vll ikke afholde flere nøder. fremtldlge noder kan evt. henlæq

ges ude, 09 belt centralt for alle - evt. I silkeborq
5. opnærksonhåden skal nu koncentreres på Plenarforsanl' den 26/2-a9

sant på cF 11/3-89
Nrste B-nod6 den 30,/1-89 ho6 rlnn

nef.: Flnn

B-prd. d6n 3ol1-s9 hoa Flntr

Tl.I 6tede! FL, EN, ttEJ, LD, Dl(' Pc, Fw.

Daosorden!

1. Orlenterlng ved PL og konstltuering
2. Godk. åf referater
3. Hv-ssebrættetr Redåktlon og tryknlng
l. Iælf ilenrlksen
5. AvIs- o9 opdræt6annoncer
6, sian sagen
7. Indkomne breve
8. Plenarforsanllngen 1989
9, GF 1ll3-89

10. Udstllllngen på ryn 1. - 2. aprll 1989. Nyt tllbud fra Fyns Forun
11. Ny nøde dato
12. Evt.

AiL.E&q:

1. FL val9t 5on kons", formånd. DK Næstformånd.
FU supp.l.eant hed stemneret.
Ref,godk.
nedaktlonr HEJ ånsvarEhavende red. Lne J. I redåktlon samt
graflk. Ial,f H. annoncekonsulent.
}ly trykker: DATO PRITT, Års
Pc kontakter Iælf H.
Eeslutnlng fra 6ldste B-node fagtholdeB
Besl.uthlhg fastholdes
cehnemgået. xlsge sendea vldere tll rD. Fw kontakt.r DARÅK o9 RK.
PL tllbagevlser 6krlftllgt
Ovf. tll h&ste B-nøde
ovf. tll naste B-høde
fLlbud tllbagevl6eE. Xontrakt er allereds under6kr€vet I Bogense
Næ6te B-hød6 den s/2-a9 hod Flhn
Flnn takkede af for I aften.
Ref.: Hans Erlk

8
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KLUB.INFO
rl

honsulenter
!iiulle du have spørgsmål at stille vedr.
-Jstiilinger, forberedelse etc., fodring,
\attefødsler, pelspleje eller lignende,
.an du henvende dig til klubbens ned-
:nstående konsulenter, der gerne hjæl-
:er alle med råd og vejledning.

Har du sygdomsproblemer, henvend
:rg da til den nærmeste smådyrslæge.

Konsulenter:
lnge-Lise Andreasen,
\rnkilsmaj l, Hestehave,
5-{00 Sønderborg.
rrf . 04 42 94 56.

.Jrethe Hansen,
Jråstenvej 45,
r330 Svenstrup J
lli. 08 38 08 96.

.:grid Clausen,

" 
estervang 23,
S93 Hemmet.

. lf. 05 28 00 54.

-:ge Bilsted,
3øjdevej 36,
-570 Greve Strand
.if .02 90 12 83.

-:s Rhymer Friis,
3rgebjerg 7,
:-lr1 Søndersø.
..i. 09 89 15 03.

>:sanna Bugge,
r,ærlodden 7,
::10 Måslet.
..i. 06 27 28 19

.,.s Gammelgård,
:,:rinsgade 4,
-.;10 Frederikshavn.
.i.08 4205 10.

{)ld girls og boys galleriet
Som noget nyt har redaktionen

-=nkt sig, at prøve om vi kunne lave en
- -brik, der skal hedde: Old girls og bo-
, galleriet. For katte over l0 år.
Når året er omme, vil den ældste kat

-odtage en præmie fra JYRAK. Bille-
-:r med tekst sendes til redaktionen.

Påforhdnd tak.

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

Stewarder:
Ønsker du at gå steward på vore udstil-
linger, eller har du i øvrigt spørgsmål
herom, kontakt da:
Finn Laursen
Lundgårdevej 4, Grumstrup
8732 Hovedgård
Tlf. 05 66 t9 91.

Kontingent
for 1989 andrager for:
Hovedmedlem.... ..kr. 175,00
Familiemedlem ...........kr. 25,00
Pensionist ..kr.90,00
Abonnent .,..kr, 150,00

Efterlysning
Medlemmer med gode ideerl Et hjerte-
suk fra jeres kasserer:
Småting til salg i informationen på r o-
re udstillinger. Mange tropper op for
at se, om der er kommet nye og spænd-
ende småting til salg med J1'rak's bo-
mærke på. Er der nogle medlemmer,
som er kreative? Vi kan slå hah'skade.
Eks.: Askebægre, platter, sweatshirts,
T-shirts, tegninger, postkort, punge,
broderier til forskellige formåI, papir-
klip etc. etc. Ring mig op!

Mange hilsner
Elens Neumonn

Fyrparken 364
6710 Esbjerg V

TA.: 05 15 26 49

åååiåå: zz

åååEååiåeiååll
E=;E;råe§

NYT. NYT - NYT - NYT. NYT. NYT - NYT - NYT

Jeg ønsker at tilmelde mig killingeliste.

NEM og BEKVEM -
KLIP UD og SEND.

Klip Klip Klip Klip Klip Klip Klip Klip Klip

Afsender: BREVKORT

><----

PORTO

JYRAK's KILLINGELISTE
v/ Lise Damsgaard
Søsvinget 3l
8250 Egå

Udfy ld venligst bagsiden tydeligt.
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Udenlandske klubber
TYSKLAND:
l. DEKZV.e.V.,
Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
Tlf. 06121 300016 eller 0306636395.
Postgirokonto: Frankfurt/Mun 56212/
607
Husk: Betaling skal ske sammen med
tilmelding. 55 DM pr. kat. 35 DM pr.
kastrat.
Burmål i Tyskland: 70x70x70cm. In-
gen dobbelbure.

HOLLAND:
a.Mundikat,

Cerda Tjerdsma
De Merel 19
NL - 923 I JJ Surhvisterveen
giro nr.: 2 35 86 97.
Ttf. 5 124-3096.

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

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

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

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

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

HUSK RABIESVACCINATION
MINDST 30 DAGE FØR
UDSTILLING I UDLANDET.

Resultater - udland:
De medlemmer som ønsker deres ud-
stillings-resultater fra udlandet opført i
bladet, bedes sende deres data til redak-
tionen. Resultaterne vil herefter løben-
de blive skrevet i Hvæssebrættet.

Annoncer:
Ønsker du at annoncere i Hvæssebræt-
tet, skal du henvende dig til:

JYRAK ANNONCER
LEIF HENRIKSEN
SULSTEDLANDEVEJ 33
9380 VESTBJERG
TIf. 08 29 69 45, bedst efter 17,00.

Priser gældende for 1989:
Avls og opdrætsannoncer pr. gang kr.
50,00 eller kr. 150,00 for et kalenderår.

Forsiden af Hvæssebrættet, med et
flot farvebillede af din kat koster kr.
500,00. Der bliver taget hensyn til racer-
ng så vi får lidt blandet. Er du interesse-
ret så KontaKt JYRAK ANNONCER
for nærmere aftale. Beøling forud.

For al anden annoncering er priser-
ne:

Ønsker du at sponsere eller på anden
måde støtte klubben, er du også meget
velkommen til at kontakte JYRAK AN-
NONCER.

Bemærk! Bemærk! Bemærk!
Som noget nyt kan man nu annoncere i
farver, også i en enkelt farve
Ring eller skriv for et tilbud.

Der er gode rabatter ved forudbestil-
ling og forudbetaling. Jyraks medlem-
mer betaler ikke moms, når de annon-
cerer som private.
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Hel side.
Halv side
%side.,
% side. .

gang.
gafig.
gang.
gang.

Private JYRAK-medlemmer:
Hel side . . kr. 400,00 pr. gang
Halv side . kr. 250,00 pr. gang

( ttt

Ammeformidlingen
Ammeformidlingen har igen og igen
bevist, at det virkelig kan lade sig gørg
at redde nødstedte killinger, hvis moder
er død, eller ikke har tilstrækkelig med
mælk, så den selv kan opforstre sine kil-
linger.

JYRAK har 3 kontaktpersoner, der
ganske gratis foretager dette formid-
lingsarbej de for medlemmerne
I Nordjylland kan man henvende sig til:

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

I Midtjylland kan man henvende sig til:
Inge Lise Laursen
Lundgårdevej 4
8732 Hovedgård
Tlf. 05 66 t9 9t

På Fyn kan man henvende sig til:
Martina Elian
Østervei 14

5935 BagenkoP
Tlf. 09 5618 47.

Man kan selvfølgelighenvende sig til en
hvilken som helst af disse kontaktper-
soner, da de arbejder på tværs af hinan-
den.

Det er kun selve formidlingen, der er
gratis for medlemmerne. Der er udar-
bejdet en formular omkring formidlin-
gen, hvori der bl.a. er opført en pris på,
hvad det koster at have killinger i pleje.

Taksten for killinger i pleje er som føl-
ger:
I killing .. . . kr. 6,-pr. døgn
2 killinger . . . kr. 8,- pr. døgn
3 eller flere killinger kr. 10,- pr. døgn

De anførte beløb er tænkt anvendt til
diverse småfornødenheder til killinger-
ne, medens evt. dyrlægebesøg betales
af ejeren. I øvrigt foretages dyrlægebe-
søg KUN ifølge aftale med ejeren.

LL

kr. 850,00 pr
kr. 500,00 pr
kr. 300,00 pr
kr. 250,00 pr
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gode råd, der bringes i vort med-
lemsblad, som kommer 4 gange
om året.

En helt anden ting e[ at
den også har brug for vor
neutralisering af de vildt-
levende katte, så den ikke
kommer i dårligt selskab,
hvis den er ude på egen
hånd.

Bmxi",å:l
Det koster kun kr. 125
om året at få alle fordelene.

DYREVÆRNSFOREN INGEN

KAITENSTIITRN

'(

D

I I 01 88 1200

Dronning Olgasvej 4. 2OOO Frederiksberg

rfr <,

Og samtidig stØtter du vort arbejde.



Nyt!
Killingelisten
Al henvendelse om at komme på killin-
gelisten bedes foretaget til:

Lise Damsgaard,
Søsvinget 3 l,
8250 Eeå.
Tlf. 06 22 ss 65.

Fra I .-7 . 1988 kr. 45 ,- pr. måned.
Betalingen skal ske månedsvis forud

på giro 7 6075 55.
Grundet klubbens stramme økono-

mi - men også et ønske om at vise sit an-
sigt mere udadtil, er det besluttet at for-
høje prisen for optagelse på killingelis-
ten fra l. juli 1988 til kr. 45,- pr. må-
ned. Klubbens annoncering er blevet
betydelig mere professionel, idet vi har
fået et par af de store producenter af
kattemad til at køre annoncering sam-
men med os i dagbladene om søndagen.
Men omkostningerne er desværre også
steget i takt med øget antal af millime-
ter (fra20 mm til30 mm) og ønsket om
annoncering i flere dagblade. Kluben
betaler selv halvdelen af omkostninger-
ne, og vi håber, at alle vil udvise fuld
forståelse for dette, da vi alle er interes-
serede i udbredelse af interessen for
katteforhold, og det hele jo i sidste
ende drejer sig om vore højt værdsatte
kæledyr.

Stamnavn
Registrering af stamnavn sker ved
fremsendelse af mindst 3 forslag til
stambogssekretæren, der videresender
ansøgningen til FIFe gennem Felis Da-
nica. Et registreret stamnayn er ens per-
sonlige ejendom og vil ikke kunne bru-
ges af andre end ens nærmeste familie i
20 år efter ens død. Pris kr. 250,00 incl.
moms, som betales samtidig med ind-
sendelse af ansøgning om stamnavn.

Dispensation til fritagelse af stam-
navn kan opnåes i tilfælde af, at man
kun ønsker at opdrætte et kuld før en
eventuel sterilisation. I dette tilfælde
kan afkomst kun kaldes ved 6t navn.

Aktuelle priser incl. moms:
Stamtavler 0- 3 mdr.
Stamtavler 3- 6 mdr.
Stamtavler 8-12 mdr.
Stamtavlekopi l) . .

Ombytningsstamtavle
Ændring af hanlhun
Tiansfer
Stamnavn (forudbetales) . . . . .

Titelpåføring af aner 2) . .. . . .

Autorisation af hankat 3 . . . . .

Killingeliste pr. måned
Registreringsbeviser 0- 3 mdr. .

Registreringsbeviser 3- 6 mdr. .

Registreringsbeviser 6-12 mdr. .

95,00
135,00
175,00
215,00

95,00
40,00
40,00

250,00

Betaling
Stamtavlerekvisitioner vil fra l/4-89
blive pålagt kr. 25,00 i ekspeditionsge-
byT UANSET FORUDBETALING
38

(vedtaget på B-møde den 18. januar
1989). Vedlæg check ved bestilling eller
indsæt beløbet på klubbens giro 5 06 85
09 (husk at vedlægge kopi af kvittering
ved bestilling - ellers kan jeg ikke se, om
I har betalt).

Stamtavler m.v. udsendes pr. post-
opkrævning, såfremt forudbetaling
ikke har fundet sted.
l. Stamtavlekopi hvis originalstam-

tavle er bortkommet. Kopien beror
hos stambogsføreren i 3 mdr. efter
anmodningens modtagelse.

2. Titelpåføringen af navn på stam-
tavlen koster kr. 25,- pr. titel. Op-
nåede titler på egne katte påføres
gratis, certilikater og stamtavle
indsendes til stambogssekretæren.

2.a Men bemærk r enligst: Mange tror,
at når en opnået titel er meddelt og
registreret hos Felis Denica's stam-
bogsfører, sa ri1 denne titel auto-
matisk blir e pålørt alt, som hidrø-
rer denne kat. Dette er kun tilfæl-
det for attommet EFTER den op-
naede titel, og hr.or katten er enten
lar eller mor. Titelpåføring for ge-
nerationerne før skal indsendes til
anepåføring mod betaling. Husk
derfor inden I bestiller stamtavler,
at checke faderens og moderens
stamtavler for opnåede titler, og
indsend disse til påføring INDEN
stamtavlerekvirering, således at af-
kommet herefter vil få opnåede tit-
ler påført automatisk.

Man kan ved opnåelse af titlerne
Int. Ch. og Int. Pr. få tilsendt
FIFe's kokarde gratis. NYT! Ved-
taget på ru-møde den2019-88: Alle
øvrige FIFe kokarder kan ligeledes
bestilles mod fremsendelse af certi-
fikater og stamtavle til stambogs-

sekretæren, dog koster de kr. 150,-
(forudbetaling), som skal afregnes
med stambogssekretæren (giro 7 60
75 55). FIFe kokarden vil herefter
blive rekvireret gennem Felis Dani-
ca. HUSK at få kontrasignatur på-
ført dommerbedømmelsen, så-
fremt dommeren tidligere har til-
kendt din kat certifikat.

3. En hankat kan autoriseres som
>>Avlshan<< efter indsendelse af
kryptorchidattest samt bevis på, at
der foreligger et kuld efter ham.
Autorisationen udstedes af stam-
bogssekretæren. Kun autoriserede
avlshanner kan annonceres under
»til avlstjeneste<< i Hvæssebrættet.
Ønskes optagelse rettes der hen-
vendelse til Leif Henriksen, hvilket
også er gældende for opdrætteran-
noncering.

HUSK: Når din hsnkøt bliverfar til sit
første kuld, øt medsende en kryptorchi-
døttest ndr du søger om stamtavle, også
selvom du ikke ønsker høm øutoriseret,

Farveændring
Administrative farveændringer påt

stamtavlen er gratis, og kan foretages
en gang til katten er 10 mdr. gammel.
Derefter kan katten kun farveflyttes
ved at blive udstillet, eller gennem Felis
Danica's forretningsudvalg.

Ejerskifte
Ejerskifte påføres gratis af stambogs-
sekretæren.

Annullering af stamtavler
Annullering af stamtavler foretages li-
geledes gratis af stambogssekretæren.

25,00
70,00
50,00
65,00
90,00
15,00

Anino's Passion Lover, creme/hvid
Opdrætter og ejer: IngridTiainen.

-l-



lWgrut
r alle kattes ønskemåItid...

Nagut Gatnags er sund og varieret mad
i 3 lækre varianter, hvilket gøt, at selv den mest kræsne kat

vil elske dig, når du senrerer Nagut Catnags

Nagut Catnags er alle baseret på naturlige råvarer,
og de lækre sprøde stykker indeholder i rigt mål aile de livsnødvendige
nærings- og opbygningsstoffer, som din kat behøver for at føle sig sund og veltilpas,
altid.

Nagut har mere end B0 ars erfaring i fremstilling af kostprodukter til katte og hunde.
Det giver dig sikkerhed for en høj kvalitet.

Hos Nagut ved vi, hvad der skal til for at sikre din kat et godt liv, hele livet. Gør dig
selv og din kat en tjeneste ved at fodre med Nagut Catnags, det mest naturlige valg i
kattemad.

Nagut Gatnags sælges kun hos dytehandlere og specidforetninger.

Lobco Gruppen
Maglebjergvej 5 ' 2800 Kgs. Lyngby

02 88 26 55

Hø IVE oG FISK

KØD
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Bytte:købrsalg!
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I næste nr. af Hvæssebrættet
bliver der en rubrik,
der kommer til at hedde
Bytte køb og salg.

Har du nogle katteartikler til
at stå, som andre kunne have
gavn af , så sæt en annonce
sammen og send den til
redaktionen. lvlen HUSK
kun katteartikler
IKKE KATTE.

Hilsen LONE
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Opdrættere i JYRAK

PERSERE
Høgenhoff's
Persere i farverne1,2a,3,4, 5, 11, 13, l2a, l2a
cr og l2H. Avlshunner: Int. Ch. Cora of Me-
lampus (4) 2 x Bio, i x Bio total. Ch. Bikas
Nani. (12a cr) 3 x Bio. Gurli Nielsen, Græ-
svangen 21 1, 8381 Mundelstrup.
Ttf. 06 24 60 29.

Aninos
Perserkillinger lejlighedsvis til salg i farverne:
Hvid, cremg blå, blåcreme. Blåtortie/hvis, Bi-
colour og harlekin. Avlshan: Eur. Ch. Anino s

Chanta2a.14 x BiqT x Nombis. IngridTia-
inen, Vestermøllevej 272, 8280 Trige
Tlf. 06 23 03 12.

Van Dell
Perseropdræt i mange forskellige farveq fuld-
farvel tofarvet, trefarvet. Inger ØstergårdAn-
dersen, Ingvard Andersen, Grønnegade 3,
Strandby, 9460Earsø.
Tlf. 08 63 63 35.

Winnies
Perseropdræt af diverse fuldfarvedg bi- og tri-
colour. Avlshan: Ch. Marquis de Sade van
Grebst (l). Winnie Sørensen, Gustav Wieds
Vej 39, 8600 Silkeborg.
Ttf. 06 82 28 33.

Of Mobber
Perseropdræt i forskellige farver. Jens Chris-
tensen, Sandenvej 5, 9300 Sæby.
Trf. 0E 46 94 04.

Clipper
Lilla- og Chokolade persere efter Int. Ch.
Hennessee Goshi af Clipper (lilla-chinna-
mon), dejlig type, elskeligt temperament.
Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6200 Aaben-
ftla.
Tlf. 04 69 85 51.

Graffity
Perseropdræt af flere farver. Speciale LILLA
& CHOKOLADE. Avlshan: Andante af Ti-
manfaya. Blandt de 10 bedste i Jyrak 1988.
Bente & Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Tlf. 08 29 69 4s.

Killinias
Perseropdræt af hvide bicolou4 Tlicolour og
harlekin. Killinger lejlighedsvis til salg. Egen
avlshan: Master Frank V. Goldregen. Se under
avlstjeneste Henv. Jette Valentin, Langbro 10,
Blans, 6400 Sønderborg.
Ttf. 04 46 t9 24.

Di - Di Malou
Perseropdræt af bicolour, tricolour & harle-
kin. Lejlighedsvis killinger til salg. Lone &
Hans Erik Jørgensen, Vejlevej 23, 7300 Jel-
ling.
Trf. 05 87 13 99.

COLOURPOINTS
Af Clipper
Colourpointopdræt i alle maskefarverne incl.
rød, creme, skilp.-msk. - Samt gode hydride4
velegnet til colourpointavl. Killinger frit vok-
sende efter sunde velafbalancerede forældre
Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6200 Aabenra.
Trf. 04 69 85 sl.

Zakko
Specialopdræt at Lilla, Chokolade i maske +
fuldfarvet. Jævnligt blå + brun + rød +
skildp.-msk. Inge Lise Andreasen, Sønder-
borg.
Ttt.04 4294 56.

Mac Burney
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver.
Karen Mette Have Kristensen, Roslevvej 12,

Jebjerg, 7870 Roslev.
Ttf. 07 57 45 59.

Af Stensgård
Opdræt af brun-, b1å-, skild.-, rød-, og lejlig-
hedsvis chokolade og lillamsk. colourpoint.
Annelise Pedersen, Hedensted Skov.
Tlf. 05 89 19 05.

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

Miss Dittmer's
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver.
Nanna Bødke1 FunderKirkevej 11, 8600 Silke-
borg.
Ttf. 06 85 11 50.

Graffity
Lejlighedsvis colourpointkillinger til salg i
forskellige maskefarver, oftest lillamsk. Egne
avlshanner. Bestilling på killinger modtages.
Bente og Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Tlf. 08 29 69 45.

Miss Yoss
Colourpointopdræt i forskellige maske farver.
Speciale tabbymaskede. Killinger lejlighedsvis
til salg. Vita Voss, Bevtoftvej 8, 6520 Toftlund.
Trf. 04 83 02 78.

HELLIG BIRMA

Sofies
Specialopdræt af hellige birmaer i maskefar-
verne blå og brun. Hanne Sofie & Flemming
Sneum, Højvangs Parkvej 214, 6700 Esbjerg.
Ttf. 05 12 11 20.

Gramroligheds
Eksklusivt opdræt af den hellige birma. Blå-
og brunmasket af fine norskg tyskg franskg
hollandske og danske linier Lone Klein, Bøge-
dals Alle 1, 5250 Odense.
Ttf.09 14 7E El.

Christlund's
Specialopdræt af hellig birma i maskefarverne
blå og brun. Karin Christlund, Calgebakken
Torv'7-12 a, 2620 Albertslund.

ABYSSINIERE
Yon llipwitt
Opdræt af vildtfarvede og sorrel abyssiniere
Killinger lejlighedsvis til salg. D. Hansen & R.
Kiihler, Toften 41, 6330 Padborg.
Tlr.04 67 0176.

Af Oddenhede
Sorrel og vildtfarvede killinger §lighedsvis til
salg. Opdrættet på tyske og amerikanske lini-
er. læne Oddershedg Købmagervej 5, Stou-
rup, 8700 Horsens.
Ttf. 05 68 39 91.

Karolinekilde
Opdræt afvildtfarvede - sorrel og sølv - abyssi-
niere Hollandsk import. Dorrit Clemmensen
og Ernst Jørgensen, Skrænten4l, Næsby, 5270
Odense N.
Ttf. 09 18 0E 9E.

BURMESERE
Af Pegu Yoma
Opdræt af burmesere i farvernq brun, bla, rød
og creme Sterna Gilbe, Miltonsvej 21, 8270
Højbjerg.
Trf. 06 27 10 02.

Ilunter
Opdræt i alle farver, speciale torties. Palle Jæ-
ge[ Tbrupvej 49, 6800 Varde
Ttf. 05 26 95 09.

Af Sibiboon
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg. Lene
Bang Sørensen, Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejbl:
Trf. 09 42 17 58.

CORNISH REX
Bodwin
Katten for den kræsne køber Den ideelle ra::-r:-
liekat i lækre sarte farver. Susanne Buese
Kærlodden 7, 8320 Mårslet.
Ttt.06 27 2E 19.

i1+l



SIAMESERE OG OKH
Florentine
Opdræt af brunmaskede siamesers Gudrun
Thomsen, Klintebjergvej 5, 5450 Otterup.
Tlf. 09 E2 16 5E el. 0E 88 31 88.

Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår i forskelli-
ge farver. Anne Lise Kaag Ingrids Alle 13,
5250 Odense SV.
Tlf. 09 12 52 91.

Klingeskov's
Specialopdræt af brunmaskede siamesere. Im-
port/Exporl Sverigg Holland, Belgien, Fran-
krig, Ungarn og §skland. Bestillinger på kil-
linger modtages. Kis Østerby, Klingeskov 13,
5450 Otterup.
Tlf. 09 E2 lE 44.

Orlando
Opdræt af siamesere,/OKH. Killinger lejlig-
hedsvis til salg efter egen hankat. Farve 24a.
Ketty og Roland Bohnlein, Hermodsvang 8,

6500 Vojens.
Ttf.04 542622.

Pegasus
Opdræt af orientalsk korthår, siamesere og
fuldfarvede havana, lavendel, blå og ebony.
June Krogsøg Jægerlunden 7, 5492 Morud.
Ttf. 09 96 53 33.

Salween Blue
Siamesere 24a, 2.1b og 2.1c OKH: Havana, blå,
lavendel, ebon1. Susse Leiditz, Østbanetorv
1.1., 8000 Arhus C.
Tlf. 06 12 73 40.

Allegretto
Opdræt af hel- og tabbymaskede siamesere i
diverse farver. Enkelte OKH. Jytte Hjo Thplov,
Kirkerupvej 16, Kirkerup, 4000 Roskilde
Trf. 02 38 71 96.

Sphinx
Seriøst opdræt afekselent typede siamesere og
orientalskkorthår. Med bl.a. super tempera-
ment og pelse efter Euro. Ch. Chantina Justi-
nian29.I farverne siam (Zb) havana (29) og
plettede orientalere (29 chtbsp.) Mette og Kir-
sten Foldager, Stormgade 65 A, 6700 Esbjerg.
Ttf. 05 13 25 73.

Karantæneregler

1. Kattesyge og -influenza
Arlig revaccinationer giver god beskyttelse og tilrådes for
at holde immuniteten oppe hos hele kattebestanden.

Ved forekomst af katteinfluenza i kattebestand skal al
handel, avl og udstilling af dyr fra bestanden standses, ind-
til hele bestanden er raskmeldt.

2. Katteleukæmi
Katteleukæmi er en sporadisk forekommende langsom vi-
rusinfektion, der optræder hyppigst, hvor mange katte le-
ver tæt sammen. Den er relativ sjælden, hvorfor det fore-
kommer unØdvendigt at teste alle katte rutinemæssigt.
Katteri og avlskatte bør dog testes rutinemæssigt.

Derfor gælder følgende: Hvis der har været katteleukæ-
mi i en kattebestand, skal alle katte fra denne testes.

Findes negativ reaktion ved IFA-test eller Elisa-test fore-
taget2 gange med 3 måneders mellemrum, kan kattene be-
tragtes som fri for leukæmi. Findes Elisa-testen positiv og
IEA-testen negativ, er katten ikke smittefarlig, såfremt
yderligere I IFA-test, foretaget efter 3 månedel er negativ.

Findes såvel Elisa-testen som lFA-testen positiv, er kat-
ten smittefarlig og skal isoleres fra katteriets øvrige kattg
om muligt aflives.

A1 avl og salg skal stoppes indtil katteriet kan erklæres
fri lor smitte. Som foranstaltning over for avlskatte kan an-
befales, at hunkattg der modtages til parring, skal være
testet og fundet negative ved2 prøver foretaget med 3 må-
neders mellemrum, og at avlshanner skal testes rutinemæs-
sigt 2 gange med 3 måneders interval og derefter 1 gang år-

3. Smitsom bughindebetændelse (FIP)
S :r:som bughindebetændelse (Felin Infektiøs Peritonitis,
FI P r er en. specielt i katterier, meget udbredt virusinfekti
-':. S,,_idommen er lumsk, idet katten kan gå med virus i
..:,-::;r: :ormentlig i årevis og først blive syg i det øjeblik,
;;:,. :;s.stens af anden årsag bliver ændret. Derfor er det
::. ._:: . '. ar s keligt - for ikke at sige umuligt - at fastsætte be-
..;:.:.e..e:. der sikrer mod overførsel af virus mellem kat-
.::.= E: i.".:eri betragtes som inficeret med FIP ved fore-
:.-:.:. :r .;il:lisk s1'ge katte med symptomer på FIP samti-
;,_i --.1 ::. -,t:hojelse af blodtiterværdierne over 400. Ved

niske symptomer, kan katteriet ikke betragtes som infice-
ret, men kun sættes under mistanke for infektion. Det vil i
denne situation ikke være relevant at foretage karantæne-
foranstaltninger, ligesom det vil være fejlagtigt at aflive en
kat på grundlag af et forhøjet titertal alene.

De implicerede katterier holdes i karantæne 3 måneder
efter at verificerede FlP-tilfælde er konstateret. Karantæ-
nen omfatter parringer og salg. Smitte via udstilinger er
usandsynlig, men syge og mistænkte katte skal holdes
hjemme. Såfremt der i karantænetiden fødes killinger, gæl-
der karantænen i 3 måneder fra fødselsdatoen.

Katte kan udstationeres efter skriftlig tilladelse fra klub-
ben, og parringer i karantænen må kun foretages efter
skriftlig godkendelse fra klubben.

4. Ringorm
Ringorm er en svampeinfektion i huden, der forårsager
håraffald og skælddannelse i pletter.

I forbindelse med udstillinger og parringer skal alle til-
fælde af suspekte eksemer testes og findes negative.

Findes en kat at huse svampg skal alle katte i bestanden
behandles imod ringorm, og samtlige rum i kattens hjem
desinficeres imod svampesporer efter dyrlægens anvis-
ning. 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 killingeq tages katte
ind eller sendes ud til parring.

:iodtiterværdierne alene uden samtidig kli-



Denne rubrik er beregnet for JYRAK's
medlemmer, der har hankat til avlstjene-
ste. Bestilling af annoncen skal vedlæg-
ges foto, kryptorchid attest og hankatten
skal være autoriseret. Prisen er pr. gang
kr. 50,00 eller kr. 150,00 incl. moms for et
kalenderår.

Bestilling sendes til:
JYRAK annoncer, Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33, 9380 Vestbjerg.

Alle bestillinger skal være skriftlige og
betales forud.

Avlstjeneste II
I

PERSER
Int. Ch. Dennis La Douce
Hvid m/ orange øjne\a.
Far: Ch. Bremergården's Lurifax.
Mor: Cosmos Tiffany.
Lis Christensen,
Ebeltoftvej 15, Tåstrup,
8410 Rønde
Tlf.06 367284.

PERSER
Ch. Bøgevængets Aramis
BlålHvid l2abl.
Far: Ch. Bøgevængets Marquis.
Mor: Ch. Star af Navajos.
Inger Marie Ø ster gaard,
Grønnegade 3, Strandby,
9460Farsø.
Trf. 08 63 63 36.

PERSER
Sebastian La Douce
Blå 3.
Far: Goliada davy.
Mor: Cosmos Tiffany.
Gerda Nielsen,
Hoagervej 2, Skavg
7500 Holstebro.
Trf. 07 46 84 91.

PERSER
Master Frank v. Goldregen
Harlekin Hvid/Sort l2H a.
Far: Gr. Int. Ch. Tabas

Rainbow Warrior.
Mor: Tobas Calypso Queen.
Jette Valentin,
Langbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Tlf. 04 4619 24.

PERSER
Ch. Marquis de Sade van Grebst
Sort l.
Far: Int. Ch. BlueBeau

afSandfond.
Mor: Virak's Annisette
Winnie Sørensen,
Gustav Wieds Vej 39,
8600 Silkeborg.
Trf. 06 81 28 33.

PERSER
Gr. Int. Ch. Andante af
Timanfaya
Lilla lc (l3b).
Far: Blovstrød's Igo.
Mor: Afro af Timanfaya.
Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Ttf. 08 29 69 45.
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PERSER
Ch. Galapagos'Magic
Moment
Hvid m. orange øjne 2a.
Far: Ch. Sylvester v.

Haveskerke.
Mor: Ch. Galapagos' Nøkken.
Leo HymølleE
Thorstedvej 27,
9541 Suldrup.
Tlf. 0E 65 32 41.

PERSER
Middelboes Hudson
Creme 5.
Far:
Mor:
EIse Skovsen,
Randersvej 30,
8870 Langå.
Ttf. 06 4618 21.

PERSER
Oscillum's Kiko-Man
Creme/Hvid l2a cr.
Far:
Mon
Ilse B. Stenskjær,
Skovhavevej 12, Ølsted,
8732 Løsning.
Ttf.05 652/26.

PERSER
Pelle af D1'ssec
Sort 1 (13b).
Far:
Mor:
Christa \.1adsen,
H. P. Hansensvej 3.
6400 Sønderborg.
Ttf. 04 4294 56,

PERSER
Zakko's Mikro
Blå 3 03b).
Far:
Mor:
Inge Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l,
6400 Sønderborg.
Tlf. 04 4294 56.

COLOURPOINT
Ch. Fynt Igor af Bardolino
Seal point l3b SP.
Far:
Mor:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslevvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Tlf. 07 57 45 59.

COII)URPOINT
Int. Ch. Sergent Pepper
af Thmara
Blå Masket 13b BP.
Far:
Mor:
Ruth og Ernst Thomsen,
Aglimt 31,
6040 Egtved.
Trf. 05 55 36 56.

COI,OURPOINT
Ch. Misty Browns King
Blå Masket l3b BP.
Far:
Mor:
Ragnhild & Finn Poulsen,
Sommerlystvej 9, Floes,
8900 Randers.
Trf. 06 48 01 10.

COLOURPOINT
Ch. Chokko'Choko Ekko
Chokolade Masket l3b CHP.
Far:
Mor:
Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj l,
6400 Sønderborg.
Tff. 04 42 94 56.
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COII)URPOINT
Nebsagers van Dango
Blå Masket l3b BP.
Far:
Mor:
Annelise Pedersen,
Skowangen 25,
8722 Hedensted.
Ttf. 05 89 19 05.

COII)URPOINT
Ch. Chano de La Val
BIå Masket l3b BP.
Far:
Mor:
Inge Lise Laursen,
Lundgårdevej 4, Grumstrup,
8732 Hovedgård.
Trf. 05 6619 91.

COLOURPOINT
Simon af Stensgård
Creme Masket 13b CrP.
Far:
Mor:
Tiine Andersen,
Morup Møllevej 51,
7755 Bedsted Thy.
Trf. 07 94 5428.

HELLIG BIRMA
Charly U. D. Tiretebelle
Blå Masket.
Far:
Mor:
Karin Christlund,
Galgebakken Torv 7-12 A,
Galgebakken,
2620 Albertslund.
Tlf. 02 641282.

BURMESER
Int. Ch. Honesty v. Ashadjah
Creme 27F.
Far:
Mor:
Sterna Gilbg
Miltonsvej 21,
8270Højbjerg.
TIf. 06 27 t0 02.

BURMESER
Ch. Geridos Zosimos
27b.
Far:
Mor:
Palle Jæger,
Torupvej 49,
6800 Varde
Trf. 05 26 9s 09.

ABYSSINER
Xerxes af Fredenslund
Vildtfarvet.
Far: Int. Ch. Askum af Glæde.
Mor: Int. Ch. Fleurette Charme

af van Landsende
D. Hansen & R. Kiihler,
Toften 41,
6330 Padborg.
Tlf. 04 67 07 76.

ABYSSINER
Int. Ch. Bellamy of
Oddershede
Vildtfarvet.
Far:
Mor:
Lene Oddershedg
Købmagervej 5, Storup,
8700 Horsens.
Trf. 05 68 39 91.

ABYSSINER
Eur. Ch. Kiandas Asterix
23a.
Far: Int. Ch. Atlantas Bølle.
Mor: Inla's Cola Fie.

Lis Rhymer Friis,
Fredenslund, Bøgebjerg 7,
5471 Søndersø.
Tlf. 09 E9 15 03.

I



SIAMESER
Gr. Int. Ch. Dauphin van
Coppelstock
Blåmasket.
Far:
Mor:
Anne E. Olsen & Finn Dall,
Humlevej 2, Ustrup,
6500 Vojens.
Trf. 04 54 55 47.

SIAMESER
Salween Blue Henri
Blåmasket.
Far:
Mor:
Siisse Leidith.
Østbanetorr' 1.1..
8000 Aarhus C.
Tff. 06 1273 10.

BRITISH SHORTHAIR
Int. Ch. Garfield af Akis
Sort 15.
Far:
Mor:
Hanne Oxenbøll,
Firkløvervej 13,
8800 Viborg.
Trf. 06 62 81 89.

l nd Dahl, Aars

rlnlI ! !
Vestre Boulevard 11 - 9600 Aars Tlf. 08-62 -1-2-3-4
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Studiekredse:
Vejledende retningslinier for
studiekredse i JYRAK:
l. Studiekredsens formål er: at udbrede kendskabet til

racekatte ved at arrangere oplysende aktiviteter til
gavn for Jyraks medlemmer samt katteinteresserede.
Desuden skal studiekredsen forsøge at skabe et godt
sammenhold medlemmerne imellem.

2. Dette mål kan nås ved at afholde medlemsmøder med
indbudte foredragsholderg at foretage udflugter og
ved at afholde hobbyudstillinger.

3. Studiekredslederen er ansvarlig over for bestyrelsen
m.h.t. studiekredsens aktiviteter. Det anbefales, at
studiekredslederen i samarbejde med en stab af hjæl-
pere arrangerer de forskellige aktiviteter.

4. Studiekredsen får dækket udgifterne til udsendelse af
invitationer til medlemmerne Det henstilles at plan-
lægge 4-6 måneder ad gangen af hensyn til omtale i
Hvæssebrættet.

5. Til foredragsholder dækker Jyrak kørselsudgifter ef-
ter statens laveste takst samt et tilskud til gave på 150
kr. Ligeledes dækkes større udgifter til studiekredsle-
deren i forbindelse med dennes virke

6. Evt. specielle ønsker aftales med kassereren senest I
måned før arrangementet.

'7. Der skal afholdes et årligt møde mellem studiekreds-
lederne og bestyrelsen fremover.

Vejledende retningslinier for
Hobbyudstilling i JYRAK:
l. Burg burbunde m.m. udlånes af klubben uden bereg-

ning.

2, Ved forsikring kontaktes kassereren.

3. Det er tilladt at give kattene en mundtlig udtalelse med
en generel racebeskrivelse uden klassificering.

4. Studiekredsen sørger selv for alt det praktiskearbejde,
dog står klubben til disposition med rad og vejledning.

5. Studiekredslederen er regnskabspligtig over for besty-
relsen m.h.t. afholdelse af hobbyudstilling.

6. Et evt. overskud i forbindelse med hobbyudstillingen
skal anvendes til studiekredsen eller klubben (f.eks.
ved at udsætte præmier).

I nternationale udstillinger:
Ved internationale udstillinger i studiekredsens områ-
dg bør studiekredsen på et tidligt tidspunkt inddrages
i planlægningen og være klubben behjælpelig med det
praktiske arbejde

Studiekredse:
Frederikshavn:
Norma Hassing,
TVærvej 7,
9900 Frederikshavn
Tlf. 08 42 t3 t8,

Sekretær:
Kis K. Gammelgaard,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 08 4205 t0.

Åtuorg:
Dorte Kaae,
Esbjergparken 5,
9220 AlborgØ.
Tlf. 08 15 93 18.

Silkeborg:
Lotte Laursen,
LangbygadeT6,
8600 Silkeborg.
Tlf. 06 8167 75

Århus:
Lise Damsgaard,
Søsvinget 31,

8250 Egå.
Tlf. 06 22 55 65.

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

Sydøstjylland:
Magda Valentin,
Gl. landevej ll, Erritsø,
7000 Fredericia.
Tlf.05 940375.

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

Salling:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslevvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Tlf. 07 57 45 59.
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Studiekreds-nyt!

a

Med venlig hilsen studiekreds SALLING.

Mogenstrup
o

C C Siorup
Vrldsted

o

tiLat se

Lis

Studiekreds Salling:

os
rfii t Dette er vinter- og forårsprogrammet fra Jydsk Racekatte

Klub's studiekreds SALLING. Der vil blive afholdt møde
på Morsø Folkebibliotek, Algadq Nykøbing Mors fra kl.
19,00 til 23,00, den første torsdag i hver måned. Benyt ven-
ligst indgangen bag Kjeldgård Sko og Morsø Bank. Der vil
den første aften blive mulighed for en kop kaffe/te med
hjemmebag på studiekredsens regning. De efterfølgende
aftener medbringer man selv kaffe/tg brød.

7. marts: For nye udstillere. Tilmelding, klargørelsg soig-
nering, dyrlægekontrol, bedømmelser m.m. [æ-
vende model, perser.

4. april: Dyrlæge Søren Christiansen, Midtsalling Dyr-
læger, Roslev: Øremider, lopper, ringorm, fo-
der, operationer m.m.

2. maj: Familieforøgelse: Parring, fødsel, killinger,
stamtavler, salg, vacc m.m.

6. juni: Evt. feriehyggeaften.

ALLE er meget velkomne til disse aftener - også
IKKE medlemmer.
Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmelding helst 3 dage før til studiekredsens
kontaktpersoner,
Conni Ladefoged, tlf.07 57 41 10.
Karen Mette Have Kristensen, tlf. 07 57 45 59.
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Studiekreds-nyt!
Studiekreds Aalborg:

12.04.89: Film om kattekillingens opvækst.
Ovenstående 2møder holdes kl. 19,00 på Biblioteket, Aal-
borg Øst, Saltumvej, Aalborg.

10.05.89: Besøg hos KAITENS V,€,RN.
Vi mødes kl. 19,00 hos Kattens Værn, Østerbro
38, Aalborg.

På studiekredsens vegne Dorte Kaae

Studiekreds Århus:

Vi mødes sidste onsdag i hver måned på Hoved-
biblioteket, Mølleparken, 8000 Arhus C, 1. sal
(til højre), i mødelokale B fra kl. 19,00 til kl.
21,50.

29.03.89: Dyrlægebesøg. Preben Mortensen fra Tilst Dy-
rehospital. Foredragsemne: Svampe- og hud-
sygdommg især ringorm.

26.04.89: Aftenens katte: Burma v/ Gerd Johansson.
Smoke perser v/ Lone Donneborg.
Pelspleje: Langhår v/ Karl-Heinz Bartel. Semi-
langhår v/ Bodil og Linda. Korthår v/ Siisse
I-eiditz.

31.05.89: Aftenens katte: Rex katten v/ Lillian Blåtortie
m/ hvid perser v/ Dorte Madsen.
Genetisk for begyndere Foredragsholder Dorte
Kaae.

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 mø-
deprocent, davi kommer til studiekredsens møder for også
at tilbringe en hyggelig stund med andre glade kattevenner.
På gensyn!

Lise Damsgaard

Studiekreds
Sønderjylland:

Mit navn er Elisabeth Stange og jeg leder studiekredsen i
Sønderjylland på første år. I mit arbejde bliver jeg bistaet
af Elna Lykke og Ulla Jensen.

Til daglig er jeg ansat i et rengøringsfirma, hvor jeg tager
mig af inboet efter brand- og vandskader.

Jeg er den lykkelige ejer af en blå perser og en brunma-

sket colourpoint, som er mit et og alt. Jeg har dem kun som
kælemisser.

Siden vi startede i septembeq er der sket lidt af hvert.
Først har vi haft besøg af dyrlæge Hansen fra Helsager

Dyrehospital, som fortalte os alt om de almindelige fore-
kommende kattesygdomme.

I oktober prøvede vi at klare os seh'. Emnet var katte-
hold. Det fik vi hurtigt drøftet. Derefter gik snakken om de
problemer og oplevelser, vi har med vores katte.

I november fik vi besøg af Birgit. Hun viste os, hvordan
vi skal sætte vores katte i stand til en udstilling. Derefter gik
snakken livlig over vores medbragte katte.

Mødetider:
7.03.89: Inge-Lise Andreassen lortæller om sit konsu-

lentarbejde og genitik. Ha' spørgsmål parat
hjemmefra.

4.04.89: Ikke afgjort endnu.

2.05.89: Muligvisenhobbyudstilling.
6.06.89: Hele perserens historie ved Elna Lykke.

Alle møder holdes på Nygade Skolen i Aabenrå fra ki.
19,00-21,30.

Studiekreds Frederikshavn:

Kære JYRAK-medlemmer og andre kattevenner.
I ønskes alle et godt nyør med held for både to- og firbe-

nede
Studiekredsens første arrangement i år er:

Mandag, den 6. februar kl. 19,30, hvor dyrlæge Jørgen
Nielsen, Smidstrup holder foredrag med lysbilleder. Emne:
Naturmedicin for katte. Dyrlæge JørgenNielsen er sikkert
den her i landet, som ved mest om dette emng så benyt den-
ne sjældne lejlighed.

Det planlagte møde med H. S. Sneum er desværre aflyst
(eller udsat).

Onsdag, den 15. marts kl. 19,30: Medlemsmødg hvor vi
drøfter HOBBYUDSTILLING i Frederikshavn søndag,
den 23. april. Se iøvrigt vedlagte indbydelse

Lørdag, den 20. maj: Sommerudflugt. Vi mødes hos Lis-
beth Romerdal, Klitlund 15, Frederikshavn. Udflugt til
dyrlægeklinikken hos dyrlæge Klitgård i Aalborg. Derefter
besøger vi Kattens Værn. På hjemvejen tager vi ind til Han-
ne og Jens Kindberg, ser deres skønne katte og ????

Arrangementerne er for ALLE, som har lyst. Møderne
foregår i Skolegade 8, Frederikshavn. Der er GRATIS ad-
gang.Kaffe/the å 10 kr. Har du børn med, tag venligst selv
en sodavand med.
Tilmelding til Kis Gammelgård, tlf.08 42 05 10.,

Med venlig hilsen Norma Høssing

Studiekreds Silkeborg:

1.03.89: Kattefødsel - gode rad og ideer.
Sponsering til JYRAK v/ l-eif Henriksen:
Hvordan kan vi alle hjælpe vores klub.

5.04.89: Kattens daglige rengøring v/ Helle Thomsen.
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7 .06.89:. Debataften. Vi deler alle ud af vores »erfaring«
og viden!!!

l.-2.07 .89: Hobbyudstilling i Lunden, Silkeborg. Se annon-
ce andet sted i bladet.

2.08.89: Bedømmelsesaften. Thg missen med! v/ inter-
nationale FlFE-dommer Hanne Sofie Sneum.

6.09.89: Genetik m/ lette opgaver. Thg stamtavler samt
evt. spørgsmål med.

Alle er velkomne i studiekredsen - medlemmer som ikke
medlemmer.

Kaffg the samt sodavand kan købes på stedet, men må
også gerne selv medbringes.

Alle møderne holdes kl. 19,00 i Medborgerhuset, Skole-
torvet, 8600 Silkeborg.

Velkommen!

Hvis der er nogen, der har noget, de gerne vil drøfte med
mig, eller hvis der er nogen, der har nye ideer til studiekred-
sen, er I velkomne til at ringe (eller skrive) til mig.

Lotte Laursen, Porollelvej 6, 8600 Silkeborg
Ttf. 06 80 j9 04

Studiekreds Sydøstjylland og Yestfyn:
Husk de resterende møder indtil sommerferien.

Tirsdag, den 4. april:
Vi evaluerer hobbyudstillingen. Hvad gjorde vi godt og
ikke mindst, hvad kan vi gøre bedre næste gang. Hyggeligt
samvær med bankospil.
Månedens kat Huskatten.

Tirsdag, den 2. maj:
Udflugt til Dyreklinikken i Smidstrup, hvor dyrlæge Jør-

gen Nielsen vil fortælle om den alternative behandling af
almindelig forekomne kattesygdomme med naturmedicin.
Afgang fra Depotgården kl. 19,00.

Tirsdag, den 6. juni:
Helle Poulsen kommer og vil vise os, hvordan man kan
spinde med kattehår. Desuden vil vi snakke om mulighe-
den for, som en hyggelig indledning til efterårssæsonen, at
foretage en bustur til en katteudstilling i Sverige.
Månedens kaI Colourpointen.
Alle møderne er på Depotgården, Lollandsgade 2 i Frede-
ricia og starter kl. 19,00.

Studiekredsleder Magda Vslentin, tlf. 05 94 03 75

EFTERLYSNING
Anton er blevet væk - har nogen set ham?

Anton er en chokolademasket kastreret siam-han pålYz
år.

Han forsvandt tirsdag, den 7. juni 1988 fra vores have kl.
ca. 19,30. Han var iført grøtt halsbånd med navneskilt.

Anton er en særdeies tillidsfuld kat og da han trods ihær-
dig eltersøgning/efterlysning fortsat ikke er fundet, er det
vores formodning at han, som det før er sket, er gået med
fremmede mennesker på deres tur i skoven. Vi håber ad
denne vej at lå oplysning om, hvor Anton (der er MEGET
savnet, selvom hans to brødre nu er flyttet ind hos os) nu
befinder sig.

Særlige kendetegn: Hvide tåspidser på bagpoterne.
Karin og Johqn Scheel, Elverdomsvej ll8, Ejby,

4070 Kr. Hyllinge, ff. 02 40 63 42

BøGER IOR BøRll 0G UIIGE ued stellen torsen

HUÆ.S OG SPI}I
En herlig historie om Aja Dobbo
i krig og kærlighed

CHARLOTTE REUTER,
'Aja Dobbo & Alirutn". Bran-
ner & Korch, 177 sidzr, hr.
128.

Siden Chælotte Reuter i som-
mer søsatte sin første killing,
Aja Dobbo er hæs naw, hæ
tm fomemet en stigende
miauen efter mer'! Så OK,
folkens/ Spak de mølædte,
tumpede hmde ud af bmen,
ryd hovedgaden for msvin og
mdulaterl Kallene er buh i
Tombstone til en ny gang knur-
hån-ryestem. Med spidse klg-
er og tulvtomme konsenesdå-
g.

IIIERVEPlBRENDE
Der bli'r god tid til at udrede
mgle l6se ender (mt udlægge

-rq'e) og fi overetået de uund-
gæJige opgør i dette bind om
Aja Dobbo & Alirrm Som vi
sifut foriod mge Dobbo km
kr ikke leve videre. I længsl
efter at gens sit bændoms-
tien I hrd red at etablere
sigmred en bæde vilde
og gale mgkztte. I de første
pæde uin p kærligHens (og
t=effil vrj. Derfor kon-
r:æær dæ bog sg også
m r for'de teffpo, at fi
;rtkt qå og stre forhindrin-
gE al rqæ \-enednende
a*rlaemingenmAja

Dobbo og en blå kanins fre-
fulde indtrængen i villal<varte-
ret, der totilt beherskes af
kæmpekatten, Alimm, og hms
hær.

Hvordm det hele spænder
af, skal ikke røbes, men der er
(mindst) to store scener i bo-
gen, hvor læseren selv km
lægge Det Vilde Vestens frlm-
musik tjl. Først de blide stryge-
re ved søbredden, hvor Aja
Dobbo lærer sin {ørstefødte
sgn om livets alvor, mens må-
nestråleme dmser. Demæst,
til vilde trompeffan{arer, følger
slaget på søbredden, hvor Aja
Dobbo forsvrer sig selv og sin
blå kanin, som general Custer
burde håve dort det.

DET SWNGER
Der er musik over deme katte-
historie. Sød musik. Det swin-
ger hele vejen. Om kmp og
kærlighed hmdler det a.lt sm-
men. Fra skaldespæde over
villahaver til forladte skue og
containere. Og Aja Dobbos næ-
re ven, katten Kalle, er på vej
til Pris ... Mm bli'r aldrig træt
zl al høre fra 6n, der ved
besked, om deme mdergmd
af listende pnter og uudgmde-
lige øjne. En herlig historie
folder sig ud mder hvæsen og
spmen.

Historien folder sig ud i en undergrund aflistende poterfra en
verden, man aldrig bli'r træt af. Itl. Thommod Kidde
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Ormekur til kat =
Flubenol vet. pasta

BEHAN DLTNGsnnÅoen:

I munden......

I maden

På poten..... (lettest: fra poten og op ad
benet, smØres 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 skyld

for andre kattes slqyld

og for din egen s§ld

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 hosdyr!ægen
uden recept.

Ring efter brochure.
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Katte ville vælge Whiskas

Men mest af alt elsker

Karin KastruP, Dragør
Vc,rr.-^^-

han har brug for

hvis han får lov til

Whiskas fås i 'l 1 lækre varianter: Vildt, oksekød. kød og lever, fjerkræ. hjerte. torsk

og makrel, kalkun, lækkerbidder, rejer. tun og and samt Whiskas til killinger.

Henry er 1 år og en rigtig familiekat.
Han elsker at lege med børnene og

spinder velfornøjet, hvis de kører
ham en tur i barnevognen.

Og Henry er altid med, når børnene

skal lægges i seng. Han elsker godnat-

historier og sover bed§t,

ke«{ ustandselig. Der er ikke noget
Henry er bange for - kun hunkatte kan
gøre ham lidt betænkelig.

Vi forstår godt, at Henry vælger
Whiskas. Han har brug for megen

energi - når han skal lølge med i alt.
hvad der sker i huset.

Henry deltager aktivt i hele

familiens gøremål og »snak-

sult. Hver gang køleskabsdøren bliver
åbnet, kommer Henry springende og
tror. at det er Whiskas-tid. Han er glad

for alle varianter - så vi kan forkæle
ham hver dag og samtidig være sikre
på, at han holder sig sund og rask. For

med Whiskas får han alle de vigtige

Henry'?Whiskas. Og han

har en næsten umættelig

at ligge i arm

under en dyne.


