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LEDEREN
Kære medlemmer og læsere...

Siden sidste udgivelse af vort medlemsblad, har der været en hel
del travlhed i bestyrelsen, med deltagelse i Plenarforsamling, af-
vikling af Jyrak's årlige generalforsamling, og sidst men ikke
mindst udstillingen i Nordfyns-Hallen i Bogense.
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke for den store tilslutning,
der var til klubbens generalforsamling, og for den opbakning som
blev givet til bestyrelsen for det arbejdg som den nåede at gØre

inden generalforsamlingen.
Vi har som nævnt tidligere en hel del id6er og tanker om, hvor-

dan klubben skal køre i fremtiden, og vi har da også allerede taget
hul på arbejdet, og afviklet et positivt mØdemed klubbens konsu-
lenter, hvor hovedtemaet var: reglerne om forsvarligt kattehold.

Om Bogenseudstillingen kan jeg oplysg at det er en af de helt
store positive overraskelser. - Vi har mØdt meget stor opbakning
både af befolkningen, pressen og ikke mindst fra Bogense Kom-
mune. - Mere end 1.300 betalende gæster besøgtevor udstilling, og
vi takker alle for den store interesse der blev vist i forbindelse med
udstillingen. Endvidere skai der lyde en tak til alle, der har arbej-
det såvel før, som under, og efter afviklingen af dette arrange-
ment.

Jeg vil her benytte lejligheden til at erindre om de næste plan-
lagte JYRAK-udstillinger her i 1989, nemlig:

i Yejle den 2. og 3. september 1989 og

i Aars, den 25. 0926. noYember 1989.

Vi glæder os til at se digljer! På gensyn!

Med venlig hilsen
Finn Laursen

)
12. Ibp 5 nr. 2 - Steen Poulsen.

Xontaktperson for studiekrcdse
og smitsomme sygdomme:
Flemming Waldu
Vestvej 32 D Iångholt
9310 Vodskov
Tlf.98 25 50 17



Boganmeldelse:

Ib dejlige
Foto-katte-bøger
Martin Leman's Cat Snaps af Jill og Martin Leman. Pel-
ham Books, London, 1987.

The English Catat Home at Matthew Sturgis. Chetto &
Windus Ltd, London, 1988.

Jeg er ret vild med bøger med gode billeder af kattg så
glæden var stor, da jeg for nylig i en boghandel fandt hele
to, jeg ikke kendte i forvejen. Selv om de ikke var specielt
billige, måtte jeg selvfølgelig investere i dem, og heldigvis
syntes jeg ved nærmere gennemlæsning og -kigning, at
begge var prisen værd.

Jill og Martin Leman's bog er ikke ret stor. Den er næsten
>>kun« en billedbog med pragtfulde kattefotos taget af
Martin Leman, der iflg. oplysninger i bogen er en kendt
(desværre ikke af mig - endnu!) naivistisk kattemaler. Han
er imidlertid også god til at fotografere - bogens billeder er
i Whiskas-kalender-klassen. Jill Iæman har udvalgt bo-
gens borte tekster, der består af citater, mest poetiske men
også nogle morsomme, om kattens og kattemenneskers
væsen. Bl.a. er der en del Doris Lessing-citater, men mit
yndlingscitat er af Michael Joseph og beskæftiger sig med
navngivning af katte.

The English Cat at Home er til gengæld en ret stor og tyk
bog. Den indeholder i tekst og fotos portrætter af godt 30
katteejere og deres katte. Fotografierne er taget af Toby
Glanvillg og de er noget anderledes end Martin Leman's.
De er mere kunstneriske Ved første øjekast ligner nogle af
dem, for en almindeligamatørfotograf, fejlskud. Men når
man kigger nøjerepå dem, opdager man, at det er de i hvert
fald ikke De er fulde af atmosfære og kattenatur. Det sam-
me kan siges om teksterng der supplerer billederne fint.
Også her er det kattenes væremåde og natur samt deres
hverdag sammen med ejerng der beskrives. Et af portræt-
terne er i øvrigt af en »institutions-kat«, Mr. Toddy, der er
ansat som musejæger på et skotsk whisky-distilleri, hvor
han er efterfølger for Towser, verdens hidtil største muse-
jæger.

Jeg går ud fra, at de fleste boghandlere kan skaffe bøger-
ne fra England. Jeg købte dem i Arnold Buscks Boghandel
i København (som i øvrigt sender over hele landet med et
tillæg for porto), og jeg gav 98 kr. for Leman'ernes bog og
268 for Matthew Sturgis', men prisen kan sikkert variere
lidt.

1.4r,
i

Kirsten Kqae

RUSSIAN BLUE:
Ofelia Hesseldal.
Opdrætter og ejer: Kirsten Kaae.
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Jørgen Nielsen

Klubbens medlem gennem flere år, Jørgen Nielsen,
er efter sygdom afgået ved døden.

Jørgenvil især blive husket for sit gode og lune hu-
mør, sin hjælpsomhed, og ikke mindst for et stort
arbejde for klubben som burudvalgsformand, hvor
han har ydet et stort arbejde såvel for-, ud-, som på
vore udstillinger.

I denne svære tid sender vi hans kone Lis mange
venlige tanker.

,4Eret være Jørgen's minde. Bestyrelsen
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Pårettehylde
r lige fra starten

E
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Hellige Birma ! 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 kiliinger får din kat den bedst tænkelige start på sine 9liv. 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 høj
aktivitet følges ad. Desuden indeholder foderet nBjagtig de mængder
magnesium og øvrige mineraler, der er behov for - og ikke mere. Prescription
Diet har en høj biologisk værdi. Det betyder, at katten udnytter foderet
optimalt og leverer mindre affpring.

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

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 I

HiIIS Prescription I)iet,

-l

Diætkost fra dyrlægen.
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Kastration/Sterilisation

af dyrlæge
Per Nyvang Moriussen,
Vejle

En del af dyrlægens arbejde er at vejlede og radgive hunde/
katteejere om eventuelle tvivlsspørgsmåI. - Forleden dag
blev j eg i konsultationen bedt om at forklare de i overskrif-
ten nævnte begreber. - I daglig tale hedder det, at man ka-
strerer et handyr og steriliserer et hundyr. Der er imidlertid
definitionsmæssigt ikke helt korrekt.

En køstrøtion er defineret som: Fjernelse eller destruk-
tion af kønskirtlerng - (testikler eller æggestok), altså kan
man udmærket kastrere en hundkat/hund, nemlig ved at
bortoperere æggestokkene (ovarierne) : det sted hvor de
befrugtningsmodne æg dannes.

Ensterilisering defineres som: Ophævelse af et individs
avlsdygtighed ved afbrydelse af den vej, køncellerne skal
passere inden befrugtningen foregår. - Dette f.eks. ved at
underbinde eller overskære æggelederkanalen hos et hun-
dyr eller samme indgreb på et handyrs sædleder. Altså kan
man udmærket sterilisere et handyr.

Et tredie og for begge køn dækkende udtryk er: »neutra-
lisere<<, hvilket dækker det, at man avlsmæssigt gør dyret
n eut ra l. (sterilisering o g/ eller kastration).

Det er efterhånden blevet almindeligt, at man lader sin
kat og i udvalgte tilfælde sin hund neutralisere Dyret vil
ikke have så stor trang til at strejfg hvilket jo også indebæ-
rer en risiko for trafikskader, bidsår, infektioner m.v. Ende-
lig ophører hankattens territorielle markeringer med den
stærkt lugtende urin.

Det skal dog bemærkes, at det kan tage l-3 uger før
kønshormonerne er helt ude af kroppen. - En ikke kastre-
retlsteriliseret hunkat som derfor stadigvæk er under ind-
flydelse af kønshormonerne vil på et enkelt år nå at føde
2-3 kuld killinger, som desværre ofte må lide en kedelig
skæbne. - P-piller benyttes af mangg men er ikke i enhver
sammenhæng en god løsning.

»» Sterilisering« af kat

Dyrlægen vil i nogle tilfælde anbefale en tceve kastreret,/
steriliseret. Dette bekymrer noglg hvilket det imidlertid
ikke bør gøre - Det er en udpræget misforståelsg at en ka-
stration,/sterilisering, at en kastration,/sterilisering forar-
sager en doven og overvægtig hund. Det er derimod kor-
rekt, at en neutraliseret dyrs aktivitetsniveau i kønsdrifts-
mæssig sammenhæng er stærkt nedsat. (ophørt). Dette
fordrer naturligvis et mindre kalorieforbrug, hvilket ejeren
kan styre, da det jo er denng der fylder skålen hver dag. -
Reducer fodermængden (eller kalorieindholdet) med 20 -
25V0. Undgå den ulødige kost (fedt, sukker). Thg en ekstra
motionstur, hvilket vil gavne såvel hund som ejer. En ka-
stration,/sterilisering vil ik ke ændre hundens personlighed
eller præstationsevne.

Nogle klienter vælger at lade deres tæve blive behandlet
med en løbetidsudsættende »P-sprøjte« hver femte måned.
(man kan ikke som nogle siger: »vaccinere mod løbetid«).
Der er tale om et hormonpræperat som sprøjtes ind under
huden. Dette bevirker at tæven »parkeres« i den ikke -
kønsaktive fase. Metoden kan udmærket anbefales til de
fleste hunde Dog er det vigtigt at overholde de af dyrlægen
angivne tidspunkter for behandling, da livmoderbetæn-
delse i enkelte tilfælde ellers kan forekomme - og selvfølge-
Iig at den tilsigtede virkning udebliver.

Kastration,/sterilisering af hunka t / tæv en:,
Et bedøvelsesmiddel indsprøjtes gennem en vene på forbe-
net, hvorefter dyret klargøres til operation efter en bestemt
ren- og klargøringsprocedure. Dyrelægen bliver assisteret
af veterinærsygeplejersken iklædt sit operationsudstyr.

Dyret sover nu i en refleksløs og smertefrit tilstand. Der-
næst bliver dyret intuberet (d.v.s. der lægges en lille plast-
slange i luftrøret, hvortil den egentlige bedøvelsesgas til-
kobles). Enhver bedøvelse indebærer selvfølgelig en vis ri-
siko. Imidlertid har de fleste dyrehospitaler/klinikker nar-
koseudstyr med overvågningsmuligheder af hjerte/lunge-
funktioner, hvorfor man hurtigt kan hjælpe dyret, hvis
problemerne skulle opsta.

Selve operationen beslår i åbning til bughulen med fjer-
nelse af begge æggestokke og hele livmoderen, Bughinden
og diverse muskellag syes sammen igen. Til sidst syes hu-
den med 5-6 sting. Disse fjernes af dyrlægen ca. l0 dage ef-
ter operationen.

Kastration af hanhunden:
Nogle af de hos den voksne kønsmodne hanhund værende
kønsbestemte karakteristika kan f.eks. være: aggressions-
problemer mod andre hanhundg urinmarkeringer i/opad
huse, bestigning af hunde og mennesker og strejfen. Sidst-
nævnte til direkte livsfare for dyret. (trafikskader).'

)
Kastration øf kat,



Hanhunden er jo præget af sine kønshormoner, og op-
fører sig.derfor ikke »upassende<< af ulydighed, men af
diktat fra kønshormonerne. - Når kønshormonerne svirrer
i luften kan fristelserne blive for storg selv for en velopdra-
get hanhund. Problemerne kan blive så uoverskueligg at
en kastration vil være den for alle parter bedste løsning. -
En kastration vil kun påvirke de kønsrelaterede opførsels-
mønstre. - Hvad der ikke er kønsrelateret vil meget sjæl-
dent påvirkes af en kastration, f.eks. hvis naboen har god-
bidder under fuglebrættet eller, hvis en for hunden attrak-
tiv børnelegeplads er i nærheden. - Som for hundyret gæl-
der det også for det kastrerede handyr om at reducere
kaloriemængden. Overholder man dette og fortløbende
motionere (mindst Yz time dgl.) sin hund vil overvægts-
problemer ikke opstå.

Selve operationen indledes, som den for hundyret angi-
vet. Der lægges et lille snit ved pungens midtlinie hvorigen-
nem testiklerne bortopereres. Såret lukkes igen med et par
sting. Disse fjernes af dyrlægen efter ca. l0 dage.

Kat nr. 207 EX 1, Gurli Petersen.

Kat nr. 259

6

Kære Hvæssebrættet
Blommenslyst, den 10.-i.-89

Jeg har slebet mine kraller for at gå til angreb på jer, der
med en dum undskyldning, at det ikke er nok af »en be-
stemt race((, skulle give jer lov til at avle på katte med PRA.

Det er simpelthen, med ærlige danske ord, egoistisk svi-
neri fra opdrætteren. Vedkommende kan da ikke mene for
alvor, at vedkommende med rolig samvittighed kan sælge
en sådan kat, som bliver blind? Tages der måske endda
også fuld pris for den? Tænker hun på kattenes vel? Tænker
hun på karrens ejer andet end en indtægtskilde? Hvad får
vedkommende ud af det? Overskuddet fra salget af killin-
gen, som efter 4-5 år biiver blind. Hvad får køberen ud af
det?

En kat han elsker. Måskg som jeg læser så tit, en trøst i
sin alderdom. En kat, som i sin bedste levetid er blind.

O,e hr ad bet-vder en blind kat? At den behandles med sær-
1ig omhu. Ingen møbler må flyttes. Alt skal sta på sin be-
stemte plads, om du har nok så travlt, ellers støder katten
si-e pa den. Kattens udfoldelsesmuligheder bliver begræn-
set stærkt. En stor sorg for dens ejer at se en ellers livlig kat
blive mere og mere inaktiv på grund af tiltagende blindhed.

Husk, ikke aile kattekøbere vil på udstilling med deres
kat.

Jeg siger med krallerne fremme til jer: »At I ikke skam-
mer jer. Det er ikke kattenes vei, I tænker på«.

Jeg taler af erfaring. Nok har jeg en blind hund i sin bed-
ste alder. Kun 7 år, men en hund klarer sig bedre end en kat,
fordi den lever mere på sin næses lugtesans end på sine
øjng som katten gør. Desuden har den lært komandoer,
som nu kommer den til gode; men det kan en kat jo ikkg
vel?

Nu håber jeg, at jeg på kattenes vejne har kradset hul på
jeres samvittighed - hvad jeg beklaget måske også få ved-
kommendes pengepung.

Men jeg mener nu, at opdrætterne bør gå med et godt
eksempel foran. Ingen avl på katte med PRA. Dermed
trækker jeg kløerne til mig igen.

Med venlig hilsen
Regine Raahauge

Kat nr. 29 BIS Kastrat Hun LH. Gitte Bøjstrup.



Ak, hvor forandret
Både overskrift og den efterfølgende beretning er ganske
banal, men hos os, med hvem forandringer er sket, er der
stadig en undren ove! at vi fra at være lidt forsigtige med,
hvad vi kaster os ud i (bruger penge til), pludselig som den
mest selvfølgelig ting planlægger rejser tværs gennem Eu-
ropa for at komme på udstilling med vor første og eneste
racekat.

Det begynder pænt og stille i 1988 med deltagelse i 5 dan-
ske udstillinger og erhvervelse af 3 CAC + 2 CACIB. Det
skal lige med at den udstilling, der lå øst for Storebælt, kla-
rede vi ved samkørsel med venner for at holde udgifterne
nede

Og hvad så? Næste CACIB skulle vindes i udlandet. Vin-
teren stod for døren - og katten kom sikkert i veteranklas-
sen, inden der blev planlagt en udlands-udstilling nord for
Hamborg.

Ja, rabiesvaccinationen blev ordnet i en fart, for der var
en mulig en-dags udstilling i Holland, som imidiertid ved
nærmere kontrol var en national udstilling.

Sikke en kattepine! Nu var vi efterhånden blevet meget
utalmodige Der var jo mange danske udstillinger i foråret,
som vi gerne ville deltage i, så Poul Christensen er sikkert
blevet godt træt af os i den periode Vi ringede tit for at
hørg om der på mirakuløs vis skulle være dukket en udstil-
ling op, som ikke stod i show-kalenderen. Endelig var den
der i februar måned - kun I dag i Zwollg Holland, og ikke
nok med det, Yvonne og Erik Larsen arrangerede bustrans-
port til rimelige priser, så den var bare hjemme - troede vi!
Busturen var udmærket, vi fik set at der også kan arrange-
res udstilling i kreaturhaller; men vi fik intet CACIB, så nu
bredte panikken sig. I hurtig rækkefølge affyrede vi betin-
gede tilmeldinger til Bogense og Holstebro samtidig med,
at vi fandt en >»passende« udstilling i Biel, Schweitz den
18-19/3, som vi tilmeldte os.

Tilmeldingen var baseret på en svævende aftale om sam-
kørsel. Det glippede grundet sygdom, så nu skulle vi altså
srå på egne ben.

Af sted til FDM efter brochurer, kort m.v., klare sund-
hedsattest (for katten), ordne serviceeftersyn (på bilen),
bytte arbejdsvagter (min kones), arrangere pasning af vore
huskatte - og så oprandt §sedagen endelig.

Vi havde beregnet, at turen Horsens-Biel godt 1200 km
med passende pauser kunne klares på l8 timer, hvilket også
holdt stik.

Undervejs skete der dog meget, som vi ikke kunne forud-
se. Starten skete kl. 10 fredag formiddag; før Hannover
mærkede vi, hvad vi troede var almindelig fyraftens-trafik-
tæthed, men en venlig tankpasser belærte os om, at det var
starten på påskeferien, så vi skulle ikke gØre os håb om, at
trafikken stilnede af - tværtimod.

Hvor fik han ret. I de følgende timer sneglede vi os af
sted i 6n lang kø med 20 km timen, når trafikken skulle
klemmes sammen i smalle snor på grund af vejarbejde.
Først da hovedvejen delte sig syd for Kassel slap vi for alle
de ferierende med ski på taget. De drog mod syd-øst, mens
vi fortsatte mod syd og nu kunne udnyttg at der var stræk-
ninger med både 3 og 4 sydgående spor.

Vel ankommet til udstillingsstedet konstaterede vi, at det
var en kærkommen kontrast til Zwolles kreaturhaller. Ud-
stillingen foregik i et kongreshus og der var tilmeldt ca.37 5
katte med burene fordelt i to lokaler.

Det indtryk fra udstillingsdageng der mest har fæstnet
sig hos os, er den utrolige venlighed og hjælpsomhed vi
mødte fra alle officials - blot det kunne næsten få os til at
tage derned igen.

Og hvad med katten? spørger Men fik sit CACIB +
BIO + NOM, og de lykkelige forældre fik en pokal, fordi
de var de udstillerg der havde rejst den længste vej. I øvrigt
nød katten turen, den lå i bagruden og talte lastbiler, især

på hjemturen. Vi har heller aldrig set så mange; det var som
om de i løbet af søndag aften og nat dukkede frem bag
hegn og krat, da weekendens kørselforbud ophørte.

For fuldstændighedens skyld bør også nævnes, at vores
Jan på 15 år også nød at være på tur med de gamle, og han
bli'r i hvert fald ikke hjemmg når det går løs igen.

Nu kommer vi så til den forandring hos os, som jeg
nævnte i indledningen. Inden vi var hjemmg havde vi kon-
stateret, at vi rent fysisk var i stand til at klare en koncentre-
ret langtur, at vi rent faktisk havde nydt det, og at vi ikke
ville vente med de næste udlands-udstillinger til vi skulle på
dem, vi ville gerne have lidt valgmuligheder.

Dem har vi så tygget lidt på, og i skrivende stund (30/3)
ligger det sådan, at vi udover de danske udstillinger i Bo-
gense og Holstebro har tilmeldt os I udstilling i Izola, Ju-
goslavien den22-23/4 og 2 udstillinger ved Wienden29/4
ogl/5, men det bli'r forhåbentlig til en helt anden historie.

Erik Andersen

Svar til indlæg
i »Brevkassen((
I sidste nummer af Hvæssebrættet kunne man læse om et
par annoncer, indrykket i et dagblad, hvor en dyrehandel i
Krusø havde følgende annonce:

>>Priser ønskes på killinger af racekatte og evt. leverings-
tidspunkt (max. l5 uger gamle)«.

»Racekatte. Tilbud ønskes på killinger af racekatte og
evt. leveringstidspunkt. Max l5 uger gamle«.

Foranlediget af den ene af disse annoncer, kontaktede
klubben forretningen, for at få nærmere forklaring på den-
ne annoncering.

Forretningen forklaredg at den havde fået flere henven-
delser fra kunder i Tyskland, der var interesseret i at købe
katte til en billig pris, og de havde spurgt forretningen, om
den ville formidle handel af danske kælekatte.

Endvidere forklarede forretningen, at såvel politimeste-
ren som kredsdyrlægen havde givet ham tilladelse til, at
foreslå handel med katte.

Imidlertid havde forretningen erfaret, at det IKKE var
muligt, at gennemføre handel med kattg bl.a. fordi de var
for dyrg samt at han havde mødt mange protester fra util-
fredse mennesket der misbilligede handel med katte

Forretningen har derfor opgivet den form for handel.
Indehaveren fik ingen henvendelser fra kunder, der ville
være med til, at handle med katte via en dyrehandel, og i
øvrigt ønskede han ikke at skade sig selv og sin forretning,
hvorfor projektet er opgivet.

Finn Laursen, formand
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Udstillingen i Bogense
A.f F. Laursen
Op til udstillingen i Bogense var der meget travlhed med at
fa alt klappet og klart. Den valgte bestyrelse skulle bestå
sin prøve ved denne udstilling.

Som ved alle andre udstillinger havde bestyrelsen og
hjælpere meget travlt fredag aften, med at få stillet bure op,
samt ordne alle de småting der altid opstår i forbindelse
med det praktiske.

Udstillingen blev åbnet kl. 10,00, og kulturudvalgsfor-
manden Poul Larsen udtrykte på Bogense Kommunes veg-
ne sin glæde ovet at vi havde henlagt vor udstilling til Bo-
gense. Poul Larsen udtrykte ønske om, at vi alle måtte få en
god udstilling.

I middagspausen lørdag, blev JYRAK's Top 10 og Top 5

1988, præsenteret for publikum og udstillere. Det var et
pragtfuldt syn, at skue alle disse flotte katte, med de impo-
nerende udstillingsresultater. Alle katte fik overrakt meget
flotte polaker og kattemad som præmie. De fik en fortjent
hyldest.

Søndagens finale startede med en ny præsentation af
dommerpanelet, der havde udtaget - nomineret - finalister-
ne til at dyste om de bedste placeringer.

Som sædvanligt er dette meget spændendg - ikke mindst
for mig selv, - da det var første gang jeg havde fornøjelsen
af, at skulle præsentere alle katteng forestå præmieover-
rækkelserne sammen med præmiesekretæren Lene Jørgen-
sen.

Det blev til nogle gode timer, - en dejlig oplevelse med et
levende publikum, der hele tiden fulgte opmærksomt med
i begivenhederne på scenen.

Eftermiddagens show sluttede af med, at kulturudvalgs-
formanden fraBogensKommune, Poul Larsen, komtil ste-
de for at overrække Bogense Kommunes ærespræmier til
Best of Best kattene nt. 1,2,3 og4.

Poul Larsen sluttede af med endnu en gang at takke for,
at vi, JYRAK, - havde henlagt forårsudstillingen til byen,
og håbede på at se os igen en anden gang.

RESUUTATER. UDLAND:
Prag 18.-19. marts 19E9:
itrue af Langbakken (29c). EX l, Nombis, BlS/ungdyr.
Housa af Langbakken (24) CAP
Ejer: Unni Langbach.

Top-1t [.r:i;.
b

Kat nr. 4EE: Ex 2. Ungdyr, Ketty Bohnlein.

Kat nr. 240: BIS SLH killing, Malene Helleberg.



Bogense udstillingen
i billeder:

Kat nr. 540: Kirsten/Mette Foldager. Kat nr. 424: Flemming Waldu.
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Top 10 nr. 9: Ch. Titirangi's Domino. Kat nr. 178: Laila Pedersen. Bis 6-10 mdr.



RESULTATTISTE
Jydsk Racekatteklubs internationale

katteudstilling i Bogensg den l'2. april '89

(

BEST OF BEST nr. 1:
Kongshøjs Red Flamg 4.
Ejer: M. Madsen & K. Stæhr.

BEST OF BEST nr. 2:
Barbarina's Demetrius, 13 MC B
Ejer: Jørgen Petersen & Sand.

BEST Of BEST nr. 3:
Indigo Tuan, 32 SP.
Ejer: Vibeke Holm-Andersen.

BEST OF BEST nr. 4:
Amanda af Akis, 21.
Ejer: Kirstin S. Gaasedal.*

BIS Langhår:
Kongshøje Red Flamg 4,
Ejer: M. Madsen & K. Stæhr.

BOX:
Matlynes Daisy, 11.

Ejer: Lisa Høj.

KASTRAT Han:
Æsop af Melampus, l.
Ejer: Helga Torp.

BIS 6-10 mdr.::
Graffity's Hildq 13.

Ejer: Laila Pedersen.

BIS 3-6 mdr.:
Can Do's Nlu, l2a.
Ejer: Ann-Charlott Sigl.

YETERAN:
Kinkea s Cirkeline.
Ejer: Kirsten Nielsen.

PENSIONIST
Hostrup's NA'Ram-Sin.
Ejer: Ruth Thomsen.

KULD:
Coachin's.
Ejer: Ulla Johnsson.

OPDR,'f,T
Konghøjs 92,62 P.

Ejer: Grethe & Kurt Hansen.

AVL:
Gr. Int. Ch. Andante af Timanfaya.
1 C 94,6 p.
Ejer: B. & L. Henriksen.

BIS Semilanghår:
Barbarinos Demetrius 13 MCB.
Ejer: Jørgen Petersen & Sand.

BOX:
Ar1'avartha's \{ara, l3c SP.
Ejer: Fl. & Hanne Sofie Sneum.

KASTR{T Han:
Agamemnon Feles Ferox, 13 NFAw.
Ejer: Gade & \\'estermann.

KASTR,{T Hun:
Caroline Felir Audax. i3NFA.
Ejer: Randi Jelsing.

BIS 6-10 mdr.:
Beaut.v vin Birkvei, 13c BP.
Ejer: Jannie Birkvel.

BIS 3-6 mdr.:
Morky van Floresteijn, 13cSP.
Ejer: Malene Hellebjerg.

VETERAN:
Aryavartha's Mara.
Ejer: Fl. & Hanne Sofie Sneum.

KULD:
Seraya.
Ejer: Dorte Hagen.

BIS Korthår:
Amanda af Akis, 21.
Ejer: Kirstin S. Gaasedal.

BOX:
Hop O'My Thump of Steiness, 27
Ejer: Steen Nielsen.

KASTRAT, Han:
Tanholt's Gorm, 16.
Ejer: Søren Thomsen.

KASTRAT, Hun:
Wodan's Romina,23.
Ejer: Heike Gerken.

BIS 6-10 mdr.:
Kikkis Black Bastian, 15.

Ejer: Birgit Kamstrup.

BIS 3-6 mdr.:
Bøgelund's Alf, l9E btch..
Ejer: Susanne Jensen.

YETERAN:
Kianda's Asterix.
Ejer: Lis Rhymer Friis.

Miss Bogense:
Cocachins Cameron, 3.
Ejer: Ulla Johnsson.

Bedste Huskat - Han:
Junior Leth.
Ejer: Dan Leth Jensen.

PENSIONIST
Bonnie af Whimsey House
Ejen J. & K. Larsen.

KULD:
Silver's Blue
Ejer: Solveig Schjørmann.

AYL:
Kianda's Asterix, 93,0 p.
Ejer: Lis Rhymer Friis.

BIS Siam/OKH:
IndigoTuan,32 SP.
Ejer: Vibeke Holm-Andersen.

BOX:
Danjlhai's Tabby Do-Dq 32BP.
Ejer: Frydenlund/Nielsen.

KASTRAT Han:
Ege afFuga,29a.
Ejer: Helle Poulsen.

BIS 6-10 mdr.:
Izmir af Langbakken, 29c
Ejer: Langbach og H. Poulsen.

BIS 3-6 mdr.:
Baldrians Teje,29 S Tb tig.
Ejer: Kirsten & Mette Foldager.

YETERAN:
Feline Svakara.
Ejer: Frydenlund/Nielsen.

Bedste Huskat - Hun:
Store Mulla.
Ejer: Ester Høngaard.

AYL:
Don Juan af Fuga, 91,44 p.
Ejer: Helle Poulsen.

OPDRÆT
Nissen, 91,71 p.
Ejer: Erik Nissen.
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Årets kat
i JYRAK
1988

TOP 10 Katte i JYRAK 1988:
Resultatet af konkurrencen i JYRAK om årets kat 1988 og
::ets kastrat 1988 foreligger hermed til offentliggørelse.
l6 katte deltog i konkurrencen Arets kati JYRAK 1988, og
:laceringerne fra nr. I til 10 blev som følger:

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

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

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

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

: Int. ch. Sander van It Krobbegoud, British Shorthair
opdr. 18 bt ch.
E jer: Anne Margrethe Hansen . . . . 16,0 point

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

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

: Gr. Int. Ch. Andante af Timanfaya, Lilla Perser
opdr. 1 c.

Ejer: Bente og Leif Henriksen . . . . 15,6 point

- Ch. Mikkeline af Præstegården Rødmasket Colour-
point Perser opdr. 13bRP.
Ejer: Inge Thyge . . . 15,0 point

: Felicity of Greystoke Chincilla, opdr. 10.
Ejer: Lotte Laursen 15,0 point

: Gr. Int. Ch. Bellamis Frecce Tiicolorg OKH, Seal Tor-
lie opdr. 29 e.

Ejer: Dorte Kaae . 15,0 point

9. Int. Ch. Reglofs Khmer Ramon, Crememsk Colour-
point Perser opdr. 13b Cr.P.
Ejer: Karen-MariePetersen ... ... l5,0point

9. Lord La Fontaine af Dusseta, Sort Perser, opdr. 1.

Ejer:MagdaValentin .....l5,0point
9. Ch. Titirangi's Dominq cornish rex opdr. 33.

Ejer:ElenaNeumann .....15,0point

TOP 5 Katte i JYRAK 1988:
1. 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. Eur. pr. Hannibal, Sort Europ6 opdr. l5E.
Ejer:LeneJørgensen ..... 16,0point

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

5. Eur. Pr. Daikof Orkedør, BrunmasketSiameser, 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 denne
gang, opfordre vi til, at deltage igen i konkurrencen Arets
kat 1989 eller Arets kastrat i JYRAK 1989.

Bestyrelsen

Top 10, nr. E: Gr. Int. Ch. Andante af Timanfaya.
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Top 10, nr. 9: Ch. Lord La Fontaine af Dusseta.

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

Fob:
Gr. h- Cfr- Darphin van C,oppelstock

Top 10, nr. 5: Int. Ch. Sander van It Krobbegoud.

Opdræt af siamesere i

farver. Kærlige, tillids-
fulde killinger

lejlighedsvis
til salg.

v/Anne Ehlers Olsen og Finn Dall
Humleve.i 2 - Ustrup - 6500 Vojens

Telefon 04 54 55 47

t-
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Championgalleriet

?:, Caroline Felis Audax 13NF A.
- -r 89 Herlev: CAR BIq NOM.
.-: Lll89 Bogense: CAR NOMBIS,
r lS.
6 1/89 Holstebro: CAP, NOM,

30x.
lpdrætter: Kjeld Krogh.
:rer: Randi Jelsing.

Jente See-Nuan 13c BP
27 / ll / 88 Kalundborg: CACIB.
3-4/12/88 Aars: CACIB
18-19/3/89 Biel: CACIB, BIO,
NOM.
Ejer: Gerda Andersen.

Int. ch. Lord La Fontaine af Dusseta
(kaldet Snutter).
Født d. 16.-3.-87. Farve I (sort).
l-2 / l0 / 88 Vallensbæk: CACIB.
9/10/88 Luxemborg: CACIB, BIO.
3-4/12/88 Aars: CACIB, BIO,
NOMBIS, BOX, INT. CH.
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Titirangi's Domino.
CAC, BIq BIS, BOB, Aalborg.
CAC, BIO, Aars.
CAC, CH., Brøndby.
Ejer: Elene Naumann.

Kongshøj's Red Flame
April 88 Fredericia: CAC.
3-1./12,i88 Aars: CAC, BIO.
l2/2i89 Zrvolle: CAC.
Ejen }largit Madsen
og Karsten Stæhr.

Champion Donneborg's Cool Cat.
FØdt 4.-9.-1987.
l0-ll /9 / 88 Aalborg: CAC.
27 /ll/88 Kalundborg: CAC.
3-4/12/88 Aars: CAC, BIO, NO\'l.
Ejer: Kirsten Gerlach.

t4

Ch. Lulu van Burse (126), blåtorti
med hvidt.
23/10/88 Saarbriicken: Ex. l, BIO-
ungdyr.
20/ll/88 Berlin: Ex. 1, BIO-ungdyt
NOM BIS.
4/12/88 Aars: Ex. 1, BlO-ungdyr.
l2/2/89 Zwolle: CAC,
12/ 3 / 89 Luxembourg: CAC.
2/4/89 Bogense: CAC, BIO total,
Champion.
Opdrætter: Hel_sa Hofer (D).
Ejer: Linda Kærler'.

Int. Ch. Nigajami§ Creme Opus 5

(12a Hcr), hvid creme harlekin.
9/lO/88 Luxembourg: CACIB,
NOM BIS.
24/10/88 Scarbriicken: CACIB,
NOM BIS.
5/2/89 Brøndby: CACIB, Int.
Champion.
Opdrætter: Helle Thomsen.
Ejer: Linda Kærlev.

Premier Housa af Langbakken (24)
18-19/3 1989, Prag, CAP.
1-2/4 1989, Bogensg CAP.
16/4 1989, Holstebrq CAP,
Premier.
Ejer: Unni Langbach.

Pr. Anino's Cici
5-6/12/87 Frederikshavn: CAP,
NOM, BI.
11-12/6/88 Kruså: CAP.
10-11/9/88 Aalborg: CAP, BIO,
NOM.
Ejer: Steen Andreasen og Gitte Bøj-
strup.
Opdrætter: Ingrid Tiainen.

Ch. Bolette van Leerbeck (l2acr),
creme-hvid.
14/8/88 Kaunitz-Verl: Ex. l, BIO-to-
tal, NOM BIS,
6/11/88 Hørsholm: Ex. 1, BlO-total,
NOM BIS.
3/12/88 Aars: Ex. l.
4/2/89 Brøndby: CAC, BIO, NOM
BIS.
ll/2/89 Zwolle: CAC, BIO.
5/3/89 Herlev: CAC, BIO, NOM
BIS, Champion.
Opdrætter: Linda Leerback.
Ejer: Linda Kærlev.

Bolinda af Hajeka l6 (hun).
CAC, Hørsholm.
CAC, BIq NOMBIS, BOX, Aars.
CAC, BIq NOMBIS, Herlev.
Ejer: Karen Jeppesen.



4-5/2 1989, Brøndby, EX 1, CAC,
BIO.
1/3 1989, Herlev, CAC.
l-2/ 4 1989, Bogense, CAC.
Ejer og opdr.: Pia E. Nielsen.

Gr. Int. Ch. Orlando's Blue Alcazar,
l1 a blåmasket siameser.
\pril 88 Fredericia: CAGCIB.
-iuni88 Kruså: CAGCIB.
\ug. 88 Kaunitz-Verl: CAGCIB.
Sept. 88 Aalborg: CAGCIB, BIO.
tlkt. 88 Luxembourg: CAGCIB,
3IO, NOMBIS.
Dec. 88 Aars: CAGCIB.
Spdrætter og ejer: Orlandg Kettyog
Roland Bohnlein.

Ch. Dk. Christlunds Didrik.
ll-12/6/88 Kruså: CAC, BIO.
3-4/12/88 Aars: CAC, BIq NOM,
BIS, best of best 4.
l-2/4/89 Bogense: CAC, CHAMPI-
oN.
Opdrætter: Karin Christlund.
Ejer: Inge Lise Kristoffersen.

Golden Butterfly of Greystoke
l-2/4/89 Bogense: CAPIB, INT.
PREMIER.
Aars: CAPIB.
Swolle: CAPIB.
Ejer: Annemarie og Per Loft.

Europa C hampion Aryavartha's
Mara (13cSP)
16/11 1985, Hørsholm, PH og BIO
godkendt efter FIFe's regler den
16103 1989 i FU.

5-6/9 1987, Århus, CACE og BIO.
1l-12/61988, Kruså, CACE, BIO
og NOM. BIS.

3-4/121988, Års, CACE, BIO og
BOX.
4-5/21989, Brøndby, CACE, BIO
og BOX.
4/3 1989, Herlev, CACE, BIO og
BOX.
5/31989, Nievwegen, CACE, BIO
og Nom Bis.

ll-12/ 3 1989, Sulzbach-Rosenberg,
CACE, BIO og BOX.
l-2/41989, Bogensg CACE, BIO
og BOX.

Opdr.: E. og W. Catshoek, NL.
Ejer: Flemming og Hanne Sofie
Sneum.

Int. Premier Sofie's Leonora
Christine (13 c BP).
ll-12 / 3 I 989, Sulzbach-Rosenberg,
CAPIB, NOM. BIS.

l-2/4 1989, Bogensen, CAPIB.
16/ 4 1989, Holstebrq CAPIB,
NOM. BIS.

Ejer og opdr.: Hanne Sofie og
Flemming Sneum.

Tilst tlyrepension
06 24 15 l',[
Pension . Pelspleje . Klipning
Spec. løbegårde
også tor katte
Dyrlægetilsyn.

AGEP,;ØYE,J 2L
(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)
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Udstillingen i Polen
9.-L0. september i
Wodzislaw Slaski
Bjerringbro d. 27.-4. 1989

Wodzislaw Slaski er beliggende ca. 50 km sydvest for Kato-
wice i det sydlige Polen. Turen dertil tager ca. 20 timer i bus.
Busafgang fra danmark ca. torsdag middag. Nøjagtige ti-
der m.v. følger senere.

Der vil blive mulighed for at gå på indkøb fredag. Kr1'-
stal, læder, tøj, brugskunst m.v. koster næsten intet i Polen.
Lørdag aften vil der blive mulighed for at komme på nat-
klub.

Udstillingsgebyret er på 30$ pr. kat, som vi afregnet sam-
let når vi kommer på udstillingen. Sidste tilmeldingslrisr er
d. 1/8. Be' din klub sende den til mig, så jeg har tiimeldin-
gen 8 dage før, så vil jeg sørge fbr, at den riår frem inden d.
1/8. AIm. post til Polen er som regel 2 til 5 uger Jrn at nå
frem!!

Udstillingsburene vil være danskg da de poiske bure ikke
er store nok til at middelstore katte kan stå op i dem.

Kattegrus samt foder til kattene skal medbringes. da der-
te ikke kan købes i Polen.

Kattenes stamtavler skal medbringes sammen n.ied evt.
certifikater som er opnået siden tilmeldingen er alsendt,
Certifikaterne er unødvendige såfremt det er pålørt i stam-
tavien.

Rabiesattest i dublikat, højst 6 mdr., min. I mdr. gam-
mel, samt sundhedsattest, tysksproget lormular ø/ø, mit
max. være 5 dage gammel ved grænsepassage til DDR.
Begge attester skal være attesteret af enten en kredsdyrlæge
eller veterinærdirektoratet. Husk, hvis du indsender den til
veterinærdirektoratet at vedlægge en frankeret kuvert,
samt at skrive at du skal have den rndenl /9.

Tilmeldingen bedes foretaget snarest muligt til mig.
(P.g.a. hotelreservation). Depositum for turen skal betales
senest d. 15 / 6 til mig. Meget gerne i bankcheck, udstedt til
REJSEFORSYNINGEN. Depositum er 500 kr. Restbelø-
bet skal være betalt til mig senest l,/8.

Efter indbetaling af depositum fremsender jeg din vi-
sumansøgning, som jeg skal have retur igen senest 15,/8
sammen med 2 ens pasbilleder. Passet skal ikke medbrin-
ges, men detskøl være gyldig indtil9/31990.

Ønsker man at være >>turist«, kan man f.eks. tage en taxa
ind til Krakow, vel nok Polens smukkeste by. Afstand ca.
130 km fra Wodz. Sl. Pris frem og tilbage max. 10$. Mid-
dag på god restaurant, 3 retter mad, vin, kaffe m.v. koster
ikke over 40,00 kr. lz flaske vodka ca. 10,00 kr.

>>Sort<< officiel kurs ved grænseovergangen d. 20/4 var
3950,00 Zloty for I US$. Månedslønnen for en håndvær-
ker er ca. 70.000 Zloty og for en kontorassistent max.
40.000 Zloty.

Har du flere spørgsmåI, eller andet du ønsker at vidg er
du velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem
kl. 18 og kL.20.

Evald og Lis Gregersen, tlf. 86 68 43 50

Vedrørende mulig busrejse til katteudstillingen i Wodzis-
lari Slaski, med planlagt afrejse fra Danmark torsdag, den
' 9. -2 hotel overnatninger 8/9 - 10i9 - hjemkomst til Dan-
mark mandag, den 1119, for anslået 25 mennesker, og et X
antal katre.

Det er h'kkedes polske venner at finde et helt nyt, - netop
abnet. hotel i JA,STRZEBIO, som skulle være beliggende
kun 15 km lra \\-odzislarv S1. Hotellet er så nyt, at navnet
(P.T.) endnu er ukendt (l) - men såvidt det er oplyst, skulle
der r'ære tale om er * * * * hote1, - altså af acceptabel
standard.

Pris for et arrangement, som ovenfor beskrevet, udgør
pr. deltager ved minimum 25 deltagere 1300 kr. Reduceres
antallet af deltagere til 20, vil deltagerprisen være 1500 kr.

Priserne inkluderer: . Leje af moderne turistbus, bl.a.
udstyret med flyvestole og toilet, - udstyret med 2 chauffø-
rer, samt frit ophold for disse. o Dansk busmoms, vejskat-
ter, transitvisum til DDR og visum til Polen. r 2 overnat-
ninger i dobbeltværelse på det beskrevne hotel. Tillæg for
evt. enkeltværelse Kr. 100,- ialt. . 2 x morgenmad. o

Dansk eller skandinavisk talende guide til rådighed under
opholdet i Polen. o Lovpligtig bidrag til Rejsegarantifon-
den (Reg. nr.472).

Jan Andersen

Top 10 - Top 5 præmier, Bogense l.-2. april.
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BreY-
kassen

Elsk din næste?
:: ' i1 med dette indlæg aflive alle rygter om, at mine katte
, - .e have ringorm.
: ,ier at jeg i Bogense den l. og 2. april 1989 fra flere per-
":: hørte, at Fru Nielsen? havde spredt rygter om dette,
. : eg (af eget initiativ) haft konsulent- og dyrlægebesøg.
:.,,idste naturligvis selv, at kattene ikke fejlede noget,
. . nu kan 2 konsulenter, 1 studiekredsleder og I dyrlæge': -lne det.
)et er på tide at stoppe disse ondskabsfulde »sladder-

',:Jsrrrrn€r(, hvis største hobby er at svine andre til. De
.:ler vores ry, og det sammenhold og samarbejde der'-:ie r'ære blandt opdrættere.

. 'ek om sådanne rygter har noget på sig, inden I tror på
-: rs måske fortæller det videre.

\lan kan ikke stole på nogen i denne katteverden. Jeg
-:de, at Fru Nielsen var en ven, jeg har kommet sammen
.: hende i flere år, uden nogensinde at ha' været uvenner';l hende.
Folk som Fru Nielsen ødelægger det heldigvis for sig selv

-- - n sidste ende, ingen tager dem alvorligt, ingen stoler på
-::n og ingen gider være sammen med dem. Men hvor
:.:nge skal de ødelæggg før det sker? Der kommer jo hele
:en n1e »ofre«. Man skal ikke kaste med sten, når man

'tlr bs1 i et glashus!
Winnie Sørensen, Sil keborg

Svar til Winnie Sørensen
Kære Winnie Sørensen

Jeg forstår godt din harme over at møde den påstand, at dit
katteopdræt skulle have ringorm, og hvad faktisk var vær-
rg at du tillod dig at komme på udstilling, når du havde
ringorm hjemme

Ja, det er bare et eksempel på, hvor små skoene kan blive
blandt opdræftere, når de føler, at de er ved at få lidt kon-
kurrencq og måske er bange for at miste en »markedsan-
dek<.

Vi har selv været ude for lignende påstande, og så sande-
lig også en række smædebreve med uhyrlige påstande om
dyremishandling, underernærede og sygdomsbefængte
katte o.m.a. påstande om dårligt katteopdræt.

Det gør ondt, når man præsenteres for sådanne påstan-
dg men lyt til et godt rad: Lad det passere, og sørg for i
fremtiden, at vælge kattevenner med stor omhu. Venner,
som du virkelig kan stole på. Venner, som ikke falder dig i
ryggen. - Det er svært, men det er faktisk det enestg du kan
gøre.

Fra klubben - og dens bestyrelse skal der lyde en kraftig
opfordring til medlemmerne om, at lade være med at sætte
sådanne rygter i omløb for, som Winnie Sørensen skriver,
det skader vort omdømme og ikke mindst kattesporten!!!!

Finn Laursen, formønd

DEBAIOPL,ry,G

Silverkatten Jylland
og Peeke-fjæs eller ej?
Som en af Jyllandsrepræsentanterne i Dansk Silverkatte
Klub, synes jeg, at tiden er inde til at skrive et lille indlæg
til bladet, og herigennem gØre fynboer og jyder opmærk-
somme på, at det ikke kun er på Sjælland, der behøves at
ske noget. Men selvfølgelig, med kun 10 medlemmer i hele
Jylland og Fyn, kan det godt være svært at finde en, hvor
bare halvdelen >»gider<< møde op.

Dette er en opfordring til medlemmerne om, at skaffe
nye medlemmer til klubben. Selv om betingelserne for at
skaffe nye medlemmer ikke er så gunstige som før i tiden,
synes jeg virkelig, at vi gør for lidt for at blive stØrre.

Jylland og Fyn kommer aldrig »til at køre<<, hvis der ikke
kommer flere medlemmer.

Nå, det var lige det >»sure opstød<<. Nu til noget helt an-
det.

For det allerførste. - Rigtig hjertelig velkommen fra »Jyl-
landsafdelingen« til vort medlem i Norge - Johnny Hol-
stad. Vi håber snart at se jer på en dansk udstilling. - Gid
vi også kunne tage den anden vej.

Det var faktisk Johnny Hofstad's brev til Silverkatten og
den netop afsluttede udstilling i Vallensbæk, der fik mig
igang med skrivemaskinen.

(Nu har jeg selv Chinchilla, Shaded og Golden Shaded
katte - altså de grønøjede af slagsen).

Det hele kom sig af en artikel i den fine blad Perseren.
Det var angående udviklingen af Colourpoint. På syv år
var der sket en rivende udvikling - fra long-næs's til peeke-
fjæs.

Bagefter stodjeg og så på en ganske henrivende rød han,
som var for meget typet, syntes jeg. Der faldt en bemærk-
ning om, at der var >>vi<< med »sølv-kattene« (altså jund de
grønøjede) 50 år bagefter.

Så skulle min lille chinchilla pige - knapt 4 måneder - op
til udtagelse til nominering. De var 2 - en lille rød killing,
peeke-face og så min lille chincillapige med lidt længere
næse Man behøver j o ikke være dum fo r at gætte, hvem der
blev nomineret. Den lille røde blev også senere Best in
Show - det hjalp lidt. Men jeg er træt af altid at >>tabe<< en
nominering til en peeke-face

Hvor er det åbne udtryk, som der star i standarderne, at
en perser og en chinchilla skal have? - Ja, jeg kan ikke finde
det.

Så hørte jeg om en dommer, som selv laver chinchilla og
Golden, og som blander dem med perser. Jeg syntes sim-
pelthen, at det er smadder ærgeligt at blande disse ellers så
fing reng men måske lidt gammeldags chinchillalinier
med persere.

Ved at blande en chinchilla og en perser har vi jo allerede
glemt den fine grønne øjenfarve, som ikke kan overskygge
den fine orange. Der er jo også den tendens, vi ser ved de
svenskg (ia, undskyld mig) chinchilla'er - de taber gang på
gang til den lidt ))renere(( chinchilla med rene linier, d.v.s.
flot hvid chinchillapels med den rette tickning og den rigti-
ge ))rene(< grønne øjenfarve. Jeg syntes, det er synd.

Det eneste blandingsforhold jeg syntes er OK, er at lave
silvertabby. I min »artikek< her, tænker jeg altså kun på
chinchilla, silver skaded og golden, som jeg mener, jeg har
»tjek« på.

Kan vi da ikke for pokker blive enige om at stå sammen
om, at Peek-Fjæs skal være fuldstændig udelukket fra de
danske chinchillaer. Jeg håber det, for ellers er der mange,
der snart bliver distanceret af dem, der blander for at vin-
de.

Er der slet ingen, der tænker på kattene?

l7
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Tior I, at en »kat med lidt næse(( og en kat med peeke-
face har de samme nydelser her i livet?

Hvorfor skal katten lide fordi vi gerne vil være Best in
Show! I min lille »hjerneskal« kan jeg ikke finde svar på
disse spørgsmå1.

Det kan godt værg at min kattekarriere er slut, faktisk
inden den er begyndt. Men det er bare ærgerligt. Mine kat-
te skal ikke lide for 24 ds. Whiskas og en prestigekokarde.
Det holder jeg alt for meget af mine dyr til.

Kan vi ikke blive enige om, at lade chinchilla være chin-
chilla og perser Yære perser?

Jeg kunne godt tænke mig en debat om emnet - Peeke-
Fjæs eller ej? - her i bladet. Jeg håber, der er andrg der har
det som mig. Ellers står jeg alene tilbage om 7 år, når I an-
dre kommer med peeke-faced chinchilla'er med grøn-gule
øjng forkert pelsfarve og uden den så charmerende lining
om øjne og næsespejl.

Var det ikke det, vi faldt for, da vi valgte chinchillaerne.
Var det ikke den fine masjarg den fine hvide pels med sorte
trædepuder, de store grønne øjne og det nuttede udtryk?

Hvor er det nuttede hos en peek-face?
Som illustration til »artiklen« et billede af en >>ren«

chinchilla.

Top 10, nr. 9: Filicity af Greystokg »Mis Vallensbæk«
(Publikums favorit - og det ikke p.g.a. peeke-face).

'/1

Svar til
Lizzi Christiansen
h' æ re L i zzi Ch ris t iansen !

Du berører i dit læserbrev flere punkter på samme tid, og
det hele handler alligevel om eet emng nemlig perserkatte
med peeke-face

Om dommerne er inkompetentg skal jeg være usagt. Jeg
r:or nu mere på, at de er forblændet af de amerikanske per-
serkatte med såkaldt peeke-facg og glemmer at følge stan-
;arderne i deres bedømmelser af kattene.

Det e r naturligvis meget uheldig for opdrættere, der mø-
;er Commere der i sine bedømmelser lider af et amerika-
:ers,, r,lrom. Navnlig når katte af høj standard mister cer-
:r- ika::rne p.g.a. amerikansk importerede peeke-face per-
!e:a slni man så giver certifikat p.g.a. det usædvanlige
i..-r:: slop. ekstrem placeret næsespejl o.s.v.

De::::en om disse katte har jo gået meget højt i klubbla-
li:.a o_r især har en artikel i et damemagasin, hvor en
;a:.,i. ;.rnmer har udtalt sig, vakt stor opsigt og medført
::.e_::, :.lrr-' s:ede protester.

-I',:ar llar da også taget afstand fra de ekstrem typede
rr--'- r._i ;e: r i1 r i o_ssa gØre i fremtiden. Det er bestyrelsens
--::".,:",- .: Ce: er meget uheldigt, at der fremavles eks-
::i::, ..::r; ...3.te. Det r.ære sig inden for aile racer, og vi

1E

ilffi

kan kun støtte dig i, at dommerne må holde sig til de ved-
tagne standarder, og ikke lade sig vildlede af >>smarte« id6-
er blandt opdrættere. Med ventig hilsen

Finn Laursen, formand

Svar til Kirsten I(aae.
vedr. Dommer- og stewordseminoriet i Silkeborg

Noget tyder på, at du har misforstået din rolle i forbindelse
med dommer- og stewardseminariet i Silkeborg sidste som-
me6 hvor du havde stillet katte til rådighed for seminariet,
og hvor der samtidig var arrangeret en hobbyudstilling.

Formålet med arrangementet var primært, at have et så
rigt udvalg af katte som muligt for dommereleverne at be-
dømme - Det var altså ikke direkte fot at udstillerne skulle
have egentligmulighed for at komme i dialog med domme-
re og dommerelever, men et rent uddannelsesmæssigt an-
liggende for dommereleverne

Havde du forventet en mere direkte dialog med domme-
re og dommerelever, må dette henvises til de internationale
udstillinger, hvor der er mulighed for en privat dialog med
dommerng når de er færdige med bedømmelserne. - Især
søndag formiddag kan du se dommere gå rundt og betragte
udstillingen' Med venlig hilsen

Finn Laursen, foi'mand

,,1



Udst'Ilingskalender:
JUNI
03/04 KøBENHAYN

Kuopio
10/ll Ravensburg
17 /18 Thmpere
24/25 Deauville

Haugesund
Naresse

Felis danica
sF (rsRoK)

D
SF

F
N
I

JULI
0t/02
08/09

Tiomsø
Norrtålje
6rnskolsvik
Tionheim
Kongeparken
Uppsala
Wiirzburg

N
s (ALEA)
s (orN)

N
N

s (uK)
D

15/16
22/23

AUGUST
05/06 Gjorvik

Goteborg
l3 København

19/20 Moss
Helsingfors
Mariestad

20 Hamm
26/27 Bergen

N
S

DK (DARAK)
N

SF
S

D
N

SEPTEMBER
02/03 Yejle DK (JYRAK)

Gåvle S

Kalmar S

09/10 Wodzislaw P
Koblens D
Jyvåskylå SF
Riva D. Garda I

16/17 Biella I
17 Kerkrade NL (FELIKAI)

23/24 Kaiseraugst CH (jubilæum)
Hillerød DK (Racekatten)
Mikkeli SF (ISROK)

24 W;;chen NK (mundikat)
30/01 Ostrava CSSR
30/01 Vicenza I

OKTOBER
07/08 Egersund

Milano
Forssa

08 Luxemborg
14/15 Neuchåtel (ub.)

Drammen
Wien-Oberlaa

2l/22 Barcelona
Hanover
Ikke fastlagt

28/29 Torino
Toulouse

N (Egerk.)
I

SF (Ery-syd)
L

CH (ub.)
N (BURAK)

A (OVEK)
E
D
F
I

F
Tiondheim N (Tronk.)

29 Leeuwarden (nat.) NL (Felikat)

NOVEMBER
04/05 Tønsberg,/Sandefjord N

Hørsholm DK (DARAK)
ll/12 Marseille F

Amsterdam NL (Felikat)
Firenze I
Eislingen D
Helsinki SF (SUROK)

18/19 Ztirich CH
Oslo N

25/26 Brno CSSR
Busto a/ Varese I
Jonkbbing S

24/26 Aars DK (JYRAK)
Celje Jugoslavien

26 Zuidlaren NL (mundikat)

DECEMBER
02/03 Gutersloh

Rom
03 Sehifflange

09/10 Luzern

D
I
L

CH
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JYDSK RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i
Vejle - Centret
Vestre Engvej, 71OO Vejle
den 2.-3. september 1989

T I , ING:TI ME UDSTILLINGSGEBYR:
Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til

Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 Aalborg Øst
Trf. 98 15 93 18

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
fredag, den 28. juli 1989

JYRAK's udstilling, den2. og 3. september 1989:

ToniTikkanen (SF): All round.
J. Steven (B): LH-SLH.
J. Timmermann-Schep (NL): LH-SLH-KH.
walltraut Sattler (D): LH-SLH-S|am/OKH.
Lotte Borch (DK): KH.
Dagmar Dobelmann (D): Siam/OKH.
John Schewbridge (GB): Siam/OKH.
Ret til ændringer forbeholdes.

Dommerassistenter: Stewarder er meget velkom-
ne. Skriftligt ansøgning til: Dorte Kaae.

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).

Kr. 160,- pr. kat
Kr. 13O,- pr. huskat.
Kr. 19O,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 måneder).
Kr. 20,- ekstra, hvis katten også ønskes bedømt i

enten veteran-, pensionist-, opdræts- eller
avlsklasse.

Ovenstående udstillingsgebyr skal indbetales på
JYRAK's postgirokonto 5 OO 85 Og til
Elena Neumann, Fyrparken 364, 6710 Esbjerg V.

HJÆLPERE:
Alle er meget velkomne til at give et nap med
både før, under og efter udstillingen.
Vi starter fredag kl. 16,00, og der bliver sørget
for mad og drikke til hjælperne fredag og sØn-
dag aften.

PRÆMIER:
Præmier modtages med stor glæde. Meddel
venligst dette til vores præmiesekretær:
Lene Jørgensen, Bjørnekæret 2,
5270 Odense N.

ANNONCER:
Kataloget bliver A5 format. Annoncer sendes
sammen med tilmeldingen.

DOMMERLISTE:

20
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- I FYLDES TYpELtcr pÅ ulsxtrue
: - -ER MED BLOKBOGSTAVER

: a-s rtavn

TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

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
Veleran (6-10 år)
Pensionist (over 10 år)
Kuldkasse (3-4 måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker informationsfolder
til nye udstillare

Han Hun:

1.

Z,

3

4.

5.

6.

7.

8.

L
10.

11.

12.
13.

14.
1R

16.

17.
18.

19.

qtgmqoSqnqmlgl

: : -rplsnr. Farve

Opdr. nr.

Opdr, 11.

Telefon

-: :ssel Klub:

r -ra tidl.
: s: f lkater

CAC:

CAP:

CACIB:
CAPIB:

CAGCIB
CAGPIB

CACE:
CAPE:

Sted: Dommer:
::slen kan løres på bagsiden).

l --<es i bur med: Opdr.

Opdr. nr.

- -lertegnede erklærer hermed at have sat mig ind igældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og love, at katten ved tilstedeværelsen på udstil-
- :en ikke overtræder de til enhver tid gældend€ FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrø16nde katt6, der er eller har været inliceret al eller udsat lor

: - rsomme sygdomme.

den 19

UDFYTDES AF TITMETDERE}I! UDFYTDES AF TITMELOEBEIT!

(696nhændig und6rskrift)

Det bekræftes herved, at

UDFYTIIES AT ilffi EIDERE]II

(katt6ns nevn)

er tilmeldt udstillingen i:

I

Denne sedde' n*'0"'i,i,3#,;'"'Zi:;;:i::,ni#;:,!l:,'iiiil,!?i,!;!i.r den er torsvnet med

Udlyldes med navn og adresse den 19

2t

l

den-/19

Bv:
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PARR I N G S.AN IVI E LD E LS E

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub:

Ttf.:

den 19

H ankatteejerens u nderskrift

JYDSK
RACEKATTE KLUB

Det attesteres herved, at HUNKAT

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

t19 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse:

STAIVITAVLE R E KV I S I TI O N
Udfyldes af hunkatteejeren og indsendes til hunkatteejerens kluUs stambogssekretariat snarest efter kuldets fødsel
og senest 1 år efter fødslen.

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr, Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

tr

6

7

---<atteejerens navn: Klub:

- - -.la:teejerens adresse: Ttf

den I 19

H unkatteejerens underskrift



den Il. marts 1989

ilølge klubbens love § 7,4.afsnit - hedder del Over af-
roldt generalforsamling føres et beslutningsreferat, der
indføres i en protokol og underskrives af dirigenten. Refe-
ratet tilsendes medlemmerne 2 måneder efter generalfor-
samlingens afholdelse.

På klubbens generalforsamling den ll. marts d.å. faldt
der mange bemærkninger om økonomien for året 1988, og
bestyrelsen blev pålagt at ændre denne. - Som følger heraf,
har vi allerede truffet en række beslutninger om direkte be-
.parelser. Dette har medført, at vi af besparelsesmæssige
nensyn, har tilladt os at tilsidesætte ovennævnte § 7, 4. af-
snit, hvorved vi direkte sparer kr. 6.850,-. Beløbet fordeler
sig således: Trykarbejde kr. 3.050; kuverter kr. 280,- og
portoudgifter kr. 3.520,-.

Referatet bringes derfor på de efterfølgende sider i dette
nummer af Hvæssebrættet i stedet for særskilt udsendelse.
- Det er dog udsendt i sædvanlig form til konsulenter, stu-
diekredsledere og revisionen.

Vi håber, at medlemmerne kan se det fornuftige i, at vi
ian opnå denne besparelse ved at udsende referatet lidt
torsinket via medlemsbladet.

I næste nummer af Hvæssebrættet vil du finde klubbens
:eviderede love optrykt. Interesserede medlemmer kan ved
henvendelse til bestyrelsen få tilsendt lovene direkte.

Finn Lqursen, formønd

Udsendelse af refer:at af
ord. generalforsamling

Referat fra ordinær
generalforsamling

BERETNING
Beretningsperioden siden sidste ordinære generalforsam-
ling frem til i dag, har været en noget anstrengt og tidskræ-
vende periode

Der er brugt megen tid på bestyrelsesmøder, hvoraf der
er afholdt 25, heraf 4 telefonmøder. På møderne har vi be-
handlet mange enkeltsager, omrokeringer i bestyrelsen,
ekstraordinær generalforsamling med indsættelse af en
næsten ny bestyrelse og flytning af udstilling fra Odense til
Aars.

De fleste af de tilstedeværende kender nok alt for godt en
meget tidskrævende sag om novicegodkendelsen af Mona
Mortensen's kat. Sagen kørte på højeste plan i Felis Dani-
ca, og medførte dyb spilttelse mellem Felis Danica og JY-
RAK, og her sigtede Felis Danica direkte med H.S.S., og
krævede hendes afgang som FU-repræsentant. - Efter me-
gen skriveri, debat på den ekstraordinære generalforsam-
ling og behandling i FU, har sagen fundet sin afslutning, og
en pålagt udstillingskarentæne blev trukket tilbage hvilket
også blev tilfældet med godkendelsen af Mona Morten-
sen's kat.

Så opstod der jo som bekendt den situation, at der måtte
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor den
motiverede dagsorden lød på samarbejdsvanskeligheder i
bestyrelsen. - Generalforsamlingen sluttede med en ud-
skiftning af en række bestyrelsesmedlemmer, da initiativ-
tagerne trak sig tilbage.

Der lå et stort arbejde foran den nye bestyrelse nemlig ju-
leudstillingen, der skulle gøres færdig. - Her opstod imid-
lertid et meget stort problem, nemlig at vi blev tvunget til
at flytte udstillingen, der var planlagt til afholdelse i Oden-
sg til et sted 500 km målt ad landevejen fra Bremen, hvor
Deutsche Edelkatze i samme weekend afholdt en udstil-
ling.

Efter nogen snak frem og tilbagg måtte vi se at finde et
udstillingssted i Jylland, hvilket naturligvis var til stor
skuffelse for fynboerne.

Det blev et stort arbejdg men vi fandt husly i Nordjysk
Messecenter i Aars, hvor vi i moderne omgivelser fik afvik-
let juleudstillingen.

En ny sag om en novicegodkendelse af en siameser duk-
kede op. - Denne sag fik sin afslutning i og med, at H.S.S.
trak sig tilbage som formand for JYRAK. - Felis Danica
trak novicegodkendelsen tilbage og medlemmet og dom-
mere har fået meddelelse herom.

Meddelelsen om H.S.S. tilbagetrækning som formand,

iEsbjerg, den ll. marts 1989

ad.1:
\ragn Christensen blev valgt som dirigent og læne Chris-
tiansen blev valgt til at styre talerlisten.

ad.2:
Finn Laursen aflagde beretning om arbejdet i det forløbne
år:

Goffy og Filur af Dyrborg, farve 27 . Irene Kalser.



er bragt i Hvæssebrættet nr. l, 1989, hvor man selv kan læse
den skrevne tekst.

I øvrigt kan jeg oplysg at det er slut med novicegodken-
delser. På Plenarforsamlingen den 26. feb. 1989 blev det
nemlig vedtaget, at afskaffe novicegodkendelserne, og det
kan vi vist ikke være utilfreds med.

I beretningsperioden har der været mange henvendelser
fra medlemmer, der klager over køb af syge katte. - Den ty-
piske situation er, at man får en kat med ringorm, lopper
eller infektionssygdomme Er man uheldig at købe en syg
kat, ja så kan det meget hurtigt blive en dyr kat. 1.000 kr.
rækker i nogle tilfælde ikke ret langt.

Det er ikke særlig smart af opdrætterne at sælge syge
kattg og der skal da også lyde en kraftig opfordring herfra
om, hverken atkøbe eller sælge syge katte. Det giver et dår-
ligt indtryk i befolkningen og skader kattesporten.

Alle disse klager er et problem, der skal løses på en hen-
sigtsmæssig måde således, at det ikke stjæler vores tid på
bestyrelsesmøderne.

Jeg vil også her lade et par bemærkninger falde omkring
bestyrelsesposten »konsulent for smitsomme sygdomme«,
og oplyse om, hvad det er for et arbejdg konsulenten udfø-
rer:

1) Han får en række henvendelser fra medlemmer. 2)
Han indsamler oplysningerne om hvilke medlemmer, der
er i karantæne og 3) Han formidler oplysningerne til de an-
dre klubber således, at karantæneramte medlemmer ikke
udstiller i hinandens klubber.

Til generalforsamlingen i dag ligger der et forslag fra Su-
sanna Bugge om, at CITAI »Begrebet konsulent vedrøren-
de smitsomme sygdomme afskaffes. - Det er kun dyrlæger,
der kan give forsvarlig hjælp og påtage sig ansvaret i tilfæl-
de af smitsomme sygdomme«, CITAT SLUT.

Det giver mig anledning til at udtale, at klubben - i det
forløbne år - jeg kan jo ikke svare for, hvad der skete før
hen, men klubben har i det forløbne år aldrig udtalt sig om,
hvad en kat fejler. TVærtimod har vi bedt medlemmet om at
gå til dyrlæge og få attest på dette eller hint. Først derefter
er konsulenten for smitsomme sygdomme kommet ind i
billedet.

I øvrigl modtager de valgte konsulenter jo lignende hen-
vendelser, og jeg er overbevist om, at de også beder med-
lemmerne om at kontakte dyrlægen i de tilfældg de kom-
mer ud for. - De påtager sig således heller ikke noget an-
svar, ligesom konsulenten i bestyrelsen heller ikke påtager
sig noget ansvar i sit arbejde

Nu da jeg er kommet ind på konsulenternes arbejde i
klubben, vil jeg her takke for de indsendte tilbagemeldin-
ger. Konsulenterne har igen i år ydet et stort stykke arbejde
med rad og vejledning af klubbens medlemmer, herunder
farve- og kønsbestemmelser af kuld, fødselsvejledning og
navnlig af berolige urolige medlemmer m.v.

Det fremgår endviderg at konsulenterne ønsker et tætte-
re samarbejde med bestyrelsen, hvilket naturligvis er en sag
for den kommende bestyrelse at tage op efter generalfor-
samlingen.

På sidste generalforsamling blev der vedtaget nogle reg-
ler om indretning af katterier og forsvarligt kattehold.

Personligt bryder jeg mig ikke om betegnelsen katterier,
da det efter min mening sidestiller vor hobby, som det jo
stadig er, med ræve-, mink- og kaninfarmg hvor dyrenes
skæbne jo er en helt anden end hos os.

Konsulenterne lavede et stort arbejde op til sidste års ge-
neralforsamling, og fik disse regler vedtaget. Men siden er
der så ikke sket ret meget mere i den sag, og hvorfor skal jeg
lade være usagt. - Det har ikke været manglende viljg men
nærmere manglende tid.

Den siddende bestyrelse er opmærksom på, at der ikke
er sket videre i denne sag, og har drøftet, hvordan vi kom-
mer videre. Disse drøftelser har resulteret i, at vi fremsætter
et par ændringsforslag til reglerne. Det ene går ud på, at vi
ønsker, at reglerne skal være vejledendg og det andet går
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ud på, at vi i stk. I ønsker at få badeværelsesbestemmelsen
slettet.

Under alle omstændigheder ligger der her en konkret ar-
bejdsopgave at tage fat på for den kommende bestyrelse.

Ammeformidlingen har igen i år ydet et stort stykke ar-
bejde og dermed reddet mange killinger.

Det er ligesom konsulentarbejdet et om-sig-gribende job
med at berolige nervøse medlemmer, fremskaffe reserve-
mødre o.s.v.

Enkelte medlemmer stiller sig alligevel tvivlende over for
ammeformidlingen, og har ingen forståelse for, at det skal
koste noget at lade andre passe sine killinger.

Jeg vil derfor fastslå, at det koster altså noget at lade an-
dre passe sine killinger, og det er altså ikke et filantropisk
foretagende - Jeg vil ligeledes fastslå, at ammeformidlin-
gens arbejde intet har på sig m.h.t. at rage arbejde til sig fra
konsulenterne.

I det seneste nr. af Hvæssebrættet kan man selv læse tan-
kerne for at have killinger i pleje. Jeg håber naturligvis på,
at dette friviilige arbejde med ammeformidlingen også for-
tsætter i fremtiden.

På Plenarforsamlingen den 26. februar blev Special-
klubben Perseren godkendt som hovedklub. - AIle de gam-
le hovedklubber har budt klubben veikommen og indbudt
til samarbejde På grund af reglerne i Felis Danica er Perse-
ren ikke repræsenteret i FU, men må det første år nøjes med
en observatørpost.

JYRAK er nu repræsenteret i FU ved Dorte Kaae som
sekretær og undertegnede Endvidere er Paul Christensen
valgt som revisor og Flemming Waldu som revisorsupple-
ant.

På Plenarforsamlingen blev der i øvrigt behandlet en
række forslag. Racekatten foreslog at det skulle være tilladt
at udstationere hunkatte og stambogføre dennes killinger i
eget stamnavn. Dette er forbudt efter de gældende regler.
Forslaget blev vedtaget ved, at forbudet blev slettet i regler-
ne.

Endvidere blev det vedtagel, aL såfremt et medlem bliver
ekskluderet af en klub, skal ekskluderingen gælde for alle
klubber.

Det blev endvidere vedtaget, at foreslå FlFe-generalfor-
samlingen at kuldklassen genindføres i alle lande.

Ligeledes blev det vedtaget, at ved import af katte fra en
dissidentklub fra et FIFe-land afgør importlandets FIFe-
klub, efter at have indhentet råd fra eksportlandets FIFe-
klub, om den pågældende dissidentklubs stambogførings-
troværdighed.

Forslag fra DARAK om kryptorsidattesten først skal
udstedes efter l0 mdr. mod nu 6 mdr., blev vedtaget, og jeg
har allerede nævnt i min indledning, at novicegodkendelse
af katte er afskaffet.

Om vores klub kan jeg iøvrigt oplysg at vi pr. 31. decem-
ber 1988 havde 1.337 medlemmer mod sidste år 1.351 med-
lemmer. Altså et nogenlunde stabilt medlemstal.

På landsplan er der i 1988 udstedt 4.362 stamtavler, hvil-
ket er 99 flere end året i forvejen. JYRAK tegner sig for
1.627 stamlavler fordelt som følger: LH. 1.081, SLH. 117,
KH. 157 og SIAM/OKH272 stamtavler.

Der har i den sidste del af 1988 og her i 1989 været ført
en underskriftsindsamling for, at det skal være tilladt un-
der ansvar at holde kat i lejlighed. Underskriftsindsamlin-
gen er nu slut, og vi har modta get 2.123 underskrifter, der
er videresendt til ministeren. Vi håbef at vort initiativ kan
være med til at påvirke lovgivningsarbejdet i en positiv ret-
ning, og takker alle, der har medvirket i dette arbejde.

Burparken har måtte holde flyttedag. Det tidligere sted
var for dårligt og vort materiel blev på længere sigt ødelagt.
Den ny standplads er beliggende i Sabro, og bestyres af
Knud Kronvang, Brabrand. Han mangler i øvrigt ar-
bejdskraft til vedligeholdelsesarbejdet, og hører gerne fra
et par ledige hænder.

Burparken er i øvrigt blevet fornyet i 1988. Det var hårdt



tiltrængt, og vi har allerede sparet en hel del i transportud-
gifter ved lån af bure fra Sjælland. På længere sigt kan det
godt betale sig at foretage investeringer i nye burg i stedet
for at give pengene ud i kostbare fragtomkostninger.

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke burudvalget
for godt udført arbejde Udvalget arbejder hårdt i forbin-
delse med vore udstillinger med burvask, reparationsarbej -

der, opsætning - og nedtagning af udstillinger. Ja, der er al-
tid nok at lage fat på for et par ledige hænder.

Der har i 1988 været afholdt4 udstillinger med mere eller
mindre gode økonomiske resultater. Udstillingerne er af-
holdt i Fredericia, Kursaa, Aalborg og Aars. Som det frem-
går af Hvæssebrættet, har vi i år planlagt 3 udstillinger.
Nemlig i Bogensg Vejle og Aars. Hertil kommer så den af
Felis Danica arrangerede udstilling i København, den 3. og
4. juni. Så indirekte er vi involveret i 4 udstillinger også i år.

Studiekredsene har også i år lavet et godt og konstruk-
tivt arbejde på lokalplan. Det kan man bl.a. Iæse ud af de
små beretninger fra møderne. Der er netop startet en stu-
diekreds op i Salling, hvor jeg selv havde fornøjelsen at
være til §tede på den første mødeaften. Det var en virkelig
god oplevelse med 16-20 deltagere til mødet på en storm-
fuld vinteraften. Jeg håber naturligvis, at dette lokale ar-
bejde også fortsætter i fremtiden. Det styrker nemlig sam-
menholdet i vor forening til gavn for kattesporten.

Omkring den siddende bestyrelses fremtidsplaner kan
jeg oplyse at vi har gjort os en hel del tanker om klubbens
fremtid. Som det har kørt det sidste åt kan vi ikke fortsæt-
te. Det er uholdbart både for klubben og dens medlemmer,
og ikke mindst for bestyrelsen. Hvis generalforsamlingen
ønsker det, er hovedparten af os parat til at fortsætte arbej -
det. Vi kunne dog godt tænke os at omlægge arbejdet i be-
styrelsen således, at det blev mere konstruktivt og fremad-
rettet. - Vi kunne tænke os at nedsætte en række udvalg
med ansvar for de arbejdsopgaver, som de arbejder for.
Disse udvalg kunne f.eks. besø af økonomiudvalg, avls-
råd, redaktionsudvalg, udstillingsteam, burudvalg m.fl.
Ved at nedsætte disse udvalg kunne vi udnytte vore kræfter
betydelig bedre end nu, hvor hele bestyrelsen trækkes rundt
i de samme sager, uden at få lavet noget konstruktivt. Der
kunne etableres bedre kontakt med studiekredsene og kon-
sulenter, og vi kunne måske endda få tid til at koncentrere
os lidt mere om kattesporten på et mere overordnet plan,
nemlig i Felis Danica og helt op i FIFe - områder som i dag
ligger helt stille.

Om den meget store mødeaktivitet i bestyrelsen med
hele 25 bestyrelsesmøder, kan jeg oplysg at denne mødeak-
tivitet vil blive reduceret væsentligt. Og i et vist omfang vil
vi gå over til telefonmødevirksomhed, en mødeform der er
nem og praktisk for alle parter.

I den nærmeste fremtid ligger der jo en konkret arbejds-
opgave for den kommende bestyrelse. Nemlig Bogenseud-
stillingen, hvor kulturudvalgsformanden fra Bogense
kommune vil komme og åbne udstillingen. Han vil ligele-
des være til stede under Best in Show og overrække byens
ærespræmier til Best of Best-kattene.

På samme udstilling præsenteres JYRAK's Top l0- og
Top 5-kattg og vi er i bestyrelsen enige om at alle kattene i
Top 10, der har opnået 15 point, bliver præsenteret på sce-
nen. De vil endvidere blive omtalt i næste nummer af
Hvæssebrættet, så vidt muligt med foto.

I mine afsluttende bemærkninger vil jeg ønske H.S.S. til
lykke med hendes dommereksamen som semilanghårs-
dommer. H.S.S. er således nu dommer både indenfor lang-
hår og semilanghår.

Der skal endvidere lyde en tak til bestyrelsen for et godt
samarbejde i den forløbne periode Det har været et hårdt
arbejdg men absolut ikke uinteressant.

Til generalforsamlingen vil jeg til slut sige: Det har været
en hård periode med en masse mudder i krogeng rygter hid
og did, utilfredshed o.m.a., men prøv at forstå vores situa-
tion. Vi sidder og prøver af vor bedste vilje at få foreningen

til at køre. Men det er altså en noget vanskelig situation,
når der ikke levnes en smule arbejdsro. Al den uro slider
folk op, og inden vi ser os om, er der ingen, der gider at
have med klubben at gØre. Der er jo et par andre klubber,
man kan flytte over i og få fred. Det er ikke vores ønske. Vi
vil arbejde for at styrke JYRAK, og få et godt sammenhold
i klubben.

Næste gang der fra visse sider stilles krav til bestyrelsen,
så var det måske en ide at stoppe op bare et lille øjeblik og
tænke tilbage på, hvad en meget berømt præsident ved
navn JohnE, Kennedy en gang udtalte: »Spørg ikke: Hvad
kan mit land gøre for mig? men - spØrg: Hvad kan jeg gøre
for mit land?«.

Det var måske nu, at en skulle udtale: »Spørg ikke: Hvad
kan klubben gøre for mig? men - spØrg: Hvad kan jeg gøre
for klubben?«.

Under debatten stillede Mogens Østerby forslag om, at ge-
neralforsamlingen skulle afholdes før Felis Danica's ple-
narforsamling. Han henstillede ti1, at bestyrelsen skulle ar-
bejde for, at der blev afholdt en ekstraordinær plenarfor-
samling, da perseren ikke havde nogen repræsentation i Fe-
lis Danica's forretningsudvalg. Endvidere ankede han over,
at JYRAK havde søgt at oprette en studiekreds i et områdg
hvor perseren allerede havde en.

Evald Gregersen stillede forslag om, at Mona Sørensen
skulle udstille gratis på to af JYRAK's udstillinger på
grund af hendes uberettigede karantæne.

Susanna Bugge var utilfreds med, at JYRAK på plenar-
forsamlingen var gået ind på at afskaffe noviceklassen.
Hun mentg det var forkert, da europd og sokoke har brug
for novicer i deres avl. Herudover stillede hun spørgsmål
om JYRAK's økonomiske engagement i Felis Danica ud-
stillingen.

Finn Tiresen mente, at fjernelse af noviceklassen ville be-
tyde mangel på avlsmateriale hos europd og sokoke. Han
udtrykte sin skuffelse over, at noviceklassen var blevet af-
skaffet på plenarforsamlingen. Han efterlyste derfor mu-
ligheden for en ekstraordinær plenarforsamling med hen-
blik på at genindføre noviceklassen. Kunne det ikke lade
sig gøre, ville han gerne have en fast regel for dispensation
for novicer.

Jean Price spurgte om konsulenterne havde været med i
bestyrelsens diskussioner om forsvarligt kattehold.

I sit svar kom formanden ind på de stillede spørgsmåI.
Han forsikrede at JYRAK ville støtte dispensationerne fra
avlere af europ6 og sokoke. Bestyrelsen havde ikke haft
drøftelser med konsulenterne om forsvarligt kattehold.
Man ville indkalde konsulenterne umiddelbart efter gene-
ralforsamlingen. Endvidere gjorde han klart, at JYRAK
ikke havde noget økonomisk engagement i Felis Danica
udstillingen.

Herefter blev beretningen taget til efterretning.

ad. 3:
Vagn Christensen havde en række kritiske bemærkninger
til regnskabet. Revisionens skriftlige bemærkninger fore-
findes i protokollen, ligesom de tilstiles formanden og be-
styrelsen i 1988. Efter forslag fra Finn Thuesen og Bent
Poulsen blev regnskabet sat til afstemning. Her blev det
vedtaget med overvejende majoritet.

ad.4:
Budgetforslaget blev godkendt.

ad. 5:
A: Forslaget blev trukket til efter et møde med konsulenter-
ne
B: Ikke vedtaget.
C: Udgik.
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D: Ændringsforslag til § 8 blev vedtaget.
..... den 31. marts, dog inden Landsforeningen Felis Dani-
ca's plenarforsamling, således at forslag til plenarforsam-
lingen kan tages op til behandling i klubbens øverste organ.
Generalforsamlingen afholdes en lørdag eller søndag og
indkaldes af.....
E: Vedtaget som konsekvens af D.
Pkt. 2 tilføjes: »..... i det kommende år, herunder forslag til
Felis Danica.«
F: § 8 pkt. 7d udgår. I stedet ændres § 1l til:
»Klubbens regnskab overlades til kvartalsmæssig kritisk
revision, der omfatter klubbens bogføring, beholdninger,
værdipapirer, inventar m.v. som revisionen finder fornø-
dent«.
G: Forslaget blev trukket.
H: Forslaget blev trukket som konsekvens af A.
I: Forslaget blev trukket som konsekvens af A.
J: Reglerne for forsvarligt kattehold er også gældende i det
kommende år.

På dette tidspunkt blev dirigenten gjort opmærksom på,
at en del medlemmer af den nyoprettede hovedklub, Perse-
ren, var til stede Disse medlemmer havde skriftligt tilken-
degivet at, dersom Perseren blev anerkendt som hoved-
klub, ville de forlade JYRAK og indtræde i Perseren.

Perseren blev godkendt som hovedklub den 27. februar
1989. Da ingen kan være medlem af to klubbe6 blev der
rejst berettiget tvivl om deres medlemskab af JYRAK,

Generalforsamlingen foretog herefter en afstemning om
deres habilitet. Afstemningen erklærede medlemmerne for
inhabile, hvorefter de blev bedt om at forlade salen.

AA og BB: Punkterne blev slået sammen under et og ef-
ter debat i salen stillet til afstemning, hvor forslaget bort-
faldt på grund af stemmelighed.

Spørgsmålet om brug af stewards som nattevagter var
bestyrelsen positivt indstillet til.
CC: Forslaget blev trukket som følge af Felis Danica's be-
slutning om, at stewarderne skal være mindst l6 år.

ad.6:
Uændret kontingent er fastsat.

ad. 7:
a. Forslag til valg af formand:
Finn Laursen - for stemte 78. Susanne Bugge - for stemte
32. Herudover var der 3 blanke stemmer. Finn Laursen var
hermed valgt til formand.

b. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer:
Dorte Kaae 80 stemmer, Elena Neumann'72 stemmer, Poul
Christensen 80 stemmet Flemming Waldu 72 stemmer,
Karen-Marie Petersen 73 stemmer, Asta Lyhne 44 stemmer,
Leif Henriksen 34 stemmet Leo Nymøller 38 stemmer,
Mogens Østerby modtog ikke valg, Susanne Bugge mod-
tog ikke valg. Herudover var der 13 blanke stemmer og 5

ugyldige stemmer.
Valgt for 2 ir var hermed: Dorte Kaag Poul Christensen

og Karen-Marie Petersen. Valgt for I år var hermed: Elena
Neumann, Flemming Waldu og Asta Lyhne.

c. Forslag til valg af suppleanter:
Lene Jørgensen 60 stemmer, Birthe Ørum 5l stemmer, kif
Henriksen 28 stemmer, Leo Hymøller 28 stemmer, Klaus
Donneborg 17 stemmer. Herudover var der 8 blanke stem-
mer og 6 ug1'ldige stemmer. Hermed var Lene Jørgensen og
Birthe Ørum r,algt.

d. Forsla-e ti1 r'alg af revisorer:
\agn Christiansen, der ikke modtog genvalg. Mogens
Østerby'og Evald Gregersen. Hermed var Mogens Østerby
og E,'ald Gregersen i'algt.

e Forslag trl valg af revisorsuppleant:
Leii Henriksen. der ikke modtog valg. Søren Ranum. Her-
med er Saien Ranum valgt.

f , Forsiag til r al-e af konsulenter:
Kis Ganr::elga:d. Inge Bilsted, Lis Rh-vmer Friis og Susan-
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ne Bugge. Hermed er Kis Gammelgård, Inge Bilsted, Lise
Rhymer Friis og Susanne Bugge valgt.

Efter valgene takkede dirigenten for et godt samarbejde
og ønskede den nye bestyrelse et godt arbejdsår.

Formanden, Finn Laursen, håbede på et godt samarbej-
de og takkede for al støtte fra generalforsamlingen. Samti-
dig takkede han Lise Damsgård og Hans Erik Jørgensen
for samarbejdet i bestyrelsen. Vagn Christensen takkes for
et stort farverigt arbejde for klubben.

AIle rejste sig og råbte tre gange hurra for JYRAK.
Mødet blev hævet kL.20,45.

Vagn Christiansen, dirigent
Finn Laursen, formand

Referent, Asta Lyhne

Bliver de rødmaskede
Hellig Birma anerkendt?
Spændingen var stor, da vi kørte ned til FELIKAT's udstil-
ling i Amsterdam, den 19.-20. november 1988. For der ville
man præsentere den rødmaskede Hellig Birma til farve-
anerkendelse samt den Japanske Bobtail til racegodken-
delse for hovedparten af FIFe's Dommer- og LO-Kommis-
sion.

For at gøre udstillingen endnu mere interessant, var der
blevet inviteret 6 SOKOKE katte med fra Danmark, og 4
Ceylon katte med fra Italien.

Jeg havde fået lov til at sidde dommerelev på Semi-Lang-
hår. Og jeg var meget glad, for at skulle sidde for Joel Att-
kiss på de blåmaskede Hellig Birmaer, Norske Skovkattg
Marine Coon katte og Somalier. Joel Attkiss er en pragt-
fuld læremester, som gør meget ud af, at eleven lærer no-
get. Og man har det dejligt sammen med ham og kattene.

Derefter var jeg så heldig, at jeg sad elev hos Alva Uddin,
da hun skulle til at bedømme de nye farver inden for Hellig
Burma.

AlvaUddin nødat dømme disse nye farver. Hun fortalte
hvordan man opdrætter dem, og hvad man skulle passe på
med i avlen. Det var meget lærerigt for os alle.

Nadjah v.d. Soester Boerdi, l3c SP T6.



Lige før udstillingen havde der været ved at gå panik i
-. Jstiliernq da der var blevet afmeldt 2 Hellig Birmaer i sid-
.,e øjeblik i de ikke anerkendte farver. Disse blev i al hast
::stattet med 3 andre rød/tortiemaskede Hellig Birmaer.
: cr opdrætterne havde inden udstillingen fået at vide, atjrt eneste de skulle satse på vat at udstille 20 rød/tartie-
:askede uanset typen, da det drejede sig om en generel far-
:anerkendelse, idet racen Hellig Birma allerede er aner-

<endf..

Alva Uddin bedømte derfor fuldstændig korrekt farver-
:e først, og derefter bedømte hun typerne på vores anden,
,:edie og fjerne generations rød/tortiemaskedg og hun

Nadina Yan Harowi, l3c STP Primorosso of Midway, l3c RP. Ejer: Kirsten Ulsø.
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Red Orry van Harowi, l3c RP.

klassificerede naturligvis derefter.
Dommerens bedste tortiepoint blev den smukke femini-

ne Nadina van Harowi, som forøvrigt er beslægtet med en
meget lovende ung rødmasket Hellig Birma han, som vi se-
nere har været så heldige at få lov til at importere til Dan-
mark. Han hedder Primorosso of Midway.

Alva Uddin's bedste total i de ikke anerkendte farveq
blev en excellent sealtabbypoint Hellig Birma han, Nahjah
v.d. Soester Boerdg han var ex. i type, points, aftegninger
og størrelse. Og med denne flotte kat på bordet, bliver det
et spørgsmåI, om de tabbymaskede ikke bliver næste farve,
der bliver anerkendt,

I FIFe's Registreringsregler for anerkendelse afen ny va-
rietet (farve) står føigende:

For at kunne anerkende en ny varietet af de af FIFe's an-
erkendte racel skal følgende forudsætninger opfyldes:
Udstilling af 20 katte, mindst 6 mdr. gammel. Denne ud-
stilling skal finde sted på en International udstilling i nær-
værelse af et flertal af Dommer- og LO-kommissionen.
Denne regel trådte i kraft 1. januar 1984.

Tiods Alva Uddins yderst positive indstilling til farvens
anerkendelsg ønskede Dommer- og LO-kommissionen
ikke at anbefale anerkendelse på FIFe's næste generalfor-
samling i Wien i Østrip 1989. Blandt andet med den be-
grundelse, at typen ikke svarede helt til standarden.

En varm tak til Alva Uddin for den store interesse og
støttg hun gav de rødmaskede Hellig Burmaer. Jeg håber
og tror, sammen med hende og alle de rødmaskede Hellig
Burmaer, at de bliver anerkendt alligevel i Wien i år.

Der var ligeledes udstillet l8 Japanske Bobtails i 5 gene-
rationer. Den ene smukkere end den anden. Rolf Voehrin-
ger fra Schweiz, der står bag det store avlsarbejde, havde
chartet et privat fly for at kunne udstille kattene for FIFe's
Dommer- og LO-kommission til anerkendelse Jeg ved des-
værre ikke, hvad der blev besluttet, men jeg krydser fingre
for at den gamle historieke race, Japansk Bobtail bliver
anerkendt på FIFe's næste generalforsamling.

Til slut en stor tak til FELIKAI, fordi I ønsker at stØtte
de nye farver og racer. Uden positiv opbakning fra klubber-
ne vil dette ikke være muligt.

Mange glade hilsener' 
Hanne Sofie sneum

Sidste: Rødmasket Birma er anerkendt pr. l/l-89.
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Specialklubber:
Love vedr.
specialklubberne (SPK).

6.

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

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

For optagelse skal en SPK klub have mindst 20 med-
lemmer. Kommer en klub under dette medlemstal,
annuleres optagelsen med virkning pr. 31.12. 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-,/standard-
mæssige karakter. Disse henvendelser vil blive be-
handlet på førstkommende FU-møde, og FU kan til
yderligere belysning af sagen indkalde kontaktperso-
nen, 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
Poul Christensen
Enghave 28, 9440 Aabybro
Tlf. 08 26 87 05

Silver Klubben
Ruth Brynnum
Søndervangen 60
3460 Birkerød
Tlf. 02 81 01 75

Dansk Abysinier og Somali Clum
Margit Hærslev
Lærkevej 6
3550 Slangerup
Tlf. 02 33 32 68

Russian Blue Klubben
Ann-Lis Lund
Mosebakken 15

24}}København NV
TIf. 31 602105
Colourpointen
Winnie Andersen
Østergade29
3660 Benløse
Ttf. 42 t8 46 29

Norsk Skovkattering, Danmark
Dortemarie Kaplers
Rosenørns Alle 16, 3.
1634 København V
Tlf. 0l 35 87 70

Europdklubben
Charlotte Heiberg
Skolevej I
8250 Egå
TIf. 06 22 47 1l

Bicolouren
E. Mikkelsen
Albjergparken 27
266OBrøndby Strand
Tlf. 02 s4 87 26

Specialklubben for siamopdrættere
Lotte Enø
Albjergparken 6-10-2
2660 Brøndby Strand

SWO, Siameser, Foreighn White &
Orientaler Klubben
Mogens Østerby
Klingeskov 13

5450 Otterup
Tlf. 09 8218 44

SASO, Specialklubben for Abysinier
og Somali
Lis Rhymer Friis
BøgebjergT
5471 Søndersø
Tlf. 09 89 15 02

Sokoke Klubben
Gloria Møldrup
Kirkehelle 30
5492 Vissenbjerg
TIf. 09 47 t4 40

Klub 13 MC
Specialklubben for Main Coon
Evald Gregersen
Brogade 73
8850 Bjerringbro
Ttf. 86 68 43 50

2.

3

4.
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Referat af Felis Danica's
Plenarforsamling
i >»Tbmmerloden<<, Korsøn den 26. februor 1989

Formanden bød velkommen til de mange fremmødte ple-
naer og tilhørere.

ad. 1:
Richard Petersen blev foreslået og valgt som dirigent. Diri-
genten konstaterede generalforsamlingen for lovlig ind-
l'arslet.

ad.2:
Som stemmetællere valgtes:
Flemming Nielsen, Darak,
Steen Nielsen, Racekatten,
Flemming Sneum, Jyrak.
Klubbernes stemmetal var godkendt på forhånd, og repræ-
sentationen blev som følger heraf:
Darak: 4 (747 medlemmer),
Racekatten: 9 (1.415 medlemmer),
Jyrak: 8 (1.330 medlemmer).
D.v.s. alm. flertal ll stemmer, 2/3 ved 14 stemmer.

Darak-plenarer: Aase Nissen, Flemming Nielsen, Dorte-
marie Kaplers og Ole Køster.

Racekatte-plenaer: Kim Brems, Vibeke Holm-Ander-
sen, Anni Kildg Steen Nielsen, Kresten Just Olesen, Lis
Vindex Nielsen, Winnie Lykkesteen, Jan Hansen og Nana
Brandt.

Jyrak-plenaer: Finn Laursen, Elena Neumann, Ingelise
Laursen, Dorte Kaaq Lise Damsgaard, Karen Marie Pe-
dersen, Flemming Waldu og Poul Christensen.

Følgende specialklubber var repræsenteret: Bicolouren
r/ Keld Mathisen. SWO v/ Mogens Østerby. Colourpoin-
ten v,/ Susanne Brockhof. Specialklubben for siamopdræt-
terev/ Margit Thomsen. Perseren v/ Birgit Semak. SASO
ry' Marianne Roth. Sokokeklubben v/ Bjørnsten. Special-
klubben for Aby og Somali v/ Margit Hærslev. Klub l3MC
ry' Ewald Gregersen. Norsk Skovkattering v/ Hans Peter
Gade Silverklubben v/ Ruth Brynnum.

Som referent valgtes Inge Nord. Desuden deltog stam-
bogsfører Grethe Pedersen.

ad. 3: Formandens beretning:
.{ase Nissen berettede at året havde været travl med mange
møder og udstillinger. Mona Mortensen-sagen havde taget
unødvendig megen tid, en sag hvor Jyraks tidligere for-
mand, Hanne Sofie Sneum endelig tog sin skyld i sagen og
erkendte at have givet fejlagtige oplysninger. Sagen er af-
sluttet, men Felis Danica beklager af den skulle trækkes så
Iænge ud.

\{edlemstallet er uændret med kun et medlem merg ialt
-r.-194. Stamtavlerne er Øget med99 stk. til ialt4.363. Der er
stigning i im- og eksporter. Tendensen går mod flere
semilanghårs- og korthårskatte. Aase Nissen takkede Felis
Danica's stambogsfører, Grethe Pedersen, for et godt sam-
arLrejde

I FU har der været afholdt 7 møder + flere telefonmø-
ier. Jørgen Jensen, Racekatten har ønsket udskiftning og
e r blevet erstattet af Vibeke Holm-Andersen, Racekatten.
i{anne Sofie Sneum er ligeledes udtrådt og blevet erstattet
:: Finn Laursen, Jyrak.

Fehs Danica har afholdt dommerelevseminar med 23
:;".:gere lra ind- såvel som fra udland. Et seminar som vi
. - . :'. :l rOst meget fOr.

r^:,.allet af specialklubber er i år øget med 3 som for-
- ::.:..-. :ilste velkommen.

- : :. , : :egistreringsprogram og et forslag om afskaffel-
,: ". - - .::_:odkendelsen har været til kommentarer i spe-

cialklubberne Registreringsprogrammet går videre i et ud-
valg med de kommentarer, der er fremkommet fra special-
klubberng og forslaget om noviceafskaffelse fremlægges
her i dag til afstemning, da der blandt specialklubberne var
enighed om afskaffelse

Anskaffelse af EDB har der også været arbejdet på og
Kim Brems har været på en studietur til Sverige for at se på
programmer og systemer.

FIFe's GF forløb venligere og mere forhandlingsvenligt
end tidligere. Afdøde præsident Barrie C. Jimmieson var
blevet efterfulgt af Mollie Oliver, Australien.

Danmarks forslag om overførsel af Foreign White til
siamgruppen blev godkendt og forslaget om overførsel af
Exoticen til langhårsgruppen blev sendt i udvalg.

I år har vi fået en ny dommer på korthår, nemlig Birgit
Nehammer og Hanne Sofie Sneum har beslået på semi-
langhår.

Felis Danicas prøve for dommerelever er blevet skærpet,
så den nu er på niveau med f.eks. Holland og §skland.

Den Danske Dyrlægeforening har udarbejdet nye karan-
tæneregler.

I forsommeren venter en spændende fællesopgave: Felis
Danica udstillingen i Valby Hallen, hvor vi håber at kunne
præstere en ekstra attraktiv udstilling og hvor de Danske
Top Katte vil præsenteres.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

ad. 4: Regnskab
Kim Brems fremlagde regnskabet som kun var underskre-
vet af Flemming Sneum på trods af, at bilagene var afleve-
ret pr. 15.-12.-88 og resten fremsendt til Flemming Sneum i
januer. Regnskabet var udfærdiget pr. 18.-01.-89 og den
24-02.-89 havde Kim Brems modtaget brev retur fra reviso-
ren, Flemming Sneum.

Regnskabet er opgjort som hidtil og Flemming Sneum
ønsker nogle poster flyttet fra kapitalposteringer til drifts-
posteringer. Regnskabet blev godkendt med 21 stemmer.

ad.5: Budget
Kim Brems fremlagde budgettet som blev godkendt.

ad.6: Kontingent
Uændret kontingent forestået og vedtaget. Kr. 10,- for ho-
vedklubber og kr. 20,- for specialklubber.

ad. 7: Valg af forretningsudvalg
Til forretningsudvalget valgtes: Aase Nissen, formand. Vi-
beke Holm-Andersen, næstformand. Finn Laursen, vice-
sekretær.

ad. 8: Valg af repræsentanter til FIFds generalforsamling:
Aase Nissen, delegat Kim Brems, radgiver og Dorte Kaag
observatør.

ad. 9: Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter:
Til revisor valgtes: Poul Christensen, Jyrak, Pia Borg, Da-
rak. Til revisorsuppleant valgtes: Dortemarie Kaplers, Da-
rak og Flemming Waldu, Jyrak.

ad. 10: Indkomne forslag:
a. Felis Danicas love §ll ændres således: Udgifter til rejse
(økonomiklasse/fly), hotelophold o. s.v. 2l for. Vedtaget.

b. Felis Danicas love §8 tilføjes: der skal være mindst 12
dage mellem 2 danske udstillinger. 2l for. Vedtaget.

c. Felis Danicas love §6 tilføjes: udgifter til rejse i forbin-
delse med FU-møder dækkes af FU. 2l for. Vedtaget.

d. Felis Danicas love §3: sidste to linier slettes. 20 for, I
undlod at stemme. Vedtaget.

e. Stambogsføringsreglerne §2 ændres således: Egenav-
net må ikke bestå af mere end 20 anslag. 21 for. Vedtaget.

f. Novicegodkendelse af allerede eksisterende racer af-
skaffes, dog undtages novicer med stamtavle fra ikkå FIFe'



anerkendre klubber. Dispensation gives til sokokekattene i
:n ikke nærmere fastlagt periode 2l for. Vedtaget.
Da Darak har skrevet kotalog til udstillingen weekenden
e.fteL træder loven i kraft dagen efter denne udstilling.

Racekattens forslag:
l. Det skal være tilladt at udstationere hunkatte og stam-

bogsføre dennes killinger i eget stamnavn. Jyrak foreslog i
stedet at §4 stk. E udgik. 2l for. Ændringsforslaget vedta-

2. Ikke vedtaget.
3. Tiukket.
4. Hvis et medlem ekskluderes af en klub skal eksklusio-

ren gælde for alle klubber. Man skal ikke kunne skifte
ilub, mens en evt. sag bliver behandlet. 2l for. Vedtaget.

5. For 9. Imod 12. Ikke vedtaget.
6. Genindførelse af kuldklasse i alle lande For 9. Imod

-1. 8 undlod at stemme Vedtaget. Sendes til FIFe (næste år).
7. For 9. Imod 12. Ikke vedtaget.
8. Tiukket.
9. Tilføjelse til stambogsføringsreglerne af katte fra ikke

FIFe landg som f.eks. UK og USA, vedtaget på FIFe's ge-
neralforsamling 1988: Katte, der i hjemlandet har fået eks-
perimentalstamtavle udelukkende fordi det pågældende
opdrætsnummer endnu ikke er fuldt godkendt, men som i
FIFe er godkendt og her normalt ville have fået LO-stam-
tavlg stambogsføres i LO. 20 for I undlod at stemme. Ved-
taget. Fremsendes til FIFe i år.

10. Ændringsforslag fra Racekatten: Ved import af katte
fra en dissidentklub, afgør importlandet om den pågæl-
dende dissidentklubs stambogsføringstroværdighed, hvor-
dan katten skal stambogføres. For 10. Imod 5. 6 undlod.
Vedtaget. Fremsendes til FIFe næste år.

11. Trukket.
12. For 13. Imod 8. Ikke vedtaget.
13. Ny struktur i Felis Danica. Kim Brems gav en kort

orientering. Forslaget henlægges til debat.

T.G. 1. Tiukket.
T.G.2. Tlukket.
T.G. 3. Korthåret afkom efter en somali/aby-krydsning

skal på LO-stambog og der tilføjes »var« uendeligt efter
opdræts og farvebetegnelse. For 16. Imod 3. Undl. 2.Yed-
taget. Fremsendes til FIFe i år.

T.G. 4. Somaliens standard bør ændres, så den bortset
fra pelslængde og evt. knallert og farveintensitet er iden-
tisk med abyssinieren. For 9. Imod 4. Undl. 8. Vedtaget.
Fremsendes til FIFe i år.

Forslag fra Darak:
l. Kryptorchiattest udstedes til hankatte ved fyldte l0

måneder istedet for gældendce regel 6 måneder. For 20.
Undl. l. Vedtaget. Fremsendes til FIFe i år.

2. Tiukket.
3. Tiukket.
Ansøgning fra Perseren om selvstændig optagelse. For

21. Optaget.

ad. 11: Eventuelt:
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden. Forman-
den hævede generalforsamlingen.

Richard Pedersen, dirigent
Inge Nord, referent

Referater af
bestyrelsesmøder
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 11. marts
på Guldager Kro:
Følgende dagsorden blev behandlet:

1. Konstituering.
2. Ny mødedato.
3. Eventuelt.

ad 1. Formanden bød den nyvalgte bestyrelse velkommen
til arbejdet i klubben, hvorefter bestyrelsen konstitu-
erede sig. - Bestyrelseslisten forefindes på side 3 i det-
te nummer af Hvæssebrættet.

ad 2. Næste møde afholdes den 20. marts 1989 kl. 18,00
hos formanden.

ad 3. Ingen bemærkninger.
Referat Finn Laursen

Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 1989 hos Finn
Laursen.
Alle var tilstede.
Følgende dagsorden blev behandlet:

1. Godkendelse af referater.
2. Nedsættelse af udvalg, herunder Hvæssebrættet.
3. Økonomi.
4. Killingelisten.
5. Bogense-udstillingen.
6. Referat af FU-mødet den 16. marts 1989.
7. Nye mødedatoer, herunder mødeform.
8. Eventuelt.

ad L Referaterne blev godkendt.
ad2. Følgende udvalg blev nedsat.

a. Økonomiudvalg der består af Elena, Lene og
Paul.
b. Juridisk udvalg der består af Finn, Dortg Paul og
Asta.
c. Sygdomsudvalg der består af Flemming og 2 kon-
sulenter.
d. Hvæssebrættet der består af Finn, Long Birthg
Karen-Marie og Asta. Finn er ansvarshavende re-
daktør.
e. Burudvalget der består af Knud Kronvang, Finn
og Flemming.

ad 3. Klubbens økonomiske situation blev gennemgået af
kassereren, og taget til efterretning.

ad 4. Paul vil tage kontakt med LD.
ad 5. Bogense-udstillingen blev gennemgået, og arbejds-

opgaverne fordelt.
ad 6. Referatet blev taget til efterretning.
ad 7. Telefonmøde afholdes manden, den 28. marts kl.

20,00 og den 10. april 1989 kl. 20,00.
ad 8. Karen-Marie besøger LD, for at blive sat ind i arbej-

det som stambogssekretær.
Mødet hævet 24,00.

Referat Asta Lyhne

Referat af telefonbestyrelsesmøde den 28. marts 1989.
Alle var med på linien.
Følgende dagsorden blev behandlet:
l. Bogense-udstillingen.
2. JyrakAnnoncer.
3. Eventuelt.
ad 1. Udstillingen blev gennemgået, og arbejdsopgaverne

checket af.
ad2. Leif Henriksen ønsker at trække sig tilbage som an-

noncekonsulent. - Vi går i tænkeboks for at finde en
afløser.

ad 3. Diverse småsager behandlet.
Referat Asta'Lyhne
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Import/Export:
Export Jugoslavien:
Graffity's Movie Star.
Rastko Hafner.
Lilla perser (lc).
Opdrætter B. og L. Henriksen.

Import fra llskland:
Lulu v. Burse (126), blåtorti m. hvidt.
Opdrætter: Helga Hofer.
Ejer: Linda Kærlev.

TIL SAI-]G!
Burmeserkillinger
af bedste afstamning ventes 1/6-1989. Bestillinger til leve-
ring ult. august 1989 modtages.
J ette Fries
Pårupvej 25
6933 Kibæk
Ttf.97 t9 4484.

Fie (13BTB SP) - Felix (13 B BP): »Er vi ikke et kønt par«?
Vita Voos, Bevtoftvej 8, 6520 Toftlund.

Billeder fra
Bogense-udstillingen
I forbindelse med Bogense-udstillingen blev der taget en
lang række billeder.

Som noget nyt vil det være muligt atkøbe kopier af disse
billeder. Billederne vil blive hængt op på et par store plan-
cher på udstillingen i Vejle den 2. og 3. september 1989,
hvor du kan afgive bestilling til stambogssekretæren

Karen-Marie Petersen
Sønderballevej 24
Genner Strand
6200 Åbenraa.

Prisen pr. billede er fastsat til kr. 13,00 pr. stk. * portoud-
gift.
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BYTTE.
Kø8.
SALG!
Har du nogle katteartikler
til at stå, som andre kunne
have gavn af, så sæt en
gratis annonce sammen og
send den til redaktionen.
HUSK - kun katteartikler -

IKKE KATTE..!!!
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farverne, rd
.blå.b6creme.

Hanne Haibert
Bøgebakkevej 1

DK.4700 Næstved . Denmark
Tell. 03 72 16 4'l
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Sand og sand
imellefi.ooo
Sagt i al fortrolighed er det ikke småpenge der løber ud med sandet
- hvis man ikke skifter ud med tanke på økonomien.

Cassius kattesand er f ra naturens
hånd indrettet, så kattens efterla-
denskaber ndkapsles og kan sies
fra med Cassius kattesandskovl -
uden at efterlade spor resten af
sandet. Det b iver samænd bare
liggende I bakken. f r sk og rent,
klar trl næste KattebesØ9. Sa man
sparer det meste af en bakr<ef uld,
Cassius er helt f r t for kunst ge far-
ver og asbest - hvem ved, hvilken
rolle dette sp ller for miljøbevidste
katte ?

Cass us, for katten I

3+

@

KATTESAND

A,/S Car! Fr. Mortensen
Lidemarksvej 50
DK 4632 Bjæverskov
Telefon 03 67 14 44
Oplyser nærmeste forhandler
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KLUB.INFO
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Konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille vedr.
udstillinger, forberedelse etc., fodring,
kattefødsler, pelspleje eller lignende,
kan du henvende dig til klubbens ned-
enstående konsulenter, der gerne hjæl-
per alle med råd og vejledning.

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

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

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

Ingrid Clausen,
Vestervang 23,
6893 Hemmet.
Tlf. 05 28 00 s4.

Lis Rhymer Friis,
Bøgeblerg 1,
5471 Søndersø.
Tlf. 09 89 15 03.

Susanna Bugge,
Kærlodden 7,
8320 Måslet.
Tlf. 06 27 28 19.

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 08 42 A5 10.

Kontingent
for 1989 andrager for:
Hovedmedlem. . . .. . . .. . . .kr.
Familiemedlem ... ... .... .kr.
Pensionist .........kr.
Abonnent ....kr.

Old girls og boys galleriet
Som noget nyt har redaktionen

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

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

På forhdnd tak.

BURPARKEN
Knud mangler arbejdskraft og burparken trænger til en
kærlig hånd.

Derfor, kære venner, har Knud brug for et par eksfia
hænder til at tage fat og give en hånd med til dette ar-
bejde.

Alene, kan han ikke klare opgaven, men er der flere til at
hjælpe ham, går arbejdet betydeligt lettere. Og så er det
faktisk hyggeligt at være sammen med andre om opga-
ven.

Der kræves ikke de store ting af dig så ta' nu lige at kon-
takte:

Knud Kronvang
Silkeborgvej 516
8220 Brabrand
Trf. 86 25 62 86

- og lav en aftale om et samarbejde.

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

Jeg ønsker at tilmelde mig killingeliste.

NEM og BEKVEM -
KLIP UD og SEND.

Klip Klip K.lip Klip Klip Klip Klip Klip Klip

><.--
BREVKORT

PORTO

JYRAK,s KILLINGELISTE
v/ Inge Lise Laursen
Lundgårdevej 4
Grumstrup
8732 HOVEDGARD

fsender:A

175,00
25,00
90,00
50,00

Udfyld venligst bagsiden tydeligt.

TiI
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Udenlandske klubber
TYSKLAND:
l. DEKZV.e.V.,
Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
Tlf. 06121300016 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,

Gerda Tjerdsma
De Merel l9
NL - 9231 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. I 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 t8.

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

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

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

HUSK RABIESVACCINATI ON !

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 Hr'æssebræt-
tet, skal du henvende dig ti1:

JYRAK ANNONCER
PER LOFT
ARHUSVEJ 10

STILLING
8660 SKANDERBORG
TLF. 86 57 23 31

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 KONIAKt JYRAK ANNONCER
for nærmere aftale. Betaling forud.

For al anden annoncering er priser-
ne:
Hel side.
Halv side
% side..
%side..

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

Ønsker du at sponsere eller på anden
måde støtte klubben, er du også meget
velkommentil 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.

-\

2

,h\
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kr. 850,00 pr. gang.
kr. 500,00 pr. gang.
kr. 300,00 pr. gang.
kr. 250,00 pr. gang.

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 41.

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
Østervej 14

5935 Bagenkop
Tlf. 09 56 18 47.

Man kan selvfølgelig henvende 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.

Thksten 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
afejeren. I øvrigt foretages dyrlægebe-
søg KUN ifølge aftale med ejeren.
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OBS! OBS! OBS!

Udstilling i Hamm,
den 20. august 1989
I forbindelse med een-dags-
udstillingen i Hamm, den 20.
august, arrangeres der bustur
for interesserede udstillere.

Pris pro persone turlretur kr.
400,-. Interesserede medlem-
mer bedes henvende sig til:

Erik Larsen,
tlf. 98 28 63 41 for
nærmere oplysninger!

Karen-Marie Petersen
Sønderballevej 24
Genner Strand
6200 Aabenraa
Ttf.74 69 85 5l
der videresender ansøgningen til
FIFe gennem Felis Danica. Det regi-
strerede stamnavn bliver opdrætte-
rens personlige ejendom og vil ikke
kunne bruges af andre end ens nær-
meste familie i 20 år efter ens død.
Pris for stamnavn er kr. 250,00 incl.
moms + porto, som betales SAMTI-
DIG med indsendelse af ansøgnin-
gen.

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 afkom kun kaldes ved 6t navn.

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

Stamtavler3- 6mdr. ...
Stamtavler 6-12 mdr. . . .
Stamtavlekopi l)... . ...
Ombytningsstamtavle ..
,'Endring af han/hun . . .

Transfer
Stamnavn (forudbetales)
Titelpåføring af aner 2) .

Autorisation af hankat 3

Killingeliste pr. måned . .

Reg. beviser 0- 3 mdr. . .

Reg. beviser 3- 6 mdr. . .

Reg. beviser 6-12 mdr. . .

bogsfører, så vil denne titel auto-
matisk blive påført alt, som hidrø-
rer denne kat. Dette er kun tilfældet
for afkommet EFTER den opnåe-
de titel, og hvor katten er enten far
eller mor. Titelpåføring for genera-
tionerne før skal indsendes til ane-
påføring mod betaling. Husk der-
for inden I bestiller stamtavler, at
checke faderens og moderens stam-
tavler for opnåede titler, og indsend
disse til påføring INDEN stamtav-
lerekvirering, således at afkommet
herefter vil få opnåede titler påført
automatisk.

Man kan ved opnåelse af titlerne
Int. Ch. og Int. Pr. få tilsendt FIFe's
kokarde gratis. NYT! Vedtaget på
Fu-møde den 2019-88: Alle øvrige
FIFe kokarder kan bestilles mod
fremsendelse af certifikater til
stambogssekretæren, dog koster de
kr. 150,- (forudbetaling), som skal
afregnes med stambogssekretæren.
FIFe kokarder vil herefter blive re-
kvireret gennem Felis Danica.

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 i Hvæs-
sebrættet under rubrikken )iTil
Avlstjeneste«.

Ønskes optagelse rettes der hen-
vendelse til Leif Henriksen, hvilket
også er gældende for opdrætteran-
noncering.

HUSK: Når din hankat bliver far til
sit første kuld, at medsende en
kryptorchidattest når du søger om
stamtavle, også selvom du ikke øn-
sker ham autoriseret.

Farveændring
Administrative farveændringer på
stamtavlen er gratis, og kan foretages
en gang til katten er l0 måneder gam-
mel. Derefter kan katten kun farve-
flyttes ved at blive udstillet, eller gen-
nem Felis Danica's forretningsud-
valg.

Ejerskifte
Ejerskifte påføres gratis af stam-
bogssekretæren.

Annullering af stamtavler
Annullering af stamtavler foretages
ligeledes gratis af stambogssekretæ-
ren.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at på de
gule parringsattester/stamtavlere-
kvisitioner, der i blandt benyttes, er
teksten vedr. betaling ikke korrekt.
D.v.s. at porto og ekspeditionsgebyr
IKKE bortfalder, selvom beløbet
medsendes rekvireringen.
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95,00
135,00
175,00
215,00

95,00
40,00
40,00

250,00
25,00
70,00
50,00
65,00
90,00

1 l5,00

Tilmeldinger til udstillinger
Ved tilmelding til klubbens udstillin-
ger bedes du venligst fremover ved-
lægge frankeret svarkuvert med tyde-
lig navn og adresse, til brug for retur-
nering af >»slippen«.
Med venlig hilsen
Udstillingssekretæren, indland.

NYT! Killingslisten
Al henvendelse om at komme på kil-
lingelisten bedes foretaget til:
Inge Lise Laursen
Lundgårdevej 4
Grumstrup
8732 Hovedgård
Tlf. 75 6619 91.

Det koster kr. 50,- pr. måned for at
komme på killingelisten, uanset hvor
mange kuld man tilmelder samtidigt
i pågældende måned. Det er beslut-
tet, at portoen skal betales af med-
lemmerne ved al serviceydelsg - så
husk også at medregne dette ved ind-
betalingen.

Stamnavn
Registrering af stamnavn sker ved

fremsendelse af mindst 3 forslag til
stambogssekretæren:

OBS! OBS! OBS! Betaling
Stamtavlerekvisitioner vil fr a I / 4-89
blive pålagt et ekspeditionsgebyr på
kr. 25,00 samt porto UANSET FOR-
UDBETALING.

Stamtavler sendes pr. postopkræv-
ning, såfremt forudbetaling ikke har
fundet sted.

Porto beregnes således:
l-4stamtavler.... .kr. 4,40
5 stamtavler og derover . . kr. 7,70
Efterkrav + kr. 13,00

Betaling sker til stambogssekretæ-
ren,

Ved evt. betaling til klubbens kas-
serer bedes medsendt kopi af kvitte-
ringen.

1. Stamtavlekopi hvis originalstam-
tavle er bortkommet. Kopien beror
hos stambogsføreren i 3 mdr. efter
anmodningens modtagelse.

2. Titelpåføringer på stamtavlen kos-
ter kr. 25,- pr. titel. Opnåede titler
på egne katte påføres gratis, certifi-
kater og stamtavle indsendes til
stambogssekretæren.

2.a Men bemærk venligst: Mange tror,
at når en opnået titel er meddelt og
registreret hos Felis Denica's stam-



Denne rubrik er beregnet for JYRAK's
medlemmer, der har hankat til avlstjene-
ste. Bestilling af annoncen skal vedlæg-
ges fotq 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:
Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33, 9380 Vestbjerg.
Tlf. 98 29 69 45.

Alle bestillinger skal være skriftlige og
betales forud.

Avlstjeneste I
I

PERSER
Hunky Elliot of Piem Harlekin
Harlekin, Hvid/sort, l2aH.
Far: Gr. Int. Ch. China Dragon

of Piem.
Mor: Energy Gossip of Piem.

Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Tlf. 08 29 69 45.

PERSER
Ch. Bøgevængets Aramis
BlålHvid 12abl.
Far: Ch. Bøgevængets Marquis.
Mor: Ch. Star af Navajos.

Inger Marie Østergaard,
Grønnegade 3, Strandby,
9460Farsø.
Trf. 08 63 63 36.

PERSER
Chanoucco v. Brettachtal
Chinchilla l0 SS.
Far: Int. Ch. Nonstop-JR

v. Brettachtal.
Mor: Ch. Marie-Cecile

v. Brettachtal.
Annemarie og Per Loft,
Arhusvej 10, Stilling,
8660 Skanderborg.
Trf. 06 57 23 31.

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

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

PERSER
Sha.,:Iin's Elliot.
Rød 4.
Far: Int. Ch. Marco

of Valentinos.
Mor: Maydan-Shah's Ninetta.
Ketty Brandt,
Sædding Strandvej 17,
6710 Esbjerg V.
Trf. 05 ls 22 05.

PERSER
Gr. Int. Ch. Andante af
Timanfaya
Lilla lc (13b).
Far: Blovstrød's lgo.
Mor: Afro af Timanfaya.
Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Ttf. 0E 29 69 45.
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PERSER
Int. Ch. Dennis La Douce
Hvid m/ orange øjne2a.
Far: Ch. Bremergården's Lurifax.
Mor: Cosmos Tiffany.
Lis Christensen,
Ebeltoftvej 15, Tåstrup,
8410 Rønde.
Tlf. 06 36 72 84.

PERSER
Int. Ch. Galapagos' Magic
Moment
Hvid m. orange øjneZa.
Far: Ch. Sylvester v.

Haveskerke
Mor: Ch. Galapagos' Nøkken.

Leo Hymøller,
Thorstedvej 27,
9541 Suldrup.
Tlf. 08 65 32 41.

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

PERSER
Høhenhoff's Ex.
Creme,/hvid. l2a CR.
Far: Dino van de Falconcrest.
Mor: Ch. Bika's Nanie.

Britta Hald,
Græsvangen 367,
8381 Mundelstrup.
Ttf. 06 24 3t 40.

PERSER
Pelle af Dyssec
Sort I (l3b).
Far: Tfevmer's Artemis.
Mor: Desiree af Dyssec.

Christa Madsen,
H. P. Hansensvej 3,
6400 Sønderborg.
Ttf.04 427477.

PERSER
Zakko's Mikro
Brå 3 03b).
Far:
Mor:
Inge Lise Andreasen,
Arnkildsmaj 1,

6400 Sønderborg.
Ttf. 04 4294 56.

PERSER
Ch. Marquis de Sade van Grebst
Sort l.
Far: Int. Ch. Blue Beau
af Sandfond.
Mor: Virak's Annisette.

Winnie Sørensen,
Gustav Wieds Vej 39,
8600 Silkeborg.
Ttf. 06 81 28 33.

PERSER
Oscillum's Kiko-Man
Creme/Hvid l2a cr.
Far:
Mor:
Ilse B. Stenskjær,
Skovhavevej 12, Ølsred,
8732Løsning.
Trf. 05 65 24 26.

COI.]OURPOINTS
Int. Ch. Sergent Pepper
af Thmara
Blå Masket l3b BP.
Far:
Mor:

$uth og Ernst Thomsen,
Aelimt 31,
6040 Egtved.
Trf. 05 5s 36 56.
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COI"IOURPOINTS
Ch. trYrst Igor af Bardolino
Seal point l3b SP.
Far:
Mor:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslewej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
TIf. 07 57 45 59.

COI.OURPOINTS
Simon af Stensgård
Creme Masket 13b CrP
Far:
Mor:
Trine Andersen,
Morup Møllevej 51,
7755 Bedsted Thy.
Ttf. 07 94 54 28.

HELLIG BIRMA
Charly U. D. Thetebelle
Blå Masket.
Far:
Mor:
Karin Christlund,
Galgebakken Torv 7-12 A,
Galgebakken,
2620 Albertslund.
Trf. 02 6412 E2.

COII)URPOINTS
Ch. Chokko'Choko Ekko
Chokoiade Masket l3b CHP
Far:
Mor:
Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj 1,

6400 Sønderborg.
Trf. 04 12 91 56.

COTI)URPOINTS
Ch. Chano de La Val
Blå Masket 13b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

af Thmara
Mor: Fenja af Bardolino.
Inge Lise Laursen,
Lundgårdevej 4, Grumstrup,
8732 Hovedgård.
Ttf. 05 6619 91.

BURMESER
Int. Ch. Honesty v. Ashadjah
Creme27F.
Far: Int. Ch. SatohNobleKnigth.
Mor: Int. Ch. Lao-Ying Blauen

Palais.

Sterna Gilbg
Miltonsvej 21,
8270Højbjers.
Trf. 06 27 t0 02.

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

COI,OURPOINTS
Nebsagers van Dango
Blå Masket l3b BP.
Far:
Mor:
Annelise Pedersen,
Skowangen 25,
8722 Hedensted.
Trf. 05 89 19 05.

BURMESER
Ch. Geridos Zosimos
27b.
Far:
Mor:
Palle Jæger,
Torupvej 49,
6800 Varde.
Tlf. 05 26 95 09.
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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 0176.

SIAMESER
Gr. Int. Ch. Dauphin van
Coppelstock
Blåmasket. 24a.
Far:
Mor:
Anne E. Olsen & Finn Dall,
Humlevej 2, Ustrup,
6500 Vojens.
Tlf. 04 54 55 47.

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

SIAMESER
Salween Blue Henri
Blåmasket. 24 a.
Far: Obevon v. d. Bafjef Burch.
Mor: Salween Blue The'vesia.
Stisse Leidith,
Østbanetorv 1.1.,
8000 Aarhus C.
Ttf. 06 1273 40.

ABYSSINER
Eur. Ch. Kiendas Asterix
23a.
Far: Int. Ch. Atlantas Bølle
Mor: Inla's Cola Fie
Lis Rhymer FriiE
Fredenslund, Bøgebjerg 7,
5471 Søndersø.
Tlf. 09 89 Is 03.

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

Vi ka'bare det der...!!!



PERSERE
Anino's
Perserkillinger lejlighedsvis til salg i farverne:
Hvid, cremg blå, blåcreme. Blåtortie/hvis, Bi-
colour og harlekin. Avlshan: Eur. Ch. Anino's
Chanto2a. 14 x Bio,7 x Nombis. IngridTia-
inen, Vestermøllevej 272, 8280 Tlige
TIf. 06 23 03 12.

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

Winnie's
Perseropdræt af diverse fuldfarvedg bi- og tri-
colour. Avlshan: Ch. Marquis de Sade van
Grebst (1). 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.
Tlf. 08 46 94 04.

Clipper
Lilla- og Chokolade persere efter Int. Ch.
Hennessee Goshi af Clipper (lilla-chinna-
mon), dejlig typq elskeligt temperament.
Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6200 Aaben-
raa.
Ttf. 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 45.

Killinias
Perseropdræt af hvidg bicolour, Tiicolour og
harlekin. Killinger lejlighedsvis til salg. Egen
ar lshan: \{aster Frank V. Goldregen. Se under
ar lstieneste Henv. Jette Valentin, Langbro 10,
B ]ans, 6-100 Sønderborg.
Tlf. 0.{ 16 l9 21.

COLOURPOINTS
Af Clipper
Co)ou:pointopdræt i alle maskefarverne incl.
roi. ;:eme skiip.-msk. - Samt gode hydrider,
reles:le: ii1 :oiourpointavl. Killinger frit vok-
se:de e;:er sunde relafbalancerede forældre.
l-a:::,-\1a:ie Petersen. »Bakkehuset«, Søn-
:::ra,.:,, e- 1.1. Genner Strand, 6200 Aabenra.
Tlf . rH 69 E5 51.

Ja

Zakko
Specialopdræt af: Lilla, Chckolade i maske +
fuldfarvet. Jær'nhgt blå + brun + rød +
skildp.-msk. Inge Lise Andreasen, Sønder-
borg.
Trf. 04 42 91 s6.

de La Val
Colourpoints i flere maskefanel Lilia, Cho-
koladg B1a. og Brun. Kilhnger lejlighedsvis til
salg. Inge Lise Laursen, Lund,eårderej 4, 8732
Hovedgård,
Tlf. 75 66 19 91.

Mac Burnel
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver
Karen Mette Have Kristensen, Roslevvej 12,
Jebjerg, 7870 Roslev
Ttf. 07 57 45 59.

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

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

Miss Dittmer's
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver.
Nanna Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600 Silke-
borg.
Ttf. 06 E5 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. 0E 29 69 45.

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

DEN HELLIGE BIRMA
Sofies
Specialopdræt af hellige birmaer i maskefar-
verne blå og brun. Hanne Sofie & Flemming
Sneum, Højvangs Parkvej 44,6700 Esbjerg.
Ttf.05 12 1t 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 78 81.

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

ABYSSINIERE
lbn Tripwitt
Opdræt af vildtfarvede og sorrel abyssiniere.
Killinger lejlighedsvis til salg. D. Hansen & R.
Kuhier, Toften 41, 6330 Padborg.
Trf. 04 67 0r 76.

Af Oddershede
Sorrel og vildtfarvede killinger lejlighedsvis til
salg. Opdrættet på tyske og amerikanske [ini-
er. Lene Oddershedg Købmagervej 5, Stou-
rup, 8700 Horsens.
Ttf. 05 68 39 91.

Karolinekilde
Opdræt afvildtfarvede - sorrel og sølv - abyssi-
niere Hollandsk import. Dorrit Clemmensen
ogErnst Jørgensen, Skrænten41, Næsby, 5270
Odense N.
Tlf. 09 18 08 98.

BURMESERE
AfPegu Yoma
Opdræt afburmesere i farverne: brun, blå, rød
og creme Sterna Gilbg Miltonsvej 21, 8270
Højbjerg.
Tlf. 06 27 10 02.

Hunter
Opdræt i alle farver, speciale torties. Palle Jæ-
ger, Torupvej 49, 6800 Varde
Tlf. 0s 26 95 09.

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

CORNISH REX
Bodwin
Katten for den kræsne køber. Den ideelle fami-
liekat i lækre sarte farver. Susanne Buggg
Kærlodden 7, 8320 Mårslet.
T1f.0627 28 19.

SIAMESERE OG OKH
Flortntine
Opdræt af brunmaskede siamesere. Cudrun
Thomsen, Klintebjergvej 5, 5450 Otterup.
Tlf. 09 82 16 58 el. 08 88 31 88.
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Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår i forskelli-
ge farver. Anne Lise Kaae, Ingrids Alle 13,

5250 Odense SV.
Trf. 09 12 52 91.

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

6500 Vojens.
Ttf. 04 54 26 22.

Salween Blue
Siamesere 24a, 24b og24c OKH: Havana, blå,
lavendel, ebony. Siisse Leiditz, Østbanetorv
1.1., 8000 Arhus C.
Ttt.06 1273 40.

Klingeskov's
Specialopdræt af brunmaskede siamesere. Im-
portlExport: Sverigg Holland, Belgien, Fran-
krig, Ungarn og Tyskland. Bestillinger på kil-
linger modtages. Kis Østerby, Klingeskov 13,

5450 Otterup.
Trf. 09 82 18 44.

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

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

Int. ch. Akcia af Xique

Gr. int. ch. Dauphin l.an Coppel-
stock 24a med sin datter Felicia af
Xique 29 sb.

W
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Chlamydia
Psittaci
Nu køn vi
vaccinere kotte
mod denne sygdom.

Chlamydia psittaci er mest kendt som en sygdom hos fugle
med smitterisiko til mennesket (papagøjesyge), men syg-
dommen findes også hos andre dyr f.eks. katte, hundg får
og kalve. Her omtales kun kat.

Hos katte ses symptomerne ved Chlamydia psittaciin-
fektionen som betændelse i øjnene og som luftvejsbetæn-
delse

Den kan, hvor mange katte er samlet, vise sig ved en
form for omgangssygg hvor alle kattene efter tur bliver an-
grebet.

Beskrivelse:
Chlamydia psittaci kan kun leve i et andet dyrs celler, d.v.s.
at den ikke kan leve eller formere sig uden en værtsorganis-
me.

Størrelsen ligger mellem bakterier og virus.
Diagnosen kan stilles ved at tage et øjenskrab, hvilket

dog helst skal ske i de første uger af sygdommens forløb.
Det er også muligt at stille diagnosen via en blodprøve.

Symptomer:
Symptomerne hos katte kan vise sig i starten som en ensi-
dig øjenbetændelsg der i løbet af 5-10 dage breder sig til det

andet øje. Lidelsen kan sætte sig til en kronisk øjenHdelsa
hvor symptomerne varierer. I svære tilfælde er rapporrerer
om hornhindesår.

Nogle katte viser desuden symptomer fra lufn'ejene i
svarege eller kraftigere grad, såsom næseflåd, nysen og ho-
sten. Feber og ophørt ædelyst med vægttab er også set.

Symptomerne viser sig 3-5 dage efter at katten er smitrer
og er kraftigst 9-13 dage efter smittetidspunktet. Derefter
aftager symptomerne over en periode på 2-3 uger.

Hunkattg som tidligere har været smittet med Chlaml'-
dia psittaci, kan få killinget som udvikler svær betændelse
i øjnene på det tidspunkt, hvor øjnene normalt åbnes.

Symptomerne og smitteudskillelsen af Chlamydia psir-
taci kan efter en symptomfri periode vende tilbage som føl-
ge af stress, f.eks. ved ændring af kattens miljø, på udstil-
ling, i pension eller lignende.

Smitte af mennesker:
En ting man må være opmærksom på som katteejer. eller
hvis man på anden måde har kontakt med mange karte er.
at sygdommen kan overføres til mennesket.

Dermed er det ikke sagt, at det sker tit, men det kan lade
sig gøre. Der findes beretninger om mennesker, der efter
tæt kontakt med kattg som var smittet med Ch1am1'dra.
har fået øjenbetændelse eller alvorlige organlidelser.

Behandling:
Behandling af Chlamydia psittaci kan ske r ed 1ængere L,e-
handling med tetracyklin, men ofte ses dog tilbageiald ei-
ter ophørt behandling.

Vi har fået tilladelse til at bruge en Chiaml'dia \ ar-.in..
ECLIPSE 4KP, her i Danmark. Vaccinen er komL,inere:
med kattesyge og katteinfluenza.

Det kan derfor anbefales at bruge denne ra;cina hr ri
man mener, at ens kat har mulighed lor at hlir r, jirliirer med
Chlamydia psittaci.

*



Studiekredse:
Yejledende retningslinier for
studiekredse i JYRAK:
L Studiekredsens formål er: at udbrede kendskabet trl

racekatte ved at arrangere opil.sende aktiviteter til
gavn for Jyraks medlemmer samt katteinteresserede.
Desuden skal studiekredsen lbrsøge at skabe et -sodt
sammenhold medlemmerne ime11em.

2. Dette mål kan nås ved at alholde medlemsmøder med
indbudte foredragsholderg at foretage udflugter og
ved at at'holde hobbl,udstillinger.

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 af,holdes et årligt møde mellem studiekreds-
lederne og bestyrelsen fremover.

Yejledende retningslinier for
Hobbyudstilling i JYRAK:
l. Bure, 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 praktiske arbejdg
dog står klubben til disposition med råd 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:
Frederiksh av n:
\orma Hassing,
Tr ærr ei 7,

9900 Frederiksharn.
Tll. 08 .12 13 18.

Sekretær:
Kis K. Gammelgaard,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 08 4205 10.

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

Silkeborg:
Lotte Laursen,
Kalsholtvej 16a,
Svejbæk,
8600 Silkeborg.
Tlf. 06 84 64 34.

Århus:
Lise Damsgaard,
Søsvinget 31,
8250 Egå.
Tlf. 06 22 5s 6s.

Salling:
Karen Mette Have Krislcnsen,
Roslevvej 12, Jebjerg,
7U70 Roslev.
Tlf. 07 57 45 59.

Sydøstjylland:
Magda Valentin,
Gl. Landevej 11, Erritsø,
7000 Fredericia.
Tlf. 05 9403 75.

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

+-+



Studiekreds-nyt!
Studiekredsen Ålborg:
Onsdag, den 22. februar afholdt studiekredsen et mødg
hvor Hanne Sofie Sneum fortalte om de forskellige katte-
racel samt gav en uofficiel bedømmelse af de kattg der var
mødt op med deres ejere. Katteejerne var der mange af, ca.
35-40 interesserede var mødt op og nogle af dem havde
medbragt deres kæledyr Der var desværre ikke mange for-
skellige racet en korthårs, to semilanghår og resten, 10-12
katte, var persere.

Det var dejligt athøre om andre racer end dem, man selv
omgås til daglig, og på udstillinger har man nok at se til.
Der får man ikke rigtig lejlighed til at se på de forskellige
katte og følge deres bedømmelser. Måske kunne der i det
næste vinterhalvår blive en lignende aften, hvor vi eventu-
elt kunne præsentere endnu flere forskellige racer.

En af de ting der var dejligt athøre denne aften, var kat-
tenes gode foderstand og at de var meget velplejede. Dette
gjaldt både voksne katte samt killingerne. Dette blev endog
fremhævet flere gange Det kunne meget vel skyldtes de
studiekredsaftener, hvor der har været fortalt om pelspleje
og ernæring. Hvis der forholder sig sådan, så har disse af-
tener ikke været forgæves.

En stor tak til Hanne Sofie Sneum for at hun ville ulejli-
ge sig op i det nordjyskg og fortælle om vores katte. Og tak
til alle katteejere der medbragte deres katte, og gjorde det
til en hyggelig aften.

På studiekredsens vegne
I-eo Hymøller

Studiekreds Sydøstjylland og Vestfyn:

Tirsdag, den 22. august:
Pelsplejg langhår v. Lis Nielsen, og korthår v. Annemette
Nielsen.
Månedens kal Creme og blåcreme perser.

Tirsdag, den 5. september:
Dyrlægeforedrag vedr. Virussygdomme v. Jens Corfitzen.
Månedens kaI Exotic Shorthair v. Anni Berlau.

Tirsdag, den 3. oktober:
Genetik for enhver v. Annemette Nielsen.
Månedens kal Siameser.

Tirsdag, den 7. november:
Perseren gennem tiderne Udviklingen fra omkring 1920
frem til i dag og videre ud i fremtiden v. Keld Mathiasen.
Månedens kat: Orientaler v. Annemette Nielsen.

Tirsdag, den 5. december:
Julebanko. Gløgg og æbleskiver. Hyggeligt samvær.
Månedens kat Cornish Rex v. Per Wesner.

Studiekreds Salling:

Denne studiekreds startede op i februar, hvor Finn Laursen
kom for at fortælle om JYRAK. I marts havde vi to hold
gæster, Karen Villadsen, colourpoint og Else og Ole Hen-
riksen, britter. Emnet drejede sig om, hvad der går forud
for en udstilling, og på en udstilling. April bødpå dyrlæge-
aften hvor Søren Christiansen, Roslev Dyreklinik kom for
at fortælle os om, alt det vi kunne risikere at få indenfor
vore døre til kattene

Maj gjaldt familieforøgelse og hrad dette indebærer. I
juni blev det vores første feriehl'ggeafren. I juli og augusr:
ferie. Til alle disse aftener har der ikke mangler deltagere,
og spørgelysten har været meger stor. \'i srarrer op igen
som sædvanlig den første tirsdag i seprember på \Iorsø
Folkebibliotek, Algadg Nykøbing \lors.

Ind imellem alt dette fik vi pludselig mulighed for ar del-
tage i en forårsmesse i Jebjerg/Lyb1'-Hallen blandt ene for-
retningsdrivende Dette var simpelthen en chence for at re-
klamere lidt for vores kattg da områder er lidt ai et u-land,
hvad angår racekatte. Vi fik næsten alle katreracer repræ-
senteret, så der var noget for enhver smag. Forrerningerne
havde givet gaver til præmier, og studiekredsen har de laer
Iavet en pokal til »Mis Jebjerg«. Der var ialt præmrer lor
ca. 1.000 kr. »Mis Jebjerg« blev en brunmasker colour-
point kastrat ved navn Don Carlos Para \{i. ejer al Else
Jeppesen, Hald og 2. præmien blev til en blaøjer hvid per-
ser ved navn Mac Bumey's Aaxq ejet af Ulla Oresen. Sto-
holm. Pæneste bur blev vundet af Lis Christensen. Rønde.
der var 2 hvide og I blå perser i. 2. præmien bler r undet af
Mac Burney ved Karen Mette Have Kristensen, Jebjerg.
Her var der 2 hvide persere i buret. Denne weekend var bare
dejlig, med masser af kattesnak, selvfølgelig også ved den
arrangerede fællesspisninglørdag aften. Vi siger herfra en
ekstra stor TAK til alle dem, der deltog i denne weekend.

Indtil videre ser efterårsprogrammet således ud:
September: Perserens oprindelse.
Oktober: Dommeraften.
November: Spinding med kattehår.
December: Julehygge.
Januar'90: Stambogssekretærens arbejde

HUSK!!! l. tirsdag i måneden, Morsø Folkebibliotek, Ny-
købing Mors. Medbring kaffe, brød og kop! - Mød tal-
stærkt op!
Tilmelding helst 3 dage før til:
Conni Ladefoged, tlf.97 57 41 19, eller
Karen Mette Have Kristensen, tlf. 97 57 45 59.

Karen Mette

Vi mødes sidste onsdag i hver måned på Hovedbib-
lioteket, Mølleparken, 8000 Arhus C, 1. sal (til højre)
i mødelokale B fra kl. 19.00 til kl. 21.50.

26/8 og Hobbyudstilling hos PLANTORAMA
27 /8 1989 2000, Egå. Tilmelding: Ring på telefon

86 22 55 65 eller udfyld og send neden-
stående blanket.

27 /9 1989 Genetik. Del II. Foredragsholder: Dorre
Kaae.

25/101989 Dommeraften v/ int. FlFe-dommer
Hanne Sofie Sneum. Tag jeres mis med
og få den bedømt!
Valg af studiekredsleder.

29/ll 1989 Dyrlægeforedrag v/ Preben Mortensen
fra Tilst Dyrehospital. Emne: Infek-
tionssygdomme og klamydia.

13 / 12 1989 Julehygge og videofremvisning.

Husk selv at medbringe kaffe,/the og
brød.

Pd gensyn! Lise Domsgoard
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Nyt ormemiddel til katte
Ormemidlet PANACUR, som er et af de mest anvendte til
store dyr, forhandles nu også til katte

Panacur udmærker sig i forhold til de eksisterende or-
memidler til kat ved at være: Effektivt mod aktive larver af
kattens indvoldsorm. Undersøgelser viser, at de fleste
voksne katte har et »lager« af hvilende ormelarver i sig. I
diegivende katte aktiveres disse larver og overføres med
mælken til killingerne. Denne smitte sker i hele diegiv-
ningsperioden. Aktive larver udvikler sig i løbet af 3 til 4
uger til voksne orm i killingens tarm. Under udviklingen
gennemborer de aktive larver killingens tarm, lever og lun-
ger. Især hos unge killinger giver dette anledning til stærkt
nedsat trivsel ogleller sygdom. Katte af alle aldre er udsat
for smitte med aktive larver (ormeæg indeholdende aktive
larver i jord, aktive larver i mus, fugle etc.).

Panacur dræber som det eneste ormemiddel til kat med
sikkerhed aktive larver.

Med Panacur forebygger man skader i kattens organer,
forvoldt af aktive larver, og forhindrer herved samtidigt
den videre udvikling til voksne orm i kattens tarm.

Lav giftighed
Panacur er i praksis ugiftig.

Lav frekvens af bivirkninger
Panacur giver kun meget sjældent bivirkninger. Opkast-
ninger og diarr6 kan evt. ses, når Panacur mod det anbefa-
lede gives på tom mave

Panacur er let at anvende
Panacur tabletten opløses i lidt vand eller knuses og iblan-
des foderet. Panacur har ingen smag eller lugt og ædes
iblanet foderet villigt af alle katte.

Prissammenligning

Bredt virkningsspektrum

orrneart I spolorml Hageorml niskeormlLungeorm lBændelorm Voksen I Larve
Produkt

Banminth

(+)

f'IubenoI (+)

Panacur (+)

Scolaban

Information: hos dyrlægen, på apoteket eller hos Hoechst.

46

Ve rmox

Droncit

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

)

2

+

+

+

+

+

2

)

+

+

+

Panacur tabletter 10 stk.
20 stk.

kr.
kr.

B ,95
B, 10

Vermox tabletter 10 stk. kr. 16,55

Vermox dråber 30 mI kr

kr

kr

16,50

Banminth pasta 2g 26,56

FlubenoI pasta 7,5 mI 44,90

Produkt Behandlinqspris pr. 5 kq kat
(inkl. moms)
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Panacur = ormekur
h/ted Panacur er du ikke nødt tit at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidtige udvik-
li ngsstad ier af indvoldsorm,
htled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

lnformation pa apoteket, hos dyrlaegen og
hos Hoechst.
Panacu r købes receptf rit

Hoechst Dannrark A/S
lslevdalvel 110 2650 Rødovre
Telefon 42 91 26 22

Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orrn

og æg af orm.
O bredspektret - udrydder allekill ngerns

væsentlige indvoldsorm.

O let at give - opløses i vand og gives r

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag lugt og bivirkninger

En ormekur = I daglig behandling
i 3 på hinanden følgende dage.

Oo
O

o
Oo
OHoechst
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Professionel
fuldkost
til katten
- det er sund
fornuft

Det er sammensætningen, der gør det!
O dokat er komplet fuldkost O dokat indeholder alle nødven-

dige næringsstoffer, af bedste
kvalitet--- idet rigtige indbyr-
des forhold.

O dokat er gennem flere generati-
oner testet efter de strenge
amerikanske normer, "Catfood
Testing Protocol'l

Komplet fuldkost
dokat indeholder alle prote-
iner, energ istoffer, vitaminer
og mineraler, der er nødven-
dige for god kondition og
sundhed. Kødproteiner og
andre naturlige grundstoffer
giver den herlige smag og
dokat's tiltalende struktur og
farue.

I
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Ormekur ti I kat =
Flubenol vet. pasta

BEHANDLINGSMÅoen:

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 s§ld

og for din egen s§ld

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

Pakning: Flubenol vet. pasta 7,5 ml i

i ndsti llelig doseri ngssprøjte. Apoteks-
pris'incl. moms: kr. 44,90.
Kan fås på apoteket eller hos dyrlægen
uden recept.

Ring efter brochure.

JANSSENPHARMA OÅ

Hammerbakken 19 - 3460 Birkerød - Tll. 02 8l 1O 44
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DORTE & JE§PER HAAE

Katte ville vælge Whiskas
Karin Kastrup. Dragør

Vc,r*-^r-

l\4en mest af alt elsker næringsstoffer, han har brug for.

Whiskas fås i 1 1 lækre varianter: Vildt, oksekød, kød og lever, fjerkræ, hjerte, torsk
og makrel, kalkun, lækkerbidder, rejer, tun og and samt Whiskas til killinger.

at ligge i arm
under en dyne.

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 Whiskasfår han alle de vigtige

Henry'?Whiskas. Og han

har en næsten umættelig
ker« 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 {ølge med i alt,
hvad der sker i huset.

Henry deltager aktivt i hele

familiens gøremål og »snak-

Henryer 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 eraltid med, når børnene

skal lægges i seng. Han elsker godnat-

hlstorier og sover bedst,

, hvis han får lov til

"?l!ti i l.r J.'.ii,r/rr
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