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LEDEREN

Kære
medlemmer
og læsere...

Hermed har vi fornøjelsen, at præsentere 3. nr. af vort medlems-
blad Hvæssebrættet, og takker for den positive kritik, vi har mod-
taget om bladet.

Det er med glæde, vi kan berette om, at JYRAK p.t. er inde i en
god fremgangsperiode med mange henvendelser om at blive med-
lem, hvilket er ensbetydende med et støt stigende medlemstal, så-
vel hovedmedlemmer som familiemedlemmer.

Ligeledes har vi en forØget interesse for at annoncere i vort med-
lemsblad, samt en stigende interesse for at deltage i vore udstillin-
ger med stand, og præsentation af nye spændende produkter.

Der skal derfor lyde en tak til alle for den store interessg der ud-
vises JYRAK med Ønsket om, at alle parter får glæde af hinanden.
- Samtidig vil jeg benytte lejligheden til en opfordring om at kom-
me med yderligere nye ideer og tanker, såvel til vort medlemsblad
som Øvrige medlemsaktiviteter.

I sommer har Felis Danica afholdt sin f . internationale racekat-
teudstilling i Valby-Hallen i København, hvor JYRAK var repræ-
senteret med katte i de forskellige racer. Her i dette nummer af
Hvæssebrættet er en resultatliste over vinderkattene. - Om udstil-
lingen gentages, vides endnu ikke.

JYRAK's næste internationale racekatteudstilling vil blive af-
viklet den25.-26. november 1989 i et moderne udstillingscenter,
nemlig Nordjysk Messecenter i Aars. Der henvises til spisesedlen
i dette nr. af Hvæssebrættet.

Klubbens forårsudstilling afholdes den 31. marts og l. april
1990 i Randers.

Som det fremgår af bpstyrelseslisten, har vi lavet en lille ænd-
ring i fordeling af arbejdsopgaverng idet vi har opdelt stambogs-
sekretariatet således, at Paul Christensen står for grupperne Øvrige
korthår og Siam/orientalerne og Karen-Marie Petersen står for
grupperne Langhår og Semilanghår. - Vi håber dermed, at kunne
nedsætte ekspeditionstiden af stamtavlerekvisitionerne, og yde en
bedre medlemsservice på dette område.

Med venlig hilsen
Finn Loursen, formond

TAK
Tirsind tak til JYRAK's bestyrelse for de smukke blomster til lør-
gen's begravelsg og en særlig tak til Elena Neumann og Finn
Laursen for deres deltagelse' 
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' ::'"::;nde forll'dende siger, at der er samarbejdsproble-
-: . -')'R.{K's bestyrelse. Vi skulle være meget uenigg og
- :.: ::ange indbyrdes skænderier i forbindelse med vore
.:. , :i.Se SmØdef.
.:. :redlemmernes beroligelse kan jeg oplysg at disse
,:;:le IKKE er korrektg idet vi i bestyrelsen har et' : : .,. ; : L:,st samarbejde på vore møder, der foregår i frede-

;: - i : --:iragelig ånd, med respekt for hinandens arbejde.

' . -': generalforsamling i marts måned i år, blev det
::.::::. at der skulle foretages kvartalvis kritisk revision

- .'': R. \K's regnskaber. - Dette har medført, at vi har haft
- ..::.ke ligheder med klubbens revisor Mogens Øster-

- 
-: . rrs beskyldninger mod den siddende bestyrelsg og

- , r' : i:assereren samt undertegnede, kender ingen græn-
. - - l;: r il vi give en lille forsmag på i det efterfølgende
. :" \logens Østerby til kassereren Elena Neumann's

. : .:..e ai21. juni bringes i sin fulde ordlyd, ligesom min
: r i:.:rr else af 30. juni d.å. gør.

Samarbejdet i
JYRAK's bestyrelse

Yedr. Revisorrapport
og afregning

Yedr. Revisionsrapp ort
og afregning

Vi har meddelt, at såfremt vi ikke kunne nå til enighed med
revisionen, som efter dens mening er valgt til at holde øje
med os, ja så så vi ikke anden udvej, end at bringe det oven-
nævnte brev til offentliggørelse for at give en orientering
om, hvad der rør sig i baggrunden.

Jeg skal dog ikke lægge skjul på, at den korrespondance,
der har været ført mellem parterng har været meget gene-
rende for det daglige arbejdg og vi har da også bedt revisio-
nen om at komme til fornuft, men forgæves. - Det vil med-
Iemmerne også kunne se i den seneste udvikling af sagen,
idet vi her offentliggør revisionens skrivelse af L august
1989, modtaget 9. august 1989.

Til JYRAK's bestyrelse

- :. ;a:ter har mere end 6n gang overfor mig demonstreret
- .-.:ale mangel på situationsfornemmelsg men jeg kan

- - ):. at hun ikke har det fra fremmede.
tr - .kal aldeles ikke belære mig om noget som helst, end-

; = =ndre 
på mine dispositioner. Det er mig, der af gene-

-..:':samlingen er valgt til at holde øje med dig og den
.- .,:; bestyrelse efter lovg der formentlig blev indført

: :,. at den forrige bestyrelse, hvor bl.a. du og den nuvæ-'. :: iormand sad, i løbet af 1988 havde formået at for-
-'.-:-; ca. 80.000,- kr. Det betyder, at hvis revisionen ikke

=.. at du passer dit job godt nok, kan vi bede bestyrelsen
-. ,: iinde en ny kasserer.

"i . ad angår at lyvg har jeg ikke fantasi til at finde et an-
-: -,:d flor, at du først nægter, at vide at Henrik Holm ville
. r:re. for i næste øjeblik at indrømme, at du selv havde
.:::, rTl€d til at lave aftelen.
\:: man først engang har været udsat for løftebrud, gar-

. :: rnan sig. Derfor orienterer revisionen hele bestyrel-
: -._s jeg beder om fuld afregning.

Med venlig hilsen
Mogens Østerby

v/ formand Finn Laursen

Idet undertegnede finder, at bestyrelsen med sit svar til os
af 27. j,tli d.å. på vor skrivelse af 24. juli d.å. bekræfter, at
den bevidst lægger os hindringer i vejen, frasiger vi os her-
med ethvert ansvar for såvel JYRAK's regnskab som revi-
sion heraf og vil på førstkommende ordinære eller ekstra-
ordinære generalforsamling rapportere det.

Med venlig hilsen
Evald Gregersen og Mogens Østerby

Revisionen har som det fremgår af denne skrivelse trukket
sig, og vi vil derfor indkalde revisorsuppleanten således, at
vi kan få revideret klubbens regnskab som vedtaget på ge-
neralforsamlingen.

Revisionens ovennævnte skrivelse vil jeg betragte som
endegYldig' 

Finn rnursen, formond

Carnegi6s Blue Bandit.
Opdrætter: Linda Kærlev, Ahlefeldsvej ll, 5230 Odense M.

J

-:. r.g henviser til dit brev af 21. ds. til klubbens kasserer
: .:.a \eumann, skal jeg hermed på det kraftigste prote-
. .:; imod dine bemærkninger om, at såvel kassereren, dele
. ::n siddende bestyrelsg som undertegnede har formøb-
: :;, 80.000,- kr. af klubbens midler.

)e: er dig måske totalt ubekendt, at du selv har revideret
. - r 3e ns regnskab for 1988, samt at det efter fremførelsen
. .: række kritiske bemærkninger på generalforsamlin-
..:-. :lev godkendt med overvejende majoritet.

T:- din orientering kan jeg oplysg at bestyrelsen fuldt
' ..'::er kassererens dispositioner med hensyn til afregning
. : -. rtoudgifter til brevg som du har følt trang til at udsen-
:= ::rekte til bestyrelsen, og der vil ikke ske yderligere af-
-.- :::tg al portoudgiften.

Finn Laursen, formand

Carnegi6s Bel Ami (12 aHcr), 4 uger.
Opdrætter: Linda Kærlev, Ahlefeldsvej 11, 5230 Odense M.



Efter at vi er gået over til

Selv om feg har 9liv, passer ieg godt på mig
selv. Thg nu mit foder: Det skal ikke bare
smage godt - nej - det skal også være noget,
jeg har godt af.
Efter vi er gået over til Prescription Diet
føler jegmig meget mere rask og rBrig end
før i tiden. Godt dyrlægen fortalte mit
menneske om det.
Det er sammensat på en helt speciel måde;
det er vist den helt store videnskab.
Der er forskellige slags: både til hvis man
fejler noget og som dagligt foder.
Det fås kun hos dyrlægen - ham har jeg for
resten ikke set så meget til, efter vi gik over
til Prescription Diet. Men det har mit

HiIB hescription Diet.

Piolle Huskøt,7 ,år, Odmse

menneske, hun skal io ned og hente det hos
dyrlægen.
Så får de vist også en snak om mig. Men hun
er hurtigt hiemme igen, for feg har aldrig
haft det bedre!

Prescription Diet, er mit menneske
begyndt atgåtil dyrlægen uden mig.

-1

Diætkost fra dyrlægen
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Han har kostet hende
12.000 kr. og giort
hende hjemlØs...
\Ien Jytte Olsen, 40, elsker Murphey, 4. Og mens hun
kæmper for hans liv, kan Murphey kun håbe på 6n ting: At
Jl tte har ni livs udholdenhed.

 .i -4 nne-Sofie Holten.

ler skal mere end almindelige gode kræfter til at stå kam-
:en »Mennesket imod systemet« igennem.

En ting er, at Jytte er ved at få dårlig rygaf alovernatte
:a venners og bekendtes sofaer, fordi hun og katten Murp-

:r. er blevet en slags vagabonder. Smidt ud af det store bo-
.gselskab efter Landsrettens dom.

\oget andet er det psykiske pres. De indtil nu fire og et
- .ti r års kamp om retten til at have et hjem, når man har
. .'.. er ikke slut med det. Jytte er stædig.

HLrn slås ikke bare for Murphey og sig selv, men for prin-
, : pet om at folk selv må have lov at bestemme, hvilke kæ-
.':r r de vil have inden for deres egne fire vægge. Også selv
:'. de bor til leje.
\len lov er lov. Uanset hvor fjollet og forældet den vir-

: ::. Og når man ikke må have kat, så må man adlyde og af-
. e sin bedste ven. Ellers bliver man sat på gaden og må va-

.:rondere.
\lurphey var bare en lille killing, da Jytte i juni 1984 tog

: ,,m til sig. Han avancerede hurtigt fra fodenden til hoved-
: rden, og Jytte fornemmedg at killingen havde valgt hen-
:e ril mor. Hun havde aldrig før ejet en kat og var overra-
:r.3r ovet så vidunderligt et dyr den var.

- Jeg er ikke vokset op med dyr, og jeg var ikke klar over
:, rrr&r1 kunne knytte sig så stærkt til sådan et lille dyr, siger
.' . :te. Men jeg bliver mere og mere glad for den kat, for hver
:rg der går.

Vi bliver mere og mere knyttet til hinanden. Jeg vil aldrig
,le den kat aflive. Aldrig.

Selv om det har været meget belastende og meget utrygt.
\.1ine nærmeste venner og familie har stØttet mig. Men de

:.:rn for en kat.
En mand skrev og beklagedg at jeg havde tabt sagen.

\Ien moralsk havde jeg vundet«. Det havde han samlet
-.,derskrifter på i hele byen. En mand jeg slet ikke kender.

\Iange har sagt, det var godt, jeg gjorde det. Men jeg har
:.Ne giort det for at blive rost. Jeg synes ikke selv, det er
.,:rligt godt eller specielt modigt. Jeg har gjort det, fordi
.g ikke kunne andet. Det var ikke retfærdigt.

Jeg giver ikke op så let
le fleste mennesker afstår fra den kamp. De siger, de ikke
:.an klare det. Men jeg ville ikke have kunnet klare at aflive
::atter. Det ville have gået så meget imod min egen overbe-
...ning.

Jeg kunne slet ikke svigte den kat, som jeg selv havde ta-
;et til mig. Som ikke har bedt om at komms

Og så fordi der står en og siger »Nu skal du aflive den«,
,; en grund som slet ikke er noget som helst.

I 10 år havde Jytte haft kanin og marsvin og fugl i lejlig-
:eden. De havde været hendes søns dyr. Katten var hendes

Før Jytte havde der i tre år boet en ung dame med kat i
ejligheden. Alligevel spurgte Jytte viceværten, om det

_=jorde noget, Murphey var der. Det mente viceværten ikke.
Sa længe katten ikke generede nogen og ikke kom ud af lej-
-rgheden.

-A,lt gik godt indtil viceværten kom på kant med nogle an-
lre mennesker, som havde kat i ejendomskomplekset.
Prrncipielt var det jo forbudt og nu skulle det lige pludselig

håndhæves. Jytte og hendes kat røg med i købet.
Men Jytte nægtede at give Murphey sprøjten, da hun fik

fem dage til at beslutte sig. Ellers var det ud!
Men fem dage blev til flere års tovtrækkeri.
- Jeg gik hele vejen igennem med sagen til Landsretten.

Ikke for at være stædig, men fordi jeg ikke synes, man skal
give op så let. Det er rimeligt, at man får lov til at have et
husdyr, der ikke generer andre.

Hendq der flyttede ind i lejligheden, efter jeg var smidt
ud, havde fire marsvin. Det syntes jeg var meget morsomt.

Med en kat løber du altid ind i argumenter med børnenes
sandkasse. Med en kat, der bliver passet ordentligt, kom-
mer slet ikke i børnenes sandkasse

Landsretten tilkendegav i sommeren 87, at Jytte skulle
ud af lejligheden i løbet af 14 dage. Men da Jyttes søn gik
til eksamen i den periodg fik de lov til at blive boende til
det var overstået. På den måde kom Jytte til at indgå et for-
lig, som siden har ærgret hende. Hun ville gerne have ap-
pelleret sagen til Højesteret.

Så var Jytte boligløs. Hendes teenagersØn måtte flytte
ind hos mormoderen. Jytte fik tilbudt en lejlighed at kom-
munen, som hun ikke havde råd til at betale. Derefter »no-
get lidt slumagtigt« i et kvarter, som hun ikke ville byde sin
søn. >>Jeg mener ikkg man skal tage til takke med hvad som
helst, selv om jeg måtte være der indtil kattens død«.

- Det ville have været et kompromis, og så havde jeg r,æ-

ret lige langt og kæmpet forgæves. Det jeg kæmper for er,
at man skal have den ret.

Allerede før jeg blev boligløs, gik jeg op til borgmesteren
og spurgte, om det var rimeligt, at man blev sat ud sådan.
Han har selv dyr, men er så heldig at bo et sted, hvor man
ikke kan gøre det samme.

Og borgmesteren beklagede meget.
Jeg fik en masse sympati. Også fra byrådsmedlemmer-

ne. Men sympati hjælper mig ikke.
Jeg skrev også til boligministeren, men han henviste til,

at der ikke var noget at gøre på nuværende tidspunkt og be-
grundede med »De uansvarlige katteejere«. Jeg skrev tilba-
ge, at det var en dårlig begrundelse. Uansvarligheden fin-
des overalt.

Nu er det over et år siden, Jytte rØg ud. Det har ikke væ-
ret muligt for hende at finde et andet sted at bo, som hun
kan betalq og hvor hun må have kat, så hun bor stadig hos
venner og bekendte og meget hos sin farmor.

Hun står nu som nummer et til en lejlighed, hvor hun
heller ikke må have sin kat. Men mange andre i det kom-
pleks har også kattg så Jytte har sagt på boligkontoret
»Jeg tager katten med!«.

- Hvad siger de så?
- De siger ikke noget, for det er en dobbeltmoralsk for-

valtning. Der sidder utroligt mange mennesker, der har
kattg og de ser igennem fingre med det.

Det synes jeg heller ikke er rigtigt. Jeg synes sagen skal
frem i lyset, og så må det være sådan, at de mennesker, der
ikke generer andre med deres kat, skal have lov at have den.

Jeg kæmper ikke kun for mig selv
- Problemet er; siger Jytte at man stadig bruger de samme
standardformularer i lejekontraktet som før man over-
hovedet begyndte at have katte gående inde i lejligheden.

Mange steder stemmer man i beboerdemokratiets navn
om husdyr. Jeg synes ikke det er rimeligt, at fru Hansen i
nr. otte skal bestemmg om jeg må have en kat i min lejlig-
hed, som hun hverken ser eller hører.

Men jeg må gerne have krokodiller eller slanger. Jeg
kunne have haft et glas med giftige edderkopper, som der
er en reel fare ved. Havde jeg haft lidt mere ekstreme inte-
resser end en kat, så havde jeg stadig haft min lejlighed.

Jeg elsker min kat og vil ikke undvære den, men jeg er
ikke nogen ensom person, hvis eneste selskab er katten. Det
er der mange andrg der eq og det er også dem, jeg kæmper
for. Jeg kæmper ikke kun for mig selv, men for sagen.

5



I sidste nummer af Hvæssebrættet udskrev vi en lille kon-
kurrence, hvorledes JYRAK's fremtidige mærke for god-
kendt katteri skulle se ud.

Allg der har tilkendegivet sin mening, har stemt på nr. 1,

og redaktionen sender en bog præmie til Helle Thomsen,
Peder Skrams Gade 3 t.v., 9000 Aalborg. - Til lykkel

Vi takker for interessen, der er udvist om denne sag, og
JYRAK vil nu efter anmodninger fra medlemmerne tage
ud på besøg, for at godkende de omgivelser vore katte går
under.

Det valgte katterimærke vil komme til at indgå i et di-
plom, der udstedes i forbindelse med godkendelsen.

Desuden kan vi for kun kr. 95,- tilbyde vore medlemmer
en meget smuk messingplade til ophængning på dør, hus
eller lign. steder. Pladen har en diameter på 14,5 cm, og
tekst samt logo fremtræder i blå.

Nærmere oplysninger om godkendelse af katteri kan du
få ved henvendelse til Flemming Waldu.

JYRAK's messingpløde til ophæng
pd gadedør hus eller lign.

OPDRÆT AF PERSERE
i farverne: creme,/hvid, blålhvid,
blåtorti/hvid, harlekin og hvid.

AVLSHAN:
Int. CH. Nigajamis'Creme Opus
5, hvid,/cremeharlekin, I x BIQ 3

x NOM BIS.
Wurzburg 1989 - specialpris: Bed-
ste harlekin.
- Efter CH Sylvester von Have-
skerske x CH Galapagos' Ivori.
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CARNEGIE'S BEL AMI
hvid/creme harlekin.

HUNNER:
CH Bolette v. Iæerbeck, 5 x BIO,
4 x NOM BIS.
CH Lulu v. Burse (Tlzsk import),
4xBIO, I xNOMBIS.

Linda Kærlev
Ahlefeldtsvej ll
5230 Odense M
Tlf.: 65 91 62 60

Dejlige perserkillinger til solg
netop nu!
Hankat til øvlstjeneste.
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JYRAK's Katterimærke
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Orersat af Dorte Kaae med tilladelse af forfatteren til at
:ringe artiklen i Hvæssebrættet. Første gang bragt i >jThe
Black and Foreign Blue CAI Society Newsletternr.21989.

Sort og blå er to af de fire grundlæggende pelsfarver,
.,i oraf de to andre er chokolade og lilla. At dette er således,
.:an fastlægges ved at observerg hvor ofte disse farver fore-
{ommer indenfor de forskellige racel uanset hvor meget
i:attene end måtte være forskellige m.h.t. pelskvalitet og
..' pe Har du nogensinde tænkt over, hvordan farverne er
:;stået?

Kattenes oprindelige pelsfarve er makrel- eller stribet
."bb1; og derfra er alle de andre farver fremkommet ved
:iutation. En mutation er den biologiske proces, hvorved
:er sker små forandringer i arveanlæggeng og som giver
:.u1ighed for genetiske variationer. Arveanlæggene ligger i
-.-:omosomerne og forandringerne påvirker generng som

_:ger i kromosomerne som perler på en snor.
Farven på den vilde kat er agouti (tværstribning af det

::kelte hår) med et tabby mØnster ovenpå. Hvis man tager
,ob1'mønstret væk, står man tilbage med den agouti pels-

"rrg den som naturen er fremkommet med, i form af
.:rssiniermønstret. Agouti er faktisk pattedyrenes ca-
:-.ouflagefarvg og det er derfor meget få, som ikke har det.
iabbymønstret ses som et ekstra mØnster, der hjælper kat-
.;r, når den lister ind på byttet.

Hvis et agouti hår studeres nøjg vil man opdagq at spid-
::n er sort, fulgt af et smalt gult bånd, derefter sort igen,
: -rrr torer ud til skifer blå længere nede på håret, indtil det
:: meget lyst tæt ved roden. Det er kombinationen af sort
,pids og gule bånd, som udgør det karakteristiske plettede
_:rå i den agouti farve.

Den sorte kat adskiller sig fra den agouti ved, at den
:rangler de gule bånd på hårene. Hårene er sorte i toppen,
:ren toner langsomt ud til lysere og lysere nuancer af skifer
;ra ved roden. Eftersom kun spidsen af håret normalt kan
:es på katten, vil farven forekomme sort. Der må stryges
:lod hårene, for at den blålige farve på underpelsen kan
.:emkomme.

Den sorte farve er opstået som en mutation i genet for

'_:outi. Det mutante gen er kendt som non-agouti eller
self«. Forandringer i genet, har resulteret i en elimination

: i det agouti bånd. Forandringen er nedarvet recessivt (vi-
_rende) i forhold til det originale agouti gen. Det betyder, at
-'n parring mellem en agouti (i form af en tabby) og en sort

Amadeus og hons plejeåror Philip. Er vi ikke kære!

kat, kun vil give agouti (tabby) afkom, Hvis dette afkom
parres med hinanden (søskendeparring) vil afkommet give
tabby og sort i forholdet 3:1. Sort til sort vil kun give sort.

Normalt er de pigmentkorn, som producerer den sorte
farvg lige store og tæt pakkede i hårcellerne. Der er dog op-
stået en mutation, som forstyrrer farvekornenes fordeling.
Under mikroskop kan det ses, at farvekornene forekom-
mer i tætte klumper, adskilt af mellemrum, i hvilke der er
meget få eller ingen farvekorn. Resultatet er en fortynding
af pelsfarven, som for det menneskelige øje forekommer
som værende skiferblå.

Det mutante gen er kendt som blå fortynding og nedar-
ves recessivt i forhold til genet for normal farvekornsforde-
Iing. Det betyder, at fortyndingsgenet opfører sig nøjagtigt
som non-agouti-genet. En parring mellem en sort og en blå
kat, resulterer i sort afkom, men den blå farye vil dukker op
i 2. generation. *) En blå til blå parring vil kun give blå kil-
linger. Hvis en parring mellem sort og blå giver blå afkom,
betyder det, at den sorte er bærer af det blå gen.

Resume: Den sorte farve produceres af genet, som fjer-
ner det gule bånd fra et agouti hår, og den blå farve produ-
ceres af genet, som får pigmentet til at klumpe sammen.
Blå farve er recessivt i forhold til sort, hvilket betyder, at
enhver person, som har sat sig ind i elementær genetik let
kan forudsige udfaldet af parringer mellem de to farver,

Article (c) copyright Mr Roy Robinson, 1987.
*) Hvis der endviderefindes genfor chokolade pd begge si-
der, kan der også komme lilla killinger. DK.

Udstilling...!!!
Hvilken farce og postyr
om så mange kæledyr.
Vi bli'r løftet op og ned -
hvad er det, som vi skal se.

Nu jeg havner på et bord,
alle folk de star og glor.
Jeg bli'r ganske flov og bleg -
som den mand der befamler mig.

I mit bur, bag mit gardin
er jeg ved at dø af grin.
Se den mand med næse stol
hvem mon er hans far og mor.

Anna grintg er du trist,
hvorfor har du intet spist.
Skal vi ta' en lille leg,
kom og put dig ind til mig.

»»Tbotsie<<
- Cqroline Felis Andsx
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Amadeus. Opdrætter: Karen Rstzer.

Sort og blå pelsfarYe
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Det U(t)rolige forar
I sidste nummer af Hvæssebrættet fortalte jeg om, hvordan
udstillings-»ræset« havde forandret os. Jeg fortryder mit
»ak« i overskriften, for der var faktisk ingen grund til at
sukkg tværtimod.

Selvfølgelig er der ting, der må ofres, når galskaben gri-
ber en. Det er svært både at være bortrejst og samtidig
prøve at dyrke de tidligste og flotteste blomkål i drivhuset,
så det og meget andet havearbejde kom i anden række eller
meget længere nede, for det at skulle rejse til mere end et
land på udstilling og samtidig tænke på, hvilke lande man
skulle rejse igennem og hvad de alle disse steder krævede af
vaccinationer og sundhedsattester for katten kræver virke-
lig sin mand (og kone med, naturligvis).

Hvor er det besværligt, at den slags ikke er standardise-
ret - hverken med hensyn til udformning eller tidsfrister -

og hvor virker det latterligt, at en praktiserende dyrlæ_ees
stempel og underskrift skal bekræftes af veterinærdirekro-
rate! men som ansat i det offentlige system er jeg vel nødt
til at tro på, at der er mening med bureaukratiet, ellers be-
tvivler jeg jo også min egen jobmæssige eksistensbererri-
gelse.

Dyrlægen var heldigvis fleksibel, så alt levede op tr1 de
stillede krav, så var det bare videre til næste punkr - trans-
porten.

Mekanikeren overbeviste os faktisk om, ar efrer et olie-
skift skulle vi regne med, at en bil, der kun r ar r ed ar pas-
sere de 100.000 km egentlig var i sin bedsre a1der, og r,el
hjemkommet må vi erkende, at de var rigtigr, den gjorde
overhovedet ikke vrøvl over det vi bød den, og det ,,.ar ellers
ikke småting, hverken med hens-vn til motorr,ejskørsel eller
bjerg-do.

Så var der os selv at tænke på, der skulies bruges lidt rest-
ferie og afspadsering, samt lægges lidt opgaver over til ven-
lige kolleger - og så skulle junior have ekstraordinært fri fra
skolg men alt lykkedes uden problemer. Og hvad så?

Bekræftelse på vore tilmeldingerl Vi havde ikke forven-
tet rent tidsmæssigt at kunne modtage bekræftelser fra
Øslrig, men de kom. Jugoslaverne hørte vi intet fra, vi
måtte slå os til tåls med, at Bente og Leif Henriksen, der
også skulle deltage, havde en generel telefonsisk bekræf-
telse, men pyt, vi skulle jo også holde ferie.

For første gang skulle vore øvrige katte passes af frem-
medg det klaredes heldigvis af en forstående genbo, som
siden har måttet »tåle«, at når hun besøgte os, forventede
katteng at nu kom hun for at fodre dem og snakke lidt, og
det var selvfølgelig ikke det værstq der kunne ske.

Yi havde jo Øvet os i forvejn, så nu vidste vi ligg hvordan
sadan en køretur skulle gribes an. Start lidt før midnat, så
r i kunne nå en ordentlig strækning, mens der kun var mini-
na1 rrafik - og det kom også til at passe. Ved middagstid
:asserede vi den østrigske grænse og kunne nu, efter det
na1 r i havde sat os (Spital) tage det afslappet resten af da-
:... mens vi nød sceneriet og de enorme tunneller, vi måtte
.:a:nem.

Orernatninger var ikke forudbestiltg rejsen foregik u-
;::1-c: sæsonen, så vi var overbeviste om, at vi sagtens
'-.:;: Iogi undervejs, og det holdt stik. Vi følte os utroligt
;:';, 'rehandlet de fire forskellige steder vi var indlogeret
-. , j.: :u:en o,s s)'ntes virkelig, at vi fik noget for pengene.

D:, nesr interessante for bladets læsere er vel nok at
- .'r:' r..-,r:.tillingerne:

: "-:., Pl:icroz. hvor vi dels konstateredg at vores tilmel-
: .,: ,:: : .:;en. deis landt ud af, at gebyret skulle betales

:: .; ...;:a lder ear lidt vekselproblemer). Udstillingen
- :-l : . :.. :..-. der ellers anvendtes til småskibsbygning, så

- :: ::.- . ;: ;.: Jgsa, Publikum manglede der i hvert fald
. r : - -: , =..::: ..n:elthen ind, selv efter normal lukketid
.-::=: .:.... ..,_::;s Je: stadig billetter ved indgangen, så
::. l:.: :::- --. ::.a,.æ:e: en kaSSe-SUCCeS. At det Så knif-

kede på andre områder kan ikke bebrejdes arrangØrerng
dels manglede de jo erfaring og dels havde de ikke indfly-
delse på, at kun 2 ud af 4 dommere mødte til tiden, num-
mer 3 kom med flere timers forsinkelse grundet autoulykke
med tilhørende trafikprop på den italienske autostrada og
den sidste kom aldrig, fordi flykontrollen i Italien havde
valgt at strejke. Stor forvirring - omfordeling af kattene og
overarbejde til dommerne.

Udstillingerne i Laxenburg henholdsvis 29/4 ogl/ 5 såtvi
virkelig frem til, fordi vi havde hørt rosende omtale af tidli-
gere arrangementer.

Da vi var blevet indkvarteret i nærheden (30 km væk)
vi11e vi om fredagen prøvekøre strækningen og finde den
endelige lokalitet. Forgæves - ikke et skilt, der fortalte os,
hvor der næste dag skulle udstilles, og ingen af de menne-
sker, vi tilfældigvis spurgte, kendte til det, derimod kunne
de fortæ1lg hvor mandagens udstilling skulle foregå. Den
eneste lokalitet, der bar navnet »Gutenhof« var en lille re-
smurant foran campingpladsen, og det kunne vi simpelt-
hen ikke få til at passe med vore forventninger; men rigtigt
r,ar det, konstaterede vi næste morgen, da var vejviserskil-
tene sat op, restauranten ryddet - og det er nok ikke over-
drevet at sigg at hvis der blot havde været 6n kat mere til-
me1dt, vil1e der ikke have været plads nok, så trangt var der.

Til gengæ1d må vi sige, at mandagens udstilling dupe-
rede os. Den foregik i salene til et rigtigt slot med store
flotte prismelysekroner og hvad der ellers hører sig til, og
som ved de foregående udstillinger måtte vi overvære en
helt fantastisk publikumstilstrømning. Der var simpelthen
perioder, hvor brandvagterne lukkede dørene for publi-
kum, så kunne de komme ind i små hold, efterhånden som
andre forlod udstillingen.

Så fik vi jo også lejlighed til at finde ud af, at vi jo abso-
lut ikke var de eneste rejselystne danskere. Bente og Leif var
også med her og derudover traf vi nok 4 hold mere.

Og katten - først og fremmest har den sjmpelthen nydt
turen, aldrig har den tilbragt så megen tid med os eller fået
så megen opmærksomhed, så var den ikke en krukkg så
blev den det i hvert fald, vore huskatte er absolut ikke i tvivl
om, hvem det hele skal dreje sig om nu. Resultaterne: se
venligst Championgalleriet.

Os selv - vi er parate til at gøre det hele igen - ikke for at
jagte CACE, det orker vi ikke, for nu vil vi først og frem-
mest prØve at få killinger, men en sådan er vi klar til at tage
turen med, hvis den viser sig egnet, for der er nu alligevel
noget med de her kattefolk og -udstillinger, der trækker.

Horsens 25/7 1989
Erik Andersen

Carnegi6s BelAmi & Eetlina r Iæerbeck.
Ejer: Lindø Kærlev, Ahlefeldsvej ll, 5230 Odense M.
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FIFe's GF den
26.-27. maj 1989
af Dorte Kaae

I år, hvor det er 40 år siden, at FIFe blev dannet, blev gene-
ralforsamlingen afholdt i Wien. Det var den østrigske klub
ØVEK, der stod for den godt arrangerede og vel tilrette-
lagte GF.

Den24. og 25. var der møde i henholdsvis show- og dom-
merkommisionen, hvor forslag fra medlemslandene blev
behandlet. Møderne var åbng således at alle havde mulig-
hed for at overvære dem og kunne komme med kommenta-
rer, hvis ens eget forslag blev behandlet. Man startede kl.
9,00 om morgenen og var først færdige mellem kl. l8 og 19,

så der var ikke megen tid til at lege turist i den østrigske
hovedstad. Grunden til, at møderne varede så længe,
skyldtes til dels, at alt, hvad der blev sagt, skulle oversættes
til engelsk, tysk og fransk.

Den egentlige GF åbnedes af FIFds præsident - Ir{oll.v
Oliver, der bød de 25 repræsenterede lande velkommen og
ønskede FIFe til lykke med de 40 år.

Der var i år valg til præsidentposten, og valgt blev Nloll-v
Oliver for 3 år. Som vicepræsident fortsætter B. Rettemund
(CH), som kasserer E. Steinhauser (A). Til generalsekretær
genvalgtes Reiny van Haeringen (NL) enstemmigt.

FIFe's forhold til CFA
FIFe s forhold til den amerikanske organisation CFA er det
seneste år blevet mere og mere anstrengt. Amerikanerne
ønsker åbenbart kun at samarbejde på deres præmissel for
at på den måde at etablere sig i Europa og få mest mulig
økonomisk gevinst. Efter nogen diskussion, blev det be-
sluttet at betragte CFA undenfor Nordamerika som en dis-
sidentklub. Dommerne fra USA kan derfor ikke inviteres
mere. Stamtavler på katte født i Nordamerika godkendes
stadigvæk. Det vedtagne træder i kraft med øjeblikkelig
virkning og gælder indtil næste GF, dog således at døren
holdes på klem, hvis CFA ønsker at forhandle.

Standardændringer
Standarden for Devon rex ændres, således at sætningen
»Nose with a strongly marked stop« slettes. I stedet for
indsættes »Very short nosg with the rounded forehead gi-
ving an impression of a stop«.

Standarden for alle røde og creme (incl. Rød/creme-
tabby og maskede) ændres således, at anmærkningen om
at pigmentpletter på næsen samt sorte knurhår var at be-
tragte som fejl, nu stryges.

Chartreux standarden revideres i henhold til den frem-
lagte franske tekst.

Hellig Birma blev godkendt i 6 farvevariationer, rød,
creme, brun-, blå-, chokolade- og lillatortie. Desuden revi-
deres Birmastandarden. Når den endelige standard bliver
udsendt fra FIFq vil den blive bragt i Hvæssebrættet.

Perser-standarden ændres m.h.t. stoppets placering, så-
ledes at det nu lyder: Stoppet skulle gerne placeres mellem
J-lnene. Stoppet må ikke placeres over den øverste eller un-
;er den nederste kant af øjet. Det er ønskeligt, at stoppet
p.aceres midt mellem den øverste og underste kant af øjet.

British shorthair godkendes i farverne shell golden og
.:aled golden.

Japansk Bobtail godkendes som ny race med opdrætsnr.
--!.

Desuien r ar der et par forslag om ny opdeling af Maine
Coone rg \orsk Skovkat. På opfordring afde danske spe-
:.:.::.;::tr :alte Danmark imod disse forslag, hvorfor de
, .- :-,..; _:e:lenarbejdet i dommerkommisionen. Der blev
: -- :- :.,:,= : . :. : :in ;i pa fstemning, som viste at 22 lande var

for en yderligere opdeling. Derfor inviteres de forskellige
lande til at komme med forslag.

Fra Norge ønskede man et nyt system til opdnætsnr. En
principafstemning viste, at de var flertal for et nyt system,
idet det eksisterende bliver mere og mere uoverskueligt.
Om nogle år hedder en sort perser måske ikke mere 1, men
Per n. Forslaget blev sendt i dommerkommisionen til vi-
dere bearbejdelse.

Udstillinger
I øjeblikket er reglen, at hankatte over 6 mdr. skal fremvise
attest på de har normalt udviklede testikler, altså hverken
mono- eller kryptochide. På forslag fra Danmark ændres
dette til l0 mdr.

Italien foreslog, at ejerne selv måtte bære deres katte op
til dommerne Dette ændredes til, at et land eller en klub
skriftligt kan ansøge FIFe om dette indtil næste års GF.

Steward certifikater skal indsendes til stewardens eget
land indenfor en måned. Klubben skal forsyne dommerne
med papirer og adresserede kuverter. Stewarden modtager
en kopi.

Tysklands forslag om at lave et FIFe World Winner Show
blev vedtaget. På denne verdens-vinder-udstilling kan kun
katte deltagg som det foregåend år har kvalificeret sig der-
tii. For ungdyr gælder, at de skal have været enten nomine-
ret, fået BIO, eller have opnået min 3 x exl. For voksne gæl-
der, at de også skal have været enten nomineredg opnået
BIO eller have titlen på min. Int.Ch. eller Int.Pr. World
Winner titlen må indføres på stamtavlen, så det kan ses på
alt fremtidigt afkom.

Det første World Winner Show finder sted i 1990 i Miin-
chen indenfor perioden marts-april. Denne periode for af-
holdelse af showet ligger fast hvert år. Endnu vides det ikke
hvilken dato Tlskland har valgt. I øvrigt har Danmark fået
tilladelse til at afholde showet i 1993, så kære opdrættere, I
kan godt begynde at kridte skoeng hvis I vil have en World
Winner.

Registrering
Kattg der i hjemlandet har fået RlEX-stamtavler, fordi de-
res opdrætsnr. ikke er anerkendt der, og som importeres til
et FlFe-land kan der stambogføres i LO.

Korthåret afkom efter Aby/Somali-parring kan stam-
bogføres på LO-stamtavle med tilføjelsen »VAR« uende-
ligt.

Nye medlemslande
Fra Sovjetunionen var der ansøgning fra 3 klubber - Fau-
na, Soyus og Cat Fanciers Club Federation of the Soviet
Union. Flere af de tilstedeværende delegerede havde delta-
get på udstillinger i Sovjet og anbefalede optagelse. Opta-
get blev fauna, idet der netop var ankommet kurerpost fra
Sovjets Ambassade i Wien, hvor det meddeltes, at Fauna
havde fået myndighedernes blå stempel til at danne sam-
menslutning (som FELIS DANICA) med navnet All
Union cat Club. Hermed godkendtes Sovjet som det 27.
land.

Der er en meget stor interesse for katteudstillinger i Sov-
jet. På en udstilling i Moskva sidste år var der 80.000 besø-
gende! !

Fra Australien søgte Cat Fanciers Association Inc. om
optagelse. Præsidenten anbefaledg at de ventede et år.

Godkendelse af en ny race
For at fåen ny racegodkendt kommer følgende til at gælde:
Præsentation af 3 katte af 5 på hinanden følgende generati-
oner. Desuden præsentation af l5 forskellige kattg som til-
hører 3 forskellige generationer af den samme race.

Præsentationen skal finde sted på een eller 2 internatio-
nale udstillingeq hvor flertallet af dommer og LO-kommi-
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: :: :iL slede. HVis præsentationen foregår over 2 ud-
.:: :i.ai det ske indenfor 6 måneder.

-': je: iørste gang, atjegdeltogienstorinternatio-
-.= .irned som FIFe's Generalforsamling. Som JY-

-... i :3præsentant var det utroligt spændende at være
.. Det var en hård koncentration fra morgen til aften,
;. ,rjorde også, at jeg så, at der var mange problemer
:re lande, som vi normalt ikke tænker over. Desuden

- 
- 
' :;r sig også andre ting end i vores egen lille andedam,
' 

- -: n undertiden synes, at der er nogen, der går i lovligt

. ,:: :& rn&ilgc »kattemennesker« er sammen i 5 dagg læ-
.,r også en del andre at kendg hvilket også må betrag-
r:i meget værdifult, idet en del erfaringer og meninger

. :..,sr is bliver udvekslet.
: :- socialt havde ØVEK gjort et stort arbejde for at

- - ,rii til en oplevelse at deltage. Eksempelvis havde de
' :.ret en teatertut hvor vi så CAIS - ja, hvad ellers! En
::. aiten blev vi kørt langt over imod Ungarn til Puszta-

: . h\ or der blev grillet fedt flæsk og tørt brød under
,.:re aftenhimmel. Senere blev der inden døre serveret

.-,:rg tykke pølser krydret med levende ungarsk folke-
, ", Som finale på dette års GF blev der afholdt Gal-
:'r på en utrolig smuk gammel Wiener Cafe.
v90 er det Sverigg der er vært for FIFe's GF, og jeg kan
.,nbefale alle, der har mulighed for at deltagg at de ta-

*rdste nyt!
. n lørste WORLD WINNER udstilling finder sted i

',1-nchen den28.-29. april 1990.

['i har modtaget:

Sladderspalten
Det meddeles hermed, at al aktivitet fra opdrættet Dan-
ihai (Carsten Frydenlund og Annemette Nielsen) m.h.t.
rpdræt og udstillinger indtil videre er indstillet p.g.a. posi-
::re ELIZA-tests (antigen).

Ved vor årlige kontroltestning d. 01.06.89 på 2 tilfældigt
.rdralgte kattg konstaterede vor dyrlæge, Jens Corfitzen,
rntigen hos begge katte. De resterende 9 katte blev testet d.
,-,'.06., og resultatet var 6 positive og 5 negative.

Derefter isoleredes de førstnævntg og efter yderligere
kontroltestning d. 01.07., der gav samme resultat som oven-
sråendg aflivedes d. 02.07 . flg. katte: Int.ch. Feline Svakra,
Ch. Dan:Ihai's Tabby Do-Do, Danjlhai's Eliza, Dan-
Thai's æ'Gypt Cat, Danllhai's Seal Gentle Man, Wasmut.
I\GEN bar synlige sygdomstegn ved aflivningen!

Karentæne ER meldt gennem »Perseren<< (Keld Mathia-
:en), og ALLE gøres opmærksomme på, at vi hverken kan
eller vil opdrætte eller udstille, før vort katteri af vor dyr-
Iæge er erklæret FElV-negativt, og dette kan tidligst ske ef-
:er 3 mdr. !

Det gøres ligeledes opmærksomt på, at evt. smitte ikke
overføres via mennesker! TVivlende kan henvende sig til
Cancerregistreret og./eller Rigshospitalet, som underteg-
nede har gjort.

Alle skal vidg at dette er den næststØrste sorg, der kunne
overgå os. Få forestiller sig nok, hvor utroligt svært det er,
at skulle tage afsked med sine elskede kattg og samtidig
gang på gang forklare to små børn(2 og4 år), hvordan tin-
gene hænger sammen.

Folks ulykke har altid, og vil altid værg visse menneskers
store interesseområdg men hvor ville det varme om hjertet,
hvis der blandt kattefolk bare var nogle få, der ville tage te-
lefonen og ringe til os, da vi i høj grad vil have brug for
stØtte og en skulder at græde ud ved. Tænk over det >>ven-

ner<<, for ingen ved, hvor ulykken rammer næste gang!
Til sidst en varm tak til Mogens Østerby, der, da sladde-

ren nåede ham, straks tog telefonen og ringede til os for at

få be- eller afkræftet, og som samtidig udtrykte sin medfø-
lelse Der findes trods alt kattemennesker med hjerte og
forstand på rette sted! 

venrig hilsen
Annemette Nielsen

Redaktionen vil med dette lille indlæg give udtryk for vor
store medfølelse over det skete med jeres dejlige katte.

Vi forstar jeres reaktion, og vil her opfordre til, at man
giver jer den støtte, som I uden tvivl har behov for. Man ved
aldrig, hvornår man selv får brug for en hjælpende hånd.

Med venlig hilsen
og på snørlig gensyn

Finn Laursen, red.

Kære Hvæssebræt!
Jeg må have luft og derfor dette brev. Jeg bor på landet ale-
ne med min perser Sofie. Når jeg ser alle de »gode« tilbud
om i>yndige<< killinger, der kan erhverves gratis, mindes jeg
min drengetid hos mine forældrg hvor vi altid havde kat.

Når den fik killinger, blev de for de meste druknet med
det sammg men kunne vi finde en familig der virkelig øn-
skede en killing, var vi lykkeligq da det jo var en oplevelse
for børn og voksne at følge en killings opvækst.

Da jeg blev ældrq blev det mig der skulle sørge for afliv-
ningen af de små væsner. Man var jo ikke klogere den gang
0930). Jeg besøgte en familie på landet, hvor de havde ladt
de søde små killinger leve. På mit spørgsmåI, om de ikke
skulle aflives, blev svaret: >>De æ da syn«. >1Ja«, sagde jeg,
>>men hvad så til vinter?« Det var altså i sO'erne. Jeg prøver
at forklare Sofig at det gælder om at blive født under det
rigtige tag. Hun er sterilisiseret, øremærket og får besked
en gang om året at møde til eftersyn.

Til gengæld er vi meget gode venner, der går lange ture
sammen og det er en fornøjelse at se, hvorledes hun let og
elegant springer op i bilen, når vi skal hjem. I disse skønne
sommernætter går hun på jagt og kommer med mindst to
mus hver nat. At sterilisation skulle have negativ virkning
på en kats opførsel, har vi ikke mærket. Og sikken lettelse
ikke at skulle fodre med p-piller.

De bedste hilsner fra
Sofie og Viggo Ludvigsen

rGrTEtflrutIG
Sort, kan afhentes gratis.

Kære Annemette
og Carsten

EFTERtYSl{IlIG
Er der nogen der savner
en beige/sort stribet kil-
ling, hvide bagpoter, hvid
hage. Fundet søndas den
:olz. på Styding i6sse-
plads.

HVEM VII HA'Eil
GARTIETII
Ægle, yndige perserkil-
linger, røde og sorte, sæl-
ges billigt.

IOTTEIflttIl{GER
Helt stuerene. kan af-
hentes snarest.

IGTTEIfltTIl{GER
kan afhentes gratis.

oyr



Svar til Sofie
og Viggo Ludvigsen
Kære Viggo Ludvigsen

Tak for dit indlæg til vort medlemsblad. Vi deler den glæde
med dig, det el at have.en trofast ven, som det er, at have
en kat, der altid trygt og frejdigt viser os sin tillid i det dagli-
ge. Mennesket kunne lære meget af den tillid, som dyrene
viser os.

Vi er helt enige med dig i, det beklagelige i, at vi dagligt
kan se de »gode tilbud« og gratis afhentning af kattekillin-
gel og opfordrer til, at skal man erhverve sig en kat, så re-
flekter på de annoncer, som katteklubberne indrykker i
dagbladene om søndagen, hvor der kan rekvireres killirige-
lister, der indeholder oplysninger om salgsklare katte i alle
mulige racer.

Med venlig hilsen
Finn Laursen, ansvh. redaktør

>>Sofie<<. Maj 1989 i Sov ved Avnøvig., som Dønmarksfør-
ste »>Dansk Skovkst<<.

Tips Yedrørende
løbegård!

Vi har modtaget:

Indsendt af Inge-Lise Andreosen

På billederne kan I se mine kattes løbegård. Den er 30 m'
stor og kattene har adgang inde fra huset via en tunnel gen-
nem døren foroven, og så er der hylder i forskellige højder,
så de gravide katte ikke skal springe for højt.

Til løbegården er brugt trykimpreneret stolper og grØnt
hegn I x I cm uden ståltråd i, da vi har erfaring for, at det
med tråd i hegnet er næsten dobbelt så dyrt. Det hegn vi
bruger har holdt i 13 år på den sidste løbegård.

Der er lagt ca. I m'? fliser til vandskåI, evt. madskål, hvidt
strandsand (pris ca. kr. 50,- ved afhentning). Løbegården
er lavet i en vinkel. Den venstre vinkel er hahkattens, så har
den altid mulighed for at have selskab og »snakke« med
evt. hunkatte i løbetid.

De har virkelig stor fornøjelse af at kunne være i så god
kontakt med hinanden. Der er også kattegræs i kasser, som
de har stor glæde af på flere måder, bl.a. ligger de og hygger
sig i græsset.

Pris for løbegården er kr. 4.000 + arbejdstimer (1 uge :
ca. 30 timer).

Skulle der være nogle, der evt. var interesseret i selv at
bygge en løbegård, eller evt. at se den vi har, er man meget
velkomne til at kontakte os på tlf . 74 42 94 56.

Monge hilsener
Inge-Lise Andreosen

Tak til Inge-Lise Andreasen for tips vedrørende løbegård.
Vi modtager og bringer gerne flere ideer om løbegårde.

Red.

I^rlrlrd Comish Rcx, opd. 33.
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Brev-
kassen

Læserbrev...
.' :: iejligt at modtage et katteblad, men efter JYRAK's
: - ::rsblåd nr. 2, er jeg mindst blevet ringet op af 10 per-
:: ier spørger, hvorfor jeg har udspredt sådan nogle

- r'--' r'!'gter om Winnie Sørensen. - Jeg ved, hvem Win-
. ).r:insen er, men jeg kender hende ikke.
: ., JYRAK's redaktør være venlig en anden gang, når' ., :, sådan nogle smudsindlæg i bladet, være venlig, at. . ,u1de navn på personen, så de ikke forveksles med en
-: f€fSOI1.

Venligst tak! Lis Nielsen, opdræt Kambyses

Svar til Lis Nielsen
.z.e Lis Nielsen
:-. s\ar på dit brev, hvor du beder redaktionen om, at
: ,: det fulde navn på personerne, der omtales i vort
::,emsblad, kan det oplyses, at indlægget fra Winnie Sø-
- ) 3n er bragt i sin fulde ordlyd. - Der er hverken lagt til el-
- 

. : -l kket fra i det materiale, som redaktionen har modta-
. - Det er beklageligt, hvis der er nogle, der tror, at det er
,.. ler er sigtet mod i det nævnte indlæg i nr. 2. Men du må
. : glemmg at der er et utal af borgere i Danmark, der har
::navnet Nielsen. - Dette er også tilfældet blandt JY-
rK's medlemmer.
\1aske var det en idd at kontakte Winnie Sørensen per-
:..igt, for at få evt. misforståelser ryddet af vejen.

Med venlig hilsen
Finn l,oursen, ansvh. reclaktør

Svar til Regina Raahauge
. edr. angrebet pd min beskrivelse
.t;t' PRA hos abyssiniere.
)et er synd, at du helt har misforstået mit indlæg.

\Iit sigte med indlægget var netop at kalde til kamp
.nod PRA, og slet ikke at være ligeglad. Husk imidlertid
ra, at de fleste racer har en eller anden »skavank« som er

' 
ærlig udbredt netop for den race. De fleste opdrættere hol-

ier bare mund med det, og så er der ingen der får ondt af
Jet, - så luset er jeg ikke.

Når du skriver, hvor synd det er for katten at have PRA,
:r jeg delvis enig med dig. Katten lider dog ikke mere under
det, end at ejeren vil håve meget vanskelig ved at afsløre
kattens skavank, også selv om hanlhun direkte forsøger at
afsløre sygdommen (se mit indlæg i Hvæssebrættet nr. l,
side 5).

Vil du forbyde mennesker med f.eks. sukkersyge at få
børn, idet denne sygdom også delvis er arvelig?

Ring hellere til mig, hvis du stadig ikke forstår mit ind-læe' 
,rrrnff'if;;xz\

Brummg julen 19E9.
Ejer: Karin og Ninø Hsnsen.

Creme Perserkilling.
Eier: Niels-Karl Jensen.

Bodwin. Opdrætter: Tbrben Laursen,
Ejer: Susanne Bugge.
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Fem sekunder efter billedet blev
taget, var musen smuttet væk. Men
Dokat var der stadig. Komplet fuldkost
uden tilsat farvestof eller andre over-

flødige ting. Og så er Dokat-serien katte-

nes egne favoritterl I en særlig, sprød

form, de bedst kan li'. Det er noget, vived.
For kattene har selv bestemt, hvordan
Dokat skal være.

Vi tilberedte mange slags fuldkost
kroketter. Hundreder af varianter med

forskellig smag og form. Og lod et stort
antal katte vælge frit iblandt dem. Langt
de fleste tog en afde tre varianteq du idag
fir under navnet Dokat.

Dokat giver din kat mere end fuld-
ki. nrrle n ernæring. For katten, er Dokat et

.::.ikrrt nråitid. som er særlig dejligt at

:,t:li tr:tde rne i,

Dokat, kærlighed og drikkevand er alt,
hvad du behøver, for at gøre din kat sund,

tryg og glad. Lad din kat prØve Dokat.

- alt hvad din kat behøver



Avlstjeneste q2

q2
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 4s.

Alle bestillinger skal være skriftlige og
betales forud.

PERSER
Hunky Elliot of Piem
Harlekin, Hvid,/sort, l2a H.
Far: Gr. Int. Ch. China Dragon

of Piem.
Mor: Energy Gossip of Piem.

Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Trf. 98 29 69 45.

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

Inger Marie Østergaard,
Grønnegade 3, Strandby,
9460 Farsø.
Trf. 98 63 63 36.

PERSER
Chanoucco v. Brettachtal
Chinchilla 10 SS.
Far: Int. Ch. Nonstop-JR.

v. Brettachtal.
Mor: Ch. Marie-Cecile

v. Brettachtal.
Annemarie og Per Loft,
Arhusvej 10, Stilling,
8660 Skanderborg.
Ttf. 86 57 23 31.

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

Rainbow Warrior.
Mor: Thbas Calypso Queen.
Jette Valentin,
Langbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Tlf.74 46 19 24.

PERSER
Shajlin's Elliot.
Rød 4.
Far: Int. Ch. Marco

of Valentinos.
Mor: Maydan-Shah's Ninetta
Ketty Brandt,
Sædding Strandvej 17,
6710 Esbjerg V.
Trf. 75 15 22 05.

PERSER
Eur. Ch. Andante af
Timanfaya
Lilla lc (13b).
Far: Blovstrød's Igo.
Mor: Afro af Timanfaya.
Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Tlf. 98 29 69 45.
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PERSER
Ch. Timmy on Tiptop of Piem.
Sort/hvid, l2a.
Far: Thbas Fat Freddy.
Mor: Ch. Hunky Dory

van Grebst.
Else Pedersen,
Krogårdsparken 39,
Smidstrup,
7000 Fredericia.

PERSER
Int. Ch. Galapagos' Magic
Moment
Hvid m. orange øjne 2a.
Far: Ch. Sylvester v.

Haveskerke.
Mor: Ch. Galapagos' Nøkken.

Leo Hymøller,
Thorstedvej 27,
9541 Suldrup.
Tlf. 86 65 32 41.

PERSER
Middelboes Hudson
Creme 5.
Far: Cr. Middelboes A-Kimbo.
Mor: Middelboes Berrie.

Else Skovsen,
Randersvej 30,
8870 Langå.
Trf. 86 4618 21.

PERSER
Høhenhoff's Ex.
Creme/hvid. 12a CR.
Far: Holl. import,

Dino van de Faiconcrest.
Mor: Ch. Bika's Nanie.
Britta Hald,
Græsvangen 367,
8381 Mundelstrup.
Ttf. 86 24 3140.

PERSER
Pelle af Dyssec
Sort I (13b).
Far: Tfevmer's Artemis
Mor: Desiree af Dyssec.

Christa Madsen,
H. P. Hansensvej 3,
6400 Sønderborg.
Tlf . 74 42 74 77.

PERSER
Ch. Marquis de Sade van Grebst
Sort 1.

Far: Int. Ch. Blue Beau
af Sandfond.

Mor: Virak's Annisette.

Winnie SØrensen,
Gustav Wieds Vej 39,
8600 Silkeborg.
Ttf. 86 81 28 33.

PERSER
Oscillum's Kiko-Man
Creme/Hvid lZa cr.
Far:
Mor:
Ilse B. Stenskjær,
Skovhavevej 12, Ølsted,
8732Løsning.
Trf. 75 65 24 26.

PERSER
Int. Ch. Nigajamis' Creme
Opus 5 Harlekin.
Hvid,/creme |2aHcr.
Far: Ch. Sylvester von

Haveskerke.
Mor: Ch. Galapagos lvori.
Linda Kærlev,
Ahlefeldtsvej 11,

5230 Odense M.
Tlf. 65 9162 60.
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PERSER
Zakko's Mikro
Brå 3 (13b).
Far:
Mor:
Inge Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l,
6400 Sønderborg.
^ilf .74 42 94 s6.



PERSER
Yalther af Kambyses.
5, født 12.06.87.
Far: Kasper af Kambyses (5).
Mor: Mai du Nord (13).

Louise og Kim Staunskjær,
Bredgade 118,
5485 Skamby.
Ttf. 09 85 18 80.

COI]ot]RPOINTS
Simon af Stensgård
Creme Masket l3b CrP.
Far:
Mor:
Tiine Andersen,
Morup Møllevej 51,
7755 Bedsted Thy.
Trf. 97 94 54 28.

COIOURPOINTS
Int. Ch. Sergent Pepper
af Tamara
81å Masket 13b BP.
Far:
\ IOr:

R.uth og Ernst Thomsen,
\glimt 31,
r0l0 Egtved.
Trf. 75 55 36 56.

PERSER
Nigajami's Johan Sebastian.
12aBL., født ll.0'7 .87 .

Far: Ch. Sylvester
v. Haveskerke (l2aBL).

Mor: Galapagos GandY (13).

Louise og Kim Staunskjær,
Bredgade 118,

5485 Skamby.
Ttf. 09 85 18 80.

COII)URPOINTS
Ch. Chano de La Yal
Blå Masket l3b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

af Thmara
Mor: Fenja af Bardolino.
Inge Lise Laursen,
Lundgårdevej 4, Grumstrup,
8732 Hovedgård.
Tlf. 75 6619 91.

COII)URPOINTS
Ch. Ilrst Igor af Bardolino
Seal point l3b SP.
Far:
Mor:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslewej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Tlf. 97 57 45 59.

COLOURPOINTS
Ch. Misty Browns King
Blå Masket 13b BP.
Far:
Mor:
Ragnhild & Finn Poulsen,
Sommerlystvej 9, Floes,
8900 Randers.
Trf. 86 48 01 10.

COLOURPOINTS
Nebsagers van Dango
Blå Masket 13b BP.
Far:
Mor:
Annelise Pedersen,
Skowangen 25,
8722 Hedensted.
Ttf. 75 8919 05.

21

COI,OURPOINTS
Ch. Zakko's Choko Ekko
Chokolade Masket l3b CHP.
Far:
Mor:
Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj l,
6400 Sønderborg.
Ttf.74 4294 56.



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.
Ttf.7467 0176.

SIAMESER
Gr. Int. Ch. Dauphin van
Coppelstock
Blåmasket. 24a.
Far:
Mor:
Anne E. Olsen & Finn Dall,
Humlevej 2, Ustrup,
6500 Vojens.
Ttf.74 54 55 47.

HELLIG BIRMA
Charly U. D. Ttretebelle
Blå Masket.
Far:
Mor:
Karin Christlund,
Galgebakken Torv 7-12 A,
Galgebakken,
2620 Albertslund.
Ttf. 42 64 t2 82.

ABYSSINER
Int. Ch. Bellamy of
0ddershede
Vildtfarvet.
Far:
Mor:
Lene Oddershede,
Købmagervej 5, Storup,
8700 Horsens.
Ttf. 75 68 39 91.

SIAMESER
Salween Blue Henri
Blåmasket. 24a.
Far: Oberon v. d. Batjefs' Burcht.
Mor: Salween Blue The'resia
Stisse Leidith,
Østbanetorv 1.1.,
8000 Aarhus C.
Ttf. 86 1273 40.

BURMESER
Ch. Geridos Zosimos
27b.
Far:
Mor:
Palle Jæger,
Torupvej 49,
6800 Varde.
Tlf. 75 26 9s 09.

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

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

BRITISH SHORTHAIR
Int. Ch. Garfield af Akis
Sort 15.
Far:
Mor:
Hanne Oxenbøll,
Firkløvervej 13,
8800 Viborg.
Tlf. 86 62 81 89.

BURMESER
Int. Ch. Honesty v. Ashadjah
Creme27F.
Far: Int. Ch. Satoh Noble Knigth.
Mor: Int.'Ch. Lao-Ying Blauen

Palais.

Sterna Gilbg
Miltonsvej 21,
8270 Højbjerg.
Ttf. 86 27 t0 02.
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Fanacur = ormekru
Ittled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
lingsstadter af indvoldsorm,
ttrled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

lnformation på apoteket, hos dyrlægen og
hos Hoechst.
Panacur købes recePtfrit.

Hoechst Danmark A/S
lslevdalvei 110 2650 Rødovre
Telefon 42 91 26 22

Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

og æg af orm.

O bredspektret - udrydder a//e killingerns
væsentlige indvoldsorm.

O let at give - opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og bivirkninger

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

3

Hoechst @a
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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 Biq 7 x Nombis. IngridTia-
inen, Vestermøllevej 272, 8280 Trige
Tlf. 06 23 03 12.

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

Winnids
Perseropdræt af diverse fuldfarvede, bi- og tri-
colour. Avlshan: Ch. Marquis de Sade van
Crebst (1). Winnie Sørensen, Gustav Wieds
Vej 39, 8600 Silkeborg.
Tlf. 06 E2 2E 33.

Of Mobber
Perseropdræt i forskellige farver. Jens Chris-
tensen, Sandenvej 5, 9300 Sæby.
Trf. 08 46 94 04.

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

Graffity
Perseropdræt af flere farver. Speciale LILLA
& CHOKOLADE. Avlshan: Andante af Ti-
manfaya. Blandt de l0 bedste i Jyrak 1988.
Bente & Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Trf. 08 29 69 45.

Killinias
Perseropdræt af hvidg bicolou6 Tiicolour og
harlekin. Killinger lejlighedsvis til salg. Egen
avlshan: Master Frank V. Goldregen. Se under
avlstjeneste Henv. Jette Valentin, Langbro 10,

Blans, 6400 Sønderborg.
Ttt. 04 46 t9 24.

Carnegie
Dejlige perserkillinger - creme/hvid, blå/hvid,
blåtortie/hvid, harlekin og hvid. Frit opvok-
sede efter sunde udstillirigspræmierede for-
ældrg mange x Bio og Nom. Bis. Avlshan: se

»Avlstjenesten«. Linda Kærlev, Ahlefeldtsvej
11, 5230 Odense M.
Trf. 65 91 62 60.

COII)URPOINTS
Af Clipper
Colourpointopdræt i alle maskefarverne incl'
rød, cremg skilp.-msk. - Samt gode hydrider,
velegnet til colourpointavl. Killinger frit vok-
sende efter sunde velafbalancerede forældre.
Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6200 Aabenra.
Tlf. 04 69 85 51.
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Zakko
Specialopdræt af: Lilla, Chokolade i maske +
fuldfarvet. Jævnligt blå + brun + rød +
skildp.-msk. Inge Lise Andreasen, Sønder-
borg.
Ttf.04 4294 56.

de La Yal
Colourpoints i flere maskefarver, Lilla, Cho-
kolade Blå, og Brun. Killinger Iejlighedsvis til
salg. Inge Lise Laursen, Lundgårdevej 4, 8732
Hovedgård.
Ttf. 75 66 19 91.

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

Jebjerg, 7870 Roslev.
Trf. 07 57 45 s9.

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

Of Mobber
Colourpointopdræt i forskellige maskefarve4
samt hybrider. Jens Christensen, Sandenvej 5,
9300 Sæby.
Tlf. 08 46 94 04.

Miss Dittmer's
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver,
Nanna Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600 Silke-
borg.
Tlf. 06 85 11 50.

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

Miss Voss
Colourpointopdræt i forskellige maske farver.
Speciale tabbymaskede Killinger lejlighedsvis
til salg. Vita Voss, Bevtoftvej 8, 6520 Toftlund'
Tlf. 04 83 02 7E.

SOKOKE
Watamu
Opdræt efter Sokokekatten »Meliasana« lej-
lighedsvis til salg. Pris: 1500-2000 kr. Katten er
leukemi testet. Grethe Høigaard Jensen, Dra-
sebakken 272,5250 Odense SV.
Ttf. 66 17 37 08.

DEN HELLIGE BIRMA
Sofies
Specialopdræt af hellige birmaer i maskefar-
verne blå og brun. Hanne Sofie & Flemming
Sneum, Højvangs Parkvej 44,6700 Esbjerg.
Tlf. 05 12 11 20.

Gramroligheds
Eksklusivt opdræt af den hellige birma. Blå-
og brunmasket af fine norskg tyske, franske,
hollandske og danske linier. Lone Klein, Bøge-
dals Alle l, 5250 Odense.
Trf. 09 14 78 El.

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

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

Af Oddershede
Sorrel og vildtfarvede killinger lejlighedsvis til
salg. Opdrættet på tyske og amerikanske lini-
er. f,ene Oddershedg Købmagervej 5, Stou-
rup, 8700 Horsens.
TIf. 05 68 39 91.

Karolinekilde
Opdræt afvildtfarvede - sorrel og sølv - abyssi-
niere. Hollandsk import. porrit Clemmensen
og Ernst Jørgensen, Skrænten 41, Næsby, 5270
Odense N.
Ttf. 09 18 08 9E.

BURMESERE
Af Pegu Yoma
Opdræt afburmesere i farverne: brun, blå, rød
og creme Sterna Gilbe, Miltonsvej 21, 8270
Højbjers.
Ttf. 06 27 10 02.

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

Af Sibiboon
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg. Lene
Bang Sørensen, Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby.
Tlf. 09 42 17 s8.

Cha-chat
Opdræt af burmesere i farverne rød, creme og
torties. Killinger lejlighedsvis til salg. Jette
Fries, Pårupvej 25, 6933 Kibæk.
Tlf. 97 19 44 84.

CORNISH REX
Bodwin
Katten for den kræsne køber. Den ideelle fami-
liekat i lækre sarte farver. Susanne Bugge,
Kærlodden 7, 8320 Mårslet.
Trf. 06 27 28 19.

SIAMESERE OG OKH
Florcntine
Opdræt af brunmaskede siamesere. Gudrun
Thomsen, Klintebjergvej 5, 5450 Otterup.
Tlf. 09 E2 16 §8 el. 0E EE 31 88.
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J ax hara's
.-lpdræt af siam/orientalsk korthår i forskelli-
;: farver. Anne Lise Kaag Ingrids Alle 13,

:150 Odense SV.
Ilr. 09 12 52 91.

Orlando
-r:dræt af siamesere/OKH. Killinger lejlig-
..:lsi'is til salg efter egen hankat. Farve 24a.
i;:r1 og Roland Btthnlein, Hermodsvang 8,
^: .E Vojens.
T i, 01 54 26 22.

..rlween Blue
i .nesere24a, 24bog24c OKH: Havana, blå,
..:ndel, ebony. Siisse Leidita Østbanetorv
. . 8000 Arhus C.

T]f, 06 12 73 40.

h lingeskov's
. ::,'ralopdræt af brunmaskede siamesere. Im-

':r Export: Sverigg Holland, Belgien, Fran-
, ::_:. Ungarn og Tyskland. Bestillinger på kil-
.::ger modtages. Kis Østerby, Klingeskov 13,

:.i50 Otterup.
Tlf. 09 E2 18 44.

Pegasus
)pdræt af orientalsk korthår, siamesere og

..LIdfarvede havana, lavendel, blå og ebony.
i'.lne Krogsøe, Jægerlunden 7, 5492 Morud.
I rf. 09 96 53 33.

.{llegretto
Opdræt af hel- og tabbymaskede siamesere i
liverse farver. Enkelte OKH. Jytte HjoThplov,
Kirkerupvej 16, Kirkerup, 4000 Roskilde
Trf. 02 38 71 96.

OKH kuld.

Katteejer: Vis hensyn!
- også for kattens skyld... ! ! !

Husk!
- At dyrevenner ikke må være med til at forØge bestanden

af hjemløse katte.
- At der er alt for mange hjemløse katte, det hutler sig igen-

nem deres triste katteliv - præget af sult og kulde.

- At det er gammel overtro, at katten er »sin egen« og kan
klare sig selv.

- At det også er gammel overtro, at neutraliserede katte
bliver fede og sløve.

- At neutraliserede katte er harmoniske dyr, det knytter sig
tættere til deres ejere.

- At alle fortjener et hjem - ingen katbør være hjemløs.

- At lade katten øremærke - det giver katten identitet.

- At øremærkede katte kan komme i sygekasse. Rekvir6r
Dyrefondets pjece.

- At katte ikke er sikre i trafikken - alt for mange bliver kørt
over.

- At rekvirere Dyrefondets pjece »Efterlysning af bort-
komne katte«.

- At mange katte lever gode og sikre katteliv uden at strejfe
rundt.

- At ikke alle naboer og genboer kan lide katte.

- At flere og flere katteejere ønsker at holde deres dyr på
egen grund - af hensyn til kattens sikkerhed og deres egen

tryghed.

Ved tilmelding til JYRAK's udstillinger vil det være en
stor hjælp og besparelse for vores klub, hvis du vedlægger
en frankeret svarkuvert til brug for returnering af bekræf-
telsen.

Tips ved udfyldelses af tilmeldingstrlanketter
Når du udfylder tilmeldingsblanketter, vær da rar at
skrive enten med blokbogstaver eller på maskine Det kan
nogle gange være meget svært at gætte, hvad der står, og
alle erjo interesseret i, at netop din kat står rigtigt opført
i kataloget - ikke mindst dig selv.

Det er for øvrigt alle tiders idg når du første gang kat-
ten tilmeldes, får maskinskrevet tilmeldingen eller skrevet
den meget tydeligt, men undlader at udfylde sted, dato og
klasse. Derefter kopierer du denne blanket i et passende
antal. På den måde har du altid en blanket parat. Det spa-
rer dig for en masse arbejde, og den som skriver katalo-
get, har en fair chance for at tyde tilmeldingen.

Dorte Kaae

Tilmelding til JYRAK's
udstillinger

TILMELOINGBLANKET TIL
UOSTILLING II

UoFYLDES iloELtcT pÅ MASKTNE
ELLER MED AEXBOGSIAVEB
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STUDIEKRE[)S-
NYT!

Æ
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STUDIEKREDS SALLING:
Så er vi klar igen, - dette er efterårsprogrammet:
6. sep.: Kirby demonstration af Jan Høgh Pedersen.
4. okt.: Stambogssekretær Karen Marie Petersen fortæl-

ler om arbejdsgangen.
1. nov.: Hanne Sofie Sneum giver udtalelser til medbrag-

te misser.
6. dec.: Julehyggeaften.

Praktiske ting:
Mødestedet er Morsø Folkebibliotek, Algadg Nykøbing
Mors, benyt venligst indgangen bag Kjeldgård Sko og
Morsø Bank.
Mødetiden er kl. 19 til ca.23.
Mødedagen er den første ONSDAG i måneden.
HUSK at medbringe kop, kaffe og brød.
Der betales l0 kr. pr. gang pr. person.

Siden sidst vi var sammen, er vores studiekreds blevet
udvidet. - Vi siger hermed velkommen til ALLE!

Tilmelding helst 3 dage før til studiekredsens kontakt-
personer:
Connie Ladefoged, tlf.97 5'7 41 19, eller
Karen Mette Kristensen, tlf.97 57 45 59.

Alle er meget velkomne til disse aftener, også ikke med-
lemmer.

Ret til ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen

Karen Mette Have Kristensen
NB! Vi glæde os til at se så mange som muligt disse aftener!

Studiekredse:
Frederikshavn:
Norma Hassing,
tærvej 7,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 98 4213 18.

Åtborg:
Dorte Kaae,
Esbjergparken 5,
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 ls 93 18.

Silkeborg:
Lotte Laursen,
Kalsholtvej l6a,
Svejbæk,
8600 Silkeborg.
Tlf. 86 84 64 34.

Århus:
Lise Damsgaard,
Søsvinget 31,
8250 Egå.
Tlf. 86 22 ss 6s.

Salling:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslevvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Tlf. 97 57 4s s9.

Sydøstjylland:
Magda Valentin,
Gl. Landevej 11, Erritsø,
7000 Fredericia.
Tlf. 7s 94 03 7 5.

Sønderjylland:
Elisabeth Stangg
Sdr. Vilstrup Bygade 14, l. tv.
6100 Haderslev.
Tlf. 74 58 28 01.
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Studiekreds-nyt!
. TUDIEKREDS SYDØSTJYLLAND
(]G VESTFYN:
Tirsdag, den 3. oktober:
- .:etik for enhver v. Annemette Nielsen.
'. i"redens kal Siameser.

Tirsdag, den 7. november:
. .:seren gennem tiderne. Udviklingen fra omkring 1920
'::m til i dag og videre ud i fremtiden v. Keld Mathiasen.
''lanedens kal Orientaler v. Annemette Nielsen.

Tirsdag, den 5. december:',..ebanko. 
Gløgg og æbleskiver. Hyggeligt samvær.

'.lanedens kat: Cornish Rex v. Per Wesner.

iTUDIEKREDS ÅNHUS:
I -.9 1989: Genetik. Del II. Foredragsholder: Dorte Kaae.

l-<'10 1989: Dommeraften v/ int. FlFe-dommer Hanne
Sofie Sneum. Thg jeres mis med og få den be-
dømtl
Yalg af studiekredsleder.

19/11 1989: Dyrlægeforedrag v/ Preben Mortensen fra
Tilst Dyrehospital. Emne: Infektionssygdom-
me og klamydia.

.3 /12 1989: Julehygge og videofremvisning.

Husk selv at medbringe kaffe/the og brød.

Pd gensyn! Lise Damsgaard

STUDIEKREDS FREDERIKSHAVN:
Søndag, den23. april 1989, afholdte studiekredsen en hob-
rvudstilling i Frederikshavn i Knud Uggerhøj's Automobi-
.er's lokaler, Søndergade 246, Frederikshavn.

Det blev en meget vellykket udstilling, hvor der blev præ-
senteret 60 racekatte. Ca. 1.500 publikummer benyttede
iejligheden til at besøge vor udstilling, der gav et flot over-
skud.

Kun takket være et stort frivilligt arbejde blandt studie-
kredsens medlemmer, kan det lade sig gøre at lave sådan en
udstilling, og vi vil da også her gennem bladet benytte lej-
iigheden til at takke varmt for det store slid og slæb, der
blev udført.

Vi vil også takke de engagerede >»dommere<<, [æne Kat-
tenhøj Lassen -ianghår, Flemming Waldu - semilanghår og
Paul Christensen - korthår, der gav udtalelser om vore kat-
tL.

Ligeledes vil vi her takke for de mange udsatte præmier,
som vi modtog, og kunne uddele til »de bedste katte«.

Tak til alle!

Studiekredsen indbyder til følgende arrangementer:

Tirsdag, den 2:4. oktober:
Opdræt - avl. Ny farver m.v. v/ Leif Henriksen.

Mandag, den 4. december:
Julehygge m.m. Vi får besøg af Hanne Sofie Sneum, inter-
national dommer for langhår og semilanghår.

Som I kan se, har vi været heldige at få velklassifiserede
folk til at komme herop og dele deres visdom med os.

Alle arrangementer foregår kl. 19,30 i Huset, Skolegade
8, Frederikshavn.

Der er gratis adgang. Kaffe / the med brød ir l0 kr. Alle
er velkomne!
Er du i tvivl om noget så ring til:
Kis Gammelgård, tlf. 98 42 05 l0 eller
Norma Hassing, tlf- 98 4213 l8 eller 98 48 44 08.

Kis Gammelgdrd og Normq Hassing
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Kattemad
Indeholder

ikke sojaproteiner
Techni-Cal kattemad vil appellere til selv

den mest kræsne kat. Det er udviklet til at
indeholde den fineste kvalitet af vigtige in-
gredienser, som vil være den bedste energi-
og proteinkilde til din kat. Techni-cal kat-
temad er behandlet med et velsmagende

lag, som katte ikke kan modstå.

Xarakteristiske træk
l. En overordnet ernæringsmæssig balan-

ce, der giver din kat den fuldendte kost,
uden at der er behov for at supplere
med noget som helst andet foder.

2, En god balance af aske og mineraler så-

som kalk, fosfor og magnesium for at
hjælpe til med at hindre stendannelse i
urinveje hos katte.

3. Ingen sojabønnemel for at afhjælpe en
bedre fordøjelse, samt at produktet får
en højere grad af velsmagenhed.

4. Kun den højeste kvalitet af fjerkræsfedt
for at underbygge den gode smag og give

din kat en skinnende pels. Techni-Cal
kattemad er alt, hvad man behøver til
ethvert stadium i kattens liv, fra den er

killing til den er voksen. Din kat vil få
et generelt bedre helbred og udseende.

Råd og fodring
Mæ-ngden aT Techni-cal kattemad, som

din kat indtager, kan varieres alt efter a[-

der, aktivitetsniveau og størrelse. Mæng-
den af foiier skal således tilpasses din kats

behov.

Voksne

Gennemsnitskatten vil indtage t/q til Vz

bægermål Techni-Cal kattemad om dagen.

Denne mængde kan lægges i en skål om

morgenen, så din kat kan spise som den

hart lyst til dagen igcnnem.

Diegivende hunkatte
Diegivende hunkatte bør have adgang til

Techni-Cal dagen igennem og skal have lov
tilat spise alt det, de har lyst til. Nedsæt ra-

tionen til det normale i afvænningsperio-
den.

Xillinger
Techni-cal kattemad kan gives til killin-

ger første gang, når de er seks uger gamle.

Killinger bør altid have adgang til mad.

Maden kan vædes lidt med varm vand eller
mælk for at hjælpe killingerne i perioden,

hvor de går over til fast føde. I 8 måneders

alderen skal de fodres som voksne.

Det er meget vigtigt, at din kat altid har ad-
gang til frisk vand.

Karakteristisk analyse

1

Råprotein
Råfedt ..
Råfiber .. .

Vand .....
Aske .....
Kalk ......
Fosfor ....
Magnesium

31,0090 min
18,0090 min
3,0090 max

12,0090 max
5,8090 max
0,9090 min

. 0,759omin
0,1090 max

Indhold
Ivlajs, fjerkræproduktcr, renset fjer-

kræsmel, majsglutenmel, slabiliseret fjer-
kræsfedt, fiskemel, ølgær, fo,Iorsyre, salt,

malet kalksten, L-lysin, D L Metionin,
cholinklorid, kaliumklorid, vitamin A, vi-
tarnin D3, vitamin E, menadion (K-vita-
min), vitamin Bl2, thiamin, riboflavin,
calciumapntothenat, nikotinsyre, pyrido-

xin, folinsyre, biotin, ascorbinsyre (C-

vitamin), jernsulfat, zinkoxid, kobbersul-

fat, manganoxid, kaliumiodid, koboltkar-
bonat, natriumselenit.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger, så

kontakt:

Klinge dynasty
Siriusvej 13. 8700 Horsens.
Ttf. 75 64 36 58

'"4tl
I rr]'

::#i
8kg
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TECNNI.CAL
KATTEMAT)
Indeholder ikke sojaproteiner
Techni-Cal kattemad vil appellere til selv den mest kræsne
kat. Det er udviklet til kun at indeholde den fineste kvalitet
af vigtige ingredienser, som vil være den bedste energi- og
proteinkilde for Deres kat. Techni-Cal kattemad er be-
handlet med et velsmagende lag, som katte ikke kan mod-
stå.

Karakteristiske træk:
1. En overordnet ernæringsmæssig balancq der giver De-

res kat den fuldendte kost, uden at der er behov for at
supplere med noget som helst andet foder.

2. En god balance af aske og mineraler såsom kalk, fosfor
og magnesium for at hjælpe til med at forhindre sten-
dannelse i urinvejene hos katte.

3. Ingen sojabønnemel for at afhjælpe en bedre fordøjel-
se, samt at produktet får en højere grad af velsmagen-
hed.

-1. Kun den højeste kvalitet af renset fjerkræsfedt for at
underbygge den gode smag og give Deres kat en skin-
nende pels. Techni-Cal kattemad er alt, hvad man be-
høver til ethvert stadium i kattens liv, fra den er killing
til den er voksen. Deres kat vil få et generelt bedre hel-
bred og udseende.

Råd og fodring:
Mængde af Techni-Cal kattemad, som Deres kat indtager,
kan variere alt efter alder, aktivitetsniveau og størrelse.
Mængden af foder skal således tilpasses Deres kats behov.

Yoksne:
Gennemsnitskatten vil indtage y4 til % bægermål Techni-
Cal kattemad om dagen. Denne mængde kan lægges i en
skål om morgenen, så Deres kat kan spisg som den har lyst
til dagen igennem.

Diegivende hunkatte:
Diegivende hunkatte bør have adgang til Techni-Cal katte-
mad dagen igennem og skal have lov til at spise alt det, de
har lyst til. Nedsæt rationen til det normale i afvænnings-
perioden.

Killinger:
Techni-Cal kattemad kan gives til killinger første gang, når
de er seks uger gamle. Killinger bør altid have adgang til
mad. Maden kan vædes lidt med varmt vand eller mælk for
at hjælpe killingerne i perioden, hvor de går over til fast
føde. I 8 måneders alderen skal de fodres som voksne.

Det er meget vigtigt, at Deres kat altid har adgang til
friskt, rent vand.

Karakteristisk analyse:
Råprotein
Råfedt ...
Råfiber . .

Vand ......
Aske......
Kalk.......
Fosfor.....
Magnesium

Indhold:
Majs, fjerkræsprodukter, renset ljerkræsmel, majsglu-
tenmel, stabiliseret fj erkræsfedt, fisk emel, ølgær, f osfor-
syre, salt, malet kalksten, L-lysin, D L metionin, ethoxy-
quin, cholinklorid, kaliumklorid, vitamin A, vitamin D3,
vitamin E, medadion (K-vitamin), vitamin B 12, thiamin,
riboflavin, calciumapntothenat, nikotinsyre, pyridoxin,
folinsyre, biotin, ascorbinsyre (c-vitamin), jernsulfat, zin-
koxid, kobbersulfat, manganoxid, kaliumiodid, kobolt-
kabronat, natriumselenit.

Nyt kattefoder
i Danmark

3l,00
18,00
3,00

12,00
5,80
0,90

Min.
Min.
Max.
Max.
Max.
Min.
Min.
Max.

Vo

Vo

Vo

Vo

Vo
olo

Vo

Vo

Techni-Cal Cat Food, som er Canadas mest solgte katte-
foder, forhandles nu også i Danmark.

Techni-Cal Cat Food er et lav aske - lav magnesium fo-
der, der er godkendt af den Canadiske dyrlægeforening,
som i dag har verdens skrappeste krav til godkendelse af
foder.

Disse Krav bliver løbende kontrollerede for at se om
standarden overholdes.

Da mange katte har problemer med urinvejssten over-
holder Techni-Cal Cat Food CVMA's krav, der siger:
1. Total mineralindhold (aske) ikke over 6%.
2. Magnesiumindholdet må ikke overstige 0,1090 og må

ikke være under 0,0590.
3. Magnesiumniveauet pr. 100 k-cal. af optagelig energi

må ikke overstige 20 mg.

Techni-Cal Cat Food indeholder ikke sojaproteiner, far-
vestoffer, tilsætningsstoffer eller kunstige smagsstoffer.

Techni-Cal Cat Food forhandles i, 1 kg, 4 kg og 8 kg's
poser, samt 396 g dåser.

Information: Dyrehandlere eller Klinge Dynasty.

0,7 5

0,10 Huskat. Ejer Tbrben Laursen.
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Dyrlægen skriver:

Yar det foderet, der slog
15-20 katte ihjel? - eller
var det fjeren, der blev til
5 høns?
En lørdag morgen i juli blev jeg i vores konsultation på
Tilst dyrehospital præsenteret for 2 perserkatte (en hunkat
på l1 måneder og en killing på 14 uger), fordi de begge i lø-
bet af natten var blevet totalt lamme på alle 4 ben. Kattene
lå som et par skildpadder med benene ud til siden, ude af
stand til at rejse sig, flytte sig eller sågar trække benene til
sig ved kneb i tæerne. Andedrættet var besværet (forment-
lig på grund af delvis lammelse af åndedrætsmuskulatu-
ren) og pupillerne var let forstørrede. Der fandtes der-
udover intet unormalt på kattene,- temperaturen var nor-
mal.

En detaljeret gennemgang af alt hvad kattene kunne
have været udsat for indenfor de sidste døgn til en uge gav
ikke mistanke om noget specielt - udover at samtlige katte
var begyndt, at få nyt foder for 3 dage siden. De fleste
havde haft lidt blød mavg hvad der vel ikke er usædvanligt
ved overgang til et nyt foder, men havde spist det med stort
velbehag. Det skal nævnes, at kattene kommer fra et katteri
med en meget høj standard af hygiejne, fodring og påpas-
selighed.

Diagnosen på kattene blev: Obs. forgiftning med nerve-
lammelsg og behandlingen blev derefter rent symptoma-
tisk. Indenfor veterinærsagkundskaben kender vi ikke til
specifikke lidelser, der akut giver lammelser hos katte. Det
eneste jeg umiddelbart kunne få mistanke til, var bakterien
Clostridium botulinum, hvis toxin (bakteriens stofskifte-
produkt) er naturens farligste gift, der forårsager det man
kalder pølseforgiftning (Botulisme).

Killingen overlevede og var varigt lam i bagpart og blære
(blæren måtte tømmes flere gange dagligt af ejeren) i ca. 4
uger; hvor en begyndende bedring oplyses, at være ind-
trådt. Hunkatten derimod levede kun ca.2 døgn. Den led
faktisk en kvælingsdød på grund af stærkt nedsatte mulig-
heder for at trække vejret som følge af den fremadskri-
dende lammelse.

Via den hurtigløbende telefoniske kommunikation, der
er katteejere imellem fremkom oplysninger om, at lig-
nende tilfælde med lammelser var set andre steder i landet,
og det forhold, at man alle steder fra oplystg at have fodret
med det nye canadiske kattefoder TECHNI-CAL, gav os
en stærk formodning om, at forgiftningsårsagen var at
finde i dette foder.

Den døde kat samt flere prøver af Techni-cal foderet blev
sendt til Statens veterinære serumlaboratorium, hvor man
i løbet af den forløbne måned er nået til et ret pauvert svar:
Ingen tegn på forgiftning, ingen tegn på virus- eller anden
infektion, ingen dødsårsag på katten! Foderundersøgelsen
viste udover fund afet par isolerede bakteriekolonier ingen
fund af toxiner (giftige bakteristofskifteprodukter) fra
bakterier (herunder clostridier, hvoraf en bestemt type for-
årsager pølseforgiftning; andre ting er foderet ikke under-
søgt for. Apropos pølseforgiftning ville den have givet
identiske symptomer som set ved ovennævnte katte. Ingen
af de almindeligt kendte gifte (fra planter, fra ukrudt- og
parasitbekæmpelsesmidler, fra tungmetaller, fra maling og
opløsningsmidler m.v.) giver lignende symptomer med
lammelser. Diverse kendte forgiftninger har mere eller
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mindre udprægede symptomer som opkastninger, diarr-
hog savlen, muskelsitren, kramper m.v..

Det har været en lang og spændt ventetid, hvor positive
såvel som negative svar fra laboratorierne afventedes,- og
imedens indløb oplysninger om lignende tilfælde andre
steder i landet - ja, efterhånden var rygtet, at 15-20 katte
var døde og et vist antal syge.

Nu er konklusionen, som ovenfor nævnt, kommet fra
Serumlaboratoriet, og alt løber tilsyneladende ud i sandet.
En stor veludviklet, velbygget kat er bare død uden årsag!
Ingen af alle de andre kattg der havde lignende symptomer
er sendt til undersøgelse. De få, det har kunnet ladet sig
gøre at få trediehåndsoplysninger om, er behandlet af lo-
kale dyrlæger bl.a. for at have været faldet ned - »have slået
ryggen« og lign. Tilsyneladende er de fleste katte i bedring
efter en vis lammelsesperiode på 4-6 uger.

Hvor står vi nu? - Har vi katteejere, der skjuler s1'_ee

kattg for ikke at blive »stemplet«, så de evt. udelukkes fra
at udstille eller avle i en periode? Er det hele en storm i er
glas eller glas foder? Vi har fra vores side forsøgt, at hjælp
katteiejeren med at få en diagnose med evt. dødsårsag
frem, hvilket alså ikke lykkedes (indtil nu!) - Kære katteej-
erg ved I derfor ))noget((, så kom frem med det.

Foderet TECHNI-CAL CAT FOOD er et nylig i Dan-
mark markedsført kanadisk kattefoder beregnet til såvel
killinger som voksne katte. Det har tilsyneladende en
meget ideel kattefodringsmæssig sammensætning og er
velsmagende. Det er udsendt fra firmaet Martin efter god-
kendelse af den kanadiske dyrlægeforening. Foderunder-
søgelsen her i landet og for den sags skyld også i moderlan-
det Canada har været rettet mod evt. fund af bakterier her-
iblandt pølseforgiftnings-bakterier (Clostridium botuli-
num), og resultatet blev, at foderet er fundet frit for
mistænkelige bakterier. Fodringsforsøg med samme foder
i over 3 uger på henholdsvis 8 katte (K.V.L.)bg 3 katte (T.D.)
og på mus i I uge (SV.S.) har ikke givet sygdomssymptomer
eller dødsfald.

Inkompetente formodninger om et virus som årsag over-
hører vi totalt, der er ikke fundet virus eller spor efter så-
dant i katten ved undersøgelser på Virusforskningsinstitu-
tet, og en virus-diagnose er nu engang ikke noget man hæf-
ter på en lidelsq hvis man ikke kan finde på noget andet.

Adam Christensen,
dyrlæge

Laboratorierapport
Afdelingen modtog den 16. ds. en prøve >ffechni-
cal cat food nr. 0959EE« til undersøgelse for ind-
hold af botulinumtoksin.

Ved podning med ekstrat af foderprøven er der
ikke pdvist musetoksiske elementer.

Ved anaiirob dyrkning fremkom ikke vækst af
toksinproducerede mikroorganismer.

Der er i den indsendte prøve således ikke påvist
botulinumtoksin og heller ikke Cl. botulinum der
under uheldige forhold kunne give anledning til
toksindannelse.

Et fodringsforsøg på mus hår foreløbig været
symptomfrit i 6 døgn.

P.L.V
B. Brest Nielsen



Specialklubber:
Burmeser & British Shorthair Klubben
Poul Christensen
Enghave 28, 9440 Aabybro
Tlf. 98 26 87 05

Silver Klubben
Ruth Brynnum
Søndervangen 60, 3460 Birkerød
Tlf.42 8l 0l 75

Dansk Abysinier og Somali Clum
Margit Hærslev
Lærkevej 6, 3550 SlangeruP
Ttf. 42 33 32 68

Russian Blue Klubben
Ann-Lis Lund
Mosebakken 15,2400 København NV
Tlf. 31 602105

Colourpointen
Winnie Andersen
Østergade 29, 3660 Benløse
Ttt. 42 t8 46 29

Norsk Skovkattering, Danmark
Dortemarie Kaplers
Rosenørns A116 16, 3., 1634 København V
Tlf. 31 35 87 70

Europerklubben
Charlotte Heiberg
Skolevej l, 8250 Egå
Tlf. 86 22 47 lt
Bicolouren
E. Mikkelsen
Albjergparken 27, 2660 Brødnby Strand
Ttf. 42 54 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

SASO, Specialklubben for Abysinier
og Somali
Tina Spendler
Ballerupvej 61, 3500 Værløse
Ttf. 42 48 25 87

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

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

British Shorthair
Lotte Borch (bestyrelsesmedlem)
Skovvænget 25, 3 480 Fredensborg
Ttf. 42 28 48 94

LICHOK, Klubben for Lilla & Chokolade
Flemming Sneum
Højvangs Parkvej 44,6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 r 20

Hvad er FIFe?
Af Lotte Borch

De fleste der har været medlem af en hovedklub bare kort
tid, er klar over, at der er en international organisation,
som Danmark er medlem af, via Felis Danica (Den danske
paraplyorganisation). Forkortelsen FIFe star for Federa-
tion International Feline. Organisationen blev stiftet i 1949
af Frankrig, Belgien og ltalien; og første formand (-kvin-
de) blev Madame Ravel, der deltog aktivt i FIFds arbejde
lige til sin død for lYz år siden, hvor hun var vel inde i
8O'erne Det var dog først i 1983, at FIFe blev officielt regi-
streret som organisation i Geneve.

Der har i de forgangne 40 år været skiftende formænd/-
kvinder, godt fordelt mellem de forskellige medlemslande,
som her ved sidste generalforsamling tæller 27 lande for-
delt over de fleste kontinenter. Desuden prØver man i FIFe
at holde gode forbindelser med organisationerne i Eng-
land og USA.

FIFe's bestyrelse pr. 28-5-89 ser ud som følger:
Formand: Mrs. Molly Oliver (San Marino).
Næstformand: Mr. Beat Rettermund (Schweiz).
Sekretær: Mrs. Elizabeth Steinhauser (Østrig).

1. The judges and L0-commission:
(Dommer og stambogsførerkomit6) som består af føl-
gende:
3 langhårsdommere (incl. Semilanghårsdommere): Mrs.
Aase Nissen (Danmark). Mr. Arvid Engh (Norge). Mrs.
Rita Conti-Fornare (Italien).
3 korthårsdommere: (incl. siam/OSH-dommere): Mrs. Sa-
bine Paquin (Frankrig). Mr. J. Kytlerova (Czekoslovakiet).
Mr. H.G. Scholer (Belgien).
3 medlemmer der har været/er stambogsførere: Mr. Beat
Rettermund (Schweiz). Mr. Steph Bruin (Holland). Mrs.
Alva Uddin (Sverige).

2. The Show Commission: (5 personer).
Udstillingskomit6:
Mrs. Reini van Haeringen (Holland). Mrs. Waltraut Satler
(Tyskland). Mr. Conti-Fornare (Italien). Mr. Marc Pohl
(Luxembourg). Mr. Herbert Steinhauser (Østrig).

3. The Disciplinary Commision: (5 personer).
Disciplinærkomit6:
Mrs. Molly Oliver (San Marino). Mrs. S. Arelli (Frankrig).
Mrs. Ank van Leeuven (Holland). Mr. Hans Lindberg
(Sverige). Mr. B. Mahelka (Czekoslovakiet).
-Den første tager sig af alle spørgsmåI, der drejer sig om

dommergerningen og modtager eventuelle klager over
dommere og behandler i første omgang klagerne, men i til-
fælde af klare overtrædelser af FIFe's regler, vil klagen med
kommentarer gå videre til disciplinærkomit6en, som så af-
gør eventuel strafudmåling.

Den anden komit6 tager sig af alle spørgsmål vedrørende
udstillingsregler og modtager også klager over eventuelle
brud på reglerne og i lighed med foranståendg videresen-
der dette til disciplinærkomit6en, hvis det er nødvendigt.

Den tredje har vi allerede placeret, som det strafudmå-
lende organg.

De tre komitder behandler også først de indkomne for-
slag fra de forskellige medlemslande til generalforsamlin-
gen og kommer med deres mening om forslaget til den
egentlige generalforsamling. Det er dog langt fra altid, at
komit6ens mening bliver den endegyldigg da alle forslag
bliver sat til afstemning under generalforsamlingen, og
deltagerne her har ikke altid den samme mening.

Det lader til, at der nu er tiltag til, at der skal komme no-
get konkret ud af FIFe i form af løbende informationer og
referater af møderng samt at man vil prøve at udgive en år-
bog. Hvilket nok ikke er nogen dårlig ide, da mange nok
sidder med et noget diffust indtryk af FIFe.
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r alle kattes ønskemåItid,..
Nagut Catnags er sund og varieret mad

i 3 lækre varianter, hvilket gøt, at selv den mest kræsne kat
vil elske dig, når du senrerer Nagut Gatnags

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

Nagut har mere end B0 iirs erfaring i fremstilling af kostprodukter til katte og hunde,
Det giver dig sikkerhed for enhøj kvalitet,

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

Nagut Catnags sælges kun hos dyrehandlere og specialforretninger.

Lobco Gruppen
Maglebjergvej 5 ' 2800 Kgs. Lyngby

02 88 26 55

dI*ml
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Udstillingskalender:
02/03
09/t0

SEPTEMBER

16/ t7

23/24

Yejle DK (JYRAK)
Hamar N (MJØSK)
Koblens D
(2 x I dag).
Jyvåskylå SF (PIROK)
St. Raphael F
Riva del Garda I
Wodzislaw Slaski PL
Arnheim NL
Biella I
Kecskem6t H
Kaiseraugst.fi ub.) CH (SSCPS)
Hillerød DK (Racekatten)
Kuopi SP (ISROK)
Rennes F
Wejchen NL (Mundikat)
Mexico City MX

24

OKTOBER
I Ostrava CSSR

Vicenza I
Bad Ischl (iub.) A (KKO)
Lyon F (Lyon Dauph. Savoie)

07 /08 Portimao P
Milano I
Forssa SF (Ery-syd)
Tirlin bei Wien A (OVEK)
(Nat.)

08 Luxemborg L
14/15 Enschede NF (Felikat)

Neuchåtel fiub.) CH (SFNJ)
Nyk. Falster DK (Perseren)
Wien-Oberlaa A (Ovek)
Karlstad S (KKK)

2l/22 Ikke fastlagt N (RORAK)
Warszawa PL (SHKR)
Ikke fastlagtF (CCdAquitaine)
Hanover D

28/29 Torino I
Marseille F

29 Leeuwarden (Nat.)NL (Felikat)

NOVEMBER
04/05 Nantes F

Hørsholm DK (DARAK)
Tønsberg,/Sandefjord
Barcelona E

ll/12 Toulouse F
Amsterdam NL (Felikat)
Esslingen D
Helsinki SK (SUROK)
Firenze I
Estoril P

18/19 Zirich CH (Ziiri-leu)
Limoges F
Budapest H

19 Arlon B

2s/26

DECEMBER
02/03 Giitersloh

La Clotat
Rom

03 Sehifflange
09/10 Luzern fiub.)

Maastricht
Ikke fastlagt
Madrid
Graz
Ikke fastlagt

Brno CSSR
Huizen NL (Mundikat)
Busto a,/ Varese I
Aars DK (JYRAK)
Celje Yu
Paris F

D
F
I
L

CH (KC Luzern
u. Z. Schweiz)

NL (Felikat)
N (BERAK)

E
A (OVEK)

F (CC Lyon
Dauph. Savoie)

t6/17

1990 . JANUAR
13/14 Modena I

Bruxelles B
Clermont Ferrand F
Wels A (OVEK)

14 Syd Finland (Nat.) SF (Surok)
20/21 Aschaffenburg D

Maastricht NL (Felikat)
Verona I
Ikke fastlagt F (CC Lyon

Dauph. Savr6)
27 /28 Ikke fastlagt A (6VEK)

Faenza I

FEBRUAR
03/04 Penerolo

Malmo
Ikka fastlagt

I
S (Sydk.)

F (CC Cote
DAzur)

sP (PTROK)
E
D

NL (Felikat)
cH (sFT)
A (KKO)

DK (Racekatten)
P
I

F (CC
d'Occitane)

t0/tt

t7 /18
24/25

Thmpere
Madrid
Offenburch
Veendam
Lugano
Kitzbtihel
Brøndby
Lisbon
Bologna
Ikke fastlagt

MARTS
03/04 Valencia

Forli
Herlev
Arnhem
Strassbourg
Salzburg
Helsinki

E
I

DK (DARAK)
NL (Mundikat)

F
A (OVEK)
SF (ERY)

JJ



Sand oob sand
imellgm.ooo
Sagt i al fortrolighed er det ikke småpe
- hvis man ikke skifter ud med tanke

ngeder løber ud med sandet
på økonomien.

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

Cassius, for katten!

@

KATTESAND

A/S Carl Fr. Mortensen
Lidemarksvej 50
DK 4632 Bjæverskov
Telefon 03 67 14 44
Oplyser nærmeste forhandler

''-§.r ':
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Import/Export:

Old Ladies and
Old Gentlemen:

Blue Caesar af Kinln - Hellig Birma - 13c BP.
Født: 1L5.1974.
Jeg lyder navnet Mikkel, og 15 år gammel er jeg alderspræ-
sident i vor storfamilig der foruden mig består af fire hus-
kattg en Main Coon damg tre Islandske Fårehunde og en
Norsk Buhund. Vi bor alle på landet ved Øster Hurup ved
Lene og Martin Toft.

IMPORT FRA USA:
Tigerflower Anonymaus 23 bl malg efter Ch., Gr. Pr. Ti-
gerflowers Fledermaus 23b1. og Dearabi Sherry of Tiger-
flower 23 Fa.
Opdrætter: Molly Mackenzie.
Ejer: Else Ærendal.

EXPORT TIL FINLAND:
Quality of Graffity. Opdræt 2b.
Opdrætter: B. & L. Henriksen.
Ejer: Jarnatihinen, Finland.

IMPORT FRA TYSKLAND:
Perser: Schinschia v. Maja Nemrac.
Mor: Bella-Bonita de Claveles.
Far: Harve v. Maja Nemrac.
Opdrætter: Maja Carmen Bartsch.
Ejer: K. og L. Donneborg.

EKSPORT TIL JUGOSLAVIEN:
Bellamis' Papageno. Rødmasket siam (32a).
Opdrætter: Dorte Kaae.
Ejer: Alexander Beccari.
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lAms33.

er ikke tilsat farvestoffer
er ikke tilsat aromastoffer
indeholder ikke sojaproteiner
belaster ikke nyrerne med giftstoffer
fremkalder ikke allergi/eksem,
med tilhørende kløe
har i utallige tilfælde kureret
ovenstående sygdomme
som regel kureiet diarr6 på a8 timer

DET BEDSTE DU KAN GøRE

nms33"

CATTOOD

53.
IMPORTøR

PET
FOOD

GAMMELSøVEJ 61

4760 VORDINGBORG
TLF. 03 34 00 77 (

@
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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.
Ttf. 08 38 08 96.

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

Lis Rhymer Friis,
Bøgebjerg 7,
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 05 10.

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

Derfor, kære venner, har Knud brug for et par ekstra
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
Ttf. 86 25 62 86

- og lav en aftale om et samarbejde.

Jeg ønsker at tilmelde mig killingeliste. Postgiro nr. 8'73 77 03

NEM og BEKVEM -
KLIP UD og SEND.

Klip Klip Klip Klip Klip Klip Klip Klip Klip

I
x-----

Afsender: BREVKORT

PORTO

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

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

kr.
kr.
kr.
kr.

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

Old girls og boys galleriet
Som noget nyt har redaktionen

tænkt sig, atptøve 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.

Pdforhdnd tøk. Udfyld venligst bagsiden tydeligt.

Til
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Udenlandske klubber
TYSKLAND:
l. DEKZV.e.V.,
Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
Tlf. 06121300016 eller 0306636395.
Postgirokonto: Frankfurt/Mun 56212/
60'7

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

HOLLAND:
a.Mundikat,

Cerda Tjerdsma
De Merel 19
NL - 9231 JJ Surhvisterveen
giro nr.: 2 35 86 97.
Tlf. 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 18.

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

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

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

HUSK RAB IESVACCINAIION !

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

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

JYRAK ANNONCER:
LEIF HENRIKSEN,
SULSTEDLANDEVEJ 33.
9380 VESTBJERG.
TLF. 98 29 69 45.

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

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

Private JYRAK-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
velkommen til at kontakte JYRAK AN-
NONCER.

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

Der er gode rabatter ved forudbestil-
ling og forudbetaling. Jyraks medlem-
mer betaler ikke moms, når de annon-
cerer som vate.

Am

kr. 850,00 pr. gang.
kr. 500,00 pr. gang.
kr. 300,00 pr. gang.
kr. 250,00 pr. gang.
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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-
lingsarbejde for medlemmerne.
I Nordjylland kan man henvende sig til:

Yvonne Larsen
Kornelparken 146
9310 Vodskov
Ttf. 08 28 63 41.

I Midtjylland kan man henvende sig til:
Inge Lise Laursen
Lundgårdevej 4
8732 Hovedgård
Tlf. 05 66 19 9t

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

5935 Bagenkop
Tlf. 09 56 t8 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.

LL
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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
S:32 Hovedgård
Tif. 75 66 t9 9t
Giro 8 73 7'7 03

Det koster kr. 50,- pr. måned for at
komme på killingelisten, uanset hvor
mange kuld man tilmelder samtidigt
i pågældende måned.
Tilmeldingsfrisf 25. i md.

Stamnavn
Registrering af stamnavn sker ved
lremsendelse af mindst 3 forslag til
stambogssekretæren:

Karen-Marie Petersen
Sønderballevej 24
Genner Strand
6200 Aabenraa
Tlf.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. 95,00
Stamtavler 3- 6 mdr. 135,00
Stamtavler 6-12 mdr. 175,00
Stamtavlekopil).. .. 215,00
Ombytningsstamtavle ..... 95,00
Ændring af han,/hun 40,00
Tiansfer 40,00
Stamnavn (forudbetales) . . . 250,00
Titelpåføring af aner 2) .... 25,00
Autorisationaf hankat 3 ... 70,00
Killingelistepr. måned..... 50,00
Reg. beviserO- 3 mdr. ..... 65,00
Reg. beviser3- 6mdr. ..... 90,00
Reg. beviser 6-l2mdr. .. . . . 115,00

OBS! OBS! OBS! Betaling
Stamtavlerekvisitioner vil fra 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.

L 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-
bogsføreq 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-
Ierekvirering, således at afkommet
herefter vil få opnåede titler påført
automatisk.

Gratis kokarde:
Hvis din kat opnår titlen Internatio-
nal Champion eller International
premier, er du berettiget til at modta-
ge en gratis FlFe-kokarde. Hvis din
kat opnår titlen Grand €ller Europa
champion/premier, er du også beret-
tiget til en meget flot FlFe-kokardg
som dog koster kr. 150,-. Alle disse
kokarder køber Felis Danica hos
FIFe til ca. kr. 150,- pr. stk. Hvis du i
stedet for at få en international ko-
karde gratis ønsker at få en Grand el-
ler Europa kokardg er du velkom-
men til at vente med at bestille den,
indtil din kat opnår denne titel.

Fremgangsmåden er følgende:
Når din kat har opnået en titel, tager
du en kopi af de relevante certifikater
og sender dem til stambogssekretæ-

ren. Få evt. samtidig påført kattens
titel på stamtavlen. Du vil herefter
modtage din kokarde. Der kan være
ventetid, idet den skal bestilles hos
FIFe. Herfra sendes den til Felis Da-
nica sekretæren, som videresender
den til stambogssekretæren. Først da
har du en chance for at modtage den.

OBS! OBS! OBS!

BUSTUR til Hannover
21-22, oktober 19E9.
Alle oplysninger hos:
HOLA-katteartikler,
v. Erik Larsen.
Tlf. 98 28 63 41.
Hurt ig ti I me ld in g a nbefa les !

Avlshanner
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. Kr,,n autoriserede
avlshanner kan ann6nceres i Hvæs-
sebrættet under rubrikken )ilil
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.
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JYDSK RACEKATTE KIUB
indbyder til

lnternational
Racel«atteudstilling i

AARS

Messevej - 9600 Aars

den 25.-26. november 1989

H,orftng

Si r uer

Skagen

Sæby

Åbent for udstillere:
Lørdag
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag . . .

kt. 07.oo-18.00
kr. 08.oo-17.00
kr. 07.00-09.00

§

Åbent for publikum
Lørdag
Søndag

kt. 10.oo-18.00
kt. 10.0o-1 7.oo

Y

Bemærk venligst:
Alle kattene skal være i deres bure senest kl. 09.30 lør-

dag og kl. 08.30 søndag.

Kattene kan overnatte i deres bure natten mellem lør-
dag og søndag.

Kommende JYRAK-udstillinger:
3113 - 114 - 1990: Randers. 1.-2.19 - 1990: lkke fastlagt

I
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HobIo

Randers



TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblanketter til
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 Aalborg Øst
Tlf. 98 15 93 18

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
fredag, den 20. oktober 1989.

H usk fra nkeret svarkuvert!

(lncl, 1 katalog pr. udstiller).

Kr. 160,- pr. kat.
Kr. 13O,- pr. huskat.
Kr. 190,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 måneder).
Kr. 2O,- ekstra, hvis katten også ønskes bedømt i enten

veteran-, pensionist-, opdræts- eller avlsklasse.

Ovenståendene udstillingsgebyr skal indbetales på JYRAK's
postgirokonto 5 OO 85 09 til
Elena Neumann, Fyrparken 364, 6710 Esbjerg V
samtid ig med tilm eld in gen.

[/ [/ I
I

D
I IDO STE:

JYRAK's udstilling den 25. o926. nov. 1989:

Ruth Ktihnel, Østrig (allround).
Arvid Engh, Norge (LH).
Elisabeth Torgersen, Norge (LH).
Karina Bjuran, Norge (LH-SLH).
Joel Attkiss, Holland (LH-SLH-Siam).
Marianne Kuipers, Holland (KH-Siam).
Per Borch, Danmark (KH).

Dommerassistenter: Stewarder er meget velkomne.
Skriftlig ansøgning til: Dorte Kaae.

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 søndag aften.

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

ANNONCER:
JYRAK ANNONCER:
Leif Henriksen, tlf. 98 29 69 45

Praktiske oplysnin ger:
Starntavle, kryptochidattest for hankatte over 6 måneder samt
gyldig vaccinationsattest skal fremvises ved indcheck. Vacci-
nation mod kattesyge skal være foretaget mindst 14 dage og
højest 2 år før udstillingsdagen. Katte fra rabiesramt område
skal være rabiesvaccineret i henhold til gældende regler.

Hunkatte, der ammer, eller hvis drægtighed overstiger 4 uger,
kan ikke udstilles. Killinger født efter 26. august 1989 kan
ikke udstilles.
Burmål: Enkeltbur: 70x60x60 cm

Dobbeltbur: 150x6Ox60 cm

Medbring: Burgardiner, tæppe vandskål, grusbakke, foder
samt ikke mindst GODT HUMØR. Grus udleveres på udstillin-
gen.

Ønskes flere katte i samme bur (dobbeltbur). skal dette tyde-
ligt anføres på de respektive tilmeldinger. Kort- og langhårs-
katte kan ikke anbringes i samme bur.

Afvises en kat i dyrlægekontrollen, eller såfremt dyrlægen
konstaterer en hvilken som helst sygdom på katten på udstil-
lingen, vil katten og alle andre katte fra samme udstiller blive

42

bortvist omgående. Hvis der på en kat påvises enten parasit-
ter eller tegn på parasitters tilstedeværelse, vil dette Iigeledes
medføre bortvisning.

Kun katte, der ved bedømmelsens start befinder sig i sit bur
med sit nummer om halsen, vil blive bedømt. Katte, som er
kunstigt forskønnet (farvet, bleget og lignende) og/eller over-
drevet pudret, kan diskvalificeres af dommeren. Aggressive
katte kan ikke bedømmes. Såfremt 2 stewarder ikke har kun-
net tage katten ud af buret, vil katten blive diskvalif iceret. Kat-
tene udstilles i øvrigt på udstillerens eget ansvar.

lngen kat må fjernes fra udstillingen iåbningstlden. dette gæl-
der også killinger, der sælges fra udstillingen.

Udstillingen og bedømmelserne afvikles i henhold til FlFe's
regler samt Felis Danica's tillægsregler. og BEMÆRK venligst,
at dommernes afgørelser er inappellable.

Vel mødt i Nordjysk Messecenter - Aars
Messevej - 96O0 Aars
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UDFYLDES TYDELIGT pA Masxlrue
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

lGttens navn:

Stambogsnummer:

TILMELDINGBLANKET TtL
UDSTILLING I:

den-/19

KATALOG NR.

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

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

Race

Fødl Han: Hun:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
't2.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

Opdrætsnr.: Farve:

Far: Opdr. nr.:

Mor: Opdr. nr.:

Opdrætter:

Ejer: Telelon:

Adresse: Klub:

Poslnr.: EY.

Antal tidl.
cortifikater

Dato:

CAC:

CAP:
CACIB:
CAPIB:

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

Sted: Dommer:

(Resten kan løres på bagsiden).

Ønskes i bur med: Opdr. nr.:

Opd11r,:

Undertegnede erklærer hermed at havs sal mig ind i gældande udstillingsregler og erklærer samtidig på lro og love, at katt€n ved tilstedeværelsen på udstil-
lingen ikke overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebeslemmelser vedrørende katts, dor or ellor har været inficeret al eller udsat lor
smitsomme sygdomme.

den 19

(egenhEndig und6rskritl)

UDIYTDE§ AT IIWETDEREiII UDFYTDES AF flMEMERENI UDFYTDES AT TIIMEMEBENI

Det bekræftes herved, at

(katt6ns navn)

er tilmeldt udstillingen i:

I

Denne seddet gætder som kvltterlng lor tilmeldelse lll udstillingen, nåt den er lorsynet med
klubbens slempel og er returneret til udstllleren.

Udfyldes med navn og adresse den 19
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Velkommen til en rigtig Himmerlands-historie!

Brug Motel Aars når du kræver det bedste.

. Nyt indbydende byggeri i spansk stil.
o Parkering lige ved døren.

. Alle værelser med telefon, farve TV TV 1-2,
radio og bad.

o Alie badeværelser med bad, hårtørrer og gra-
t s sæbe og shan.poo.

o Attraktive spisesteder, både Messe Bistro
(cafeterial og Den Græske Bonde (danske og
græske specialiteter).

Ring på telefon 98 62 33 99 og få tilsendt vore
brochurer.

- meget mere motel

- i centru
nordjylla

o

logstørvej 16,9600 Aars, vl f{ordjysk Messecenter-Aars

Ttf, 98 62 33 99

-a=1-

DOMMERMIDDAG
Der arrangeres dommermiddag lørdag aften kl. 19,30 i Restaurant
Den Græske Bonde i lVlessecentret. Pris ca. 12O,- kr. + drikkevarer.
Tilmelding på nedenstående kupon, som sendes sammen med til-
meldingen eller senest den 17. november.

Tilmelding til dommermiddag

Navn

Adresse:

Antal personer:

44

a'



U

CU
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 I 19

H ankatteejerens underskrift

JYDSK
RACEKATTB KLUB

Det attesteres herved, at HUNKAT

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

119 er parret med HANKAT

Farve

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse:

STA IVI TAN/ LE R E KV I S I T I O N
Udfyldes af hunkatteejeren og indsendes til hunkatteejerens klub's 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

5

6

7

8

Hunkatteejerens navn Klub:

Ttf.:

den I 19

H unkatteejerens adresse:

Hunkatteejerens underskrift 45



Championgalleriet

INT C\1
bringes løbende,
hvorfor vi
beder jer indsende
jeres resultater
og billeder til
redaktionen, som
vil bringe dem
i bladet.

Ønskes foto retur
bedes venligst
vedlagt frankeret
svarkuvert.

Yi ønsker tillykke
med det flotte
resultat!

o 0r
ElS
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CACE
CAGCI
F4 Ecx

uCllt g
ACI
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Ch. Blue Felicity's Dream Girl (29e),
født 30.-7.-8'7:
ll-12/6 88 Kruså: CAC.
10-11/9 88 Aalborg: CAC.
1-2/10 88 Vallensbæk: CAC,
CHAMPION.
Opdrætter: Anne Henriksen.
Ejer: Dorte Kaae.

+o

Int. Premier Anino's Cici.
Født 11. juli 1985.
Oktober 88, Vallensbæk: CAPIB.
Oktober 88, Luxembourg: CAPIB,
NOM.
April 89, Bogense: CAPIB, NOM
BIS, INT PREMIER.
Opdrætter: Ingrid Tiainen.
Ejer: Steen Andreassen og Gitte Bøj -
strup.

Int. Ch. Bellamis'Black Ice (29sb).
l0-ll/9 88 Aalborg: CAC, BIO.
l-2/10 88 Vallensbæk: CAC, BIO,
BOX.
5/ll 88 Hørsholm: CAC, BIq
CHAMPION.
19-20 /ll 88 Amsterdam: CACIB.
27 /ll 88 Kalundborg: CACIB, BIO,
BOX.
3-4/12 88 Aars: CACIB, INT. CH.
Opdrætter og ejer: Dorte Kaae.

Or-,,,?



Int. Ch. »Costya Romanov DK«.
L6 / 4 89 Holstebro: CACIB.
7 /5 89 Beverwijk: CACIB.
13-14/5 89 Svendborg: CACIB.
Ejer: Pia E. Nielsen.

Gr. Int. Ch. Bellamis' Frecce Tiicolo-
re (29 e), født 25.-6.-85:
26-27 /3 88 Liineburg: CAGCIB,
BIS, Best of Best 2.
16-17 /4 88 Fredericia: CAGCIB,
NOM BIS.
ll-12/6 88 Kruså: CAGCIB, BIO.
l0-ll/9 88 Aalborg: CAGCIB.
8-9/10 88 Luxemborg: CAGCIB.
5/ll 88 Hørsholm: CAGCIB, Gr.
Int. Ch.
Opdrætter og ejer: Dorte Kaae.

Ch. Maydan-Shah's Desert Sun.
1-2/489 Bogense: CAC, BIO.
16/4 89 Holstebro: CAC, BIq
NOM.
13-14/5 89 Svendborg: CAC, BIQ
CH.
Opdrætter: Laila Bjerrum.
Ejer: Anne Grethe og Kurt Andrea-
sen.

Int. Ch. Graffity's Felino
l-2/489 Bogense: CAC.
16/489 Holstebro: CAC.
22-23/4 89 Portoroz, Jugoslavien:
CAC, Ch.
29/489 Laxenburg, Østrig: CACIB.
3-4/689 Valby: CACIB.
25/689 Ciney, tselgien: CACIB,Int.
ch.
Opdrætter: Bente og Leif Henriksen.
Ejer: Inge Lise Laursen.

Gr. Int. Champ. Jente See-Nuan 13c

BP. Født 13/ll 86.
l-2/ 4 89 Bogense: CAGCIB.
16/ 4 89 Holstebro: CAGCIB.
22-23/4 89 YU Portoroz: CAGCIB.
l/5-89 A Luxenburg: CAGCIB, BIq
NOM.
13-14/5 89 Svendborg: CAGCIB.
3-4/6 89 Valby: CAGCIB - Gr. Int.
Champ.
Opdrætter: Esther Ikjær.
Ejer: Gerda Andersen.

Europa Champion:
Eur. Ch. Andante af Timanfaya lc.
1/10 88 Vallensbæk: Ex. l, CACE.
9/10 88 Luxemburg: Ex. l, CACE,
BIO.
6/11 88 Hørsholm: Ex. l, CACE,
BIq NOM BIS.
19lll 88 Amsterdam: Ex. l, CACE,
BIO.
3/12 88 Aars: Ex. I, CACE, BIO,
NOM BIS.
2/489 Bogense: Ex. 1, CACE. Vin-
der avlsklassen.
3/6 89 Valby: Ex. l, CACE, BIO.
Vinder avlsklassen.
25/689 Belgien: Ex. l, CACE.
13/8 89 Frederiksværk: Ex. 1,

CACE, BIq NOM BIS.
Europa Champion.
Ejer: B. & L. Henriksen.

ra .,

Jydsk
Racekatte

KIub
indbyder til

lnternational
Racekatte-
udstilling i

Nordjysk Messecenter
iAars, den

25.-26. november 1989

Se udførlige
oplysninger andet steds

ibladet!

4'.t



VERDENS.
UDSTILLING
i MUNCHEN

- den første udstilling af denne art i FlFe

Olympiapark - Werner-von-Linde-Halle

28.129. april 1990

Bemærk venligst:
Det bliver første gang en »Verdenschampion« udkåres!

Ved denne Verdenschampion-udstilling må kun deltage katte,
der allerede i foråret har kvalificeret sig, som følger:

UNGDYR: Racevinder BIO eller
nominering af den bedste i show eller
3xEx.1.

VOKSNE: Racevinder eller
nominering af den bedste i show samt
alle dyr med international titel eller højere.

KASTRATER: Det samme som ved voksne,

De nødvendige kvalifikationer skal medfølge ved tilmeldingen.
Ved udenlandske deltagere godkender den respektive for-
ening, at dyrene har opnået de nødvendige kvalifikationer.



Ormekur ti I kat =
Flubenol vet. pasta

BEHANDLTNGSMÅoen:

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 slsfld

for andre kattes s§ld

og for din egen slqfld

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

Pakning: Flubenol vet. pasta 7,5 ml i

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

Ring efter brochure.

JANSSENPHARMA OÅ

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

O JANSSENPHARMA MARTS 88

tril
l5l
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DORTE & JE§PER
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ESBJERGPARHEN 5
?2U0 ÅLB0R6 øST

Katte ville vælge lilhiskas
Karin Kastrup, Dragør

Vr^.-^^-

Men mest al alt elsker

hvis han {år lov til

', han har brug for.

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

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

{or alle varianter - så vi kan forkæle
ham hver dag og samtidig være sikre
på, at han holder sig sund og rask. Fo'
med Whiskas får han alle de vigtige

Henry'zWhiskas. Og han

har en næsten umættelig

Henry er 1 årog en rigtig familiekat.
Han elsker at lege med børnene - og
spinder velfornøjet, hvis de kører

ham en tur i barnevognen.
Og Henry er altid med, når børnene

skal lægges i seng. Han elskel godnat-

historier og sover bedst,

at ligge i arm

under en dyne.

ker« ustandselig. Der er ikke noget
Henry er bange lor - kun hunkatte kan

gøre ham lidt betænkelig.
Vi forstår godt, at Henry vælger

Whiskas. Han har brug for megen
energi - når han skal følge med i alt,
hvad der sker i huset.

Henry delrager aktivt i hele

lamiliens gøremål og »snak

I

foods
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