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Brev fra
formanden

Kære
medlernmer
og læsere...

Ja, så er året så småt ved at rinde ud, og juletravlheden står for døren. - Tiods
denne travlhed håber jeg, at der vil blive tid til at læse lidt i det sidste nummer,
nr.4, af Hvæssebrættet 1989.
Den i sidste nr. af Hvæssebrættet omtalte fremgangsperiodg fortsætter med
uformindsket kraft, med daglige indmeldelser i JYRAK, hvilket vi naturligvis
er meget glade for. Og der skal da også lyde et »rigtigt hjerteligt velkommen«
til de nye medlemmer, med et Ønske om, at I vil få glæde af medlemskabet.

Klubbens udstilling i Vejle blev, trods en ligt svag annoncering, en dejlig ople-
velse med 623 katalognumre, en stigning på 50 katalognumre i forhold til uC-
stillingen i Bogense tidligere på året. Jeg kan allerede nu oplysg at udstillingen
i Aars bliver lidt større endnu. Udstillingen i Vejle blev et godt arrangement
med mange positive tilbagemeldinger fra dommerg udstillere og standg som vi
hermed siger tak for.

Både Bogense-udstillingen og Vejle-udstillingen har givet pæne overskud
med mere end 60.000 kr. - Det luner i kassen, og fryder kassererens øjne.

Vi har nu fået gang i godkendelserne af forsvarligt kattehold blandt medlem-
merng og der er her i dette nr. af Hvæssebrættet er artikel om disse godkendel-
ser.

Studiekredsene er der som sædvanlig også en masse aktiviteter i, og jeg vii
her benytte lejligheden til at henlede opmærksomheden på det initiativ, studie-
kreds Silkeborg annoncerer med, og skal her opfordre alle interesserede til, at
deløge i seminaret som JYRAK's bestyrelse har givet sin fulde tilslutning til, i
alle henseender.

I forbindelse med vort seneste bestyrelsesmøde den24. oktober d.å., blev der
foretaget revision af klubbens regnskab, og der blev udfærdiget en revisionsrap-
port til bestyrelsen. Sådanne rapporter er interne og vil ikke blive offentlig-
gjort, men jeg kan oplysg at regnskabet blev gennemgået for diverse posterin-
ger og bilag, og der var intet at bemærke Endvidere har revisoren bemærket,
at klubbens udstillinger har givet pæne overskud.

Alt i alt viste regnskabet et pænt overskud, som revisoren håbede at gense ved
næste revision.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. - På gensyn
i l99o' Finn Laursen, formand
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U d s tillingsresultate r Nr. 395 -

Kuld

Nr. 393 -
Avl
Nr. 394 -
Kuld

Løvehulen's Kuld.
Opdrætter: Rita Henriksen

Eur. Ch. Hevengift Lord Alleuluia.
Ejer: Rita Henriksen.

Løvehulen.
Opdrætter: Rita Henriksen.

..,.'t'e 
- 2.-3. september 1989.

BE:T OF BEST I:
\': 1l-l - Ch. Kohinoor's Shaded Baiou l0 SS.

Ejer: Doris Bruns.

BEST OF BEST 2:
'.: 

-119 - Int. Ch. Bobby von Birkvel 13 C BP.
Ejer: Mona Olsen.

BEST OF BEST 3:
'r:. 508 - Ch. Titirangi's Domino 33.

Ejer; Elena Neumann.

BEST OF BEST 4:
\". 596 - Izmit af Langbakken29 C.

Ejer: Unni Langbach.

BEDSTE HUSKATTE:
'r: -§19 - Bellmann af Fugu,

Ejer: Helle Poulsen.

\: 524 - Kiki.
Ejer: Tanja Nissen & K. Kiholm.

\IIS \'EJLE:
\:. 1-i2 - Guldhammer's Fifi 12.

Ejer: Britta Thorup.

BEST IN SHOW: LANGHÅR:
\:. 124 - Ch. Kohinoor's Shaded Balou 10 SS.
Bi: Ejer: Doris Bruns.

\r. 137 - Evita af Perikles 11.

Bor Ejer: Annie G. Hansen.

\r. 3 - Jelle's Lucky Lukg han 1.

iiastrat Ejer: Linda Jelle.

\r. 225 - De Gazeau's Supremg hun 13.
Kastrat Ejer: Inga Mikkelsen.
\r. :18 - Arico of Yellowsun 2 a.
L ngdyr Ejer: Susanne Ranum.

\r. 25 - Natten's Dronning of Melampus l.
Killing E.jer: Hanne Heibert.
\r. 301 - Int. Ch. Jelle's Lucky Luke 1.

Yeteran Ejer: Linda Jelle.

\r. 306 - Hostrups Na'Ram-Sin L
Pensionist Ejer: Ruth Thomsen.

\r. 312 - Tobomo's Kuld.
Kuld Opdrætter: Mogens Schou.
\r. 292 - Int. Ch. Jelle's Captain Cool3.
.\r'lsvinder Ejer: Aase Guldhammer.

\r. 297 - Graffity.
Opdræt-
.. rnder Opdrætter: B. & L. Henriksen.

BEST IN SHOW: SEMILANGHÅR:
\r: 319 - Int. Ch. Bobby von Birkvel l3c BP.
3is Ejer: Mona Olsen.

\r. 337 - Chilli Feles Ferox l3NF Aw.
3or Ejer: Ole Westermann.

\r. 387 - O'Russet's Mylius, han. 13 BA BP.
Kastrat Ejer: D. Hagen & B. Jensen.

\r. 330 - Caroline Felis Audax, hun 13NF A.
.rastrat Ejer: Randi Jelsing.

\r 353 - Guldfakses Calais 13 MC A.
- ngdyr Ejer: Kirsten Christensen.
\r. 328 - Kiru's Blue Boy l3c BP.
rilling Ejer: Kirsten Ulsø.

BEST IN SHOW: KORTHÅR
Nr. 508 - Ch. Titirangi's Domino 33
Bis Ejer: Elena Neumann.

Nr. 450 - int. Ch. Mumidaien's Tikki-Lina 18E btch.
Box Ejer: Charlotte Heiberg

Nr. 459 - Int. Pr. Ivo von Sopka, han 16 a.
Kastrat Ejer: Erna Jelinek.

Nr. 403 - Phillippa von Thnina Haus 13 EX.
Ungdl'r Ejer: Inge Linke.

Nr. .135 - Pasht's Augusta 16.

Killing Ejer: Lone Lund.

Nr. 531 - Shorty af Thrup 33.
Vetaran Ejer: Elena Neumann.

Nr. 534 - Blackie of Whimsey House 33.
Pensionist Ejer: J. & K. Larsen.

Nr. 535 - Fnugge Fashions' Exotic Kuld.
Kuld Opdrætter: Lene Jørgensen.

Nr. 529 - Garfield af Akis.
Kp. avl Ejer: Hanne Dunvald.

BEST IN SHOW: SIAM / OKH:
Nr. 596 - Izmir af Langbakken29c
Bis Ejer: Unni Langbach.

Nr. 603 - Baldrian's Teje 29S Tb tig.
Box Ejer: Kirsten & Mette Foldager.

Nr. 580 - Eur. Pr. Tirng-Si Hvide Betelguezg han 35.
Kastrat Ejer:Inge-LisChristiansen.
Nr. 550 - Esmeralda af Jawhara, hun.
Kastrat Ejer: Anne Lise Kaae.

Nr. 610 - Kimo van Betubar 29S Tb sp.
Ungdyr Ejer: Helle Poulsen.

Nr. 551 - Loui Braun Brimiso 24.
Killing Ejer: B. & S. Hansen.

Nr" 620 - Eur. Pr. Tirng-Si Hvide Betelgueze 35.
Veteran Ejer:Inge-LisChristensen.
Nr. 623 - Allegretto's Kuld.
Kuld Opdrætter: Jytte Hjo Thplov.

Om udstillingen i Aars
Jeg skal beklagg at dyrlægekontrollen forløb som den
gjorde, men det var en strømafbrydelsg der var årsag til, at
vi ikke kunne afvikle kontrollen som planlagt.

Det planlagte cafeteriasalg blev ikke iværksat. Dette
skyldtes ikke mindst udstillerne selv, idet såvel engangs-
kopper, sukker og stole va-r fjernet fra lokalet. I forvejen
havde cafeteriaejeren ikke været særlig interesseret i at på-
tage sig opgaven, og da nævnte effekter oven i købet var
fjernet, ja, så endte sagen nu som fortalt.

Billeder m.v. bliver bragt i næste nr. af Hvæssebrættet.
FL.
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Billeder fra udstillingen i Yejle:
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lAmsi3.

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

DET BEDSTE DU KAN GøRE

CATFOOD

38.
IMPORTøR

PET
FOOD

GAMMELSøVEJ 61

4760 VORDINGBORG
TLF. 03 34 00 77

@

nmsi3"



Yentetid!
:; sidste par numre af Hvæssebrættet har vi fortalt om
_::r af vores deltagelse i udstillingsræset, der kort kan re-

.-:ieres til: I perioden 12/2 - 5/6 1989 havde vi »Jente«
- :r på 5 udenlandske og 4 danske udstillinger.

Det endte med en beslutning om, at nu var det killinger,
:.: .kulle prioriteres højest, hvilket bevirkedq at nu skulle

::ave iavet en løbegård. - Vi kunne ikke forsvare over for
, .e1,,' eller >»Jente<<, at hun skulle vedblive med at gå frit
:.r\ en og slet ikkg når vi først undlod at give p-piller.
Saledes begyndte ventetiden - først på tømreren, der

. . :.ie lave løbegården, det varede til 18. juli, dernæst på l.
.':etid, som vi ville ignorerg den kom ugen efter, sårpå2.
,..:erid, der begyndte 8/8, afsted til den udkårne han, hvor
- 

- r opholdt sig en uge og så... havde det givet resultat? Det
,::rde næsten 3 uger, lør vi følte os overbeviste om det.

Deinæst voksende bekymring for, om hun spistg hvad
. .-r burde - stadige kontrolvejninger. Vi var fantastisk
: . ,dredg mere end vi han huskg at vi nogensinde har været

,,:, rbindelse med forestående barnefødsler.
Selvfølgelig benyttede vi ventetiden til andet, men det

:: mære lå absolut ude i fremtiden.... nedkomsten og resul-

Den26.-27./8 havde vi tilmeldt os Århus studiekredsens
,,:.ige udstilling i PLANTORAMA, Egå, en virkelig ople-

:lse. som Lise Damsgaard forbåbentlig beretter om an-
::.:reds i bladet. Det glædede os meget, at publikum valgte

. :nre<< til Mis Plantorama; der var også en enorm interes-
-: :or det kommende kuld, så der vilie absolut ikke blive af-
'.::ningsbesvær. (Både fra Tyskland og Schweitz havde vi
.'', rigt modtaget forespørgsler på killinger).

-l \-RAK's udstilling den2.-3 ./9 var så tæt ved vores dør,
., . i seivfølgelig havde tilmeldt os (før løbetid og parring),
::;: r'i syntes, da det kom til stykket, at den vordende mo-
- .' . ik ke skulle stresses ved at deltagg så vi tog selv af sted,
' . :.:ede buret som sædvanligt, opsatte plancher med fotos
. iorklaring på fraværet og konstateredg at det gav en

. :.r1ig respons fra publikum med endnu flere forespørgs-
.: pa killinger.

Vi havde også den lokale presses bevågenhed... først med
: '. ireg€t positiv omtale umiddelbart efter Valby-udstillin-
;.:-r. derefter i forbindelse med Vejle-udstillingen, hvor
' -'i edsigtet var, at der skulle reklameres for denne, hvilket

_isa virkede.
Så endeligt oprandt den store dag - 12. oktober - hvor

'.-ds1en gik i gang ved middagstid.
Det var også dagen, hvor vi måtte erkende sandheden i

*:t gamle ord om, at forventningernes glæde er den største.
: .r r kort fortalt resulterede fødslen i, at de 2 fø rste killinger

Zsbrina a Hunten Lillstortie burmeser (opdrætsnr. 27j).
Ejer: Gerd Johansson.

ikke overlevede fødslen, mens den 3. klarede det ved dyrlæ-
gens medvirken.

Så i skrivende stund har vi nu en konfus moderkat, der
ikke producerer mælk nok til en killing, der er flaskebarn
og hvis mulighed for at overleve den næste kritiske ugg er
ret begrænset.

Ventetiden? Tja, den fortsætter, for selvfølgelig skal vi
da prøve igen til foråret; men vores optimisme kan for øje-
blikket være på et meget lille sted.

30/10 1989 Erik Andersen

Her er en sand historie: Den dag vi var på vej til katteudstil-
lingen i Vejle, i en katte- og bagagelæsset Stationcar. Vi sad
5 personer og knurrede efter noget sødt og lækkert. I time
senere kom 5. manden i tanke om, at hun da forresten hav-
de en lille Toblerone med. Vi flyttede og gennemrodede alle
tasker uden held. Midt i rodet kom hun i tanke om, at den
lå i handskerummet! Den smagtg siger jeg.

Sikken en oplevelse!
Denne lille historie førte til: I stk. 1,5 m lang og 5 kg tung

Toblerone
Ann:Tina Nielsen, Esbjerg og de 5 andre

En kattens oplevelse

Fna Ketty Brandt
har vi modtaget:
Tak kan ikke siges med for store ord.

Jeg vil hermed sige Inge-Lise og Finn Laursen mange
tak for deres store hjælpsomhed, da de hørte mine Perserg
var blevet syge af en virus. De smed, hvad de havde i hæn-
derne og kom omgående til Esbjerg - hjalp mig med gode
rad og alt hvad de havde til rådighed - samt sørgede for, at
alle mine 7 dyr fik hjælp hos dyrlægen. Den første der blev
tilkaldt, gjorde ikke noget videre ved det, men da kattene
blev mere syge, kørte de os hen under aften på Dyrehospi-
talet, hvor alle kom under kyndig pleje. Heldigvis er kun I
kat død. Jeg ved, at hvis de ikke var kommet, havde jeg ikke
haft I levende kat tilbage Så tak til Inge-Lise og Finn.

Frs en taknemmelig Ketty Brøndt,
Sædding Strøndvej 17, Esbierg

7
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Efter at vi er gået over til
Prescription Diet, er mit menneske
begyndt atgåtil dyrlægen uden mig"
Selv om jeg har 9liv, passer ieg godt på mig
selv. Tag nu mit foder: Det skal ikke bare
smage godt - nej - det skal også være noget,

feg har godt af.
Efter vi er gået over til Prescription Diet
f6ler jeg mig meget mere rask og rØrig 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

HiIIS Prescription I)iet.

Piolle Httskat, T år, Odense

menneske, hun skai jo ned og hente det hos
dyrlægen.
Så får de vist også en snak om mig. Men hun
er hurtigt hjemme igen, for jeg har aldrig
haft det bedre !

8
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Har De nogensinde
set en krøllet kat
I . .s ja, er det sikkert en Cornish eller en Devon Rex. Det
;' :,rentlig ikke krøller men nærmestbølger, der ligger i or-
-:.. som på et vaskebræt, også knurhårene er krøllede

- ornish og Devon Rex er en forholdsvis ny race. De er
, :a et af 2 forskellige mutationer. Man kan ik ke krydse de

- .;er, gør man det, vil man få en glathåret kat. Som De
-...ke ved, er en mutation en ændring i de arvelige gener.

. --:rish Rex er opslået i Cornwall i 1950 deraf navnet, det
::me gælder for Devon Rex, der er opstået i Devonshire

,5t1. Med endeløs tålmodighed er en række interesserede
- .-resker og arvelighedsforskerg er det lykkedes at ren-

: :acerne.

- . ad er forskellen mellem Cornish og Devon Rex?
I = .kal begge være faste og muskuløsg slanke og af mid-

: ,.1-idg så katten med sine langg slanke ben virker høj-
- : - :. på de små ovale poter. Hovedet skal være % dellæn-
-:-:. ind det er bredt, Ører\e højtsiddendq store og spidse.

- .:sh Rex har et langt, kegleformet hoved, profilen viser
: - ..:: linie fra pande til næse. Devon Rex har derimod en

::.:q ))stop«-næse med runde kindel Ørerne sidder læn-
..:. nede på Devon end på Cornish Rex. Pelsen skal være
, . r-ned bølgeagtige krøller, også knurhår og øjenbryn
.'. krølle. Halen skal være lang, tilspidsende og dækket

- :: krøller. Begge racer kan have alle farver.
3.:r ikke forskrækket når De ser en skallet Rex, den kan

= : i lældning eller også stadig være killing. Pelsen er
-':.. i top, når de er l-lYz år gamle.

?:r ken hos disse katte er ret individuel, som hos andre
-:,;r, De larmer ikkg men de har brug for megen opmærk-
. ,-.red og kærlighed, en god portion nysgerrighed og sel-
, .:elighed er den i besiddelse af. Alt i alt er en Rex det ide-
. . lusdyr for mennesker, der er parate til at give den al
-..-. "rpmærksomhed og kærlighed, den behøver.

H ar ovenstående vakt Deres interesse for Rex-katteng så

..r-g en Rex-ejer på en udstilling om alt.

Lullemand. Ejer: E. Neumqnn

meserøjne og mærke en blød pels. Jeg ser et øjeblik pit ga-
dekrydset, der sidder udenfor døren.

Jo sørmg katteudstilling skal jeg på - se racekatte. Tøjet
på og af sted, seddelen griber jeg i farten. Jo nærmere jeg
kommer udstillingen, jo mere stiger forventningen.

Det er utroligt så mange forskellige misser, jeg kan mær-
ke jeg har et saligt udtryk i øjnene Ahhh, de er bedårende
og burene så fint pyntede.

Jeg standser ofte ved Siameserne. Der er nogle, der er
brune i hovedet og noglg der er helt lysg men de har blå
øjne Hvor er de smukke og hvor kan de hyle højt.

Der er også Angorakatte, men de hedder minsandten
Persere. Aha, så blev jeg så klog. De ser sure ud, men er ven-
ligheden selv. De mennesker der ejer dem, river og flår de
stakkels misser i pelsen, med børster og kamme. Det skulle
jeg lige prøve med gadekrydset derhjemme. Men de her ser
ud til at kunne lide det.

Der er rigtig mange katte på denne udstilling. Både Sia-
mesere, Abbysinier, Burmeserg Perserg Birma, Norsk
Skovkat og andre, der ser lige så besynderlige ud. Jeg der
troedg der var to racer - sort/hvid og stribet. Ja, ja - man
kan skam også blive klog på en katteudstilling, det var jo
rart!

Du godeste! Her er en krøllet kat. En krøllet med de fine-
ste små bølger, store Ører, små bitte poter, hvor er de bedå-
rende. Jeg falder i snak med ejeren, får mange ting at vide,
hvad jeg iøvrigt ikke fatter. Men nå! Det er jo en Siameser,
det gælder, for det er jo en racekat. Alligevel er der noget,
der trækker mig hen til cie krølledg de grå, som jeg får at
vide hedder blå. Hvem ku' vide det?

Jeg taler igen med ejeren og spØrger forsigtigt om prisen
samtidig med, at jeg knuger seddelen i lommen og håber,
at der er nok. Jeg har besluttet mig - det skal være en krøllet

i

En epistel af
DEN TIFFISKE KRIG
)a jeg fik min første racekat -

.f Elena Neumann...
) er er lørdag, en lidt trist dag for mange år siden. Efter en

=ngere tid på hospitalet føler jeg, der skal ske noget. Den

-i:onne seddel på sybordet hjælper også til. 1000 kr. helt til
- r_e selv, fra mig selv.

Ja ta'r avisen og begynder atplØie den igennem - maleri-
-dstillinger - jeg er jo interesseret i kunst, men ikke om for-
riddagen.

Hvad kan man sådan en lørdag formiddag! Hov, en kat-
:eudstilling - det var måske noget. Jeg kan jo godt lide kat-
-e, det ser spændende ud. Jeg kan ligefrem se et par blå sia-

9

Sidste skud pd stammen. Ejer: E. Neumann.



Tilirøngi's opdræt. Ejer: E. Neumann.

kat, en kongelig kat, en REX, det hedder den. Jeg sveder,
indtil jeg får svaret. Der er nok, minsandten, der er nok.
Gudskelov. Vi får aftalt prisen og jeg betaler med den ene
hånd og rækker ud efter killingen - men hov, det er lørdag,
så det kan ikke lade sig gøre. De må ikke fjernes fra udstil-
lingen før søndag eftermiddag, så jeg må afsted igen. Den
nat sov jeg ikke meget. Jeg glæder mig usigeligt, det gør
næsten ondt. Jeg er meget tidligt oppe, vi skal jo afsted igen
og helst hurtigt. Vi er der også tidlig! tænk, hvis de ikke er
der.

Men selvfølgeligt er de der. Jeg spørger og spørger, da-
men ser efterhånden lidt anstrengt ud, men jeg skal jo vide
det hele og helst lidt mere

Endelig, er det så langt henne på eftermiddagen. Der
foregår en masse et sted i hallen, men det ser jeg ikke. Jeg
skal hjem med mit nye vidunder - vi skal hjem og lære hi-
nanden at kende Jeg er lidt ængstelig. Hvordan passer jeg
sådan en fin mis? Jq jeg kan da gå på biblioteket. Man kan
jo læse sig til meget.

Det blev en dejlig tid. Lille blå vidunder, som hedder
Shorty, trivedes og trives fint.

Nå ja, Shorty kan man jo ikke kalde en så fin kat, vel -
der skal være stil over det. Så ved et rent tilfælde blev nav-
net så ændret. Det var en stor portion budding, der stod til
afkøling, som blev minimeret i en vis hast. Han bliver nu
kaldt pudding, luddie Eller lulleman.... det er der jo stil
over.

Om vi skal på udstilling, be var mig vel - sådant en dyr-
plageri. Næ, nej - ikke her!

Men så alligevel deltager vi, 5 år efter, kun fordi udstil-
lingen kommer til den by, hvor jeg bor. Nu er det jo om-
vendt, det er mig, der er ejeren, der besvarer spørgsmålet
om, hvor vidunderlig REX er og det er rigtigt, den er vid-
underlig. Jeg har aldrig fortrudt...!

Carnish Rex. Ejer: E. Neumann.

l0

Chinchilla - Golden
En verden i sig selv!!!
Jeg glemmer aldrig mit første møde med en silverkat. Nej,
hvor blev jeg benovet.

Denne flottg yndefulde kat, stod der i alt sin stolthed og
pragt, med grØnne øjne så fint omkranset af »mascara«.
Jeg følte med det samme, så sådan en kat måtte jeg eje.

Og det blev starten på min »kattekarriere«.
Jeg har altid været hundemenneskg men den ene kat

blev til 5, og nu har jeg helt helliget mit liv til kattene
Det var helt klart Silverkattg jeg satte min lid til.
En Silverkat er bare helt utrolig smuk. Den fås i flere far-

vevarianter. Af de silverkatte der findes, vil jeg kun nævne
de grønøjedg da disse er helt for sig selv.

En grønøjet kat må ikke blandes med andre »øjenfarve-
de-katte.<. Du må f.eks. ikke parre en hvid Perser med en
chinchilla, da du herved misten den flotte grØnne øjenfar-
\.e'

Felicity of Greystoke.
Ejer: Lotte Laursen.

Men for at vende tilbage til silverkattedg så findes der:
Chinchilla, Silver Shaded, Golden Shell, Golden Shaded.

En Chinchilla er en næsten helt hvid kat. Men det er fak-
tisk synsbedrag, når folk tror, at en chinchilla er hvid. l/8
af dens pelslængde er faktisk sort, og det er det, der giver
»tinskæret«.

En Chinchilla skal have helt hvide såler.
Når en Chinchilla bliver for mørk, d.v.s. % af pelslæng-

den ticket med sort, og den har »sorte« såler, så er det en
Silver Shaded. Altså en mørkere udgave af chinchillaen.

Så går vi over i den lidt mørkede verden af Chinchilla og
Silver Shaded - nemlig Golden.

Tilsvarende chincilla findes der en Golden Shell. Nu er
pelsen nærmest »brun,/abrikos«. Underpelsen er lys cremg
der toner over i det abrikosg for til sidst at være ticket med
sort.

En Golden Shell er sjælden set, Golden Shaded er mest
»almindelig<<. En Golden Shaded er det, der modsvarer en
silver shaded.



Hvor Shell kun må have l/8 af pelslængden ticket med
sort og samtidig have lyse såler, må en Golden Shaded have
: af pelslængden ticket med sort samt have sorte såler.
En, jeg kender, udtrykte hendes første indtryk af en Gol-

len Shaded som: ))..... en kat, der ligner en ræv((.
Absolut en charmerende farve For alle 4 gælder det, at

je skal have sorte trædepuder, grønne øjne omkranset med
!ort og næsespejlet er rødt også omkranset med sort.

Silverkattene (chinchilla/golden) er en meget omgænge-
.ig kat. Nok lidt livligere end en perser. De »snakker« f.eks.
:ileIe.

Mine erfaringer er, at en silverkat generelt knytter sig
::ere til sin ejer end perseren gør. Når man har gæster, hol-
:er silverkattene sig ligesom lidt i baggrunden.

Pelsen hos Chinchilla/Golden er nok lettere at passe end
.os de meget pelsrige persere.

).lu må I ikke få det indtryk, at chinchilla/golden ingen
::ls har, for det har de - så rigeligt. Golden nok lidt mere
.:d chinchilla.

\Ien de skal ikke plukkes så meget, som persere skal. De
,.al faktisk plukkes meget iidt, da man jo skal passe på
:-,;d at plukke deres ticking af. Man skal også passe på -
-. is man plukker - at få dem plukket jævnt, så tickningen
: "e lige pludselig bliver spottet.

En dommer går meget op i, om tickningen er jævn.
\år man så kommer på udstilling med sine silverkatte,

.'r det pine mig, at så få dommere ved rigtig besked med
:.;ømmelsen af en silverkat.

En silverkat er langsommere om at udvikle sig end en
- -:ser, og det bliver der faktisk meget sjældent taget hen-

.. ril.
Jeg har en golden han (nu 2Yz br), som da han var kil-

,._i. \'ar der ikke ret mange, der troedg at han ville komme
ar se ud som han gør i dag. §pemæssigt kan han godt

. ::kurrere med mange persere.
\år man udstiller en silverkat, skal man tage meget hen-
:- iil pelsen. Du kan f.eks. ikke udstille en golden hele

-:::. da den goldenfarve (abrikose) faktisk i perioder er

=:melig dårlig, En golden bør kun udstilles i fuld pelsflor.
\år man lige har vasket en golden, er den abrikose farve

^ ::e gennemtrængende end ellers. Man føler nærmest
- .a brænder fingreng hvis man rører ved den.

\u er der nok mangg der tror, at du ikke kan parre en
" 
-.:rchilla og en golden, får så vil du nok få en halv chin-

--.:-ia og en halv golden. Og det kunne da egentlig være
:get sjovt.
\1en når du parrer en chinchilla uden golden gen med en

. .Cen kat, får du kun chinchillaer eller silver shaded, da
_. :,len genet viger for silver genet.

;or at tå golden killinger skal begge forældre bære gol-
::: genet.

Hvis du f.eks. parrer en chinchilla med golden gen med
, . golden, vil du få begge dele - både chinchilla og golden.

-, tlden Bqliose of Greystoke,
: ir: Lotte Lsursen.

Golden Baliose of Greystoke - I år.
Ejer: Lotte Laursen.

Ret forvirrende - ikke?????
Jeg vil ikke gå længere ind på genetikken, for så kunne

jeg bruge flere sider, andet end atjeg vil sigg at en parring
med chinchilla og golden sagtens går an.

Muligheden for type-, pels- og bygningsforbedring er et
stort plus i denne parringskombination.

Nu må I ikke trq at jeg ikke syntes persere er flottg og at
det kun er Silverkatte der »du'er«.

Det er nu bare den lille grønøjede kat med mascare og
glimt i øjet, der har charmeret mit hjerte.

Men se dem selv - tag på en udstilling og se dem i fuldt
flor.

Billederne her kan jo desværre ikke gengives i farver.
Silverkatte er bare en verden for sig selv!
Pussycat, v/ Lotte Wested Laursen. Opdræt af: Chin-

chilla, Silver Shaded & Golden Shaded persere.

Hvis yderligere information ønskes, er I velkomne til at
kontakte mie! Lotte Wested Loursen, Kolsholtvej 16 A,

Svejbæk, 8600 Silkeborg, tlf. 86 84 64 34.
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Pension . Pelsple.ie . Klipning
Spec. løbegårde
også tor katte
Dyrlægetilsyn.

AGERØYEJ 2L
(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)
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' ,:tte Sofie med Salween Blue Georgio, 24a.

' - \NTORAMA 2000 i Skæring ved Århus var igen ram-
.:n om en bragende succes. Ikke mindre end 9.000 lod
.:kend-turen gå til det blomstrende paradis. Hvordan

.:r det lade sig gøre?
Srudiekreds Arhus med Lise Damsgaard i den gule fø-': ::oje har opskriften! Der er valgt en smuk og utraditio-

.. ramme. Et overdådigt blomsterflor med japanske havcr
; imponerende springvand; fuglekvidder som bag-

. :ndsmusik og smukke guldfiskeakvarier. Og midt i al
-:rne idyl er anbragt 42 smukke katte af l5 forskellige ra-
. .: : mange farver.

i-{ glade opdrættere fik en anderledes og mere positiv
- .evelse end andre udstillinger kan give.

: :iinesere ejet af Dorte Hagen - import fra Sverige. 13BA
:lP + I3BA BP

Efter dyrlægekontrollen var nerverne faldet på plads,
idet bedømmelserne rnere havde karakter af en præsenta-
tion af racerng som blev foretaget af Hanne Sofig der kla-
rede denne opgave helt perfekt, idet hun havde såvel katte
som publikum i sin hule hånd.

Som udstillere nød vi meget den nære og omfattende
kontakt med det store publikum, hvor vi fik lejlighed til at
tale godt for vor fælles interesse - KATTENE.

Publikum var på forhånd, via pressen, orienteret om, at
opdrætterne med begejstring ville besvare alle spørgsmål
vedrørende kattehold.

Publikumsinteressen var så stoq at det som regel var
næsten umuligt at komme igennem trængslen for at trække
sig tilbage til slyngelstuen for at få et tiltrængt hvil og en
hyggelig sludder sammen med andre udstillere.

Med i gadebilledet hørte en konstant bemandet info-
stand, som gratis uddelte diverse foldere. Desuden blev
også solgt flere medlemskaber til JYRAK. Adskillige katte
måtte »lade pelsen« under Helle Thomsen's kærlige be-
handling, og i kattebutikken var der livlig aktivitet.

Midt i hele dette virvar troppede pressen op og lagde be-
slag på Lise s kostbare tid. Så nu er Jyilands Posten's arkiv
fyldt med pragtfulde kattebilleder.

Weekenden afrundedes med et show, hvor publikurnsfa-
voritterne blev præsenteret og de mangg flotte præmier
blev fordelt.

Vi glæder os allerede nu til næste år, hvor vi igen mødes
i PLANTORAMA 2000, idet vi forventer, at traditionen er
veletableret.

Ved studiekredsen's julemøde genopfrisker vi minderng
hvor vi hygger os med gløgg og ser videooptagelser fra hob-
byudstillingen.

De glade udstillere!
Køren og Hans Jeppesen somt Chorlotte Heiberg

Hobbyudstilling
så det ))swingeri(!

ETIELAMPUS
i farverhe' rØd-

. blå. blåcreme-sort

Hanne Haibert
Bøgebakkevej 1

DK-4700 Næstved . Denmark
Telf. 53 7216 41
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Arets kat i JYRAK 1989 For at deltage i konkurrencen udfyldes sken:.= ;r

Yil du deltage i konkurrencen om ARETS KAT I .lYRAK,
skal følgende være opfyldt:
1. - Kattens ejer skal være registretet som JYRAK-medlem

i hele 1989.

2. - Katten skal have stamtavle eller registerkort udstedt al
Felis Danica.

3. - Katten skal have deltaget i mindst 5 FIFE-udstillinger.
d.v.s. mindst 5 bedømmelser medsendes.

POINTSKALA:
Bedstevoksen ,...:C) FLrrn:
Bedste voksen modsat køn, killing . . . . 19 prrlni
Bedstekastrathan/hun .lSpr.rn:
Nominering 16 poini
CACE, CAPE, BIO .. . i-< poinr
CAGCIB. CAGPIB 1r FCrn.
CACIB, CAPIB, ÆP-EURO klasse , . 1-1 point
CAC, CAR ex./.cer. Gr. klasse .. ll point
Ex 1 ungdyq ex./.cer INT. klasse 11 pornt
Ex./.cer. CHIPR klasse. , , 10 point
Ex øvrige 9 point
MG .. 5 point
Cod,Tg,disk,bortvist..... 0point
Bedste Voksen-titel får I tillægspoint for hver besejret kat
i Best of Best konkurrencen.

Kun højeste opnået resultat medregnes i point-
sammentællingen.

DER. PRÆMIERES:
5 hanner,
5 hunner, og
5 kastrater.

De vindende katte præmieres på JYRAK's udstilling i
Randers 31/3 - 1/4 1990.

kgRi a
Amoseparken

SIDSTE FRIST for indsendelse - 14. januar 1990

sidg og sendes sammen med
diplomer til Lykke Nielsen,
bjerg V.

Bryllup i katteverdenen:
Mange kender brudeparret, nemlig Ann-Charlott Sigl og
Kim Brems. JYRAK ønsker hjertelig tillykke. 3 medlem-
mer af Racekatten og 7 medlemmer af JYRAK dannede et
smukt espalier til glæde for brudeparret.

KAT

ACo'

to( merDe

kat teqrLrs
der klumper

.!

20 KG 83K R

@ASSEETS
KATTESANO

SOKR @g

EJt}ell - relt - Dillig - hy$ejdsk

20 KG

KUN 92KR
ScIENCE KIS KAITEARTIKLER

Silkeborgvej 516 - Brabrand
Tlf. 86 25 62 85

STEDET HVOR DU KøBER DINE XÅTTEARTIKLER! I

@DIEI
9KG KUil 280KR
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ARETS KATTE I JYRAK
1.:::ans navn: Race:

Køn::r,- Opdrætsnummer:

:,:..lingssted, dato og resultater: Udstillingssted, dato og resultater:

Underskrift:

'.:.::nS navn: Race:

Køn:: - --. Opdrætsnummer:

- :':illingssted, dato og resultater: Udstillingssted, dato og resultater:

: :C SSC:

Underskrift:

'.:::enS navn: Race:

Køn:Opdrætsnummer:

- :.rillingssted, dato og resultater: Udstillingssted, dato og resultater:

t_er:

\dresse:

Underskrift:

l5
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Å åo D

Panacur = ormekur
hrled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorrn.
Panacur udrydder tidlige udvik-
li ng sstad rer af i ndvol d sorm.
Atled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

lnformation på apoteket, hos dyrlægen cg
hos Hoechst
Panacu r købes receptf rit.

Hoechst Danmark A/S
lslevdalvej 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
væsentlrge indvoldsorm

O let at give - opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag lugt og bivirkninger

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

O
@
C

o
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KLUB.INFO

Konsulenter
> iulle du have spørgsmål at stille vedr.

-Cstillinger, forberedelse etc., fodring,
,.attefødsler, pelspleje eller lignendg
,3o du henvende dig til klubbens ne-
:3nstående konsulenter, der gerne

ælper alle med råd og vejledning.
Har du sygdomsproblemer, hen-

:nd dig da til den nærmeste smådyrs-

honsulenter:
. ..,se -Lise Andreasen,
i. nkilsmaj 1, Hestehave,
:,-r0 Sønderborg.
. i.74429456.

-:ethe Hansen,

- =stenvej 45,
-l-t0 Svenstrup J
. -. 98 38 08 96.

-.grid Clausen,
. :stervang 23,
- r93 Hemmet.

:. 75 28 00 54

-.. Rhymer Friis,
- -.gebjerg 7,
::-1 Søndersø.
.,i.64 89 15 03.

Susanna Buggg
iærlodden 7,
: ll0 N{åslet.
l.i. 86 27 28 19.

ris Gammelgård,
3or,insgade 4,
-900 Frederikshavn.
..i. 98 4205 10.

L denlandske klubber
, } SKLAND:

DEKZV.eV., Humboltstr. 9,
) 6200 Wiesbaden.
. .i. 06121300016 eller 0306636395.
.':stgirokonto:
. :ankfurt/M ain 56212/ 607 .

j,rsk: Betaling skal ske sammen med
nelding. 55 DM pr. kat. 35 DM pr.

i iirat.
: - rmål i §skland: 70 x 70 x 70 cm. In-
:.: dobbeltbure.

JEG ØNSKER AT TILMELDE MIG KILLINGELISTE.
Postgiro nr. 8 73 77 03.

NEM oe BEKVEM -

KLIP UD og SEND.

Klip Klip Klip Klip Klip Klip Klip Klip Klip

BREVKORT

x-
fsender:A

PORTO

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

Lister
aO

Jeg pa
kattepoter?
Ja, tilsyneladende gør jeg det! For lige lidt har det hjulpet med annon-
cering af hjælp til burudvalget. Så derfbr endnu et dybt hjertesuk.

Jeg har hårdt brug for hjælp. For aktive udstillere vil en jobbeskrivel-
se være indlysende: Primært punkt er reparation af burparken. Dette
indebærer isætning af nye bunde samt maling af disse Dernæst ren-
gøring af bureng som foregår ved højtryksrensning inden hver ibrug-
tagning, som dækker såvel internationale som hobbyudstillinger. Af-
og pålæsning af lastbil ved transport til og fra udstillinger og naturlig-
vis også opstilling og nedtagning på udstillingsstedet.

Dette kræver faktisk betydelig flere hænder, end der er til rådighed
netop nu. Så derfor kære medlemmer og aktive udstillerg giv' en
hjælpende hånd! Vi hygger os samtidig med, at vi bestiller noget - og
arbejdsglæden bliver størrq jo flere vi er.

Kontakt venligst:
Burudvalgsformand, Knud Kronvang - tlf. 86 25 62 86.

Udfyld venligst bagsiden rydeligt

Til

17

a
II



!.- \-tr.I\{1 1UL:
I:. i..,:a,: 1l
\. - 9619 Gr. \luntendam
Hr-r1land.
Tll. 31-5987-27 335.

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

BEI-GIEN:
Cat CIub de Belgique
Mrs. C. Rossi Dasset (secr.)
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles, Belgique,
nf. 009 32 25 t2 t2 18.

FRANKRIG:
Cat Club de Paris
75 Rue Claude Decaen.
F - 750 12 Paris

SCHWEIZ:
Federation Feline Helvetique
M. A. Wittich
Ackersteinstrasse 199
CH. 8049 Zijrich.
LUXEMBOURG:
Lux Cat Club, Mr. M" Pohl
B. P. 526, L-Luxembourg.

POLEN:
Krzysztof Sobzak
Ul. E. Plater 4/8N{9
9l/748 Lo'dz', Polen

CSSR:
Cesky Svaz Chovatelu
Hermanova 6, CS-17000 PrahaT
Tlf . 2-878397.

FINLAND:
Suomen Rotukissayhdistysten
Keskusliitto SRK
Relanderinaukio I C 23
SF-00570 Helsinki
Tlf. 358-0-6847456.

ITALIEN:
Federazione Felina Iraliana FFI
Via Principi dAcaja 20
I-10138 TORINO TO
T\f . 11-7495621.

JUGOSLAVIEN:
Zveza F elinoloskih D ru sev S I ovenij e

Kraigherjeva 7, YU-63000 Celje
Tlf. 3863-355 50 / 34945.

PORTUGAL:
Clube Portugues de Felinicuitura
C. Hartmann Fernandez
R. Joaquin Ereira I 19,<

P-2750 Cascais
Tlf.01-2843903,

SAN \{ARINO:
Federazione Sammarinese Feiine
FeSa.Fe Strade di \lonre Oliro.10
RS\{4r031 DO\IAG\{\O.
Tlf. 549-9000.+6.

SCHWEIZ:
Federation Feline Helvetique FFH
A. Wittich, Rebbergstrasse 20
CH-8 102 Oberengstringen
Tlf. 0l-7500978.

SPANIEN:
Asociacion Felina Espanola ASFE
Calle Verdi 103

E.O8OI2 BARCELONA.

UNGARN:
Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
Orszagos Egyesylete
MMOE Postbox 68.
H-1725 BUDAPEST.
Tlf.526-3711.

ØSTRIG:
O sterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, TIf. 0222-316423.
Klub der Katzenfreunde Osterrcichs -

KKO Castellezgasse 8,/1.
A-1020 Wien, tlf. 0222-3570493.

HUSK RABIESVACCINATION !

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

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

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

PRISERNE:
Helside....
Halv side. . .

:,.side.....
- moms.

kr. 850,00 pr. gang.
kr. 500,00 pr. gang.
kr: 300,00 pr. gang.
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Ammeformidlingen
Ammeformidlingen har igen og igen
bevist, at det virkelig kan lade sig gørg
at redde nødstedte killinger, hvis moder
er død, eller ikke har tilstrækkelig med
mælk, så den selv kan opforstre sine kil-
linger.

JYRAK har 2 kontaktpersoner, der
ganske gratis foretager dette formid-
lingsarbejde for medlemmerne.
I Nordjylland kan man henvende sig til:

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

I Midtjylland kan man henvende sig til:
Inge Lise Laursen
Lundgårdevej 4
8732 Hovedgård
Tlf. 05 6619 9t

Man kan selvfølgelig henvende sig til en
hvilken som helst af disse kontaktper-
sone6 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.
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' . rn tbr killinger i pleje er som føl-

. ng . . . . kr. 6,- pr. døgn
- . ,.irger. ....... . kr. 8,- pr. døgn
. .: ilere killinger kr. 10,- pr. døgn

; -:irlort€ beløb er tænkt anvendt til
- .:)e småfornødenheder til killinger-
- -:'.edens evt. dyrlægebesøg betales
: :r3n. Iøvrigt foretages dyrlægebe-
- {L \ ifølge aftale med ejeren.

LL
. Lmeldinger til udstillinger

. - . ,:relding til klubbens udstillin-
-,' hedes du venligst fremover ved-
.::e frankeret svarkuvert med tyde-
Å :1i\ n og adressg til brug for retur-
;- :rr åf »slippen«.
:: 

" 
3nlig ililssn

:. t i I lingssekretæren, indland.

h Lllingelisten
. :nr endelse om at komme på kil-

.:.rsten bedes foretaget til:
-: Lrse Laursen
- .:gardevej 4
-..::lslrup
-:i Hovedgård- --i 66 19 9l
-::737703

: .urster kr. 50,- pr. måned for at
'-- ;ne på killingelisten, uanset hvor
,.._:c kuld man tilmelder samtidigt
.,-:eldende måned.
' :ldingsfrist: 25. i md.

. i.jmtavler, stamnavn m.m.
' r_..:.rering af stamnavn sker ved
: :sendeise af mindst 3 forslag til
.. :'-'-r o gsse kretæren:

' ::r-\'larie Petersen
' .;c'rballevej 24

;:-ner strand'- ,\abenraa- -J698551

. r ideresender ansøgningen til

., : gennem Felis Danica. Det regi-
-::ede stamnavn bliver opdrætte-
, ' personlige ejendorn og vil ikke
.:-.:re bruges af andre end ens nær-
.,,e familie i 20 år efter ens død.r r lor stamnavn er kr. 250,00 incl.
, :rs + porto, som betales SAMTI-

- 
. u med indsendelse af ansøgnin-

- : .'-,

)ispensation til fritagelse af stam-
,. r kan opnåes i tilfælde af, at man
..:-. onsker at opdrætte et kuld før en

. =irtuel sterilisation" I dette tilfælde

': afkom kun kaldes ved 6t navn.

rktuelle priser incl. moms:
' .:ntavler 0- 3 mdr. 95,00
' 

'ntavler 3- 6 mdr. 135,00
' ::ntavler 6-12 mdr. 175,00
: :mtavlekopil)... . 215,00

:bytningsstamtavle ..... 95,00
.-:dring af hanlhun 40,00
-,nsfer 40,00

' ;mnavn (forudbetales) . . . 250,00

Titelpåførin g af aner 2) .

Autorisation af hankat 3

Killingeliste pr. måned . .

Reg. beviser 0- 3 mdr. . .

Reg. beviser 3- 6 mdr. . .

Reg. beviser 6-12 mdr. . .

ler Europa kokarde, 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 lor at modtage den.

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. Kun autoriserede
avlshanner kan annonceres i Hvæs-
sebrættet under rubrikken »iTil
Avlstjeneste«.

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

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

Farveændring
Administrative f'arveændringer 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 slam-
bogssekretæren.

Annullering af starntavler
Annullering af stamtavler fbreta.ges
ligeledes gratis af stambogssekretæ-
ren.

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

1 15,00

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.

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

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

2.a Men bemærk venligst: Mange tror,
at når en opnået titel er meddelt og
registreret hos Felis Denica's stam-
bogsf'ører, så vil denne titel auto-
matisk blive påført alt, som hidrø-
rer denne kat. Dette er kun tilfældet
for afkommet EF-TER den opnåe-
de titel, og hvor katten er enten far
eller mor. Titelpåføring for genera-
tionerne før skal indsendes til ane-
påføring mod betaling. Husk der-
for inden I bestiller stamtavler, at
checke faderens og moderens stam-
tavler for opnåede titler, og indsend
disse til påføring INDEN stamtav-
lerekvirering, således at afkommet
herefter vil få opnåede titler påført
automatisk.

Gratis kokarde:
Hvis din kat opnår titlen lnternatio-
nal Champion eller International
premier, er du berettiget til at modta-
ge en gratis FlFe-kokarde. Hvis din
kat opnår titlen Grand eller Europa
champion/premier, er du også beret-
tiget til en meget flot FlFe-kokardq
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-
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Dette indlæg er ment som en hjælp og information til såvel
nye som erfarne udstillere. Om hvorfor og hvordan man
bør gøre tingeng når man vil udstille sine katte i udlandet.
For de fleste udstilleres vedkommendq begynder det som
regel med, at ens kat har opnået titlen Champion, og at
man ønsker den videre til titlen International Champion
eller International Premier. For at opnå disse titler kræves
det, at katten opnår sine certifikater i minst to forskellige
landg man skal altså til udlandet mindst en gang.

Hvordan griber man sådan en sag an.
Først finder man en udstillingskalender - der findes altid

en i Hvæssebrættet - i denne kan man så læsg hvor og hvor-
når der afholdes udstillinger. Allerede nu kan man godt se

bort fra Norge og Sverigg da der her ikke er tilladt at indfø-
re sine katte på grund af rabiesfaren. Derimod er Finland
åben for udenlandske katte på sine udstillinger.
Når man så har fundet frem til et sted og et tidspunkt, der
passer en, kan man kontakte udstillingssekretæren for ud-
land for at sikre sig, at udstillingen nu også finder sted på
omtalte tid og sted. Man skal nu til at kikke på de praktiske
gøremåI, der fører frem til at komme på udstilling i udlan-
det.

En af de ting man først skal se at få i orden, er at få katten
Rabies Vaccineret. Dette kræves dokumenteret af samtlige
udenlandske klubber for, at man kan udstille. Der er lidt
forskellige regler fra land til land, men for de flestes ved-
kommende må rabiesvaccinationen mindst være en måned
gammel og højst 1 år. Men inden man tilmelder sig, gør
man klogt i at undersøgg hvad der kræves i det land, man

vil udstille i. Ligeledes findes der Iandg som kræver speci-
elle helbredsattester for dyrene, også dette bør undersøges
inden man tihnelder sig, så man ved, hvad man går ind til.

Nu er tiden kommet til, ar udfylde tilmeldingsformuia-
rer til udstillinger i udland. Denrre gang brirtgen 6n i Hvæs-
sebrættet, som kan tages ud og fotokopieres. Vær omhyg-
gefig med at udfylde den og hvis der ei' lvivl, kan udstil-
lingssekretæren for udlang rådsspørges. Her vil jeg give et
godt råd I Udfyld altid to tilmeldinger, send den ene til den
arrangerende klub og den anden til .IYRAK's udstillings-
sekretær for udland. Når jeg beder jer om at udfyide to til-
meldinger, er det for at give jer en større sikkerhed for, at
I kommer i betragtning, når udstillingen pianlægges. Den
tilmeldrng som sendes til rnig, sternpler jeg med JYR.AK's
.ieinpe 1 som bekræfiigelse på, at I er medlem al en klub,
:oin er :ilsluttet FIFE.

\år nan så sender sin tilmeiding, bør man også sende
ldsriiirngsgebl'ret ti1 den arrangerende klub.

Pa e: ellei andet tidspunkt, som oftesl: meget tæt på ud-
srrLiirgsrr;spunktet, ril man så moCfage en bekræftigelse
på. at man er tilmeldt udstillingerr. Hvis denne udebliver,
bør man konrakie den arrangerendc klub, fbr at sikre, at
man nu også skal udstil1e. Hr,is man her er usikker, kan
man kontakte J\-RAK's udstiilingssekretær for udland,
for at lå hjæip.

Når man sa er klar tii ar tage afsted på udstilling, skal
man være klar over, ar de burgardiner man har, ikke nød-
vendigvis passer ti1 de udeniandske bure, da disse godt kan
variere en del i størreisen. Ved afrejsen bør man sikre sig, at
man nu medbringer alle fornødne papireq så alt går rime-
ligt nemt i dyrlægekontrol m.m.

Her til sid.st vil jeg lige nævne, at visse østlande og Sveri-
ge afkræver gebyrer for at katten må transporteres gennem
deres land.

Hvis der undervejs i hele denne procedure, som det er at
komme på udstilling i udlandet, skulie opstå tvivl eller
usikkerhed, er man altid velkommen til at kontakte mig og
få hjælp og vejledning.

God fornøjelse!
Pqul C ltr is te nsen, uds t i I lin gsse k re tæ r, ud land

tE,*'*

Indlæg til Hvæssebrættet
om udenlandske klubber
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Karantæneb estemmelser
I Kattesyge og -influenza
Arlige revaccinationer giver god beskyttelse og tilrådes for
at holde immuniteten oppe hos hele kattebestanden. Ved
forekomst af katteinfluenza i en kattebestand skal al han-
del, avl og udstilling af dyr fra bestanden standses, indtil
hele bestanden er raskrneldt.

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

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

Findes negativ reaktion ved IFA-test eller Elisa-test fore-
taget2 gange med 3 måneders mellemrum, kan kattene be-
tragtes som fri for leukæmi. Findes Elisa-testen positiv og
IFA-testen negativ, er katten ikke smittefarlig, såfremt
yderligere I IFA-test, foretaget efter 3 måneder, er negativ.
Findes såvel Elisatesten som lFA-testen positiv, er katten
smittefarlig og skal isoleres fra katteriets øvrige kattg om
muligt aflives.

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

I Smitsom bughindebetændelse
Smirsom bughindebetændelse (Feline Infektiøs Peritoni-
tis. FIP) er specielt i katterier en meget udbredt virusinfek-
rion. Sr gdommen er lumsk, idet katten kan gå med virus i
k:oppen lormentlig i årevis og først bliver syg i det øjeblik,
lens resistens af anden årsag bliver ændret. Derfor er det
meget r anskeligt - for ikke at sige umuligt - at fastsætte be-
stemmelser der sikrer mod overførsel af virus mellem kat-
rene. Ei katteri betragtes som inficeret med FIP ved fore-
komsi ai kiinisk s1'ge katte med symptomer på FIP samti-
dig me.d en forhojelse al blodtiterværdierne over 400. Ved
en srigning al blodtiterr'ærdierne alene uden samtidig kli-
niske s1'mptomer, kan katteriet ikke betragtes som infice-
ret, men kun sættes under mistanke for infektion. Det vil i
denne situation ikke r'ære relevant at foretage karantæne-
foranstaitningel Iigesom det vil ..,ære fejlagtig at aflive en
kat på grundlag af et tbrhøjet titertal alene.

De implicerede katterier holdes i karantæne 3 måneder
efter verificerede FIP tilfælde er konstateret. Karentænen
omfatter også parringer og salg.

Smitte via udstilling er usandsynlig, men syge og mis-
tænkte katte skal holdes hjemme. Såfremt der i karantæne-
tiden fødes killinger, gælder karantænen 3 måneder fra
fødselsdatoen.

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

I Ringorm
Ringorm er en svampeinfektion i huden. der forårsager
håraffald og skældannelse i pletter.

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

Findes en kat at huse svampen, skal alle katte i bestanden
behandles mod ringorm og samtlige rum i kattens hjem de-
sinficeres imod svampesporer efter dyrlægens anvisning.
Minimum 6 uger efter sygdommens udbrud foretages for-
nyet Fungassay-test. Findes denne negativ må der udstilles
igen.

Der må i denne periode ikke sælges killinger, tages katte
ind eller sendes ud til parring.
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- f FYLDES TYDELIGT PÅ MASKTNE
:-LER MED BLOKBOGSTAVER

':ttens navn

TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

den 19

KATALOG NR

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt, Premier
lnt, Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Aben (over 10 måneder)
Kaslrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)'Novice (over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 år)
Pensionisl (over 10 år)
Kuldklasse (3-4 måneder)
AnnoncB
Til salg
Ønsker informationsfolder
til nye udstillere

:l Ct: Han Hun:

Stambogsnumrner:

Farve

Opdr. nr.:

',, )r,, Opdr, nr.;

, rJrætter:

er: Te lef on:

: : 'esse: Klub

=ostnr. By:

1^ial tidl.
: e'1if ikater

- ato:

cAc
CAP

CACIB
CAPIB

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

Sted: Dommer:
iesten kan løres på bagsiden).

Jrskes i bur med:

Opdr. nr.

- ^Certegnede erklærer hermed at have sat mig ind igældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og love, al katten ved tilstedevaerelsen på udstil-
- !en ikke overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrørendo katle, cier er eller har værst inlicoret af eller udsat tor

: -,tsomme sygdomme.

den 19

UOIYLDES AF TITMETDEREN! UDFYTDES AI TITMEI.DEREH!

(egenhændig underskrifl)

Det bekræftes herved, at

I'DFYLDES AF TITMETDEREI{I

(kaltans navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udfylclas med navn og adresse den I 19

Denne sedde, gælder som kvlttering lor tilmeldelse til udstillingen, når den er lorsynet med
klubbens slempel og er retwneret tll udstilleren.
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I ::rætsnr.:

Opdr, nr.:
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,lVagrut
r alle kattes ønskemåltid...

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

vil elske dig, når du serverer Nagut CatnaEs

Nagut Catnags er alle baseret på natur[ge råvarer,
og de iækre sprøde stykker indeholder i rigt mål aiie de livsnødvendige
nærings- og opbygningsstoffer, som din kat behøver for at fø1e sig sund og veltilpas,
altid.

Nagut har mere end 80 års erfaring i iremstiliing af kostprodukter til katte og hunde.
Det giver dig sikkerhed for en hø1 kvalitet.

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

Nagut Gatnags sælges kun hos dyrehandlere og specialforetninger.

Lobco Gruppen
Maglebjergvej 5 2800 Kgs. Lyngby

a2 88 26 55

. :,11,:.

)!,1 |
/)

Hø NE o?r\, PISK

KøD
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Godkendelse af katterier
og forsvarligt kattehold

' 
- :bindelse med generalforsamlingen i 1988 blev der ved-

.:ii et sæt regler om indretning af katterier og forsvarligt
., rttehold. Disse regler var også til debat på generalforsam-

._ren her i 1989, og det blev vedtaget, at regelsættet skulle
. ::sætte uændret, da man endnu ikke var kommet igang
".:J godkendelse af medlemmernes kattehold.

Godkendelse af kattehold
-: :.r-vrelsen er nu i gang med at godkende klubbens konsu-
.:.rer's kattehold, ligesom den på sin vej rundt til konsu-
.:rerng har godkendt enkelte medlemmers kattehold så-
:Jes, at der kan komme gang i arbejdet med godkendelse
.: kattehold hos de medlemmer, der ønsker en godkendel-

Besøg hos medlemmerne
i estyrelsen er blevet godt modtaget af medlemmerne un-
:.r sine besøg, og har foretaget besigtigelse af den måde,

. orpå kattene holdes, og har naturligvis ikke fundet an-
:,rning til, ikke at kunne foretage en godkendelse af katte-
- ..ldet.

Besigtigelserne foregår under hyggelige former, hvor der
,3r en kop kaffg selvfølgelig bliver snakket katte, katte-
-.1d, udstillinger, udstillingsresultater, studiekredsmøder

- -r om, hvordan det i øvrigt står til i klubben netop nu.

Diplom og plakette
Når katteholdet er godkendt, får ejeren overrakt et flot di-
plom, der indeholder oplysning om, hvornår besøget har
fundet sted, opdrættets navn, ejerens navn og adresse. - En-
delig et diplom, der overdrages ejeren, forsynet med de be-
søgendes underskrifter, og dermed er katteholdet god-
kendt, som værende i overensstemmelse med de fastsatte
regler.

Der er til interesserede opdrættere fremstillet en meget
flot plakette i messing, forsynet med JYRAK's logo og
navn, samt teksten »godkendt katteri«. - Plaketten kan er-
hverves for kun kr. 95,00.

Fremtidige godkendelser
Det vil fremover blive således, at medlemmer, der ønsker sit
kattehold godkendt, vil få besøg af en konsulent og et be-
styrelsesmedlem. - Der vil, så vidt det er muligt, blive lagt
en rute således, at man forsøger at samle en række besøg
inden for et områdg og derfor kan man godt komme ud
for, at det vil gå lidt tid inden, man får besøg af »rejsehol-
det«.

Nærmere oplysninger herom får du ved henvendelse til
Flemming Waldu.

Hvad koster en godkendelse?
De eneste udgifter, der er i forbindelse med godkendelse af
katteholdet er kørselsudgiften. - For tiden er der fastsat en
kilometertakst på kr. 2,05 pr. km, som medlemmerne skal
betale til klubben, og her kommer fordelen ind ved, at der
lægges en rute i et omradq hvorved den samlede udgift de-
les mellem det antal medlemmer, der besøges. - Et besøg
kan komme til at koste omkring 200,00 kr. hvortil kommer
udgiften til en plakette, som kan købes for 95,00 kr.

En godkendelse af katteholdet vil aitså komme til at kos-
te ca. det samme, som hvad det i dag koster at få et stam-
navn' Flemming Wsldu
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En betingelse for afholdels
ca. 20-25 deltagere !!! S

ALLE er velkomne - også ikk

STUDIEKREDS SILKEBORG

AFHOLDER:

f kurset er dog, at vi bliver
ortæl det gerne videre ! ! !

YRAK medlemmer !!!!

LOTTE WESTED LAURSEN
KALSHOLTVEJ 16 A

SVEJBÆK
86OO SILKEBORG

TLF.NR. 85-846434

GENETIKSEMINAR
Den 10. & 11. Marts 1990.

Kom og vær med - kom og 1ær med.
Vi vil bevæge os ud på en mystisk færden -
1angt, langt ind i genetikkens vercen.
Vi vi1 tage fat om mange problerrer
vi skal- nemlig 1ære en rnasse om gener.
VOTC ].æTemestTe eT INGE MERETE WlLSTRUP & AGNETE KJÆRSGAARD
vi en masse viden af dem får.
For de er nemlig specialister
de lærer fra sig så det gnister.
Gå ikke glip af denne CHANCE
til at blive den bedste i di-n "branche".

KURSET KOSTER DEN BESKEDNE SUM AF KR. 100,00, dette belØb dæk-
ker frokost begge dage samt kaffe & the.

Kurset afholdes i MEDBORGERHUSET, Skoletorvet, Silkeborg.
'-y'rdag fra kl. 9.00 til k1. 18.00 (ca. ) &
S@ndag fra kl. 9.00 til k1. 15.00 (ca. ).

ea
at
e-J

Eventuelle sp/rgsmå1 besvares gerne - bare ring B6-B 46434.

TILMELDING SENDES - TTLLIGE MED KURSUSGEBYR KR. 10O,OO _
SENEST DEN. 1 . }4ARTS I99O TIL:
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iongalleriet
: stilling og skønhedskonkurrence

.. Ch. Seraya's Chanel' 13 BASP.
: Jt 13l7-88. Brunmasket balineser.
: -l-1l5-89: DK-Svendborg: CAC.
- 5-89: D-Køln: CAC.
-: 6-89: B-Ciney: CAC, Champion.
- ) )3 / 1 -89: D-Wurzburg: CACIB.
'. 8-89: DK-Frederiksværk:
\CIB.

- 8-89: D-Hamm: CACIB, Int.
..:ampion.

pdrætter: Dorte Hagen.
ei: Micheyl Riis Vinther.

rt. Ch. Bill of Ottobrøker, DK
. lbsP.
.. /9-89: Kerkradel CACIB.
)3 -24 / 9 -89: Hillerød: CACIB.
) 1 -22 / l0 -89 : Hannover: CACIB.
)pdrætter og ejer: Sonja Axelsen.

PR. Tucana's Augustini, født d.
26/9-88. Hvid Oddeyed.
l318-89: Frederiksværk: CAP.
2-3/9-89: Vejle: CAP, Nombis.
23 -24 / 9 -89: Hillerød: CAR Premier.
Opdrætter og ejer: Mona Morten-
sen.

Int. Ch. Kongshøj's Mis Cindy, født
d. t9/6-86.
5 -6 / 12-87 : Frederikshavn: CACIB.
3-4 / 12-88: Aars: CACIB.
2l -22 / 10-89 : Hannover: CACIB.
Opdrætter: Grethe og Kurt Hansen.
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen.

Ch. Blue Dusty af Lady Fair.
l-2/4-89: Bogense: CAC.
16/4-89: Holstebro: CAC, BIO.
2-3/9-89: Vejle: CAC, BIO, Nombis,
Champion.
Opdrætter og ejer: Lise-Lotte Poul-
sen.

Int. Ch. Boline af Hajcha, født
t7 /t-87 .

16/4-89: Holstebro: CACIB, BIq
NOM.
14/ 5-89: Svendborg: CACIB.
17 /9-89: Kerkradg Holland:
CACIB.
Opdrætter og ejer: Karen Jeppesen.

Grand Int. Ch. Cyanmist Silver Jo-
sephing født28/l-86.
5/ll-88: Hørsholm: CABCIB.
l3l11-88: Budapest, Ungarn:
CABCIB.
4/ 3-89: Herlev: CABCIB.
20/ 8-89: Hamm, §skland:
CABCIB.
3/9-89: Vejle: CABCIB.
4/ ll-89: Hørsholm: CABCIB.
Opdrætter: Willbelowe England.
Ejer: K. og H. Jeppesen.

Pr. Esmeralda af Jawhara, farve 24,
født 5/l-83.
16-17 / 4-88: Fredericia: CAP.
ll-12 / 6-88: Kruså: CAP.
2-3/9-89: Vejle: CAP - BIO Kastrat -
BOX.
Opdrætter og ejer: Anne Lise Kaae

27
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Int. Ch. Dessert Sun, perser 12 a CR.
FØdt 12/4-88.
13 / 8-89: Frederiksværk: CACIB.
20/8-89: Hamm: CACIB.
2-3 /9-89: Vejle: CACIB.
Opdrætter: Laila Bjerrum.
Ejer: A. & K. Andreasen.

Inr Ch. Bernard af Punicq født
23/1147.
14 / 5 {9: Svendborg: CACIB.
l318{9: Frederiksværk: CACIB,
Brq NoM.
2O/8$9: Hamm: CACIB.
Opdrætten Ulla Lohman Jensen.
Ejen Jean Donner.

Int. Ch. Titirangis Dominq født
28/10-87, opr. 33.
4/3-89: Herlev:CACIB, BIq NOIVI.
l/4-89: Bogense: CACIB, BIO.
2O/8-89: Hamm: CACIts, BIO.
Opdrætter og ejer: Elena Neumann.

Ch. Tircana's Arthie-Boy, født d.
26/9-88. Blåtigret.
13l8-89: Frederiksværk: CAC.
15/10-89: Maribo: CAC.
2l-22/10-89: Hannover: CAC,
Champion.
Opdrætter og ejer: Mona Morten-
sen.

Int. Ch. Belle Balou's Anja, l3bSP.
l0-ll/9-88: Aalborg: CACIB.
3-4/ 6-89: Valby: CACIB.
20/8-89: Hamm: CACIB.
Opdrætter: Mette Nielsen.
Ejer: Sonja Axelsen.

{

Tilmelding til JYRAK's
udstillinger

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

TILMELOINGALANKET TIL
UOSTILLiN(} I:

UoFYLDES TYoELTcT PÅ MASKTNE !L__1___:.L
ELLEN MED 8@KAOGSIAVEA

EI |T4SKtPE
Fåc. skm&!num6.r 

,

Ood,6a4. I.M

F.,: _ opjr i'.: lb.n {ow..10 E{i.d.4

Mor: OøLd: U^odr (t1omln.d.4

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 tilmeldingsblanketter
Når du udfylder tilmeldingsblanketter, vær da rar at
skrive enten med blokbogstaver eller på maskine Det kan
nogle gange være meget svært at gættg 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 ide, når du første gang kar
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

28
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Gr. Int. Ch. Herbstwald Falena DK.
Europd 19 E. Rødtabby, født
28/6-84.
16-17 /4-88: Fredericia: CAGCIB.
ll-12/6-88: Kruså: CAGCIB, BIO.
3 -4 / 12-88: Aars: CAGCIB.
3-4/ 4-89: Valby: CAGCIB.
20/8-89: Hamm: CAGCIB.
17 /9-89: Kerkrade: CAGCIB.
Opdrætter: Renate Daske
Ejer: Karen Thuesen. 4
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uldkost til din kat - uden soiaprotein
Techni-Cal kattemad vil appellere til selv den mest kræsne kat Det indeholder

den fineste kvalitet al vigtige ingredienser, som vil være dcrt bedste encrgi- og pro-

leinkrlde til dtn kat. Techni-cal kattemad er behandlet med et velsmagende lag,

sorn katte ikke

rBkg

t 4l(S

lndholds analyse
Båprotern
Råfedt .

Råf iber
Vand .

Aske. .

Kalk . .

Fosfor .

Magnesium....

31,000,b mtn
18,000/o mtn
3,000/o max

12,000/o max
5.800Å max

. 0,900/o mtn
. 0,757bmrn
0,10ozb max

'i-\
!,.1 ,t\i/

rat ued
rre
rtier

Techni-Cal produkterne er anerkendt al den canadiske ing (Cana-
dian Veterinary MedicalAssociation) for deres ernæri ngsmæssige kvalitet eft erBkg 4kg omfattende lorsøg med lodring, kemiske analyser og stadig kontrol

--ha

Med Tecni-Cal iottemad opnår du:
1. En overordnet ernæringsmæssig balance, der giver din kat den f uldendte kosl,

uden al der er behov lor at supplere med noget som helst andet foder.
2. En god balance af aske og mineraler såsom kalk, losfor og magnesium lor at

som h1ælpor trl rnod at hrndre stendannelse i urinveje hos katte.
3. lngen so;abønnemel Ior at af h1ælpe en bedre iordojelse, samt al prociuktt--l får

en hø1ere grad af velsmagenhed.
4. Kun den hø1esle Kvalitet al ller(ræfedl lor at underbygge den gode smag og grve

din kat en skrnnende pels. Techni-Cal kattemad er alt, hvad man behøver til et-
hvert stadiunr lkattens Iv, lra den er killing til den er voksen. Din kat vrl få et
generelt bedre helbred og udseende.

Nærmei-e oplysningter: Klinge Dynastl, 15 64 38 44

E
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STUDIEKREf)S.
NYT!

STUDIEKREDS SøNDERJYLLAND:
PROGRAM FOR FORÅRET'90:
Lørdag, den 13. januar:
Besøg hos Inge-Lise Andreasen, Arnkilmaj l, Hestehavg
Sønderborg kl. 14,30.

Vi kigger på hendes nye løbegård og hendes katteri. Bag-
efter hygger vi os med en film og vores egne medbragte bil-
leder.

Tilmelding senest fredag, den 5. januar hos Inge-Lise på
tlf.74 42 94 56, eller hos mig.

Februar måned:
Dyrelægeforedrag: Kattefødsler og vores egne erfaringer
deromkring.

Datoen og mødestedet er ikke fastlagt endnu, derfor be-
der jeg interesserede kontakte mig omkring den l. februar.

0nsdag, den 7. marts:
Dommeraften v/ Hanne Sofie Sneum. Hun giver den aften
en udtalelse til alle fremmødte katte

Vi mødes hos Elisabeth Stangg Sdr. Vilstrup Bygade 14,
Haderslev kl. 19,00.

Tilmelding senest søndag, den 25. februar hos mig.

April måned:
Besøg på en dyreklinik.
Maj måned:
Udflugt: Hvorhen? Kom med nogle forslag.

Ret til ænd ringer forbeholdes!
Med venlig hilsen!

Elisqbeth Stange, Sdr. Vilstrup Bygade 14,
6100 Haderslev - Tlf. 74 58 28 0l

Onsdag, den 4. oktober havde vi besøg af stambogssekre-
tæren Karen-Marie Petersen. Hun indviede os i sit alsidige
arbejde Vi blev alle klar over, at det er et enormt stort ar-
bejde ikke mindst på grund af alle vore små forglemmel-
ser. Endnu en tak til Karen-Marie.

Studiekredse:
Frederikshavn:
Norma Hassing,
l'ærvej 7,

9900 Frederikshavn
T1f. 98 42 13 18.

Åtborg:
Dorte Kaae,
Esbjergparken 5,
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 15 93 18.

Silkeborg:
Lotte Laursen,
Kalsholtvej '16a,

Svejbæk,
8600 Silkeborg.
Tlf. 86 84 64 34.

Århus:
Lise Damsgaard,
Søsvinget 31,
8250 Egå.
Tlf. 86 22 s5 65.

Salling:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslevvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Tlf.97 57 45 59.

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

))
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Sønderjylland:
Elisabeth Stange,
Sdr. Vilstrup Bygade 14, l. tv.
6100 Haderslev.
Tlf . 74 58 28 01.



Studiekreds-nyt!
: TUDIEKREDS SYDøSTJYLLAND
OG VESTFYN
\ilerede på nuværende tidspunkt kan vi præsentere pro-
:3mmet for første halvår i 1990. Møderne holdes som tid-
._:ere førstkommende tirsdag i hver måned kl. 19,00 på De-
:otgården, Sjællandsgadg Fredericia.

Tirsdag, den 2. januar 1990:
3enetik, fortsat fra oktobermødet '89. Bl.a. behandles
,pørgsmålet: »Hvad kan vi bruge genetikken til i prak-
. 
jl1,r

firsdag, den 6. februar 1990:
? ianlægning af hobbyudstillingen i marts. Videoaften (nul
oidsfilm).

Tirsdag, den 6. marts 1990:
)1'rlægeforedrag vedr. graviditet, fødsel, killingers op-
ækstbetingelser (foder m.m.) ved fagdyrlæge Jens Corfit-

-:n, Middelfart.

iøndag, den 18. marts 1990:
:{obbyudstilling i Døveforeningens lokaler, Fredericia.
'\ ærmere oplysninger hos undertegnede.

Tirsdag, den 3. april 1990:

-r;nnemgang af alt det, der kanmedfølge, når man anskaf-':: sig en racekat, såsom registrering af killinger, udstil-
rgsregler, udfyldning af udstillingsformularel ansØg-
.ng af stamnavn, import/eksport af killinger, karantæne-

-:gler m.m.

Tirsdag, den 8. maj 1990:
l', rlægeforedrag vedr. hudlidelser og fordøjelsessygdom-
.:,e hos kat ved Jørgen Nielsen, Smidstrup.

Tirsdag, den 12. juni 1990:
.1\gge og bankospil. Præmier modtages med glæde!

: .r til ændringer forbeholdes!
Med venlig hilsen Magda Valentin (75 94 03 75) oS

Annemette Nielsen (64 40 66 08).

}TUDIEKREDS SALLING
PR{KTISKE TING:
'.lodestedet er Morsø Folkebibliotek, Algadg Nykøbing
'.icrs - benyt venligst bagindgangen i smøgen, mellem
:.'eldgård Sko og biblioteket" Benyt P-pladsen bag Kjeld-

".rd Sko og Morsø Bank.
lrdetiden er kl. 19 til ca. 23.

.1.-rdedagen er den første ONSDAG i måneden.
- :r betales l0 kr. pr. gang pr. person.
* - SK at medbringe kaffq kop og brød.

' .rdiekredsen bli'r stadig større,
-:med velkommen til de nye!

:. men godt nytdn skol -jeg
, lige, ieg lukker katten ud...

e

Det ser ud som om, at 1990 bliver
et lyst og lykkeligt år.

Dette er første halvdel af
programmet for 1990.
3. januar: Juleferie.
7. februar: Pels-uld arbejde.
7. marts: Pelspleje.
4. april Familieforøgelse.
2. maj: Bogaften. Medbring kattebøger.
6. juni: Før ferie-hyggeaften.
Juli og august: Ferie.

ALLE er meget velkomne til disse aftener,
også IKKE-medlemmer.
Ret til ændringer forbeholdes!
Vi glæder os til at se så rnange som muligt disse aftener.
Tilmelding helst 3 dage før til studiekredsens kontaktper-
soner:

Conni Ladefoged, ff. 97 57 41 19
Karen Mette Kristensen, tlf. 97 57 45 59
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Stoffer der medfører
risiko for tidlig
fosterdød, misdannede
killinger og abort

Hector. Ejer: Lykke Nielsen.

NYT FRA STUDIEKREDS SILKEBORG
Nu da 1989 hastigt nærmer sig sin afslutning, er det jo tid
til at tænke på 1990.

Planen for 1990 er endnu ikke helt færdigbearbejdet,
men jeg kan da allerede på nuværende tidspunkt fortællg
at det bliver et meget spændende program, vi løfter sløret
for i næste nummer af Hvæssebrættet.

Men ens for alle møder el at de afholdes den første ons-
dag i hver måned kl. 19,00 i Medborgerhuset, Skoletorvet,
Silkeborg.

Kaffe/the må gerne medbringes, men kan købes på ste-
det til meget rimelige priser.

Hvis I har ideer, forslag m.m., er I velkomne til at kon-
takte mig. Så mød op - og Iær mere om vores misser!

S tud ie k reds leder Lo t te Wes ted Laursen,
Kalsholtvej 16 A, Svejbæk, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 84 64 34

STUDIEKREDS ÅNTTUS
Vi mødes sidste måned i hver måned på Hovedbiblioteket,
Mølleparken, 8000 Århus Q 1. sal ltil højre) i mødelokale
B fra kl. 19,00 til kl. 21,50.

13 / 12 l9E9: Julehygge og videofremvisning.

3l/01 1990: Konsulentens oplevelser samt dommerelev. -
Hvordan og hvorfor?
Foredragsholder: Susanne Bugge

28/021990: Hvad gør JYRAK for dig? - Og hvad gør Yl
for JYRAK?
Foredragsholder: Formand Finn Laursen.

28/03 7990: Katte i maleriet.
Foredragsholder: Birgitte Johansen.
Endvidere præsentation af studiekredsens
nye vandrepræmie.

25/041990: Orientering om dyreinternatet i Århus og
specielt hvad der gøres for kattene?
Foredragsholder: Bente Hammerschmidt,
næstformand i Dansk Dyreværn, Arhus.

19/051990: Udflugt. Besøg et kattereservat! Helle Poul-
sen i Egtved har ladet porten stå åben.

HUSK: Medbring selv kaffe/the og brød.
På gensyn! Lise Dømsgoard

32

Knud Steensborg.
I almindelighed må man konstaterg at der kun er beskrevet
få stoffer med teratogen (misdannelsesfremkaldende) ef-
fekt hos katte. Disse er:

1. Progesteron (P-piller)
2. Corticosteroider (binyrebarkhormoner).
3. Pesticider (loppemidler).
4. Grisofulvin (mod svampeinfektioner f.eks. ring-

orm).
5. Tetracyclin (antibiotikum).

ad 1. Anr,endes som antikonceptionelt middel, ved visse
ps1'kiske lidelser, ved visse svulstlidelser, og evt. r'ed
visse hudlidelser. Givet til drægtige katte kan det be-
virkg at der fødes hermafroditter (tvekønnede kil-
linger), og det medfører ofte en besværlig tbrlænget
fødsel.

ad 2. Anvendes i behandlingen af allergier (f.eks. loppeal-
lergi), diverse smerte- og irritationstilstandg evt. i
cancerterapien og ved behandling af kroniske be-
tændelsestilstande Givet til drægtige kattg kan det
bevirke udvikling af store vædskefyldte fostrg end-
videre med defekte forben, evt. kan de helt mangle.

ad 3. Anvendes i behandling af lus, lopper og pelsmider
(vask, pudder, spray). Behandles drægtige katte, kan
det være årsag tii for sen sammenvoksning af kra-
niets knogler, mangelfuld udvikling af tænder, hy-
drocephalus (vand i hovedet), mavespalte (indvolde-
ne hænger ud), brok, ganespalte

ad 4. Anvendes mod svampeinfektionen, f.eks. ringorm.
Kan være årsag til ganespaltg for korte haler, for
korte ben, mangel på eller sammenvoksning af mel-
lemhånds/fodsknogler.

ad 5. Anvendes mod infektioner under navne som f.eks.
tetracyclin, dumoryclin, og aureomycin. Ved be-
handling i cirægtighedsperioden kan det give hjerne-
skadende fostre.

Man kan groft opdele et fosters »liv« i 3 perioder.

A. Perioder før ægget sætter sig fast, - dette sker ca. på
14. dagen.

B. Perioden hvor de forskellige organer udvikles, - fra
ca.2. til6. uge.

C. Perioden hvor fostret stort set kun vokser.

Periode B er så langt den mest følsomme. Fra 2. til 6. uge
er der stor risiko for udvikling af misfostre ved medika-
mentbehandling.

PerioderneA og C er for det første mindre følsommg og
for det andet viser evt. påvirkninger af fostre sig oftest ved
tidlig fosterdød, foetal absorption (fostret opsuges i livmo-
der), eller abort.

Naturligvis bør man erindre sig, at misdannelse kan
skyldes andre forhold, som uheldige genkombinationer,
forkert fodring f.eks. for meget eller for lidt A-vitamin eller
mangel på taurin og infektioner som f.eks. influenza, kat-
tesyge, toxoplasmosg FIP. og leukæmi.



(Gode) Katte hænger
ikke på træerng....
eller gør de?

Giftige planter
lrlrlæge Knud Steensborg, Horsens, har udarbejdet en lis-
: over de for katte giftige planter. Har din kat ikke mulig-
:d lor at komme ud og forsyne sig med frisk græs, undgå

-. at anskaffe nedenstiående planter til hjemmet, for kat-
.r vil uden tvivl på et eller andet tidspunkt kaste sig over
'-rget af det grønng den har adgang til.
..s derfor på:

:dbænd
- ler

.,.lhat
::ksbom
':;inus (olieplante)
: ske- & pinseliljer

-.r'ffenbachia
.reæg

- , acinter
.S

. ,gletrompet (datura)
. -rstelten
_: u ster

-.riiodendron
.. occado
.cdurt

...adium
.lekaktus

::bertræ
..rplante

,: desuden alle vilde svampearter, som ofte bruges til især
,ledekorationer. Pas også på nålene fra grantræet ved ju-
.,id.

Din kat skal jo have lidt grønt, så derfor hvedekerner
,.:n købes i Brugsen i poser til ca. 2 kr.), i urtepotter med
Jages mellemrum, eller køb purløg, så har din kat ad-

::ng til »det grønne drys« hele tiden.

guldregn
liljekonval
cestrum
kalmia
stormhat
rabarber
laurbær
farvebælg
tidløs (nøgen jomfru)
hj erteblomst (løj tnatshjerte)
euphorbia (ulestjerne)
nerium
fingerbøl (digitalis)
hestekastanje
hortensia
ridderspore
lupin
valmue
vintergæk,

En lille sød historie fra det »virkelige liv«.
En dejlig morgen midt i august luftede jeg som sædvanlig
mine hunde på et stort omrade der støder op til jernbanen
og limfjorden. Der er kun træer, græs og et lille rensnings-
anlæg, og der er ingen bebyggelse direkte op til området.

Pludselig hører jeg en lyd og tænker uvirkeligt: »Det ly-
der som en killing«. Men jeg forkaster straks tanken som
værende fantasi, eller i hvert fald kun mågerne ved rens-
ningsanlægget. Det er som nævnt tidligt om morgenen, og
jeg har aldrig set en kat på området. Alligevel ser jeg mig
omkring - og et stykke oppe i et stort træ, sidder der virkelig
en killing, og den vil meget gerne have kontakt med mig.
Med noget besvær får jeg den ned.

Det viser sig at være en lille hunkat, blåstribet med hvide
potet en rigtig køn »lille SKATI<, ca.3-4 måneder og utro-
lig kælen. Da jeg satte hende på jorden, hilste hun venligt
på mine hunde Jeg regnede med, at nu kunne hun klare sig
selv. - Min »flok« er stor, og der er foreløbig »Atmosfære-
katte« nok - selvom hun var dejlig.

Jeg havde imidlertid »Gjort regning uden vært«: Det var
tydeligt, at hun var »På herrens mark<<, så hun fulgte hy-
lende efter mig. Til sidst så jeg ingen anden udvej end at
samle »barnet« op og tage hende med hjem. Efter at hun
var blevet sprøjtet mod lopper, (det havde hun nemlig),
blev hun anbragt i min indendørs kattevoliere - og hvilket
syn - hende indenfor og mine otte på række udenfor. Pro-
blemet var nu, hvad jeg skulle gøre med hende Nogen kun-
ne jo savne hende. Løsningen blev »Kattens Værn«. De har
et internat her i Alborg, og dem kontaktede jeg. - De var
villige til at tage hendg så jeg kørte hende derhen. J"eg fik
at vidg at hun vilie blive fremlyst i lokalradioen. - MASKE
GAV DET POTE.

Men hvordan hun var havnet i et træ, vil jeg aldrig få at
vide Jeg har kun min egen teori og den behøver ikke at
være rigtig!

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

Bestilling sendes til:
Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 3 3, 93 80 \'estbj er-e.

Ttf. 98 29 69 4s.

Alle bestillinger skal r'ære skriftli-ee og
betales forud.

Avlstjeneste
(,

q2

q2

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.
Tlf. 9E 29 69 45.

PERSER
Ch. Bøgevængets Aramis
BlålHvid l2abl.
Far: Ch. Bøgevængets Marquis.
Mor: Ch. Star af Navajos.

Inger Marie Østergaard,
Grønnegade 3, Strandby,
9460Farsø.
Ttf. 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.
Tlf. 86 57 23 31.

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

Rainbow Warrior.
Mor: Thbas Calypso Queen.
Jette Valentin,
Langbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Ttf.74 46 t9 24.

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

of Valentinos.
Mor: Maydan-Shah's Ninetta.
Ketty Brandt,
Sædding Strandvej 17,
6710 Esbjerg V.
Ttf. 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.
Trf. 98 29 69 4s.
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PERSER
Int. Ch. Timmy on TiPtoP of Piem.
Sort/hvid, 12a.

Far: Thbas Fat FreddY.
\lor: Ch. HunkY DorY

van Grebst.

Else Pedersen,
Irogårdsparken 39,
Smidstrup,
-000 Fredericia.

PERSER
Gr. Int. Ch. Galapagos'
Magic Mornent
Hvid m. orange ø1ne 2a.
Far: Ch. Sylvester v.

Haveskerke.
Mor: Ch. Galapagos' Nøkken.

Leo Hymøller,
Thorstedvej 27,
9541 Suldrup.
Ttf. 86 6s 32 41.

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

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

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

Dino van de Falconcrest.
Mor: Ch. Bika's Nanie.

Britta Hald,
Græsvangen 367,
8381 Mundelstrup.
Trf. 86 24 31 40.

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

Christa Madsen,
H. P. Hansensvej 3,
6400 Sønderborg.
T[t.74427477.

PERSER
Zakko's Mikro
Blå 3 (13b).
Far:
Mor:
Inge Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l,
6400 Sønderborg.
Ttf.74 42 94 56.

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.
Tlf. 86 81 28 33.

PERSER
Oscillum's Kiko-Man
Creme/Hvid l2a cr.
Far:
Mor:
Ilse B. Stenskjær,
Skovhavevej 12, Ølsted,
8732 Løsning.
Tlf. 75 65 24 26.

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

Haveskerke.
Mor: Ch. GalaPagos Ivori.
Linda Kærlev,
Ahlefeldtsvej 11,

5230 Odense M.
Trf. 6s 9162 60.

35



PERSER
Valther af KambYses.
5, født 12.06.87.
Far: I(asper af l(ambyses (5)
Mor: Mai du Nord (13).

Louise og Kim Staunskjæq
Bredgade ll8,
5485 Skamby.
Tlf. 64 85 18 80.

COI,oURPOINTS
Simon af Stensgård
Creme Masket l3b CrP
Far:
Mor:
Tiine Andersen,
Morup Møllevej 51,
7755 Bedsted Thy.
Ttf.97 94 54 2E.

COI,OURPOINTS
Int. Ch. Sergent Pepper
af Thmara
B1å Masket l3b BP.
Far:
Mor:
Ruth og Ernst Thomsen,
Aglimt 31,
6040 Egtved.
Tlf. 75 55 36 56.

PERSER
Nigajami's Johan Sebaslian.
r2;BL.. fødr 11.07.87.
Far: Ch. Sylvester

v. Haveskerke (12aBL).
Mor: Galapagos GandY (i3).

Louise og Kim Staunskjær'
Bredgade ll8,
5485 Skamby.
Tri. 64 E5 lE E0.

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

af Thmara
Mor: Fenja af Bardolino,
Inge Lise Laursen,
I-undgårdevej 4, Crumstrup,
8732 Hovedgård.
Trf. 75 6619 91.

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

PERSER
Killinias Cooler.
Creme nr. 5.
Far: Shahen af Bardolino.
Mor: Zulus Marikea.

Jette Valentin,
Langbro 10,

Blans, 6400 Sønderborg.
Ttf.74 46 19 24.

COII)URPOINTS
Nebsagers van Dango
Blå Masket l3b BP.
Fhr:
Mor:
Annelise Pedersen,
Skovvangen 25,
8722 Hedensted.
Trf. 75 89 19 05.

COI{)URPOINTS
Ch. Zakko's Choko Ekko
Chokolade Masket l3b CHP
Far:
N{or:

Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj 1,

6400 Sønderborg.
Ttf.74 42 94 56.
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COI-]OURPOINTS
Ch. Misty Browns King
Blå Masket 13b BP.
Far:
Mor:
Ragnhild & Finn Poulsen,
Sommerlystvej 9, Floes,
8900 Randers.
Ttf. 86 48 01 10.

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.
Ttt. 74 67 0l 76.

SIAMESER
Gr. Int. Ch. Dauphin van
Coppelstock
Blåmasket. 24a.
Far:
Mor:
Anne E. Olsen & Finn Dall,
Humlevej 2, Ustrup,
6500 \bjens.
Ttf,14 54 55 47.

COLOURPOINTS
Gr. Int. Ch. Misty Brown's
Blue Note
l3b BP.
Far: Euro. Ch. Captain Madigus

af Thmara.
Mor: Misty Brown's Penny.

Inge Thysen,
Ødis Byvej 1,

6580 Vamdrup.
Ttf. 75 59 El 50.

ABYSSINER
Int. Ch. Bellamy of
Oddershede
Vildtfarvet.
Far:
Mor:
Lene Oddershedg
Købmagervej 5, Storup,
8700 Horsens.
Trf. 7s 68 39 91.

SIAMESER
Salween Blue Henri
Blåmasket. 24a.
Far: Oberon v. d. Batjefs' Burcht.
Mor: Salween Blue The'resia

Sr.isse Leidith,
Østbanetorv 1.1.,
8000 Aarhus C.
Tlf. 86 7273 40.

ABYSSINER
Int. Ch. Bernard af Punica.
23.
Far: Archie af Oddershede.
Mor: Amalie af Fredenslund.
Jean Jonner,
Ommestrup,
8544 Mørke.
Ttf. 86 37 7174.

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

Lis Rhymer b-riis,
Fredenslund, Bøgebjerg 7,
5471 Søndersø.
Tlf. 64 89 15 03.

SIAMESER
Gr. Int. Ch. Byvangen's Ringo
Rødmasket 32a.
Far: Ch. O'Russet's Zefyr.
Mor: Sun Read Nicoline
Vita Nielsen,
Byvangen 195,
8700 Horsens.
Trf. 75 65 8193.
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HELLIG BIRMA
Charly U. D. T[etebelle
Blå Masket.
Far:
Mor:
Karin Christlund,
Galgebakken Torv 7-12 A,
Galgebakken,
2620 Albertslund.
Tlf. 42 64 12 E2.

BURMESER
Ch. Geridos Zosimos
21b.
Far:
\1or:
Palle Jæger,
Torupvej .19,

6800 Varde.
Ttf. 75 2695 09.

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

Palais.

Sterna Gilbg
Miltonsvej 21,
8210Højbjers.
Tlf. 86 27 10 02.

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

Old Ladies and Old Gentlemen:

British Blue Pr. Syriam's Frederik
Født: 27/9-75.
Frederik deltog på alle JYRAK's udstillinger (undtagen 2)
i perioden 1975 - efteråret 1984. Men nu nyder han sit oti-
um hos mine forældre

r\
\lil)

/
I
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/

)

-/)
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Import/Export:

EKSPORT TIL SPANIEN:
R asmus of Graffity
Perser l2s R.
Opdrættere: B. & L. Henriksen.
Ejer: Jonne Vallentin, Barcelona.

EKSPORT TIL VESTTYSKLAND:
Russian Blue: Kublai Hesseldal.
Far: IC Igor Las Islas.
Mor: Ofelia Hasseldal.
Opdrætter: Kirsten Kaae
Ejere: Familien Balle, Vesttyskland.

IMPORT FRA SYERIGE:
Merlions Antonio Lo Bello
Bldmøsket balineser.

Merlions Adorable Lillemann
C ho ko lode mas ket bo linese r.
Opdrættere: Ulrika Sedman og Thomas Ortenberg.
Ejere: Dorte Hagen og Benny Jensen.

IMPORT FRA HOLLAND:
Bugatti de Broeckloni
Britisk korthdr - sølvtøbby 18 btch.
Født: 19/5-89.
Ejer: Lisbeth Hansen.
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Opdrættere i JYRAK I
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PERSERE

Van Dell
Perseropdræt i mange forskellige farver, fuld-
farvet, tofarvet, trefarvet. Inger Østergård An-
dersen, Ingvard Andersen, Grønnegade 3,

Strandby, 946OFarsø.
Tlf. 98 63 63 35.

Winnie's
Perseropdræt af diverse fuldfarvedg bi- og tri-
colour. Avlshan: Ch. Marquis de Sade van
Grebst (l). Winnie Sørensen, Gustav Wieds
Vej 39, 8600 Silkeborg.
Tlf. 86 82 28 33.

Of Mobber
Perseropdræt i forskellige farver. Jens Chris-
tensen, Sandenvej 5, 9300 Sæby.

Tlf. 98 46 94 04.

Clipper
Lilla- og Chokolade persere efter Int. Ch.
Hennessee Goshi af Clipper (lilla-chinna-
mon), dejlig type, elskeligt temperament.
Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevei 24, Genner Strand, 6200 Aaben-
taa.
Tlf. 74 69 85 51.

Graffity
Perseropdræt af flere farver. Speciale LILLA
& CHOKOLADE. Avlshan: Andante af Ti-
manfaya. Biandt de l0 bedste i Jyrak 1988.
Bente & Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Tlf.98 29 69 45.

Killinias
Perseropdræt i mange farve-variationer. I far-
verne: Hvide m. orange-oddeyed, blå øjng
blå, cremg blåcremg bicolou4 tricolour, har-
lekin. Egne avlshanner: Master Frank v. Cold-
regen og Killinias Coole4 se under avlstjene-
ste Jette Valentin, La.ngbro 10, Blans, 6400
Sønderborg.
Tfi.74 4619 24.

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

»Avlstjenesten<<. Linda Kærlev, Ahlefeldtsvej
ll, 5230 Odense M.
Ttf. 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.
Ttf. 74 69 85 51.
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Specialopdræt af: Lilla Chokolade imaske +. .,
fuldfan'et. Janligt blå * brun - rød +"(,. )/'

Zakko

skildp-msk. Inge Lise Andreasen, Sønder-
borg;
T,f'.7442!Xfi.

de Lr \hl
Colourpoints i flere maskefaner, Lilla, ChG.
kolade Blår og Brun Killinger lejligltedsvis til
salg Inge Lise laursen, Lundgårdæej 4, 87 32
Hoved&ird.
Ttf. 75 66 19 91.

Mac Burney
Colourpointopdræt i forskellige maskefaner.
Karen Mette Have Kristensen, Roslervej 12,

Jebjerg, 7870 Roslev.
Ttf. 97 57 45 59.

Af Stensgård
Opdræt af brun-, blå-, skild.-, rød-, og tejlig-
hedsvis chokolade og lillamsk. colourpoint.
Annelise Pedersen, Hedensted Skov.
Ttf. 75 89 19 05.

Of Mobber
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver,
samt hybrider. Jens Christensen, Sandenvej 5,
9300 Sæby.

Tlf. 9E 46 94 04.

Miss Dittmer's
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver.
Nanna Bødker, Funder Kirkevej I 1, 8600 Silke-
borg.
Ttf. E6 E5 rI 50.

Graffity
Lejlighedsvis colourpointkillinger til salg i
forskellige maskefarveq oftest lillamsk. Egne
avlshanner. Bestiiling på killinger modtages.
Bente og L,eif Henriksen, Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Ttf. 98 29 69 45.

Miss Voss
C olourpointopdræt i forskellige maske farver.
Speciale tabbymaskede. Killinger lej lighedsvis
tit salg. Vita Voss, Bevtoftvej 8, 6520 Toftlund.
Ttf. 74 E3 02 7E.

SOKOKE
Watamu
Opdræt efter Sokokekatten »Meliasana« lej-
lighedsvis til salg. Pris: 1500-2000 kr. Katten er
leukemi testet. Grethe Højgaard Jensen, Dra-
gebakken 272, 5250 Odense SV.
Ttf. 66 17 37 0E.

DEN HELLIGE BIRMA
Sofies
Specialopdræt af hellige birmaer i maskefar-
verne blå og brun. Hanne Sofie & Flemming
Sneum, Højvangs Parkvej 44, 6700 Esbjerg.
Tlf. 75 12 11 20.

Gramroligheds
Eksklusivt opdræt af den hellige birma. Blå-
og brunmasket af fine norskg tyskg franskg
hollandske og danske linier. Lone Klein, Bøge-
dals Alle l, 5250 Odense.
Ttf. 65 14 78 81.

,/

, Ll\>f
Christlund's
Specialopdræt af hellig birma i maskefarverne
blå og brun. Karin Christlund, Galgebakken
Torr'7-12 a, 2620 Albertslund.

ABYSSINIERE
\bn Tripwitt
Opdræt af i,ildtfarvede og sorrel abyssiniere
Killinger lejlighedsvis til salg. D. Hansen & R.
Kiihler, Toften 41, 6330 Padborg.
Tfi.74 61 0t 16.

Af Oddershede
Sorrel og vildtfarvede killinger lejlighedsvis til
salg. Opdrættet på tyske cg amerikanske lini-
er. Lene Oddershedg Købmagervej 5, Stou-
rup, 8700 Horsens.
Tlf. 75 6E 39 91.

BURMESERE
Af Pegu Yoma
Opdræt af burmesere i farverne: brun, blå, rød
og creme. Sterna Gilbg Miltonsvej 21, 8210
Højbjerg.
Tlf. 86 27 10 02.

Hunter
Opdræt i alle farver, speciale torties. Palle Jæ-
ger, Torupvej 49,6800 Varde.

Tlf. 75 26 95 09.

Af Sibiboon
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg. Lene
Bang Sørensen, Lillevej 5, Balslev 5592 Ejhy.
Ttf.644211 58.

Cha-chat
Opdræt af burmesere i tarverne rød, creme og
torties. Killinger lejlighedsvis til salg. .lette
Fries, Pårupvej 25, 6933 Kibæk.
Tlt. 91 t9 44 E4.

CORNISH REX
Bodwin
Katten for den kræsne køber. Den ideelle fami-
liekat i lækre sarte tarver. Susanne Buggg
Kærlodden 7, 8320 Mårslet.
Trf. E6 27 2E 19.

SIAMESERE OG OKH
Florcntine
Opdræt af brunmaskede siamesere. Gudrun
Thomsen, Klintebjergvej 5, 5450 Otterup.
Tlf. 64 E2 16 5E el. 9E 8E 31 E8.
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Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår i forskelli-
_re farver Anne Lise Kaag Ingrids Alle 13,
5250 Odense SV.
Trf. 66 12 52 91.

Orlando
Opdræt af siamesere/OKH. Killinger lejlig-
hedsvis til salg efter egen hankat. Farve 24a.
Ketty og Roland Bohnlein, Hermodsvang 8,
6500 Vojens.
Ttt. 14 54 26 22.

Salween Blue
Siamesere 24a, 24b og24c OKH: Havana, blå,
lavendel, ebony. Sirsse Leiditz, Østbanetorv
1.1., 8000 Arhus C.
Ttf. 86 12 73 40.

Klingeskov's
Specialopdræt af brunmaskede siamesere. lm-
port/Export: Sverigg Hollarrd, Belgien, Fran-
krig, Ungarn og §skland. Bestillinger på kil-
linger modtages. Kis Østerby, Klingeskov 13,

5450 Otterup.
Ttt. 64 E2 tE 44.

Pegasus
Opdræt af orientalsk korthår, siamesere og
fuldfarvede havana, lavendel, blå og ebonl'.
June Krogsøe, Jægerlunden 7, 5492 Nlorud.
Trf. 64 96 53 33.

Allegretto
Opdræt af hei- og tabbymaskede siamesere i

diverse farver. Enkelte OKH. Jytte Hjo Tåplov,
Kirkerupvej 16, Kirkerup, 4C00 Roskilde
Ttt. 42 38 11 96.

Opflaskning af killinger
Feline Advisory Bureau's 18. Konference blev afholdt i
Cambridgg England, i oktober 1982. Et af foredragene
handlede om opflaskning af killinger, og blev præsenteret
af dyrlæge E M. Baines, der især beskæftiger sig med ny-
fødte kattes fysiologi.

Dyrlæge Baines indledte med at pointerg at opflaskning
af nyfødte killinger er en yderst krævende opgavg som man
ikke bør tage let på. Den nyfødtes energikrav er to til tre
gange så stort som det for en voksen kat. Da killingerne
ydermere har bitte små mavet er mange små måltider på-
krævet.

Man må desuden sØrge for at de nyfødte opholder sig i
en konstant temperatur. Dette er af største betydning, idet
en lungebetændelse udvikles hurtigt ved skiftende tempe-
raturer. En anden ting, vigtig at huskg er den gnidning af
mave og analområdet, som moderen normalt foretaget
med tungen, skal foretages regelmæssigt for at fjerne af-
faldsproduktet.

Opflaskning kan komme på tale i følgende tilfælde:
1) moderkattens død.
2) moderens afvisning af afkom.
3) alt for mange killinger i kuldet.
4) manglende indtræden af mælkeproduktion.
5) manglende evne til vedvarende mælkeproduktion.
6) rnanglende evne til amning.

Med mindre man har god tid og ølmodighed, bør man
i de tre første tilfælde overveje eutanasi som alternativ til
opflaskning. Desuden bør man huske på den høje risiko
for psykologisk abnorm udvikling af de killinger, der hol-
des væk fra andre katte i deres tidligste liv. Disse killinger
vil ikke senere blive i stand til at omgås andre katte. Dette
er dog ikke et problem i et katteri med mange katte.

Betingelser for opflaskning
af moderløse killinger
l) Korrekt temperatur:
l. uge 33'C-30'C
2. tge 30"C-28'C
3. uge 28"C-26"C
4. uge 26"C-24"C

2) Egnet »bolig«: tØt ren og trækfri. En varmekasse er
ideel, men dyr. En planteformeringskasse med bundter-
mostat er et ideelt alternativ. Den indvendige beklædning
skal være tyk for at kunne holde på varmen. Et syntetisk
lammeskind eller kraftig frotte er ideel. Fugtighedsgraden
skal være korrekt; dette opnås bedst i en planteformerings-
kasse.

3) Regelmæssig urinering og afføring. Dette kan udføres
med en fugtet vattot.

4) Regelmæssig fodring - fem til ti måltider i døgnet af-
hængig af, hvad man bruger.

Almindelig komælk bør ikke anvendes; den er alt for
tynd og har et lavt proteinindhold. En kraftig mælk, så
som kondenseret mælk, der har høj proteinindhold, kan
gives fem gange i døgnet i en fortynding svarende til 4 dele
mælk og I del vand - temperaturen bør være på ca.37"C.

Nyfødte skal fordoble deres vægt indenfor de l0 første
dage

5) Egnet fodringsredskab: en 6ngangssprøjte er uegnet,
idet den kan drukne killingen, eller forårsage lungebetæn-
delse p.g.a. fejlsynkning. En lille »flaske« med en lille sut er
ideel. Killingerne genkender sutten, så den skal vælges med
omhu og beholdes perioden ud. Sunde killinger vil sutte
livligt. Hvis en killing nægter at tage føde til sig fra en sut,
bør en mavesonde anvendes. Dette bør dog ikke ske uden
konsultation af en dyrlæge. Der er dog flere ulemper ved
mavesonde:

a) Killingerne begynder at sutte på hverandrg idet sutte-
instinktet er meget udviklet.

b) Killingerne kan ikke selv kontrollere mængden af fo-
derindtagning.

c) Sterilisation af mavesonde skal foretages inden hvert
måltid for at undgå infektion.

Moderkattens mælk er meget proteinrig og har et højt fedt-
og laktoseindhold. Komælk har lavt proteinindhold og
forårsager diarrå Man er nu gået bort fra opfattelsen af, at
alt for meget laktose forårsager diarr6. Ufortyndet, kon-
denseret mælk er rigere på proteiner end moderkattens
mælk. I de nedenfor anførte opskrifter er e) det bedstg idet
denne blanding er ikke for kraftig og har en god kalorie-

Det daglige ernæringskrav

Ålder

Nyfødt
I uge
2uger
3 uger

Ca. legemntgt

100 g
175 g

250g
325 s

Anslået kalorieforbrug

30 Kcal/dag
53 Kcal/dag
75Kæ,1/dag
98 Kcal/dag

N ødve nd i g t ma I k ev o lwn ea

a) lDN Kcal/dag b) 850 Kcal/dag

28 ml 35 ml
49 ml 62 ml
69 ml 88 ml
90ml ll5 ml

a): kraftig mælk: mindre forbrug.
b): fortyndet mælk: stPrre forbrug.
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\ærdi; ydermere, den vil ikke forårsage fordøjelsesforstyr-
relser og er billig og nem. Af de kommercielle produkter er
kun CIMICAT (Hoechst) udelukkende beregnet til katte -

de øvrige produkter er hovedsagelig til hundehvalpe. CI-
MICAT giver en god væksthastighed, der svarer til moder-
kattens mælk, men den har to ulumper:

a) kan forårsage diarr6.
b) giver killingerne en uønsket lugt.

WELPI (Hoechst) har høj laktoseindhold. Dens anvendel-
sesværdi for killingerne undersøges; den har allerede vist at
give en god væksthastighed.

Fordøjelsesforstyrrelser hos
killinger under opflaskning
Forstoppelse kan være det største problem under opflask-
ning af killinger. Problemet opslår som regel på grund af:

a) lav madindtagning.

b) lavnæringsoptagelse.

c) manglende stimulering af perinæalområdet
(endetarms- og kønsåbningen).

Diarr6 kan forårsages af:

a) overfodring.
b) for høj kulhydratindhold i den anvendte mælk.

c) for høj fedtindhold i den anvendte mælk.

d) infektion.

Behandling af diarr6
a) nedsætmadindtagning.

b) fortynd mælkeerstatningen l:l med kogt vand.

c) magnesiamixtur, l-2 draber i munden.

d) alvorlige tilfælde kræver væsketilførsel straks. LAD
V,€RE MED AI TVANGSFODRE kollaberede kil-
linger - risikoen for fejlsynkningslungebetændelse er
meget stor.

Modermælkserstatning til killinger
Komælk - utilstrækkelig - (650 Kcal/kg).

Gedemælk - lav ernæringsværdi - (710 Kcal/kg).
Menneske-modermælkserstatning i dobbeltstyrke - lav

proteinindhold - (1083 Kcal/kg).

Opskrifter
a) piskefløde: 225 ml + I æggeblomme - (821 Kcal/kg).
b) 2Y, dl komælk +1 spsk med top tørmælk - (796

Kcallkg).
c) % l komælk

+ 2Vz dl piskefløde
+ th tsk citronsyre
t 1 æggeblomme
* I tsk benmel
+ 2-3 draber levertran - (104E Kcal/kg).

d) ufort,vndet, kondenseret mælk - (1580 Kcai/kg).
e) 4 dele kondenseret mælk + 1 del vand - (1264

Kcal/kg).
a\,--

Æ1, r 
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Kotteejer:
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.
Å1

- At øremærkede katte kan komme i sygekasse. Rekvirdr
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.

:::::::|::\::
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Her ses fire
slaesløuemad
nkfinstlg fawel
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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 favoritter! I en særlig, sprød

form, de bedst kan li'. Det er noget, vi ved.

For kattene har selv bestemt, hvordan
Dokat skalvære.

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 af de tre varianter, du idag
{år under navnet Dokat.

Dokat giver din kat mere end fuld-
kommen ernæring. For katten, er Dokat et

lækkert måltid, som er særlig dejligt at

sætte tænderne 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
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\/ERDENS-
UDSTILLING
i MUNCHEN

- den første udstilling af denne art i FlFe

Olympiapark - Werner-von-Linde-Halle

28.129, april 1990
BEMÆRK VENLIGST! - AT DET ER FØRSTE GANG,

AT DER rÅnes EN vERDENScHAMploN...!!!

Ved denne verdensudstilling må der kun deltage katte, der inden-
31. marts 1990 har kvalificeret sig:

VOKSNE: BIO el. NOMINERING - samt alle med titlen lN-
TERNATIONAL CHAMPION eller højerel

KASTRATER: BIO el. NOMINERING - samt alle med titlen lN-
TERNATIONAL PREMIER eller højere.

UNGDYR: BIO el. NOMINERING - eller 3 x EX. 1.

Kommer katten iåben klasse inden udstillingen,
kan den stadig deltage.

De nødvendige kvalifikationer skal medfølge ved tilmeldingen.
Ved udenlandske deltagere godkender den respektive forening,
at dyrene har opnået de nødvendige kvalifikationer.
Sidste tilmelding er 31. marts '90.

Tilmelding gennem egen klub.
PRIS: 55 DM pr. kat.

35 DM pr. kastrat.
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Udkast til JYRAK's nye folder
»JYRAK EN SERVICE FOR DIG«!

Udstillinger
JYRAK afholder internatio-
nale anerkendt racekatteud-
stiliinger - for tiden afholdes
3 udstillinger om året, nemlig
forår, efterår og vinter. - Invi-
tation til at deltage i disse ud-
stillinger udsendes gennem
medlemsbladet.

Ammeformidling
Får du killinger, der har brug
for en »amme<( kan JY-
RAK's ammefolmidling
hjælpe dig med at formidle
kontakten til andre opdræt-
terg der kan hjælpe dig. Am-
meformidlingen har god er-
laring med dette arbejde.

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes
I gang årligt. Her kan du på
demokratisk vis få indflydel-
se på klubben og dens aktivi-
teter.

JYRAK
Du er medlem af en lands-
dækkende klub, hjemmehø-
rende i Jylland, med den for-
del, at medlemmer og klub
har nær kontakt med hinan-
den i det daglige.

Stamnavn
Opdrætter du killingeq skai
du søge om stamnavn gen-
nem klubbens stambogssek-
retær. Folder med ansøg-
ningsskema kan rekvireres
ved bestyrelsen.

Stamtavler
Når du har opdrættet killin-
ger, skal de trave stamtavle,
som rekvireres gennem klub-
bens stambogssekretær. Fol-
der med parringsattest og
stamtavlerekvisition, kan re-
kvireres ved bestyrelsen.
Priser på stamtavler, finder
du under KLUB-INFO i
medlemsbladet.

Konsulentbesøg
Til klubben er tilknyttet kon-
sulenter, som er dig behjæl-
pelig med at køns- og larve-
bestemme kiilinger, Iigesom
de efter anmodning sammen
med et bestyrelsesmedlem
godkender katterier.

Medlemsblad
Medlemsbladet HVÆSSE-
BRÆTTET udkommer 4
gange årligt, og udsendes
gratis til klubbens hoved-
medlemmer. Bladet indehol-
der en lang række praktiske
oplysninger, artikler om kat-
te o.rn.a.

Studiekredse
Klubben er delt op i regioner,
og de fleste regioner har en
aktiv stuCiekreds med må-
nedlige mødet foredrag og
andre aktivitetet som f.eks.
hobbyudstillinger.

DER INDKALDES HERMED TIL
ORDIN,ltrR

GENERALFORSAMTING
i Aalborg, den 17. februar 1989 kl. 12,00. Dagsorden ifølge klubbens love § 8.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden
senest den 15. jønuar 1990. - Tiods denne bestemmelsg anmoder vi medlemmerne
om at indsende deres forslag således, at de er formanden i hændesenest den 15. de-
cember 1989.

De indkomne forslag udsendes samlet til medlemmerne med oplysning om sted
for, hvor generalforsamlingen afholdes, inden generalforsamlingen, jfr. klubbens
love § 8, stk. 3.

Bemærk venligst allerede nu, det tidlige tidspunkt på dagen kl. 12,00.
Finn Lqursen, formand
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Sand og sand
imelleå.ooo
Sagt i al fortrolighed er det ikke småpenge der løber ud med sandet
- hvis man ikke skifter ud med tanke på økonomien.

Cassius kattesand er fra naturens
hånd indrettet, så katiens 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 kattenl

KATTESAND

A/S Carl Fr. Mortensen
Lidemarksvej 50
DK 4632 Bjæverskov
Telefon 03 67 14 44
Opl5rser nærmeste forhandler

I
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Udstillingskalender:
JANUAR 1990
06 Leshenn (SH & Siam/O) N
O6/Oi Goteborg S

06/07 Århus DK (Perseren)

13/14 Modena I
Bruxelles B

Clermont Ferrand F
Wels (OVEK) A

14/ Sauthern (national) SF

20/21 Aschaffenburg D
Maastricht NL
Verona I
Ikke fastlagt F

2't /28 Faenza I
Bordeaux F
Ikke fastlagt PL

FBBRUAR
03/04 Pinerolo I

Tiondheim N
Ikke fastlagt F
Thmpere SF
Madrid E

Offenburch D
Ljubljane YU

l\/ll Veendam (Felika$ NL
Lugano CH
Kitzbilhel A
Lisbon P

Catania I
ll/ København DK (Racekatten)

17 /18 Oslo N
Bologna I

24/25 lkke fastlagt F'

Lodz PL

MARTS
03/04 Herlev

Valencia
Forli
Arnhem (Mundikat)
Strassbourg
Stockholm
Salzburg (OVEK)
Helsinki
Fintrsnes (national)
Szczecin

l0/11 Ziirich
Arnhem (Mundikat)
Oslo
Pisa
Ikke fastlagt

DARAK
E
I

NL
F
S

A
SF
N

PL
CH

N
N
I
S

t7 /18 Praha
Luxembourg
Bergen
Molndal
Pavia
Culoz
lkke fastlagt
Ålesund
Hamburg
Torino
Granr ille
Genk
Lausanne
Randers
Egersund
Kinna

CSSR
L
N
S

I
F

24/25

2s/
31/0t

APRIL
07i08 N{onaco

Bovenkarspel
Pordenone
Malrrro

14/15 Odense
15/16 San Marino
16/ Nijmegen
2l/22 Neuhausen

Bergen
Ti.rrku
Brive

25/ Mexico City
28/29 Ikke fastlagt

Kongsberg
Miinchen
lkke fastlagt
Monza

MAJ
05/06 Albenga

Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Luxembourg (OVEK)

12/13's-Hertogenbosch
Luzern
Helsinfors
Tlondheim
Uppsala
Wien
Ikke fastlagt

SF
N
D
I
F
B

CH
DK (JYRAK)

N
S

F
NL

I
S

DK (Perseren)
RSM

NL
CH

N
SF

F
MX

F
N
D
S

I

I
F
N
A

NL
CH
SF
N
S

A
S
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Dyrene og loven
Af cand. jur. Kirsten Maxen...

En kilting skal det Yærs..
Valg og køb af det nye familiemedlem!
Købeloven - og reglerne om forbrugerkøb
Jeg er blevet opfordret til at skrive om forbrugernes rettig-
heder ved køb af hund eller kat. Dette emng der omfatter
en gennemgang af aftaleloven, købeloven - og specielt de
særlige regler om forbrugerkøb, kan imidlertid ikke be-
handles tilstrækkeligt udførligt i en artikel. De skitselede
regler skal derfor kun betragtes som vejledendg generelle
hovedregler, der skal anvendes i den konkrete sag.

Aftalen
Udgangspunktet for ethvert køb er indgåelse af en aftale
imellem køber og sælger. Der foreligger en aftale, når sæl-
geren har afgivet et tilbud, og køberen har accepteret dette.
En sådan aftale er normalt bindende for begge parter, uan-
set om den er indgået skriftligt eller mundtligt. Konsekven-
sen af aftalen et at den, der er bundet af aftalen, ad rettens
vej kan tvinges til at opfylde sin del af aftalen, eller at han
skal betale erstatning til den anden part, hvis han ikke op-
fylder aftelen, og hvis den anden lider et økonomisk tab
derved.

Mundtlige aftaler er - som nævnt - lige så gyldige som
skriftlige. Men de kan være svære at bevisg så derfor må
jeg tilråde, at man indgår en skriftlig aftale om køb af fa-
miliedyr - eller bekræfter den mundtlige aftale ved et efter-
følgende brev.

Nogle aftaler er ugyldigg fordi de f.eks. er afgivet under
trussel om vold, afpresning o.lign., eller fordi modparten
bevidst har givet urigtige oplysninger eller fortiet sandhe-
den. Endelig kan aftaler være ugyldigq hvis de har et så-
dant indhold, at det ville stride imod almindelig hæderlig-
hed at fastholde aftalen.

Man bør ogsd vide meget om katte, før man køber dn...

Købeloven generelt
Denne lov gælder for køb af løsøre - herunder således også
dyr - hvis man ikke har aftalt noget andet. Det er nemlig så-
ledes, at de fleste regler i købeloven kan fraviges ved aftale
parterne imellem. Reglerne i købeloven er såkaldte »dekla-
ratoriske« (fravigelige) regleq der kun finder anvendelse,
hvis man har indgået en aftale uden at tage stilling til for-
skellige spørgsmål som f.eks. forsinket levering, fejl og
mangel ved dyret m.v.

I købeloven er der imidlertid mange paragraffer, der
vedrører det såkaldte fo rb ru g e r k ø b. Dis se regler, der findes
i §72-§86, er såkaldte »præceptive<< (ufravigelige) regler.

Dette vil sigg at man ikke - til skade for køberen - kan af-
tale andet end, hvad disse regler bestemmer.

Derfor er det som udgangspunkt vigtigt, at man finder
ud af, hvorvidt købet falder ind under området »fbrbru-
gerkøb«, og dermed er reguleret af de ufravigelige forbru-
gerbeskyttelsesregler, eller om det er købelovens almirrdeli-
ge regler - kombineret med den indgåede aftaler - der skal
anvendes i sagen.

Hvornår er det forbrugerkøb?
Hvis de specielle beskyttelsesregler i afsnittet om forbru-
gerkøb skal finde anvendelsg så kræves ifølge købeloven:

ot sælgeren er erhvervsdrivende, og at salg afd1,r er et led
i hans erhverv, og

ot køberen betragtes som privatperson. D.v.s. at dyret er
et familiedyr og ikke et dyr, som køberen skal bruge er-
hvervsmæssigt.

Det kan være meget vanskeligt at finde ud af, hvornår sæl-
geren kan siges at være erhvervsdrivende. Det er ikke nød-
vendigt, at salg af dyr er hans hovederhverv, men virksom-
heden må dog have et vist omfang og være af en vis varig-
hed.

En god retningslinje er at finde ud af; om sælgeren er
momsregistreret og har politi tilladelse til opdræt/salg af
dyr. I så fald er der stor sandsynlighed for, at købet skal be-
tragtes som forbrugerkøb.

Hvis der er tvivl om dettg så er forrnodningen, at der er
tale om forbrugerkøb. Hvis sælgeren vil hævde det mod-
satte, må han bevisg at det kØbte dyr skuile bruges er-
hvervsmæssigt af køberen, eller at sælgeren ikke har hand-
let som erhvervsdrivende - men som privatperson.

Eksempelvis vil en privatpersons køb af hvalp fra en
kennel klart være forbrugerkøb. Derimod vil køb af hvalp
hos en privatperson, hvis hund har fået hvalpg som nu sæl-
ges, lige så klart ikke yære forbrugerkøb. Køb af hvalp hos
en person, der har måske 4 eller 5 hundg som får hvalpe en
eller to gange om året, er et grænsetilfælde, hvor det er van-
skeligt at sigg hvorvidt der er tale om forbrugerkøb eller ej.
Dette må være en konkret afgørelse under hensyntagen til
de øvrige omstændigheder i sagen.
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Hunkat til venstre. Hankat til høire, Vred

f)e specielle forbru gerk øbsregler
Prisen...
Hvis man har bestilt en kat uden at aftale noget om prisen
- hvilket nok vil være særdeles usædvanligt - skal køberen
betale den pris, som må anses for rimelig/normal for den
pågældende slags kat.

Dette gælder imidlertid kun, hvis der på ingen måde er
aftalt noget om prisen. Hvis sælgeren derimod har annon-
ceret katten til salg og i annoncen angivet en bestemt pris,
så anses man for stiltiende at have indgået en aftale om pri-
sen, og køberen bliver derved forpligtet til at betale den på-
gældende pris, uanset han senere finder ud af, at prisen
egentlig er for høj i forhold til en tilsvarende kat et ander
sted.

Ucien for forbrugerkøb må køberen betale den pris, sæl-
geren forlanger, hvis den ikke er helt urimelig høj.

læveringsstedet - og »risikoens overgang<(
Hvis der ikke er aftalt noget andet, må køberen afhente
katten hos sælgeren.

Katten anses i juridisk henseende for at være leveret, når
køberen har hentet sin »vare<<, og hvis der sker katten noget
efter det tidspunkt, så bærer køberen risikoen herfor.

Hvis det er aftalt, at sælgeren skal sende eller levere kat-
ten, så går risikoen først over på køberen, når han modta-
ger katten.

Kattens sygdom, tilskadekomst m.v. er således sælgerens
risikq så længe dyret er i hans varetægt - eller på vej til kø-
beren - men endnu ikke leveret til den ny ejer.

I almindeligt køb går risikoen over på køberen allerede
på det tidspunkt, hvor katten ifølge den indgåede aftale er
leveringsklar, uanset køberen endnu ikke har hentet den.

Forsinkelse med leveringen
Køberen kan hæve den indgåede aftale, hvis forsinkelsen er
væsentlig for ham, og hvis køberen bør kunne indse dette.
Og køberen kan også hæve aftalen, hvis sælgeren ikke leve-
rer katten inden en rimelig frist, som køberen selv har fast-
sat.

Hvis en mand eksempelvis bestiller en kat hos en op-
drætter og gØr oprrrærksom på, at han skal have katten in-
den sommerferien, sådan at den kan komme med i som-
merhus, kan køberen hæve aftalen, hvis sælgeren ikke har
leveret - eller haft katten leveringsklar - inden sommerferi-
en.

Hvis der hverken direkte eller indirekte er aftalt en be-
stemt leveringsdato, må køberen gøre sælgeren oprnærk-
som på, at hvis katten ikke kan leveres inden en bestemt
frist, så vil han slet ikke have den. Hvis fristen da overskri-
des, kan han hæve aftalen.

Reglerne i almindeligt køb er næsten de samme.

Mangel-begrebet
I købelovens § 76 defineres. hr ad man forstår r,ed en man-
gel ved salgsgenstanden.

Det kan r'ærg hr is genstanden ikke svarer til den beteg-
nelsg hvorunder den er solgt. F.eks. hr is en hund er solgt
under betegneisen cocker.. pudelblanding, og det senere vi-
ser sig. at hunden rettere burde hare r'æret betegnet Sct.
Bernhard, Grand Danois-blanding. Eller hvis salgsannon-
cen pralede med en raceren pudelhralp, og man senere
konstarerer. at der i hvert fald er t,vdelig gravhund i racen.
Eller hr is sælgeren har »glemt« at oplyse, at begge hundens
forældre uheldigr-is lider af epilepsi - vel videndg atkøbe-
ren i givet fald nok ville have overvejet købet en ekstra
gang. Eller hvis hunden i øvrigt er af rimelig beskaffenhed
eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende
omstændigheder skulle være.

Hvis f.eks. en kat er solgt med sælgerens forbehold om,
at dyret sælges »som beset«, er det vanskeligere at klage
over små-mangler. Men det fritager dog ikke sælgeres helt
for ansvar, hvis det senere viser sig, at katten lider af helt
unormale og overvældende mange skavanker. Og endnu
lettere bliver det at komme igennem med en mangel-
indsigelsg hvis sælgeren har givet urigtige eller vildledende
oplysninger om katten.

Afhjælpning/udbedring af mangler
I forbrugerkøbhar køberen ret til at forlangg at sælgereu
skal udbedre mangler, med mindre dette er meget vanske-
ligt eller overmåde dyrt.

Hvis katten f.eks. viser sig, at have en lille navlebrok, kan
køberen krævg at sælgeren lader foretage den nødvendige
operation til udbedring heraf. Og hvis sælgeren ikke vil
gøre dettg kan køberen lade sin egen dyrlæge gøre det -

rnen for sælgerens regning.
Sælgeren på sin side har imidlertid også ret til at sigg at

han gerne vil udbedre mangler ved katten, og i så tilfælde
kan køberen hverken hæve købet eller kræve afslag i prisen,
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Hvis vi stadig tager eksemplet med kattens navlebrok,
kan sælgeren altså tilbyde at betale for den nødvendige re-
paration, og køberen kan så ikke sige, at han hellere vil have
alslag i prisen eller en anden kat.

Hvis sælgeren ikke vil udbedre manglen - eller dette ikke
kan iade sig gøre - så har køberen derimod ret til at kræve
afslag i prisen.

Der skal klages over eventuelle mangler, så snart man
opdager disse - og indtil I år efter købet af katten. Hvis
denne frist ikke overholdes, vil mangel-indsigelsen næsten
altid være forældet, med mindre sælgeren har handlet di-
rekte uhæderligt, f.eks. ved at forsøge at skjule en mangel
ved katten.

Også uden for forbrugerkøb kan køberen krære. at sæl-
geren skai medvirke til at udbedre evt. mangler r ed katten.

Erstatning for mangler
I fbrbrugerkøb kan sælgeren altid forlange erstatning for
et eventuelt tab i følgende tiifælde:

Hvis sælgeren har handiet i strid med almindelig hæder-
lighed, hvis katten savner egenskaber, som må anses for til-
sikredg hvis manglen er opstået efter indgåeise af købsaf-
talen ved en forsømmelse fra sæigers sidq eller hvis sælge-
ren har afgivet vildledende oplysninger eller forsømt at
give oplysninger, som han kendte - eller burde kende.

Det skal i den forbindelse pointeres, at der kun gives er-
statning for et eventueltab, som køberen måtte have lidt -

og et sådant tab skal kunne dokumenteres.
Et konstrueret eksenpel Sælgeren har f.eks. oplyst, at

en hund har formidable evner som vagthund, og køberen
har oplyst, at han netop ønsker en vagtsom hund. Det viser
sig imidlertid, at hunden aldrig gør, og at den glædesstrå-
lende modtager alle uindbudne gæster. Det er herefter
klart, at hunden mangler de egenskaber, som køberen for-
udsatte. Men hvis hundeejeren bor i et almindeligt parcel-
hus og ikke specielt har anskaffet hunden som vagthund,
ja så kan han heller ikke få nogen erstatning for hundens
manglencie egenskaber, idet han jo ikke har lidt noget tab
derved.

Men hvis køberen har præciseret, at han skulle bruge en
vagthund mere end en familiehund, må den manglende
vagtsomhed således efter omstændighederne anses for en
væsentlig mangel ved hunden, og så kan køberen ophæve
handelen og kræve sine penge tilbage - og i visse tilfælde
kan han endog få erstatning for et økonomisk tab.

I almindeligt køb skal sælgeren altid erstatte køberens
eventuelle tab, hvis manglen skyldes fejl fra sælgerens side
- eller hvis han har solgt noget, der ikke har de egenskaber,
som han lovede på det tidspunkt, hvor de indgik aftelen. I
almindeligt køb kan køberen iøvrigt altid kræve forholds-
mæssigt afslag i prisen, svarende til forskellen mellem en
fejifri og en mangelfuld vare.

Klageadgang
Man skal naturligvis først og fremmest henvende sig direk-
te til sælgeren med sin klagq men hvis dette ikke giver resul-
lat, har man i forbrugerkøb mulighed for at lade Forbru-
gerklagenævnet tage sig af sagen.

I forbindelse med Forbrugerklagenævnets behandling
af sagen skal der udfyldes e/ skema, og man skal betale et
gebyr, der tilbagebetales, hvis man får medhold i sin klage.

Selv om Forbrugerklagenævnet fastslåt at man har ret i
sin klage, er sælgeren imidlertid ikke retligt forpligtet tii at
følge denne afgørelse. Og hvis han ikke vil rette sig efter
Forbrugerklagenævnets afgørelsg kan det derfor blive
nødvendigt at anlægge sag ved de almindelige domstole

Hvis der ikke er tale om forbrugerkøb, kan Forbruger-
klagenævnet ikke behandle sagen, og man må derfor an-
lægge almindeligt civilt søgsmål imod sælgeren, hvis man
ikke på anden måde kan komme overens om sagen.
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Specialklubber:
Burmeser & British Shorthair Klubben
Poul Christensen
Enghave 28, 944A Aabybro
Tlf. 98 26 87 05

Silver Klubben
Ruth Brynnum
Søndervangen 60, 3460 Birkerød
Tlf.42 81 01 75

Dansk Abysinier og Somali Clum
\largit Hærslev
l-ærkerej 6, 3550 Slangerup
Tli. -+: 33 32 68

Russian Blue Klubben
.\nn-Lis Lund
\losebakken 15, 2400 København NV
T1i. 31 511l1 0_i

Colourpointen
\\'innie Andersen
Østergade 19. 3660 Benløse
T1i. 42 18 16 29

Norsk Skovkattering, Danmark
Dortemarie Kaplers
Rosenørns Alld 16, 3., 163,1 København V
Tlf. 31 35 87 70

Europelklubben
Charlotte Heiberg
Skolevej l, 8250 Eeå
Tlf. 86 22 47 tl
Bicolouren
E. Mikkelsen
Albjergparken 21, 2660 Brødnby Strand
Tlf.42 s487 26

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

SWO, Siameser, Foreighn While &
Orientaler Klubben
N4ogens Østerby
Klingeskov 13, 5450 Otterup

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

Sokoke Klubben
Gloria N'Iøldrup
Kirkehelle 30, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 65 96 81 43

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

British Shorthair
Lotte Borch (bestyrelsesmedlem)
Skovvænget 25, 3480 Fredensborg
Ttf. 42 28 48 94

LICHOK, Klubben for Lilla & Chokolade
Flemming Sneum
Højvangs Parkvej 44, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 1211 20



Ormekur til kat =
Flubenol vet. pasta

BEHANDLINGSMÅoeR:

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 slqyld

for andre kattes s§ld

og for din egen s§ld

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

Pakning: Flubenol vet. pasta 7,5 ml i

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

Ring efter brochure

6 JANSSENPHARMA AÅ

Hammerbakken 19 - 3460 Birkerød - Tlf. 0281 1O44

@ JANSSENPHARMA MARTS 88
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Katte ville vælge Whiskas
Karin Kastrup, Dragør

Vr^.^^*

lMen mest af alt elsker næringsstof{er, han har brug for

Whiskas {ås i 1 I lækre varianter: Vildt, oksekød, kød og lever, fjerkræ, hjerle, torsk
og makrel, kalkun, lækkerbidder, rejer, 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

for alle varianter - så vi kan forkæle
ham hver dag og $mtidig være sikre
på, at han holder sig sund og rask. For
med Whiskas Iår han alle de vigtige

Henry'Whiskas. Og han
har en næsten umættelig

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

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

Og Henry er altid med, når børnene

skal lægges i seng. Han elsker godnat-

historier og sover bedst,
hvis han Iår lov til

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 tor megen
energi - når han skal følge med i alt,
hvad der sker i huset.

Henry deltager aktivt i hele

Iamiliens gøremål og »snak

i
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"The L*'oltham Centre for
Ilet Nutrition"
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