
MEDLEMSBLAD FOR
JYDSK RACEKATTE KLUB
NR. I - 1990

HVÆSSEBRÆTTET



oo o
On
o

o

o

§o
o U

o

oo

o
o

o

o

c

CALLE,S DYRERIGE ER OGSÅ:
iarn'sfoder-Royal Canin-Nagut-Eukanuba-Besskroketter-Friskies-Technical-Hokamix-Vitabena

KW shampoo-serie - SA 37 - Kitzyme, nyhed, supergod! - Pelskur - Ormekur - Tangle Fix - Coat Closs -

Croomrng pudder'- Øjensalve - Ørerens - Lavita til hurtig fældning - Køresygetabletter - Katte transporter,
n-angemcdellerogfarver-Plydshuler-Senge-Kradsetræer,ogsåstorelege-modeller-Kattegrus-Bonnie
dyrecenter' Cassius - Biokat - Kattebakker - Huse og m.m. Postordre besørges, men måske er vore kæle-
r','rsbJsser drt omr'å de? Ring og hør nærmere!
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JYDSK

RACEKATTE KLUB

BESTYRELSE:
Formand:
Finn Laursen,
Lundgårdevej 4, Grumstrup
8732 Hovedgård
Tlf. 75 66 19 9l

Næstformand og
udstillingssekrttær, udland:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 87 05

Kasserer:
Elena Neumann
Fyrparken 364
6710 Esbjerg V.
Tlf.75 15 26 49

Sekretær og stambogssekretær
semilanghår, korthår og
siam/orient.:
Lykke Nielsen
Amoseparken 68
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 84 87

Stambogssekretær langhår:
Karen-Marie Petersen
Sønderballevej 24, Genner Strand
6200 Aabenraa
Ttf. 74 69 85 5l

Udstillingssekratær indland:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5

9220 Aalbore Ø.
Tlf. 98 15 93 t8

Kontaktperson fnr studiekredse:
Flemming Waldu
Vestvej 32 D, Langholt
9310 Vodskov
Tlf. 98 25 50 l7

Kontaktperson vedr"
smitsomme sygdomme og
konsulenter:
Ole Klivanger
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø
Tlf. 64 83 18 70

Præmiesekretær:
Micheyi Vinther
Grenåvej 782, l. t.v.
8541 Skødstrup
Tlf. 86 99 23 89

Suppleant:
Dorte Madsen
Sønderbakken 9, Mygind
8544 Mørke
Tlf. 86 97 46 l0

Suppleant:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg
7870 Roslev
Tlf .97 5'.1 45 59

Brev fra
formanden

Kære
medlemmer
og læsere...

Velkommen til et nyt årti, med en for vore firbenede venner god
fremtid.

Bestyrelsen benytter her lejligheden til at takke allg der har ar-
bejdet for klubben i det forløbne år. - Det være sig såvel medlem-
mer, annoncører og ikke mindst vore sponsorer og andrq der har
virket for JYRAK.

Medlemsbladet fylder i år 25 år, og fra redaktionen skal der
lyde et stort til lykke med jubilæumsåret.

Bladet har, som så meget, gennemgået en stor udvikling.
Navnlig i de senere år, hvor formatet har ændret sig over et par
årgange fraA5 t1lA4, for til sidst at udkommei firefarvet omslag
med rygtekst.

Redaktionen håber på, at medlemmer og læsere vil bidrage
med mange indlæg til bladet, såsom små historier, faglige artik-
ler m.v. - Et nyt initiativ vil blive præsenteret i dette nummer af
bladet - en DYRLÆGEBREVKASSE, hvor man er velkommen
til at skrive ind med spørgsmål og kommentarer til dyrlægen.

Siden sidste nummer har klubben holdt ordinær generalfor-
samling, og der er sket et par ændringer i bestyrelsens sammen-
sætning, bl.a. på grund af, at der er sket en udvidelse med 2 be-
styrelsesmedlemmer, som vi håber kan få den virkning, at arbej-
det bliver bedre fordelt. - De afgående bestyrelsesmedlemmer
sender vi en tak for tiden, der er gået, og de tiltrådte bydes vel-
kommen til arbejdet. - Konstitueringen er oplyst andet sted i det-
te nummer af bladet.

Foruden generalforsamling har der været holdt Plenarforsam-
ling i Felis Danica. Referat heraf kommer i næste nummer af
Hvæssebrættet. Konstitueringen her er uændret, d.v.s" at Aase
Nissen, Darak, er formand, Kim Brems, Racekatten, er kasserer
og Dorte Kaag Jyrak, er sekretær.

De nærmest forestående aktiviteter i år er vor internationale
racekatte udstilling i Randers den 31. marts - 1. april 1990. Deref-
ter kommer udstillinger såvel på Fyn, som i Nord-Vestjylland. Vi
har efterhånden fået tilrettelagt udstillingsdatoerne således, at
de fast ligger i uge 13, 38 og 47 hvert år.

Jeg håber på1, at vi i det kommende årti kan få mere gang i ar-
bejdet FOR KATTENE, og med disse bemærkninger sender jeg
alle mange venlige hilsenerg og på gensyn på vore udstillinger og
i studiekredsene.

Finn Llursen, formand
2



U dstillingsresultater
-..rrs - 25.-26. november 1989

BEST OF BEST 1:
.: -29 - Izmir af Langbakken, 29c

Ejer: Unni Langbach.

SEST OF BEST 2:
'' . 607 - Sander van it Krobbegoud, l8 btch.

Ejer: Anne Margrethe Hansen.

BEST OF BEST 3:
'.: -197 - Greta Gustafson Felis Jubatus, l3 NF B.

Ejer: Pia GruruP.

BEST OF BEST 4:
'':. 30 - Borking's Nicole 2.

Ejer: Jeanne B. Petersen.

SEDSTE HUSKATTE:
': 683 - Spøjs, han.

Ejer: Ester Høngaard.

": 686 - Futtg hun.
Ejer: M. Bundgaard.

r{IS AARS:
-rvald's Hovsa.

: .:: Yvonne og Erik Larsen.

BEST IN SHOW: IAXGHÅR:
".:. 

-10 - Borking's Nicole 2.
: : Ejer: Jeanne B. Pedersen.

",: 121 - Wieczorek's Felix, 6.
l -.r Ejer: Lone og Chr. Pedersen.

": 292 - Galapagos Rambq han, 12a H cr.
r."strat Ejer: Ronnie Petersen.

'i:. 122 - Kathlen v.b. BialaKoschka, hun,6.
i,:strat Ejer: Lone og Chr. Pedersen.

\:. 50 - Dusseta's Vega Vanguard,2a.
- :gdyr Ejer: S. Nielsen & K. Mathiasen.

'i:. 101 - Nice to be My Guy, 4.
t.lling Ejer: Jackie Jensen.
r': -119 - Calypso, 3.
,:ieran Ejer: Kis Gammelgaard.

".:. -128 - Heidi af Mischou, l3b BP.

=nsionist Ejer: Ruth L. Pedersen.

.: .140 - You »N« Me Kuld...:ld Ejer: Birgitte & Bent Jørgensen.
.: -106 - Lien's Anchorman.
-. I Ejer: Karen Villadsen.
.: .116 - Af Kongshøj.
:dræt Ejer: Grethe & Kurt Hansen.

BEST TN SHOW: SEMILANGHÅN:
':. 197 - Greta Gustafson Felis Jubatus, 13 NF B.
:.: Ejer: Pia Grurup.
' .:. 562 - O'russet's Sir Winston, 13 BA LP.
: -'r Ejer: Anne Lise Kaae.

.:. 538 - Tucana's Augustini, 13 MC B.
'.,strat Ejer: Mona Mortensen.

': .198 - White Night's Felis Jubatus, 13 NF B.
:.':trat Ejer: Kim & Annette Agerbæk.
'':. -184 - Flatland's Bjørnestierne 13 NF A.
- :.gdyr Ejer: Leer Nordbø & Madsen.

' 567 - GBAlcarinque Tintallq 13 BA Tb LP.
'. ..ing Ejer: Micheyl Vinther.
'' . 572 - Aryavartha's Mara, 13 SP.

::eran Ejer: H. S. & Fl. Sneum
.: 573 - Toft's Kuld.
'.-.d Ejer: Lene Toft

Nr. 568 -
Avl
Nr. 570 -
Opdræt

Hevengift Lord Alleuluia.
Ejer: Rita Henriksen.

Løvehulen.
Ejer: Rita Henriksen.

BEST IN SHOW: KORTHÅR
Nr. 607 - Sander van it Krobbeguod, l8 btch.
Bis Ejer: Anne Margrethe Hansen.

Nr. 645 - Marica's Xantippe, 23.
Box Ejer: Bodil Floto.

Nr. 588 - Valhalla's Ingvar, 16.
Kastrat Ejer: Jette Rybak.

Nr. 669 - Gerido's Desirg 27c.
Kastrat Ejer:KirstenChristiansen.
Nr. 614 - Satinmist Springtime Suzig 3lbl.
Ungdyr Ejer: Lone Lund.

Nr. 667 - Bjelke's Felix, 27b.
Killing Ejer: A. M. Bjelke Hansen.

Nr. 697 - Gerido's Desireg 27c.
Veteran Ejer:KirstenChristiansen.
Nr. 699 - Dunvald's Blue Michaela.
Pensionist Ejer: Yvonne & Erik Larsen

Nr. 700 - Vildmosen's Huskatte Kuld.
Kuld Ejer: Ester Høngaard.

Nr. 694 - Klivag.er.
Opdræt Ejer: Ase & Ove Klivager.

BEST IN SHOW: SIAM / OKH:
Nr. 729 - Izmir af Langbakken29c
Bis Ejer: Unni Langbach.

Nr. 741 - Baldrian's Teje 29S Tb tig.
Box Ejer: Kirsten & Mette Foldager.

Nr. 722 - Havana Sphinx, 29.
Kastrat Ejer: Mette & Kirsten Foldager.

Nr. 704 - Esmeralda af Jawhara,24.
Kastrat Ejer: Anne Lise Kaae.

Nr. 728 - Nissen's Pandor, 29sb.
Ungdyr Ejer: Thnja Nissen & K. Kiholm.
Nr. 740 - Cream-x-treme Sphinx,29f .

Killing Ejer: Mette & Kirsten Foldager.

Nr. 750 - Højlykke's Bijou Dimanchq 24c.
Veteran Ejer: Connie Jørgensen.

Nr. 755 - Nissen's Kuld.
Kuld Ejer: Annelise & Erik Nissen.

Nr. 749 - Nissen.
Opdræt Ejer: Erik & Annelise Nissen.
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Sidste nyt vedr. TECHNI-CAL
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København, den
J. nr. 90-7725-1

2 0 HRS. t9s0

Gurli Nielsen
Græsvangen 221

8381 MundelstruP

Kære fru Gurli Nlelsen.

rdet jeg henviser til mlt foreløbige svar af 6. d.ecember
1989 på Deres brev af 4. november 1989 om sygdomstilfælde
og dødsfald brandt katte, kan jeg mecldere Dem, at prante-
direktoratet (tiatigere Foderstofkontrolren) har afsluttet
sine undersøgeIser.

Plantedirektoratet har ikke konstateret elrer fundet tegn
på uønskede stoffer og produkter i det omhandlende foder.

Plantedirektoratets konklusion af undersøgelserne €r, at
foderstoflovgivnlngen ikke har været overtrådt.

Jeg må herefter konstatere, at vi fra Landbrugsministeriets
side ikke kan foretage os mere i sagen.

Med venlig hilsen

Laurits Tørnæs
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Billeder fra
udstillingen

i Aars
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PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug i hjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
natu rl ige fordele f remfor
almindeligt kattegrus.

HYGIEJNISK
NATURE-CAT kattegrus
absorberer hurtigt.al fugt,
opsuger ubehagelig lugt og
begrænser bakterier til et
minimum.

SIKKERHED
NATURE-CAT kattegrus er
ikke giftigt, ikke brandbart,
fremkalder ikke irritationer og
er uskadeligtlor dit kæledyr.

RENLIGHED
NATU RE-CAT katteg rusets
kornede sammensætning
bevirker, at katten ikke får det
under poterne og slæber grus
ud på gulvene.

øKONOMISK
NATURE-CAT kattegrus er
foran! Undersøgelser har vist,
at NATURE-CAT kattegrus er
mere økonomisk end
almindelig kattegrus.

age
g

KATTE
GRUS

]lat
li uis

,ll;

2,,.
/
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HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

A/S Carl Fr. Mortensen Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44
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BLLLaå er {ra. Aars

Lillatabbymasket balineser :

Alcarinque Tilta1le, ejer: Micheyl
Winterr 09 agouti Maine Coon:
Guldfakses Macwahoq, ejer: Anette
Jensen, var begge nomineret til
BIS SLH killing. Tintalle vandt!

En af de dej ligt mange huskatte
på udstillingen: Tigermis Jr.
Ejer: Ester H@ngaard.

1

-::er Per Borch i arbejde.



Silvertabby britte:
Sander v. it Krobbe-
goud synes at sige:
Jeg er den bedste.
Og det var han!
Ejer: Anne Margrethe
Hansen.

Torti-e pel:ser:
Vejrumr s Futte.
Ejer: Anne-Grethe
Ve j rum.

Tyrkisk Van var
heldigvis også
repræsenteret i Aars.
Her er det Chicco
Van af Kuzeycutland.
Ejer: Leo Hym@11er.

8



'*ssian BIue:
- : stya Romanov.
-er: Pia E. NieIsen.

.'-=ndel orientaler:
- -egretto's Line.
- -.': Jytte Hjo

9
ilerete Ebbesen

.-alhvid britte:
: . --inmist Springtime
:..:ie og bIå britte:
. ,- shtr s Augusta
.rpede en hård kamp

BIS KH ungdyr.
I -.: ie vandt.
: -:r af begge katte:

- .-e Lund.



Miss og Mister
JYRAK 1989:
Udstilling o g s k ø n he ds ko n kurrence !

fi,4
Y/)

Årets kat i JYRAK 1989

delt No. 3 Ch. Titirangi's Dominq 33 . .

v/ Elena Neumann.

delt No. 3 Int. Ch. Bøgelund's Alf, 19 E btch. . . . .
v/ Susanne Jensen.

No. 5 Int. Ch. lord lå Fontaine af Dusseta, I
v/ MagdaValentin.

16,6

16,6

15,6

No. I

No.2

No. 3

delt No. 4

delt No. 4

HUNNER:
Eur. Ch. Arayavartha's Mara, l3c SP . . . .20,2
v/ Flemming & Hanne Sofie Sneum.

Ch. Borking'sNicolq 2 ..... ....17,4
v/ Jeannå B. Pedersen.

Gr. Int. Ch. Bellamis' Frecce Tlicolorg
29e.. ......16,2
v/ Dorte Kaae.

Eur. Ch. Monikav. Hileira, 37 .........15,2
v/ Erik & Yvonne Larsen.

Int. Ch. DK Graffity's Collipoint, 13b LP 15,2
v/ Aino Sørensen.

Placering: HANNER Gennemsnitspoint
No. I Int. Ch. Izmir af Langbakken,29 c . .. . .21,2

v/ Unni Langbach.

No. 2 Gr. Ch. Sander fan it Krobbeguod,
l8btch. ....17,6
v/ Anne Margrethe Hansen.

KASTRATER:
delt No. I Int. Pr. Caroline Felis Audax, 13 NF A . .17,6

v/ Randi Jelsing.

delt No. I Gr. Int. Pr. Dunvald's Blue Natasja, 16 . .17,6
v/ Yvonne & Erik Larsen.

No. 3 Int. Pr. Hovsa af Langbakken, 24 .. . . . . 15,6
v/ Unni Langbach.

No. 4 Int. Pr. Golden Butterfly of
Greystokg 8G SD . .14,4
v/ A. & P. Loft.

No. 5 Int. Pr. Sofie's Leonora Christing l3c BPl3,8
v/ Hanne Sofie & Flemming Sneum.

Gennemsnitspoint er udregnet oyer 5 bedste resultøter.

Godkendte stamnaYne
1989

Jens Hvirgel & Tiine Strøbech.
Karin Lund.
Jørgen Pedersen.
Helle Westermann.
Anni Børner.
Morten Baadsgaard.
Ole M. Henriksen.
Girre Knudsen.
Birgitte Jensen.
Nanna Holm.
Svend Corvinius.
Eva Marie Rasmussen.
Lone Pedersen.

DK Aby'Dan
af Aros DK
DK Askely
DK Azurita
DK Bacchus
DK Badagar
DK Bitris
DK Bjørslev
DK Blimmerskov
of Blue Velvet DK
DK Boncowi
af Bordeaux DK
af Callisto DK

10
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, -:,!Ja DK
- : -:r' Lover DK

: nenzini DK
'. la:*in
.. l,.ldrix
, :: iand's
' !,:hin's
'. :.:eranCe
'. - =":s Grata
, ': \iorge DK
' ...;her
.. - :,rgges Dream's
' .- -nderburke's
' -:mini
' -.rlach

, .::ie DK
" -.:r'mmerei's, -:rrtschalck's
'. -.nini's

. .,:indø DK
'. .-:,qona
' ":nte's
. ' 

:r nes Nesbi
.-::irat DK

'..:.:UCky DK
i,.ikebjerg
i. :ldgaard DK

'. .:dekis DK
'...rta-Bhara
"i:øldrup's
'. -a-Bamba
-.:bo DK
' -:ndely

Henrik & Jane Sørensen.
Jette Fries.
Lotte Birch.
Martin & Anita Skals Jensen.
Jonna J. Hansen.
Pia Bak.
Inga Stegelmann.
Ruth & JørgenEhland Rasmussen.
Susanne Dall.
Solveig Clemmensen.
Elsebeth Aastrup.
Martina Elian.
Lotte Fischer & Ivan Pedersen.
Roar & Monica Petersen.
Gerdy Christensen.
Patricia Antonsen.
Fjord & Kirsten Gerlach.
Randi Jelsing.
Lene Toft.
Lene Andersen.
Lufas Grav6l.
Kit Langfors.
Hanna Jepsen.
Gerda Andersen.
Aase Ibsen.
Anette Kristiansen.
Conny Ladefoged.
Kirsten Hornbak.
Birgit Kjeldgaard.
Jette Mosegaard.
Jennifer Dianne Pedersen.
Gurli Krøldrup.
Gerda Pedersen.
Bodil & Lennart Pedersen.
Kristian Nielsen.

DK Linsang-Felina
Long Fing Fong DK
of Lovelight DK
DK Lundgreen's
DK Lybica
a Majhn DK
af Mira Fiori DK
af Mongwai DK
DK Nasada
DK Noble Cat
DK Ophelia's
DK De Ozelott
DK Paccard's
DK PhiI'S
DK Player's
Van Pointex DK
DK Queen of Saba
DK Ragtime
Ravnager's DK
von Sachstring DK
DK Seerup B K
af Selandia DK
af Skydebjerg DK
DK Snøvsen's
DK Steloki's
af Strunge DK
af Tanita DK
af Thrige DK
DK Tiops
af Tjawstika DK
DK Tosca
af Tioldhatten DK
DK Tioldhaugen
of You »N« Me DK
Østervig's DK

Annette Holmes.
Rita Lind Larsen.
Poul Nielsen.
Marianne Hedegaard.
Sif Sejr.
Henrik Mariendal.
Gitte Bak Nielsen.
Jonna Lis Pedersen.
Lene B. Berg.
Anette Jensen.
Jonna Olsen.
Lotte Skovbye.
Tommy & Susanne Pedersen.
Anita Linea Phil Andersen.
J. Hyllen & A. Cilleborg.
Annemette Uttrup.
Birthe Ørum.
Lisbeth Krogh Møller.
Lykke Ravnager.
Lise-Lotte Berting.
Birgit & Kurt Hansen.
Bente Rasmussen.
Inger Mey.
Marianne Larsen.
Kirsten P. Madsen.
Janni Schmiicker Danillsen.
Lene Slumstrup.
Kurt Froken.
Gitte Devantier.
Bente Tjawst.
Else K. Knudsen.
Pia Lundberg Rasmussen.
Bodil Eggebrecht.
Birgitte & Bent Jørgensen.
Tline Østervig.

D-ocG-l

Enkelt - rent - billigt - hygiejnisk
2O kg

KUN 92 KR.

KIS KATTEARTIKLER
Silkeborgvej 516 - Brabrand

Trf . 86 25 62 86

Stedet hvor du køber dine katteartikler!

2O kg

Nature Cat
,Kattesand

8 kr.

83 kr.

SCIENCE
@DIET,
9 ks - kun 300 kr.

1l

Kattegrus
der klumper...

D
D

t1
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tÆSER.
BREVE...

Læserbrev:
I går var vi i Aalborg, eller nærmere Ellishøj, til generalfor-
samling i Jydsk Racekatteklub, og det kredser mine tanker
om.

I mit daglige arbejde indgår, at jeg må bruge megen tid
på at rette andre menneskers fejl, og det skal gøres. Det er
bare ikke det, der giver nerver - gnisten til den gode præsta-
tion. Det gør den indspirerende leg med krop, sjæl og ord.

Når jeg kommer hjem, ved jeg, at jeg skal til at tømme
bakkel vaske skåle m.m. Det er ikke det, der giver mig glæ-
den. Det gør de øjng der følger mig fra vinduet og de bløde
poter, der løber mod døren, når jeg sætter nøglen i. Klat-
ten, der faldtved sidenafkassen, fjernes hurtigt. Kattener
vigtigere end klatten. Så kan vi lege og have det rart.

Desv ærre må vi sælge den smukkeste, den bedste af vore
katte Hun forstår ikke legens vekslende betydning og den
fine balance i kattenes leg. Enhver bliver misfornøjet på sin
måde Hendes største fornøjelse er at sidde og stirre den
gamle mis ind i øjet og skælde ud. Dog græder vi den dag,
vi må skille os af med hende

I en velfortjent og kvik ølpause på
fik vi talt med kloge kattefolk om hende.

På samme generalforsamling blev det vedtaget at
nævne æresmedlemmer. Det er en god idg men jeg
ikke det bliver, når man når en selvuforskyldt alder,
p.gr.a. lang og tro tjeneste når tiden er moden.

Desuden vil vi med lidt »øreslikning« udtrykke vor til-
fredshed med bestyrelsen og slutte med følgencie ord fra
»Cats«:

Så tre raske hurra'er for hver gammei Kugle-Kat,
Intet hus er i orden, før de har taget fat.

I virkeligheden er disse ord fra T.S. Eliat's bog: Gammel
Possums bog om praktiske kattg side 14. Jeg må endelig
også huske at rette mine egne fejl.

Vi ser ikke mistrøstige på fremtiden, Irren sender de var-
meste hilsener fra....

Huset Para Mi, Else Jeppesen

Et liile nødrab
Da jeg har killingekøbere forskellige steder i landet, er det
svært at nå ud til dem og hjælpe med pelspleje o.1.. Derfor
spørgerjeg: »Er der nogen, der vil give en hjælpende hånd
- f.eks. i Randers?« Jeg hjælper selv nybegyndere i en radius
om Brønderslev på ca. 30 km.

De venligste hilsener
Laila Pedersen
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ELUSIVES THE BIG EASY
creme han,
extrem USA-import.

Dejlige perserkillinger til salg
- netop nu... !! !

Hankatte til avlstj eneste!

OPDRÆT AF PERSERE
i farverne creme, blå, hvid,
rød, blåtcreme, bicolour &
harlekin!

Linda Kærlev
Ahlefeldtsvej ll,
5230 Odense M.
Ttf. 65 9t 62 60.e scP%€998
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Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

Flubenol vet. er

a

= ubenol vet. PASTA fås i doseringssprøjte,
:er gØr det let at give katten den rigtige
-:sis. Pastamidlet kan enten sprøjtes
nunden, på maden eller på poten.

JANSSENPHARMA {s
Ttf.42 8t r0 44

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel
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DYRLÆGE.
BREVKASSE

Som noget nyt vil JYRAK starte en dyrlægebrevkasse i
Hvæssebrættet. Har du spørgsmål til dyrlægen, skriver du
til Aase Klivager, Rugårdsvej 898, Hindevad, 5471 Sønder-
sØ, som så vil sørge for, at spørgsmålene bliver besvaret af
enten...

Dyrlæge Ole Erikstrup,
dyrlæge Per Nielsen eller

dyrlæge Gert Jørn Petersen
fra Brenderup Dyreklinik.
Vedlægges frankeret,/adresseret svarkuvert - besvares dit
spørgsmål direkte
Spørgsmål/svar og evt. artikler bringes i den udstrækning
pladsen tillader i Hvæssebrættets Dyrlægebrevkasse.

Venlig hilsen Aøse Klivager

Hermed forslag til:

Dyrlægebrevkasse!

Orm hos hund og kat

De almindeligste indvoldsorm her i landet er
(Toxocara canis, Toxascaris leonidag Toxocara :=:
bændelorm (Dipylidium caninum, Taenia
nia taeniaeformis) og høgeorm
Anchylostoma tubaeforme).

Spoleorm
Spoleorm findes meget hyppigt hos både hunde og

Af og til ses orm i opkast eller afføring, hvor de ligner
hvidlige elastikker af 6-8 cm's længde. Oftest ses svagere
symptomer i form af tykmavethed, vekslende konsistens af
afføringen, mat pels, tør og rungende hoste, men i alvorli-
gere tilfælde kan spoleormene klumpe sig sådan sammen i
tarmen, at de kan give en fast forstoppelsg og der kan gå
hul på tarmen, hvilket kan medføre døden.

Ormene sidder ike fast i tarmvæggene, men modarbej-
der hele tiden tarmens peristaltiske bevægelser. Hunde-
hvalpe kan være smittede allerede inden fødslen, da tæven
kan have haft orme i larvestadiet i kroppen - og muligvis
gået med dem indkapslet i årevis, hvorefter de så er blevet
aktiveret i drægtighedsperioden og vandret over i fostrene.
Denne smittevej findes ikke hos kat, men i øvrigt kan både
hvalpe og killinger smittes gennem mælken, eller ved at få
larverne i sig fra moderens eller andre hundes afføring.
Voksne dyr smittes ofte gennem en mellemvært, f.eks. mus.
I det smittede dyr vandrer larverne gennem tarmvæggen,
gennem leveren, gennem mellemgulvet og sætter sig i lun-
gevævet, hvor de gennemgår en udvikling. Så hostes de op
og synkes, og bliver først da til voksne orm, som udskiller
æg, der kommer ud med afføringen. Æggene er for små til
at kunne ses med det blotte øjg men i klinikken undersøges
afføringen i mikroskop.

I familier med hunde og småbørn i kravlealderen er det
vigtigt at behandle mod spoleorm. Børnene får uvægerligt
mange af de klæbrige æg i sig, og i barnets tarmkanel klæk-
kes disse og kan vandre ud i level lunger og nyrel og i uhel-
digste fald i hjernen eller øjet. Dette hører til sjældenheder-
ng men understreger dog vigtigheden af ormebehandling.
Tæver bør behandles under drægtigheden, og tæver, katte-
mødrg hvalpe og killinger to uger efter fødslen, og igen to
uger senere. Derudover er en behandling årligt en god ide
Der er mange forskellige midler på markedet, både i form
af tabletter, pasta og flydende midler, her kan f.eks. nævnes
Piperazin, Vermo, Banminth.

Bændelorm
Bændelorm er en snylter, der tit ses både hos hunde og kat-
te. Man kan måske sg at dyrets afføring er fuld af »ris-
korn« eller »agurkekærner«. Det er bændelormeled. De
kan lige efter kvitteringen være selvbevægeligg »sidde og
vinke«! De kan strække sig, blive lange og tynde eller tykke
i den ene ende Man kan også se dem i pelsen omkring en-
detarmen, og her medfører de en del kløe. Når leddene be-
væger sig, spredes de æg, de indeholder. Smitte til en anden
hund eller kat sker ikke direkte, men gennem mellemvær-
ter, f,eks. harer, mus og ikke mindst lopper. Efter et loppe-
angreb er der derfor stor risiko for, at der også er pamsitter
indvendigt at bekæmpe

Bændelormen sidder fast i tarmen, idet hovedet er forsy-
net med nogle krogg som bores ind i tarmvæggen, og så
udvikles led efter led, og de bageste afstødes efterhånden.

Symptomerne kan i øvrigt værg at pelsen bliver mat og
tør; afmagring trods god appetit, diarr6 eller vekslende af-
føring. Behandlingen er effektiv med f.eks. Droncit (hånd-
køb) eller Scolaban (recept).

Hageorm
Høgeorm ses af og til hos vore hunde og katte Men der er
den store forskel, at mens katte sjældent har symptomer, er
hundens almindeligvis hageorm (der er flere arter) vold-
somt sygdomsfremkaldende Hunde kan få blodig diarr6,
blive blege i slimhinderne (mund, øjne) af blodmangel og

Af dyrlæSe Anne Sørensen, Volby.

»Det er ulækkert!« - lyder det ofte i klinikken, når hunde-
eller katteejere har observeret en orm, der lå og vred sig i
noget opkast, eller nogle bændelormeled, der kravlede
rundt ved haleroden på hunden eller katten. Tit er der intet,
der i forvejen kan give mistanke om, at kæledyret har orm.
Mange hunde og katte går rundt med indvoldsorm og fun-
gerer som raske smittebærerg og derfor er det vigtigt at hu-
ske at give ormekurg især i forbindelse med avl, så man
undgår den situation, at hvalpe og killinger starter tilværel-
sen med at have orm. Disse unge dyr er meget modtagelige
og udviser tit de tydeligste symptomer.

Dyrlæge Anne Sørensen giver her en af sine kattepatienter
ormemiddel i tabletform. Sddan! Foto: Hunde-Journalen.
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Dyrlæge, sygd
og medicin
Køtten som patient...! ! !

om

To af dyrlægens patienter fdr lov til at hilse på hinanden.
Bdde hund og kat kan risikere at fd bændelorm efter et lop-
peangreb.

3cndelorm (tv.) Bændelorm fra køt.
i spoleorm.

=skemangel, blive svagg og der kan være kløe i poterne,
.,, or der evt. kan ses sår og betændelse. Kattens hageorm
:r er delvis af celler og sekret fra tarmvæggen og giver der-':r ikke anledning til så megen blødning, hvorimod hun-
-:n lider et væsentligt blodtab. Hageormene har på hove-

-:t nogle kitinspidser (hornspidser), som bores ind i tarm-
,:ggen. Hver orm kan suge op til 0,2 ml blod pr. dag, og

-:r kan være mange hundrede i den samme hund.
Smitte kan ske ved, at larver vandrer over i fostrene inden

.'dslen, eller via modermælken, eller ved optagelse af lar-

=:ne direkte gennem munden, eller ved mellemværter
:ks. mus, eller larverne kan bore sig gennem huden på po-

' j:ne og trænge videre op i kroppen. 2-3 uger efter smitte
:skilles æg i afføringen. Behandling kan ske med f.eks.

=:mox eller Banminth. Desuden begrænses smittespred-
:',g€[ v€de at man renser og desinficerer omgivelserne.

-rrgeorm er ofte et kennelproblem.

)et er med indvoldsorm som med andre porasitter: Lidt
.,icekkert ot opdoge, øt de er der, men helt slemt, hvis man
tpdager dem, og intet gør ved det!

Ja men Sofie dog. - Jeg bod dig dog børe springe ned fra
køkkenbordet! ! !???

Faren lurer oYeralt
Om uheld og farlige situationer i hjemmet
os i det fri...!!!

r-
UI

Renlighed og hygiejne:
. Renlighed er bud nummer 6t for katten, og da den deler

tilværelse med rnennesket, venter den naturligvis, at
dette også yder sit bidrag i så henseende.

Renlighed er ikke blot nyttig for den daglige komfort,
men også vigtig, når det gælder om at holde sygdoms-
kim borte.

r Derfor skal kattetæpper og -puder, -kurve o.s.v. vaskes
ofte. Man skal her sørge for, at rester af vaskemidler
skylles helt bort.

r Kattehåt der har tilbøjelighed til at stoppe afløbet, kan
opfanges med en kasseret silkestrømpe som si.
Ved rensning af vidjekurve må erindres, at de bruger
lang tid til at tørre efter en grundig vask, og katten bør
ikke benytte kurven, før dette er sket. Fugtige kroge til-
trækker bakterier og små skadedyr. En supplerende de-
sinfektion kan være nyttig.
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o Det er en selvfølgg at foderskåle rengøres efter hver
brug. Drikkeskåle skal renses en gang daglig - samtidig
med at vandet fornyes.

. Om sommeren må foder under ingen omstændigheder
blive stående længe i skålen. Det er meget ubehageligt
for katten at se flueæg (spy) på føden, og måske rører
den da slet ikke skålenl

Desinfektion:
o Af oB til bør kattens »brugsgensatande« desinficeres,

men man bør ikke gøre del for tit, hvis der ikke forelig-
ger et sygdomstilfælde.

o Efter anvendelsen af desinfektionsmidler bør man ven-
te mindst 15-20 minutter, før katten atter kommer i be-
røring med den desinficerede genstand.

r Man bør spørge dyrlægen til råds med hensyn til egnede
desinfektionsmidler.

Andre rengøringstips
o Kattetoiletterne kræver særlig opmærksomhed. De skal

tømmes helt eller delvist en-to gange daglig. Mindst en
gang om ugen skal der foretages hovedrengøring. Selv
om katten er klog, intelligent og endda forsigtig, trues
den af mange risici i menneskets bolig.

Farlig for katten
o Giftige stueplanter - nogle af de vigtigste er nævnt i det

foregåendg men der er også andre.

o Piller - specielt aspirin - er farlige for katten. Principielt
skal al medicin opbevares cat-proof, d.v.s. sådan at kat-
ten under ingen omstændigheder kan komme til den.

o Stærke rengørings-, vaske- og lignende midler skal efter
brugen anbringes absolut utilgængeligt for katten. Gul-
vg der er behandlet med sådanne midler, skal tørrg før
katten atter får adgang.

. Spande med vand, hvori der er opløst rengøringsmidler
af en eller anden slags, er særligt farlige for nysgerrige
unge kattg der gerne stikker poten i vandet eller endda
risikerer at plumpe i. Større rengøringsaktioner i huset
gennemføres bedst, når katten er »adgangsforment«,
mens de star på.

. Wc-rens eller desinfektionsmidler kan i fortyndet form
blive stående i WC-kummen, hvilket frembyder alvor
fare, hvis katten drikker af denne.

o Sæbe - efter leg kan rester blive siddende mellem kløer-
ne og optages i organismen, når katten vasker sig.

o Gødning og fordærvet blomstervand. Labber katten
bare en smule deraf, kan det koste den livet.

o Midler mod insekter, også i sprayform. Af hensyn til
katten er den gammeldags fluesmækker at foretrække.

o Tobak. De færreste katte kan lide røgen, men mange fin-
der måske efterladte cigeretstumper egnet til leg. Det er
farligt, hvis katten spiser tobakssmuld.

r Lad ikke katten lege med et fuldt askebæger. Askepar-
tikler kommer let ind i åndedrætsvejene eller opøges i
organismen, når katten vasker sig.

o Tbndstikker.

Når en kat bliver til flere
Af Micheyl Vinther
Det jeg vil fortællg gælder nok også for mange af jer, der
læser dette. Det hele startede med^EN kot. Yores ene kat har
ført alt dettg som jeg nu vil prØve at fortælle om, med sig.
Vores første racekatZibbe kom til os i august '88. Hun hav-
de kostet den formidable sum af 600 kr. uden stamtavlg vi
syntes det var mange penge Zibbe er en brunmasket siam-
pige og havde en utrolig appetit på livet, samt et næsten
fantastisk behov for kontakt. Dette behov medførte at
Chanel' kom ind i familien.

Chanel' er en brunmasket Balineser med stamtavlg så
hun kostede mange penge - 2.000 kr. Det gjorde lidt ondt på
min mand, da han skrev checken, men kun indtil hun var
flyttet ind - hun er nemlig fars mis. Med Chanel' begyndte
en ny tilværelse for os - udstilling. Opdrætteren havde sagt:
»I kan jo prøve at udstille hende!« - og det skulle prøves.

Zibbe tv., Chqnel' th.
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Førstkommende udstilling var Aars '88. Zibbe kom med
som novicg men sikke en skuffelsg Zibbe fik Mg, Chanel
ex. 2. Mest skuffet var jeg over det med Zibbe - mors mis,
dumme dommer, kunne han da ikke se at hun havde klas-
se Kort tid før Aars havde jeg lært Kirsten Ulsø at kende og
sikke en hjælp det har været. Kirsten opdrætter Hellige Bir-
maer og har altid en kat, der kan bruge et certifikat, så hun
kommer vidt omkring. Kirsten og jeg har fundet sammen
om at hjælpe hinanden, både med attage afsted på udstil-
ling sammen, alene eller med hinandens kattq eller passe
misser når den anden er afsted. Klargøringen af kattene før
udstillingerne hjælpes vi også om. Med Kirsten's hjælp var
Chanel' Int. Champion efter 7 udstillinger.

Nu gik jagten ind på at finde en tilfredsstillende hankat,
der kunne bruges. Dem herhjemme var hun i familie med.
Ved Hanne Sofie Sneums hjælp blev han fundet i Stutgart.
Ejere af hannen (Eu. Ch. Balimoor Bandito), Doris Di Lo-
reto indvilligede i at tage Chanel' ind. Doris Di Loreto for-
talte samtidig om en dejlig hankilling efter Bandito og en
siamvariant, der var en vidunderlig type Han skulle egent-
lig til Italien, men hvis jeg var interesseret, kunne han mu-
ligvis gå til Danmark. Kirsten og jeg skulle til Hamm (for
at gøre Chanel' og Kirsten's Lady Ann Int. Champion's),
og det blev aftalt, at Boris samt opdrætteren skulle komme
og vise os vidunderet. Han var bare dejlig, og jeg bad om
betænkningstid til Koblenzudstillingen, hvor jeg skulle
komme med Chanel'. Jeg havde altid sagt, at jeg ikke skulle
have hankat. Koblenzudstillingen oprandt og Chanel' blev
afleveret. Efter planen skulle hun være lige op over med en
Iøbetid, men da Chanel' ingen planer kendte gik der 3 uger.
Men som hun siger: »Selvom han er Eu. Ch., skal hav ikke
trq jeg falder på numsen over det<<. Det var godt, jeg ikke
rejste tomhændet hjem, for Zibbe ville have gået ud af sit
gode skind, hvis hun skulle have undværet en anden kat så
længe Chanel' var væk. Men med hjem til hendg havde jeg
hankillingen Moonstreet's Thbby Boy l3BATbBP. Jeg hen-
tede en gravid Chanel' i Hannover, hvor var det dejligt at se
hende igen. 5 uger væk hjemmefra, jeg blev glad for at have
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. Boy I3BATbBP - Tintalle 13BatbLP.

: :.nin egen >»han<<, nuvarderblotventetiden. Dajegger-
I lave balinesere med god siamtypg har jeg kontaktet

: 3 og Kirsten Foldager, som fra starten har øst af deres
-; erfaring og viden. De kender en dommer i England.

. blev sat igang med at finde en god balineser, jeg skulle
: i foniret '90. Den kom blot lidt før, nemlig 14 dagefør
-,-udstillingen - en lille lillatabbymasket pige Alcarin-

, . Tintalle. Jeg ville egentlig ikke have hendg fordi jeg
, . havde råd oven på alle Chanel's udstillinger, parring

- :ankattekøb. Straks var Kirsten Ulsø der og sagde:
- . rs du selv betaler rejsen, betaler jeg katten!«. Min søn
-::in og jeg hentede Tiny i Harwich. Opdrætteren var
-: helt fra Lancashire for at aflevere deres lille kiliing til
. Det blev en bevæget afsked, for der var jo ingenchan-
',-rr, åt hun kunne komme hjem igen, hvis det ikke gik

. -i, Lige så snart handelen med Tiny var en realitet, rin-
- , .. : jeg til Dorte Kaae og spurgtg om jeg ikke nok kunne

'.:nde med til Aars '89. Dorte sagde: »Send mig en til-
. Jing i dag, så er det iorden«. Og det var lækkert, for
, lik ikke blot sit ex. I men også nominering og som
ren på værket, blev hun bedste semilanghår killing. Det
:n vidunderlig fornemmelse at have en best in show
\{ens jeg sidder og skriver dettg kan jeg se mit misse-' lebarn, Chanel's søn, en dejlig kraftkarl, der ved fødse-

, iejede 110 gram. At blive missebedste er også dejligt,
.: når barnebarnet Aslan, 5 uger og 700 gram kaster sig

,, lende over ens fødder, som var de nogle frygtindgyden-
: . ESerl€r fra en anden verden. Chanel's fødsel foregik i
::s klædeskab tilpas højt, så Kirsten UIsø, der var jorde-
::. måtte sta på tæer under hele seancen, og at hun fødte
. 1.-12.:89 på Peter's og mins bryllupsdag, var jo blot end-
Cejligere Fremtiden tegner sig i katte. På vej fra §sk-

..rl har jeg en lillamasket siameservariant (pige) og fra
- :sland forhåbentlig en seal-tabby han balineser. Så jeg er
.-r lige begyndt med at opdrættg men håber, at jeg vil
,:re her sammen med I andre længe endnu til glæde for os

' e 
Med et pd snarlig gensyn!

Micheyl - Peter - Martin - Zibbe
Chanel'- Tsbby - Tiny + Aslønbøby

Musti en Silver Thbby.

Mit navn er Musti en Silver Tabby. Mine aftegninger er per-
fektg sorte trædepuder, store grØnne øjng meget god til avl
- dette siger en dommer. Men bagefter kommer så ordret
fra dommeren: »Han er spinkel (min vægt ca. 5Vz kg, født
10.-10.:88), hagen er ikke stor nok, samt halen for lang«. Ja
og nu snart det værste af alt, jeg må ikke have min næsq
som jegskøl. Som alle ved, er det normalt med lidt næse til
en Silver Tabby, men denne dommer går kun ind for stop,
og det har jeg ikke. Sådaalt kom til alt, blev det sagt: »Kat-
ten er meget god til avl på grund af flere ting, men her idag,
kan jeg kun give MG«.

Jeg er en stolt kat, jegtØr godt stille op igen og gør det
også. Men der er et par spørgsmåI, jeg ønsker reaktion på.
Hvorfor skal en kastrat ikke opfylde samme krav som
mig? Halefejl, længere næsg dårlig aftegning, orange
øjne Sådan en kastrat får ex. I endda af samme dommer
som før. Hvor ligger så den konkrete bedømmelse? Mange
besøgende på udstillingen kunne ikke forstå dette. Efter
billeder fra før, skal Silver Tabby have lidt næse, men nu er
en »dille« dommernes idg som siger »perser stop«, hvor-
for lave om på det naturlige? Hvad med en Zebra uden stri-
ber o.s.v. Det er nu, der skal laves et eller andet, for en Silver
Tabby skal ikke ødelægges medstop, Et er, at de skal stå un-
der >»perser«, men skal ikke sammenlignes.

Telefonisk fra formanden for Silver Thbby bliver der
sagt, at det er svært at lave det om nu, hvor alle tror, at de
skal være stop. Jeg syntes, det er så let. Et brev til samtlige
dommere,/klubber, hvor det skal meddeles som rettelse. Sil-
ver Thbby skal have næse ikke stop. Samtidig vil jeg støtte
andre kattg der heller ikke skal haves/op. Alle som har dis-
se katte kæmper også. Katterier som ikke ønsker >»stop<< -
kom ud af busken, det er nu, at vi skal stå sammen. Skriv,
ring, send billeder - gØr noget. Dommernes »private« me-
ninger er ikke dommer på udstillingsplan, en udstilling er
en korrekt bedømmelsg ikke som nogle ønsker. Fordi Sil-
ver Thbby er langhåret, skal pelsen ikke børstes op eller ud,
kun kraven. Det andet skal hænge pænt nedad siden, så
mønstret er at se. Skal det flade perser »stop« blive til et
hul. Dette hoved skal ikke flyttes til Silver Tabby samt an-
dre katte. Skal det kun være andre landg som skal vise det
rigtige hoved? - samt mig og mine børn.

Med venlig hilsen
Steen og Else Christensen
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At rejse med en kat
Om ferie og flytning....

Vi havde meget travlt med at vise Malle frem. Det er
meget sjældent at se en Golden Skaded i Spanien. Alie ville
filme ham, både udstillere og publikum og masser af
spørgsmål blev stillet os, som vi måtte besvare så godt vi
formåede på både spansk - fransk - tysk og engelsk.

Varmen og de nnange mennesker + at det var tilladt at
rygg gjorde det næsten ulideligt for både dyr og menne-
sker. Men vi måtte pænt holde ud til kl. 20,00 lørdag aften.

Søndag skulle vi starte kl. 9,00, og var der meget publi-
kum lørdag, var det ikke noget at regne imod søndag. Folk
stod i lange køer for at komme ind. Da det blev tid til siesta,
kunne vi i fred og ro gå rundt og kigge på de udstillede kat-
te. Standarden halter dog langt bagefter det, vi ser her
hjemme Langt de fleste persere var meget gammeldags ty-
pedg og pelspleje - ja, der mangler der også meget.

Hvordan gik det så vores egen Malle? Han fik sit CAG-
PIB + nominering og han var udstillingens store favorit.
Det var han desværre ikke selv klar over. Til Best in Show
var han sur og gal og blev derfor »kun« nr. 2, men fik alli-
gwel en præmie En stor flot kurv fyldt med lækkerier.

Alle der blev nr. I fik en flot pokal og alle nr. 2 en kurv
med mad.

Kl. 18,00 søndag aften kunne vi pakke sammen, trætte
men glade ovenpå weekendens strabadser. Man er noget Ør
i hovedet, efter at ha' forsøgt sig med attale34 forskellige
sprog på en weekend.

Det var ikke nemt at forklare en hovedrystende spanier,
hvorfor vi var kommet den lange vej bare med en kastrat.

Men en god weekend havde vi, og nye venskaber blev
knyttet.

En ting er sikkert, det er ikke sidste gang vi tager på ud-
stilling i Spanien. Men næste gang skal vi prøve at have
nogle af vore andre misser med.

Annemorie og Per Loft

-)

Udstilling i Barcelona
d. 21.-22. oktober 1989....

Ferie i Spanien i4Vz :uge - pragtfuldt!
Vores misser skulle blive hjemme i vandte omgivelser og

vi fik arrangeret en meget fin pasningsordning med nabo-
ens datter, Hanne

Kun vores Golden Shaded kastrat blev vi nØdt til attage
med ned i varmen. Idet Hanne ikke syntes hun kunne mag-
te hans store pels (og temperament) i så lang tid.

Inden vi skulle rejsq blev vi opmærksomme på, at der
skulle være international katteudstilling i Barcalona, og vi
bestemte os for at melde os til - mest af nysgerrighed, for at
se hvordan en sådan udstilling forløb i Spanien.

Efter nogle dejlige uger i Spanien, kørte vi nord på til
Barcalona. Vi ankom fredag d.20/10 om eftermiddagen.
En enorm by at skulle finde rundt i, specielt når man som
vi, havde campingvogn med.

Men efter køb af et bykort, gik det meget fint med at fin-
de udstillingsstedet. Det var midt i byen, på en meget be-
færdet boulevard, så vi var jo noget betænkelige ved, hvad
vi skulle gøre af campingvognen.

Der var lykkeligvis en baggård og med halinspektørens
tilladelse fik vi lov at holde der, strøm fik vi også, så det var
helt perfekt.

Da vi var godt installeret, gik vi ind for at se hallen. Her
var man i fuld gang med opstilling af bure.

Vi hilste på præsidenten for den spanske klub og hans
kong som var tysker. Hun fortaltg at der var tilmeldt om-
kring 240 kattg flest fra Spanien og Frankrig, 6n fra ltali-
en, dn fra Dskland og os fra Danmark.

Endelig blev det lørdag morgen. Dyrlægekontrollen
skulle starte kl. 9,00, men dyrlægen indfandt sig nu først
kl. 9,15. Klokken 11,30 kom de sidste igennem dyrlæge-
kontrollen.

Ved l2-tiden kunne dommerne så endelig starte og folk
begyndte at stille sig i kø ved dommerbordene Det hele vir-
kede meget kaotisk. Vi fandt ud af, at det bl.a. var kattg
som skulle farveflyttes. Alle disse katte skulle dommerne
sg inden den egentlige bedømmelse kunne begynde

Udover den noget forvirret start, foregik det hele stort
set som herhjemme.

Der var meget publikum hele dagen igennem, og meget
varmt. Men det er jo sådan i Spanien, at man holder siesta
og det gør man altså også på en katteudstilling; så vi havde
et par timer om eftermiddagen, hvor vi kunne puste ud.
Der var ingen publikum og de fleste udstillere gik også ud
for at spise. Men henad kl. 16,00 begyndte folk igen at
strømme ind.
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ECIFIC er et dansk kostprogram til katte

69 huhde, fiemstillet af kvalitetsråvarer efter

recepter, baseret på den nyeste viden indenfor

ernæringsforskningen. Programmet omfatter

mange forskellige typer, som er beregnet til

optimal fodring på alle stadier af dyrets liv.

SPECIFIC sælges udelukkende af dyrlæger,

hvilket sikrer, at dit kæledyr altid får

den helt rigtige ernæring.

efter §PeqHC hos din dyrlæge.
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En mis-tænkelig historie!
Historien her har de fleste racekatteejere nok hørt, men os,
der var hovedpersonerne i den, vil gerne fortælle, hvad der
i virkeligheden skete.

Ved et bestyrelsesmøde blev det besluttet, at vore 2 katte
skulle sendes til parring hos en ung han, som nu skønnes
kønsmoden l0 mdr. gammel. Vore katte var ikke i løbetid,
men ingen af dem havde faet P-piller længg så vi håbede
på, at når de kom til en ung viril hankat, ville det måske
komme hurtigere

Efter 5 uger, hvor intet sketg blev vi ringet op. Den ene
kat var syg, den havde orm. Vi spurgtg om vi skulle kom-
mg men det var ikke nødvendigt. Efter et par dage kom
den til dyrlægg og han gav den væske, da den var stærkt de-
hydreret. Efter andres udsagn, bl.a. dyrlægens skriftligg
havde der været en veterinærsygepl., som også havde givet
den væske Efter disse behandlinger syntes kattens tilstand
bedret, men lt/z døgn efter dør katten. Nu var det ikke orm,
men kattesyge den var død af. Uden at de øvrige katte var
set af en dyrlægg og den døde kat obduceret, melder han-
katteejeren sig nu i karantæne.

Den døde kat blev sendt til Landbohøjskolen til obduk-
tion, og den anden kat ville han nu ikke udlevere. Efter et
par dage fik vi nu telefonisk besked af dyrlægen, som hav-
de obduceret katten, at det ikke var kattesygg fip eller leu-
kæmi den var død af, men af en indre blødning. Den havde
en stor blodsamling i tarmen * vand i lungerne.

Stadigvæk ville hankatteejeren ikke udlevere vor kat.
Kun mod at få 4.000 kr. - fik han ikke det, beholdt han vo-
res kat. Aftalen var, at han skulle have en killing fra hver
kat, dersom de blev parret. Men den ene kat var død, og
den anden var ikke parret! En person har endda så galt
sagt: »Da hankatteejeren nu havde haft katten i små l0
uger og var blevet så glad for den, skulle han da have lov til
at beholde den«. Ingen tænkte på os. Den ene kat havde vi
haft i 4 år, den anden i 3 år - een var død, den anden kunne
vi ikke få tilbage

Mon nogen har oplevet at sende en kat til parring og den
så dør, og ikke eet beklagende eller undskyldende ord til
ejeren, kun grovheder. Har nogen mon oplevet at sende en
kat til parring, og så ikke kunne få den udleveret igen, fordi
hankatteejeren var blevet glad for ens kat.

Sagen om udleveringen af katten endte i fogedretten. Til
trods for han 3 dage før var gået med til et forlig, der lød
på, at han skulle have 1.000 kr. Dagen før udleveringen rin-
gede han om aftenen og spurgte om den kat han havdg var
blevet opereret. Det svarede vi nej til, i al vor godtroenhed
til, at han viste hvilken af vore kattg der var død, Derved
blev det opklaret nu, at den kat vi troede var død, var den
der overlevede Han fortaltg at han dagen før var taget til

Jawharo's Fernando, født 2 2.-8.-1 984. So ko ko,

Grethe Højgdrd.
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dyrlægg fordi han havde opdaget en knude på maven af
den. Denne dyrlægeregning betalte han selv, efter eget ørr-
ske Vi spørger: »Hvorfor tog han til dyrlæge? Hvad blev
han bange for? Hvorfor insisterede han på at betale denne
ene regning?« - da alle andre regninger, selv en Vapona
strip måtte vi betalg han beholdt endda denne + begge
vore to kattekurve med indhold. Vi havde da vi afleverede
vore katte fortalt, at den ene af vore katte havde fået een kil-
ling ved kejsersnit først på året.

I fogedretten forlangte hankatteejeren nu at få mellem
4-8.000 kr., for at have haft 2 katte i 5 uger + I kat ca. 5

uger længere. Han fik 1.600 kr., og vi kørte hjem med vor
kat, som blev sat i karantæne Indenvi fik hende hjem skete
det tristg at nogle af samme race fik leukæmi. Alle katte i
racen blev testet, vor kat var negativ både for fip og leukæ-
mi.

Få dage efter vor kats hjemkomst var der udstilling i Vej-
lg og for at være helt sikker, ringede vi til udstillingssekre-
tæren og spurgtg om vores kat under nuværende omstæn-
digheder kunne deltage Det blev der givet grønt lys for, så
vi tog på udstilling. Forøvrigt en meget fin udstilling. Men
så var der nogen, der fik ondt over, at vi var i karantæng vi
kunne jo smitte alle de udstillede katte. Kattesyge-
incubationstiden er mellem 7-10 dage det her var 1l uger
efter den påståede kattesyge Nu gik det ellers derud af med
snakken. Til sidst endte det på et Felis Danica møde Jeg vil
lige her indskyde at 5 dage efter Vejle-udstillingen kom vor
kat i Iøbetid og glad kørte vi hende til parring, dog ikke der,
hvor hun lige havde været. Men som det går så mange gan-
ge ved første gang for en ung han, lykkedes det ikke, så kat-
ten blev ikke med killinger denne gang. Men tilbage til ka-
rantænen. Var vi ikke i karantænq så kom vi det nu, efter
Felis Danica mødet, og ikke nok med det. Hankatteejeren,
hvor vor kat lige havde været, blev også sat i karantæne Vi
spurgte hvor Iænge denne karantæne varede. Jq indtil det
kom skriftligt, hvad katten var død af.4 dage senere kom
det skriftligt fra Landbo Højskolen.

KATTEN VAR DØD AF INDRE BLøDNING!
Denne historie førte også til, da den startedq at vi blev

smidt ud af Specialklubben, som næstformand og som
medlem, samt een mere gik samme vej, da vedkommende
ikke ville stemme på vor afgang. Men det er jo ingen ulyk-
ke ikke at være medlem af en specialklub, da allg blot de
er medlem af en hovedklub, har ret til at udstille sine katte,
og få sine killinger registreret. Og det er jo det, det hele
drejer sig om.

Konklusionen af denne historie må være: »Alle aftaler,
store som små, skal foreligge skriftlige med begge parters
underskrift. En meget vigtig del af aftalen bør værg hvor-
når katten skal hjem, ved ophørt løbetid og efter parring.

Med mis-modig hilsen B.K.K.



Katteliv
:r.rn.sidder foran mig på gulvet, på et lille skindtæppe - jeg
..rr lige fotograferet hende Så kommer Fernando og dril-
ir, men det er ham tilgivet. De to har været venner fra før-

):e gang, de så hinanden. Meliasana, mange kender hende,
:ra billeder, nårjeg har skrevet om Sokokekattene, hun har
rgså været TV-stjerne Hun er nu 4Yz år gammel, og har i
, it korte liv faet et kuld killinger på 4, været med på 8 Jyrak
rdstillinger og 2 hobbyudstillingel og det nyder hun me-

Da hun blev min, måtte jeg ikke røre ved hende Men der
_:ik ikke lang tid, inden hun nød at blive børste! berørt og
:.ælet med. En Sokoke kat bryder sig ikke om at blive båret
:undt på. Dog, Akawaida hendes søn, der er meget nært
r.nyttet til mig, hanelskerat sidde op af mig, og kløernebo-
:t godt ned i min skulder. Melia ligger dagen lang og hyg-

; er sig i sin hulq eller i en lille kurv i vindueskarmen. Ser ud
:å de mange fugle, drømmer om sol og sommer. Måske
.ænker hun på sin anden søn, der nu ikke er mere Trist at
:: en dejlig dreng, og han så må dø så ung. Nej, det tænker
\lelia ikke på, men jeg gør det.

Melia er ikke alt spisendg men hun holder meget af al
,.ags frugt, rå torsk, og et nyt tørfoder, der er kommet
':em. Det spiser alle mine katte med velbehag. Melia hol-
:er meget af de to hankattg jeg har. Siameseren Fernando
.: hendes bedste ven. Akawaida, hendes søn på 2Vz fu, el-
:.3r hun. Han er altid uden knurhår, dem bider hun ai så-

, .art de viser sig - hvorfor gør hun det? Akawaida er en rig-
-: hankat, endnu har han ikke strintet herhjemmg og det

.: :art. Når han dagligt kommer ud i sin kattegård sammen
- :d Fernandq sætter han sig i et lunt hjørne og råber af
..-e kræfter, »hej piger, kom så«. Men når han ser, at det
. '.n er den røde kat, som kommer på hans kalden, opgiver
- .r. Der findes da også andet her i livet end piger. Da jeg
-;r i efteråret var indlagt på sygehuset, var mine tre katte i
:.eje, og der gik han sammen med sokokekatten Felina,';n havde for kort tid siden været hos ham til parring,
-:en at det gav et resultat. Men nu fornyede de bekendtska-
::t og nød det. Til foråret skal Melia og Akawaida parres.

-)- er begge to gyldne i farverne og utrolig smukke, rolige
.,: velafbalanceredg og det må kunne give nogle gode og
re killinger. Disse killinger vil kun blive solgt til nogle,

::r ikke vil lade dem løbe frit, og dermed risikere at de mis-
.: livet. Folk med mange katte vil heller ikke kunne kom-

--.: i betragtning på grund af smittefaren. Vi ved at katte i

katterier kan blive totalt udryddet, det vil jeg gerne undgå
med de killinger, jeg sælger. De skulle gerne være med til at
formere og bevare racen, og få et langt og lykkeligt katteliv,
hos gode mennesker.

Enhver kat har sin egen personlighed og særpræg. Lad
mig fortælle hvordan et dyrlæge besøg foregår. Fernando
finder sig i det hele uden kommentarer, han er en utrolig
dejlig og elskelig kat. Melia finder sig også i alt, dog skal
dyrlægen først snakke lidt med hende og stryge hende ned
af ryggen, så kan han begynde Når han er færdig, bøjer
hun hovedet ned mod bordet, som en hilsen til ham. Men
Akawaida, uha bare han ser en, der ligner en dyrlægg er
han ved at gå baglæns ud af sit gode skind. Den sidste vac-
cination foregik på gulvet. Han er meget stærk, smidig og
glat som en å1.

På udstillingen i Vejle havde vi en sjov oplevelse Da de
ikke er en anerkendt race, måtte vi selv præsentere kattene
for dommeren. Felina lagde sig pænt ned på bordet, ikke
glad for situationen, men tog det alligevel i stiv arm. Aka-
waida stod på bordet foran dommeren et øjeblik, for der-
næst at vende sig om, og springe op til mig. Dommeren
fandt det helt i sin orden, hun kunne nemt se ham, lige fra
top og til halespids, og syntes at han både var en stor og
smuk dreng. Melia, ja hun stod på alle sine fire slanke ben,
med halen lige i vejret, og så fortalte hun, som hun plejede,
dommeren om alt hvad hun mente om det, at være på ud-
stilling. Dommeren fortalte hendg at hun burde gå til ope-
raen med den stemmepragt, hun har i besiddelse af. Dom-
meren var meget betaget af vore smukke dyr.

Livets mange små sorger og problemer glemmer man,
når man ser sine katte ligge og nyde tilværelsen. Når de lø-
ber let og elegant gennem huset, eller blot sidder foran een
med øjne der udtrykker dyb hengivenhed.

Jeg får lyst her til sidst at fortællg hvordan en Sokoke kat
ser ud. Deres udseende kaldes et afrikonsk Tøbby mønste4
med åbne halsringe, rygmønstret er med et flagermus-
skjold, derefter kan der være et egeblad eller en omvendt
lysestage med en tydelig sommerfugl ud til siderne. Dog
kan der i begge motiver findes enkelte variationer. Striber-
ne på benene skal være meget tydeligg mønstret på siderne
er rundg nogle afdem danner et sekstal. Farverne er grå eI-
ler gyldenbrun, alle striberne mørke Bryst og mave er lys
elfenbensfarvet, og på maven desuden lysebrune pletter.
De skal have de høje slanke ben, og den stive hale Sådan
ser de ud, dem der lever vildt i Sokokeskoven. Det er vigtigt,
at bibeholde deres oprindelige udseendg laves der om på
det, er det ikke en rigtig Sokoke kat mere

Grethe Højgdrd
2l

:'et he Højgård, Sokoke.
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Efter at vi er gået over til

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,
jeg har godt af.
Efter vi er gået over til Prescription Diet
føler iegmig meget mere rask og rprig 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
fefler noget og som dagligt foder.
Det fås kun hos dyrlægen - ham har ieg for
resten ikke set så meget til, efter vi gik over
til Prescription Diet. Men det har mit

Hilts hescription I)iet,

Piolle Huskat, T år, Odnse

menneske, hun skal 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!

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

Diætkost fra dyrlægen
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Godkendelse af katterier
og forsvarligt kattehold
Godkendte Katterier i Jyrak 1989: Stamnayn:
Finnlaursen.... .. DelaVal
PoulChristensen.. . ChinwinBlue
Inge Lise Andreasen Zakko
Lis R. Friis . . Fredenslund
Anne Margrethe Hansen. . . Thnholt
Sterna Gilbe . Pegu Yoma
Anne Lise Pedersen . Stensgaard
Betina Henningsen . Duchess
IngerJørgensen... . Neing
GretheHansen ..... Kongshøj
Britta Waldu . Waldu
IngerRanum ..,... Ivory
SusanneRanum .... Yellowsun
CarstenStjær. ..... Bluebi
MajaS.Petersen ... Adamas
Mogens Bang Olesen
Yvonnelarsen ..... Dunvald
HeidiBurmester .. . Gipsypride
ElenaNeumann... . Titirangi
Tommy S. Nielsen
ElnaSørensen....
Karen Mette Have Kristensen. . . . . Mac Burney
ConnieLadefoged .. Kentucky
ElseJeppesen..... . ParaMi
EstherHøngaard ... Vildmosen
LailaPedersen... .. Kærminden
Kirsten Kirkegaard . Ellebæk
KimStaunskjær... . NotreDame

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.

26
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Fremtidige godkendelser
Det vil fremover blive således, at medlemmer, der ønsker sit
kattehold godkendt, vil få besøg af en konsulent og er 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 omradg 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 områdg hvorved den samlede udgift de-
les mellem det antal medlemme6 der besøges. - Et besøg
kan komme til at koste omkring 200,00 kr. hvortil kommer
udgiften til en plakettq som kan købes for 95,00 kr.

En godkendelse af katteholdet vil altså komme til at kos-
te ca. det samme, som hvad det i dag koster at få et stam-
navn.

z

farverneirøf..
.blå.b]åcrerne-

Hanne Haibert
Bøgebakkevej 1

DK-4700 Næstved. Denmark
Telf. 53 72 16 41 I
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Her ses fire
slaeskafiemad
nkfinstlg fawel

Fem sekunder efter billedet blev

taget, var musen smuttet væk. Men
Dokat var der stadig. Komplet fuldkost

uden tilsat farvestof eller andre over-

flødige ting. Og så er Dokat-serien katte-

nes egne favoritterl I en særlig, sprød

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

Vi tilberedte mange slags fuldkost
kroketter. Hundreder af varianter med

lorskellig smag og form. Og lod et stort
antal katte vælge frit iblandt dem. Langt
de fleste tog en afde tre varianter, du idag
iår under navnet Dokat.

Dokat giver din kat mere end fuld-
komme n 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

27
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Championgalleriet
Udstilling og skønhedskonkurrencs

Kiki
Født 02.-10.-87.
13.-14. maj '89: Svendborg: Bedste
huskat.
2.-3. september '89: Vejle: Bedste
huskat.
25.-26. november'89: Aars: Ex. [[us-
kat (Europa)
10. december '89: Abenrå: Bedste
huskat BOX.
Ejer: Tanja Nissen Hjordkær.
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Ch. Anne Cimle Felis Audaz
13 NF BW.
Født 15.-10.-88.
2.-3./ 9.-89: Vejle: CAC.
23.-24./9.-89: Hillerød: CAC.
15./10.-89: Bandholm: CAC, Cham-
pion.
Opdrætter: Kjeld Krogh.
Ejer: Randi Jelsing.

Ch. Thnholt'Safran.
Orientaler, rød. Født 17.-12.-88.
Nov. '89: Hørsholm: CAC.
Nov. '89: Aars: CAC.
Dec. '89: Åbenra: CAC, NOM.
Opdrætter og ejer: Anne Margrethe
Hansen.

Ch. O' Russet's Sir Winston.
FØdt 4.-11.-88.
4./11.-89: Hørsholm: CAC.
25.-26./11.-89: Aars: CAC, NOM.
BOX.
7./1.-90: Århus: CAC, Champion.
Opdrætter: Birgitte Johansen.
Ejer: Anne Lise Kaae.

Int. Premier Tiyoko Dike (29).
5.-6./9.-87 : Arhus: CAP.
16.-17 . / 4,-88: Fredericia: CAP.
3.-4./12.-88: Aars: CAP, Premier.
16. / 4.-89: Holstebro: CAPIB.
21.-22./ 10.-89: Hannover: CAPIB.
25.-26./11.-89: Aars: CAPIB, Int.
Premier.
Opdrætter: Margit Lykke Nielsen.
Ejer: Sv. Erik Frandsen.

Ch. Thnholt'Frøbid.
Orientaler, sealtortie. Født 27
Nov. '89: Hørsholm: CAC, NOM.
Nov. '89: Aars: CAC, NOM.
Opdrætter og ejer: Anne
Hansen.

Ch. Thnholt'Spire
Britisk korthår, sølvtabby.
Født 25.-05.-88.
Bogensg april'89: CAC.
Holstebro, april '89: CAC.
Hørsholm, nov. '89: CAC.
Opdrætter og ejer: Anne Margrethe
Hansen.



-. arastro Para ML l3b SP.

r i0.-85: Viborg: Ex l, NOM

- : 36: Sønderborg: Ex l, CAC,

I-87: Herning: CAC.
.:,'5.-89: Svendborg: CAC,
..:rpion, BIO.
l6 /ll.-89: Aars: CACIB.
. -89: Vejle: Ex l, CACIB.

Ch. Tånholt'Grif.
:ntaler, rød. Født 29.-04.-87 .

,_: '89: Hamm(D): CACIB.
, '89: Aars: CACIB.

. - '89: Åbenra: CACIB.
lrætter og ejer: Anne Margrethe

- : ]]S€fl.

.. Klivager's Eunice
r -lntortie Burmeseq 27e.

'rlt 12.-03.-88.
: -11./5.-89: Svendborg: CAC.

- l./9.-89: Vejle: CAC, BIO.
-: -26./ll.-89: Aars: CAC, BIO,

-ampion.
:drætter: Aase & Ole Klivager.

: lr: Helle M. Nielsen, Kolding.

Gr. Ch. Sander fan it Krobbeguod.
Britisk korthår, sølvtabby.
Født20.-03.-87.
Aars, dec '88: CAGCIB, Best of Best
II.
Zwolle (NL), feb. '89: CAGCIB,
BIq BIS.
Herlev, marts'89: CAGCIB.
Bogensg april'89: CAGCIB, BIO.
Holstebro, april'89: CAGCIB, BIO.
Hamm(D), august '89: CAGCIB,
NOM.
Ejer: Anne Margrethe Hansen.

Ch. Napora's Sweet Honey.
Født 31.-05.-85.
Hvid odd-eyed perser.
4. / 5.-86: Sønderborg: CAC.
22./3.-87: Herning: CAC, BIO, Nom
Bis.
26./ll.-89: Aars: CAC.

Ch. + Int. Pr. Thnholt'
Gyldenbørste
Orientaler, rød. Født 11.-3.-86.
Marts'88: Herlev: CAPIB.
Feb. '88: Brøndby: CAPIB.
Aug.'89: Hamm(D): CAPIB, NOM.
Opdrætter og ejer: Anne Margrethe
Hansen.

Ch. Adonis de Monique lZa q.
Født 06.-07.-88.
3.-4./12.-88: Aars: Ex l, BlO-ungdyr.
16./4.-89: Holstebro: Ex. 1.

20./8.-89: Hamm: CAC, BlO-total.
2.-3./ 9.-89: Vejle: CAC, BlO-total.
5./11.-89: Hørsholm: CAC, Cham-
pion.
Opdrætter og ejer: Monica Busk.

Gr. Int. Ch. Nigajamis
Creme Opus 5. Født2'7.-5.-88.
Hvid-creme harlekin.
12. / 2.-89: Zw olle: CAGCIB.
5./ 3.-89: Herlev: CAGCIB.
12. / 3.-89: Luxembourg: CAGCIB.
23./7-89: Wtirzburg: CAGCIB,
Nom Bis.
3./ 9.-89: Vejle: CAGCIB.
10./9.-89: Wodzislaw: CAGCIB, Gr.
Int. Ch.
Opdrætter: Helle Thomsen.
Ejer: Linda Kærlev.

\ /1, \ )
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Ch. Calle de Minique (kaldt Gino)
FØdt 18.-7.-87. Farve 2a.

3.-4./ 12.-88: Aars: CAC.
l.-2./ 4.-89: Bogense: CAC.
5./11.-89: Hørsholm: CAC'
Opdrætter: Monika Busk.
Ejer: Irene Schmøkel.

Int. Ch. Borking's Nicole.
Født l.-7.-88.
17./9.-89: Kerkradg Holland: CA-
CIB, NOM, BIS.
23.-24./9.-89: Hillerød: CACIB,
NOM.
25.-26./ll.-89: Aars: CACIB, BIO,
NOM, BIS.
Opdrætter: Ingrid Clausen.
Ejer: Jeann6 B. Pedersen.

Int. Pr. Don Carlos Para Mi, l3b SP.

16.-17./4.-88: Fredericia: Ex I' CAP.
ll.-12./6.-88: Kruså: Ex I, CAP.
10.-ll./9.-88: Ålborg: Ex l, CAP,
Premier.
3.-4./12.-88: Aars:Ex 1, CAPIB.
l.-2. / 4.-89 Bogense: CAPIB.
l'7./9.-89: Kerkrade: Ex l, CAPIB'
Int. Premier.
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Int. Ch. Thnholt'Fe
Orientaler, Havanna. Fødr 29.-4.-87 .

April'89: Bogense: CACIB, BIO.
April'89: Holstebro: CACIB.
Aug.'89: Hamm(D): CACIB.
Opdrætter og ejer: Anne Margrethe
Hansen.

Ch. Chant dar Ome's Franceska (10).

6.-7 ./ 2.-88: BrøndbY: CAC.
16.-17 ./ 4.-88: Fredericia: CAC, BIO.
3.-4. / 12.-88: Aars: CAC, ChamPion.
Opdrætter: Irene Brolin.
Ejer: Anna Frandsen.

Ch. Chant dar Ome's Feodora (l0ss).
8. / ll.-87 : Hørsholm: CAC.
5.-6-/12.-87: Frederikshavn: CAC,
NOMBIS.
6.-7./2.-88: Brøndby: CAC,
pion.
Opdrætter: Irene Brolin.
Ejer: Anna Frandsen.

Int. Ch. Anastacia af Bamsebo.
Født 18./5.-88.
l.-2./4.-89: Bogense: CAC, BIO.
16./ 4.-89: Holstebro: CAC.
2.-3./ 9.-89: Vejle: CAC, ChamPion.
9.-10./9.-89: Polen: CACIB, BIS -

NOM.
25.-26./ ll.-89: Aars: CACIB.
7./1.-90: Århus: CACIB, Int. Ch.
Opdrætter: Evald Gregersen'
Ejer: Margit Belshøj.

Int. Ch. Bolette v. Leerbeck.
Født 31.-3.-88. Creme-hvid.
5./2.-89: Brøndby: CAC, BIO Nom
Bis.
12./2.-89: Zwolle: CAC, BIO.
5./3.-89: Herlev: CAC, BIO, Nom
Bis.
12. / 3.-89: Luxembourg: CACIB.
3./ 9.-89: Vejle: CACIB.
10./9.-89: Wodzislaw: CACIB, Int.
ch.
Opdrætter: Linda Leerbech.
Ejer: Linda Kærlev.
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-:t Ch. Arliana af Narnia, 13 MC
iortsmoke
5.-17./4.-88: Fredericia: Ex l.
l.-12./6.-88: Kruså: Ex 1.

. 11.-1 1./9.-88: Ålborg: CAC.
: -1./12.-88: Aars: CAC, BOI.

-2./4.-89: Bogense: CAC, Ex. l,
- nampion.
5.i4.-89: Holstebro: Ex l, CACIB,

3io.
1./5.-89: Svendborg: Ex l, CACIB.

I I /8.-89: Hamm: Ex 1, CACIB.
-.i9.-89: Kerkrade: Ex 1, CACIB,

.:-.r. Champion.

Gr. int. Pr. Caroline Felis Audax
13 NF A.
Født23.-9.-87.
2.-3./9.-89: Vejle: CAGPIB, NOM
BIS.
23.-24./9.-89: Hillerød: CAGPIB,
NOM BOX.
15. / 10.-89 : Bandholm: CAGPIB.
28.-29./10.-89: Leeuwarden: CAG-
PIB.
2.-3. / 12.-89 : Giieterslok: CAGPIB.
7./1.-90: Århus: CAGPIB, GR. INT.
PR.
Opdrætter: Kjeld Krogh.
Ejer: Randi Jelsing.

Old Ladies and
Old Gentleman:

'. min familie i Østbirk lyder jeg navnet Lonnie. Jeg er l3
.ammel og har oplevet en del i mine år. Jeg har f.eks. væ-

. på udstilling, hvor jeg opnåede følgende resultater:
:org d. 23.-9.-78:
iC Klasse 3, samt mor til bedste korthårskuld.

:sens d. 16.-5.-82: CAC åben klasse.
:-. opdrætter: Melitha Madsen.

- ejer: Preben Stougaard.
Med venlig hilsen Teena Stougaard

Import/Export:

IMPORT FRA TYSKLAND:
Moonstreet's Thbby Boy, I3BATbBP.
Eu. ch. Balimoor Bandito, I3BAIbBP + Pescara BIue
Yin, 32BPvar.
Opdrætter: Jutta Senkbeil.
Ejer: Micheyl Vinther.
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IMPORT FRA ENGLAND:
Alcarinque Tintalle, l3BATblP.
Alcarinque Whisskid, 3ZBPvar + Chikkana Missy Back-
chat, I3BATbSP.
Opdrætter: Amanda og Stephen Rawcliffe.
Ejer: Micheyl Vinther.

IMPORT FRA ENGLAND
»Scintilla Hotshot«, orientaler.
Farve: Cinnamon.
Opdrætter: Patricia Tirrner.
Ejer: Anne Margrethe Hansen.

IMPORT FRA USA:
Elusives the Big Easy.
Creme Perser han efter
Ch. Prideomines Top Gun of Elusive (l).
Ch. Shanteles Spun Honey of Elusivce (5)
Opdrætter: D. Adler.
Ejer: Linda Kærlev.
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EKSPORT TIL VESTTYSKLAND:
Chinchilla: Ferdinand af Kærvej.
Far: Int. Ch. Moris Li Cat v. Chorazan.
Mor: Ch. Chant Dar Ome's Franceska.
Opdrætter: Anna Frandsen.
Ejer: Heiner Kriiger, Vesttyskland.

IMPORT FRA TYSKLAF{D:
Chico v. d. Deichkrone
Rød-hvid perser han.
Opdrætter: A. Siewers.
Ejer: Linda Kærlev.

Lille spejl på væggen d6r
Skønhedspleje for kotten....

@
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Panacur = ormekur
ltrled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
I i ng sstad i e r af i n dvold so rm.
hrled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

lnformation på apoteket hos dyrlægen og
hos Hoechst.
Panacur købes receptfrit.

Hoechst Danmark A/S
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

væsentlige indvoldsorm.

O let at give - opløses i vand og grves r

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og bivirkninger

En ormelanr = I daglig behandling
i 3 på hinanden følgende dage.
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Eksempel på
et kradsetræ
- dog et af
de størcere.
Højde: 139 cm,
Vejer: 14,5 kg.

Kradsetræ
Katten skal have et kradsetræ, hvis man vil undgå, at ens
møbler bliver brugt til at skærpe kløer på.

Det letteste er selvfølgelig at gåt ind i en forretning, der
handler med udstyr til katte og hundg men man kan også
selv lave et udmærket kradsebrædt.

Dette kan gøres sådan: Der skal bruges en træstolpe - en
spånpladg noget kraftigt tæppestof og noget katteurt eller
katteparftime

Stolpen, der skal være mindst 60-70 cm høj, nemlig så

høj, atkatten kan strække sig helt ud, - beklædes med tæp-
pestoffet. Sisal kan også udmærket anvendes.

Denne beklædte stolpe skrues fast på spånpladen, så

spånpladen er en fod.
Det er tigtigt, at spånpladen er rigelig stol det vil sige

mindst 40 gange 40 cm, så brædtet ikke vælter, når katten
for alvor lægger kræfter i.

Hvordan får man så katten til at forstå, at dette er dens
kradsetræ, og ikke benet på maghonibordet?

Det gør man ved at binde katteurt rundt om stolpen.
Katteurt kaldes også falsk lavendel eller Nepeta og det lig-
ner altså lavendel. Denne plante forekommer i ret mange
villahaver.

Den kan bruges både frisk ogtøtret, og duften er kryd-
ret, porseagtig, og langt de fleste katte sætter meget pris på
denne duft.

Tørret baldrian, der kan købes hos materialisten kan
også udmærket bruges, eller man kan købe noget specielt
katteparftime. På denne måde kan man hele tiden holde
duften ved ligg så brædt og eventuel legetøi hele tiden er
tiltrækkende for katten.

Hvis man i sin have eller i sine omgivelser skulle have ad-
gang til hyldetræer, så er den duft, som frisk hyldetræ ud-
sender, også en duft, som et stort antal katte sætter pris på.
Dette kan man jo for eksempel udnytte på den mådg at
man direkte bruger en hyldestamme som kradsebrædt - det
vil næsten altid tiltrække ens kat.

Det er klart, at behovet for et sådant kradsebrædt er
størst for kattg som ikke kommer ud, som ikke »sliber og
hvæsser« kløerne ved naturligt slid, men selv udendørskat-
te vil tit synes, at der er rart og dejligt, også inden døre at
have mulighed for at hvæsse kløer uden at blive skældt ud
for at have brugt et møbel eller andet, som vi mennesker
ikke havde tænkt os anvendt på den måde

34

Så uanset levemåde er et kradsebrædt noget, som både
kat og ejer kan have glæde af, noget der medvirker til at
gøre livet sammen med ens kat mere harmonisk.

o For renlighed og hygiejne bør ikke glemmes, at også
hankatten gerne vil have det hyggeligt og bekvemt.

o Dens opholdssted skal være lyst og luftigt. Haves ingen
egentlig løbegård, må katterummet i hvert fald have et
vindue.

o Under alle omstændigheder må »bryllupssuiten« være
stor nok til, at hankatten har plads nok til flugt - sagen
er, at hunkatte efter bedøkningen sjældent er interesse-
rede i et kærligt »efterspil«, men gerne i raseri farer løs
på hankatten.

. Det er ikke ualmindeligt, at hunnen ikke er enig med
hannen eiler afviser dens første forsøg. Der må derfor
på forhånd være planlagt et andet, som bør være inklu-
deret i bedækningsprisen.

o Den bedækkede kat kan godt være i løbetiden et par
dage endnu. Den må derfor ubetinget holdes borte fra
andre avlsdygtige hankatte. Navnlig når hunkatten er
fritløbendg kan der ellers ske dettg at den - endnu parat
til at blive bedækket - også indlader sig med en anden
hankat og efter ni ugers forløb nedkommer med et blan-
dingskuld.

o Anmeldelsen af kuldet og dermed ansøgning om dets
placering i stamtavle må ske efter cirka tre ugers forløb,
idet der vedlægges en bedækningsattest fra hankattens
ejer. Hvis det endnu ikke er lykkedes at bestemme far-
verng hvilket ofte er vanskeligt, netop for en begynder
i avlen, bør fristen ikke overskrides, men man kan da
indgive en foreløbig meddelelse og bede om forlængelse
af fristen.

o For at man fuldt ud kan forstå cien nødvendige admini-
stration (»papirnusseri«) inden for avlen er det nyttigt
at få den forklaret af en erfaren avler i samme forening.

Hygiejne i kattehuset*
Katten er et meget renligt dyr...
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Fedtstoffer:
irrrleholder fl erumael -

lecle. Fecltsyrer.
Nødvendige for al
sil<re sundhed og
smrrk pels.

Kulhydrater:
en vigtig kilde til
energi.

Proteiner:
indeholder livsvig-
lige aminosyrer.
Væsenllige for dan-
nelse a[ celler ogvæv
Gives for lidt pro-
teirr risikeres vækst-
problenrer.

I(attens Godbidder er
frenrstillet af sunde, fri'
ske dansl<e råvarer. Rå-
varerne er l<ontrolleret
af darrsl<e dyrlæger og
sammel'lsat i netoP de

indbyrdes forhold, der
sikrer din kat en sund oP-

vaekst og et godt voksent
liv.
Kattens Godbidder er
dansk fremstillede og

Vitaminer:
A,B,d og C-er a[be
lyclrring for blarrdt
andet vael<st, nerver
knogler og syn.

Mineraler:
især kalk og fosfor,
er vigtige »byggeele-
menter« i tærrder og
knogler.

Fibre:
sikrer en sund optag-
else af Iøden.

findes i seks velsmagen-
de varianter, Pate eller
bidder med oksekød,
kylling, havfrisk fisk og
vildt-smag.

Kattens Godbidder
Når du vil give din kat det bedste.

Lige her og nu.

0

- sikkerhed for sundhed
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KLUB.INFO

Konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille vedr.
udstillinger, forberedelse etc., fodring,
kattefødsler, pelspleje eller lignendg
kan du henvende dig til klubbens ne-
denstående konsulenter, der gerne
hjælper alle med råd og vejledning.

Har du sygdomsproblemet hen-
vend dig da til den nærmeste smådyrs-
1æge

Jydsk Racekatte Klub
Konsulenter:
Inge-Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l, Hestehavg
6400 Sønderborg.
Ttf .74 42 94 56

Grethe Hansen,
Grastenvej 45,
9230 Svenstrup J.

Tlf. 98 38 08 96

Lis Rhymer Friis,
Bøgebjerg7,
5471 Søndersø.
Tlf. 64 89 15 03

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 98 420510

Vivian Elling Nielsen,
Glistrupvej 17,

6800 Varde.
Tlf. 75 22 45 95

Aino Sørensen,
Amtsvejen 7, Gassum,
8981 Spentrup.
Ttf. 86 47 8128

Udenlandske klubber
TYSKLAND:
l. DEKZV.qV., Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
Tlf. 06121300016 eller 0306636395.
Postgirokonto:
Frank furt/M ain 5 6212 / 607 .

Husk: Betaling skal ske sammen med
tilmelding. 55 DM pr. kat. 35 DM Pr.
kastrat.
Burmål i Tyskland: 70 x 70 x 70 cm. In-
gen dobbeltbure.
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kattepoter?
Ja, tilsyneladende gør jeg det! For lige lidt har det hjulpet med annon-
cering af hjælp til burudvalget. Så derfor 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 burene, 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 størrg jo flere vi er.

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

tffi,ffi,

NYHED!
NYHED!
NYHED!

ur.lr.rtlt r.l. 
,,:

FIFe News, et længe ventet
magasin er nu på gaden.
Bladet er udgivet i 3 sprog;
engelsk, tysk og fransk og
indeholder forskellige artiker
om, hvad der rør' sig i katte-
verdenen på internationalt
plan.

Bladet kan mod bestilling
købes gennem klubben.
- Pris: 40,- kr. pr. nummer. Henvendelse til formanden !

rl
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\IUNDIKAI TOC:
,Jerda Tjeerdsma,
rerkstraat 12,
\L-9649 Gr. Muutendam,
3iro 2358697
Pris pr. kat 40,- gylden.

FELIKAI
. rchr. Tenttoonstellingen
?ostbus 272
\L-2280 17G - Rijswijk.
?ris pr. kat 40,- gylden.

3ELGIEN:
,-at Club de Belgique
\1rs. C, R-ossi Dasset (secr.)

-.-1 Rue Du Quesnoy
I - 1000 Bruxelles, Belgique
:ii. 009 3225 t2 t2 t8.
: RANKRIG:
--at Club de Paris-i Rue Claude Decaen.
: - 750 12 Paris

> CHWEIZ:
. :deration Feline Helvetique
.1. A. Wittich
r;kersteinstrasse 199

--H. 8049 Zirich.

-UXEMBOURG:
,.x Cat Club, Mr. M. Pohl
) P. 526, L-Luxembourg.
rOLEN:
.. rzysztof Sobzak
- 1. E. Plater 4/8}l49
- 748 Lo'dz', Polen
r:is pr. kat $30,-

- SSR:
, :sky Svaz Chovatelu
-lirmanova 6, CS-17000 PrahaT
- :.2-87839'7.
..NLAND:
. r omen Rotukissayhdistysten
..:skusliitto SRK
:.:landerinaukio I C 23
i:-00570 Helsinki
. ,i. 358-0-684',1456.

ITALIEN:
Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi dAcaja 20
I-10138 TORINO TO
Tlf. fl-1495627.

JUGOSLAVIEN:
Zv eza F elinoloskih Dru sev S lovenij e

Kraigherjeva 7, YU-63000 Celje
Tlf. 3863-35 550/ 34945.

PORTUGAL:
Clube Portugues de Felinicultura
C. Hartmann Fernandez
R. Joaquin Ereira ll95
P-2750 Cascais
Tlf. 0l-2843903.

SAN MARINO:
Federazione Sammarinese Feline
Fe.Sa.Fe Strade di Monte Olivo 40
RSM.47O3I DOMAGNANO,
Tlf. 549-900046.

SCHWEIZ:
Federation Feline Helvetique FFH
A. Wittich, Rebbergstrasse 20
CH-8 102 Oberengstringen
Tlf. 01-7500978.

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.526-37lL Pris pr. kat $30,-

ØSTRIG:
Osterreichischer Verbandftir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-316423,
Klub der Katzenfreunde Osterreichs -

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

H USK 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:
Hel side kr. 850,00 pr. gang.

kr. 500,00 pr. gang.
kr. 300,00 pr. gang.

Halv side
%side..
+ moms.
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Reglerne om sundhedsattester ved udstillinger i udlandet ændres til sta-
dighed.
Undersøg derfor gennem dyrlægen, veterinærdirektoratet eller udstil-
lingssekretæren om, hvilke attester der er nødvendige

Ved betaling af udstillingsgebyrer gøres opmærksom på, at betalingen
skal ske direkte til den arrangerende klub, enten pr. giro eller pr. check.

DER MÅ IKKE SEND,ES PENGE ELLER CHECKS M.V TIL UD-
ST I L L I NG S SE K RE TÆ RE N FO R UDL A ND,

| øvrigt henvises til de almindelige regler i postloven om, ikke at sende
kontante beløb i almindelige breve, da der ikke kan kræves erstatning,
hvis brevet bortkommer. 

n.

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. 98 28 63 41.

I Midtjylland kan man henvende sig til:
Inge Lise Laursen
Lundgårdevej 4
8732 Hovedgård
Ttf. 75 66 19 91.

På Fyn kan man henvende sig til:

Martina Elian
Vognsbjergvej ll
5935 Bagenkop
Tlf . 62 s6 t2 24.

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

Det er kun selve formidlingen, der er
gratis for medlemmerne Der er udar-
bejdet en formular omkring formidlin-
gen, hvori der bl.a. er opført en pris på,
hvad det koster at have killinger i pleje.
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Thksten for killinger i pleje er som føl-
ger:
1 killing . . . . kr. 6,- pr. døgn
2 killinger . . . kr. 8,- pr. døgn
3 eller flere killinger kr. 10,- pr. døgn

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

ILL

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

KILLINGELISTEN!
Al henvendelse vedrørende tilmel-
dinger til killingslisten, bedes rettet
til:

lnge Lise Laursen,
Lundgårdsvej 4,
8732 Hovedgård.
Tlf. 75 66 t9 9t
Giro 8 73 77 03.

Tilmeldingsgebyr udgør kr. 50,- pr.
måned, uanset hvor mange kuld der
tilmeldes samtidig i den pågældende
måned.

Tilmeldingsfrist: 25. i måneden.

Stamnavn
Registrering af stamnavn sker ved
fremsendelse af mindst 3 forslag til
stambogssekretæren:
Karen-Marie Petersen
Sønderballevej 24
Genner Strand
6200 Aabenraa
Tlf .74 69 85 5l
der videresender ansøgningen til
FIFe gennem Felis Danica. Det regi-
strerede stamnavn bliver opdrætte-
rens personlige ejendom og vil ikke
kunne bruges af andre end ens nær-
meste familie i 20 år efter ens død.
Pris for stamnavn er kr. 350,00 incl.
moms + porto, som betales SAMTI-
DIG med indsendelse af ansøgnin-
gen.

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

S tambo gssekretariatet:
Stambogssekretariatet er efter gene-
ralforsamlingen opdels sådeles:

Langhån
Karen-Marie Petersen,
Sønderballevej 24,
Genner Strand, 6200 Aabenrå.
Tlf.74 69 85 51.
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Semilanghår, korthår og
siam/orientaler:
L.ykke Nielsen,
Amoseparken 68,
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 84 87.

Aktuelle priser incl. moms:
Stamtavler 0- 3 mdr. 95,00
Stamtavler 3- 6 mdr. 135,00
Stamtavler 6-12 mdr. 175,00
Stamtavlekopil).. .. 215,00
Ombytningsstamtavle . . . . . 95,00
,€ndring af han/hun 50,00
Tiansfer 75,00
Stamnavn (forudbetales) . . . 350,00
Administrativ forandring samt
rettelser(ejers skyld) a...., 25,00
Titelpåføringaf aner 2).... 25,00
Autorisationaf hankat 3 . .. 70,00
Killingelistepr. måned..... 50,00
Reg. beviser0- 3 mdr. ..... 65,00
Reg. beviser3- 6mdr. ..... 90,00
Reg. beviser 6-l2mdr. . .. . . 115,00
5. generations stamtavle
(vedf.eks. export) ... 350,00

Ekspeditionsgebyr:
Med virkning fra L april 1990 er eks-
peditionsgebyret ved ekspedition af
stamtavlerekvisitioner fastsat såle-
des:

Ekspeditionsgebyr kr. 25,- incl. porto
ved forudbetaling.

Såfremt du ikke forudbetaler stam-
tavlerne udgør ekspeditionsgebyret
kr. 25,- + postopkrævningsporto.

Portotaksterne er pr. dato følgende:
l- 4 stamtavler. . ..... . kr. 4,'75
5-12stamtavler........ kr. 8,25

13-24stamtavler ..... + kr. 14,00
derover ... . kr. 19,00
+ porto + opkr.

Betaling sker til stambogssekretæ-
ren.

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

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

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

2.a Men bemærk venligst: Mange tror,
at når en opnået titel er meddelt og
registreret hos Felis Denica's stam-
bogsfører, så vil denne titel auto-
matisk blive påført alt, som hidrø-
rer denne kat. Dette er kun tilfældet
for afkommet EFTER den opnåe-
de titel, og hvor katten er enten far
eller mor. Titelpåføring for genera-
tionerne før skal indsendes til ane-
påføring mod betaling. Husk der-

for inden I bestiller stamtavler, at
checke faderens og moderens stam-
tavler for opnåede titler, og indsend
disse til påføring INDEN stamtav-
lerekvirering, således at afkommet
herefter vil få opnåede titler påført
automatisk.

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

Samtlige certifikater eller tydelig
kopi skal medsendes ved rekvirering
af kokarder.

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

Ejerskifte
Ejerskifte påføres gratis af stam-
bogssekretæren.

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

I

I
I

Avlshanner
En hankat kan autoriseres som
»Avlshan« efter indsendelse af
kryptorchidattest samt bevis på, at
der foreligger et kuld etler 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.



STUDIEKREf)S.
NYT!

Thnker omkring
en studiekreds:
Studiekreds Aalborg er som en kat - til tider magelig og
doven, andre gange aktiv og opmærksom - men aldrig li-
geglad. Sker der noget i katteverdenen, kan man være sik-
ker på, at vi i Aalborg har en mening derom. Holder Jyrak
en udstilling i området, er der altid masser af hjælp at hen-
te.

En studiekreds har det ligesom en kat - den skal passes

og plejes for at have det godt. Der skal tid til, for glemmer
man den eller negligerer den - ja, så er den da heldigvis sin
egen og går sin vej. Får den derimod kærlighed og omsorg,
ja så har man en loyal og trofast ven!

Efter mere end 7 år som leder af studiekredsen i Aalborg,
har jeg valgt at stoppe. Det er med vemod, iit jeg slutter.
Men i det forløbne år, er der kommet så mange opgavel
dels indenfor Jyrak, dels indenfor Felis Danica, at jeg ikke
har den fornødne tid mere For mig er det vigtigt, at studie-
kredsen ikke bliver venstrehåndsarbejdg derfor denne
ændring.

Som ny studiekredsleder i Aalborg er valgt Helle Thom-
sen, som tidligere har stået for Viborg-afdelingen. Jeg vil
ønske Helle alt mulig held og lykke fremovet og samtidig
sige tak for mange hyggelige timer i studiekredsen til alle
jel der er kommet der. Jeg håber fortsat, at I vil møde lige-
så talstærkt op - og husk på, at det er på disse møder, at vi
har tid til at snakke om vores misser, uanset om det drejer
sig om udstillingskatte eller vores små forkælede hjemme-
misser.

Dorte Koae

Studiekredsledere:
Sønderjylland, gr. 1:
Elisabeth Stangg
Sdr. Vildstrup Bygade 14, L tv.
6100 Haderslev.
Tlf.74 58 28 01.

Yest. gr. 2:
Vivian Elling Nielsen,
Glistrupvej 17,
6800 Varde.
Tlf. 75 22 45 95.

Fredericia, gr. 3:
Magda Valentin,
Gl. Landevej 11, Erritsø,
7000 Fredericia.
Tlf.75 940375.

Aalborg, gr. 4:
Helle Thomsen,
Peder Skrams Gade 5, 3. tv.,
9000 Aalborg.
Tlf.98 120459.

Århus, gr. 5:
Finn Laursen,
Lundgårdevej 4,
8732 Hovedgård.
Tlf.75 661991,

Frederikshavn, gr. 8:
Norma Hassing,
Tværgade7,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 98 4213 18.

Silkeborg, gr. 9:
Klaus Donneborg,
GL Hammelvej 31, Voldby,
8450 Hammel.
Tlf. 86 96 50 96.

Salling, gr. 11:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslevvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Tlf. 97 57 4s 59.
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sTUDIEKREDS Ånnus
Til studiekredsens orientering oplyses det, at studiekreds-
lederen Lise Damsgaard har meldt sig ud af JYRAK, og
dermed ikke længere kan fungere som studiekredsleder.

Det bemærkes, at studiekredsens program uændret vide-
reføres for resten af foråret, samtidig meddeles det, at for-
manden, indtil ny studiekredsleder er udpeget, fungerer
som studiekredsleder.

Alle spørgsmål vedrørende studiekredsen bedes derfor
rettet til formanden, telefon 75 66 19 91, eller til kontakt-
person vedrørende studiekredsene Flemming Waldu, tele-
fon 98 25 50 17. Finn Laursen

STUDIEKREDS VEST| TIL JYRAK's
MEDLEMMER I VESTJYLLAND:
Efter et års pause er studiekreds VEST tilbage på banen.
Der er kun lavet aktivitetsplan for første halvdel af 1990,
da jeg håber på, at vi sammen kan udarbejde et spændende
program for resten af 1990 og hele 1991.

Da der er kommet en del nye medlemmer i vestjylland,
vil vi starte studiekredsens aktiviteter med at byde de nye
medlemmer velkommen og over en kop kaffe lære hinan-
den at kende.

Lørdag, den 24.-2.-90 kl. 14,00:
Film og velkomst til nye medlemmer. Elena Neumann for-
tæller om Rex-kattens historie og standard.

Lørdag, den 17.-3.-90 kl. 14,00:
Hverdage-pelspleje og show-trimning af korthår, semi-
Ianghår og langhår.

Lørdag, den 21.-4.-90 kl. 14,00:
Rundvisning på Varde Dyrehospital, Ndr. Boulevard. Der-
efter foredrag ved dyrlæge Brix Christensen om ernæring,
kosttilskud, fedmg følgesygdomme af fejlernæring og
FUS.

Lørdag, den 19.-5.-90 kl. 14,00:
Uldspinning af kattehår fra start til slut ved Ingrid Clau-
sen. Hun vil fortælle om Chincilla-perserens historie og
standard medens hun »rokker«.

l,ørdtg, den 22.-6.-90 kl. 17,00:
Havefest og afslutning for sommeren.

Møderne i første holvdel af '90, vil blive afholdt...
Glistrupsvej 17 - 6800 Varde

Vi vil hen ad vejen afgøre hvor og hvornår vi fremover vil
afholde vores studiekredsmøder.

Husk selv at medbringe kaffg the og kage
Jeg håber, at såvel nye som gamle medlemmer vil møde

talstærkt op, så vi rigtig kan få gang i studiekredsen igen.
Med venlig hilsen - Studiekreds VEST,

Vivian Nielsen, Glistrupvej 17, 6800 Varde

STUDIEKREDS
SYDøSTJYLLAND
OG VESTFYN

Allerede på nuværende tidspunkt kan vi præsentere pro-
grammet for første halvår i 1990. Møderne holdes som tid-
ligere førstkommende tirsdag i hver måned kl. 19,00 på De-
potgården, Sjællandsgadg Fredericia.

Tirsdag, den 3. april 1990:
Gennemgang af alt det, der kan medfølgg når man anskaf-
fer sig en racekat, såsom registrering af killinger, udstil-
lingsregler, udfyldning af udstillingsformularer, ansøg-
ning af stamnavn, import/eksport af killinger, karantæne-
regler m.m.

Tirsdag, den 8. maj 1990:
Dyrlægeforedrag vedr. hudlidelser og fordøjelsessygdom-
me hos kat ved Jørgen Nielsen, Smidstrup.

Tirsdag, den 12. juni 1990:
Hygge og bankospil. Præmier modtages med glæde!

Ret til ændringer forbeholdes!
Med venlig hilsen Magda Vslentin (75 94 03 75) og

Annemette Nielsen (64 40 66 08).

STUDIEKREDS SALLING
PRAKTISKE TING:
Mødestedet er Morsø Folkebibliotek, Algade Nykøbin_e
Mors - benyt venligst bagindgangen i smøgen, mellem
Kjeldgård Sko og biblioteket. Benyt P-pladsen bag Kjeld-
gård Sko og Morsø Bank.
Mødetiden er kl. 19 til ca. 23.
Mødedagen er den første ONSDAG i måneden.
Der betales l0 kr. pr. gang pr. person.
HUSK at medbringe kaffg kop og brød.

Studiekredsen bli'r stadig stØrrg
hermed velkommen til de nye!

Dette er første halvdel af
progmmmet for 1990.
4. april Familieforøgelse.
2. maj: Bogaften. Medbring kattebøger.
6. juni: Før ferie-hyggeaften.
Juli og augusl Ferie.

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

Conni Ladefoged, tlf. 97 57 41 19

Karen Melte Kristensen, tU. 97 57 45 59
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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 33, 9380 Vestbjerg.
Tlf. 98 29 69 45.

Alle bestillinger skal være skriftlige og
betales forud.

Avlstjeneste

Familieplanlægning og avl...! ! !

aa

Hunkat - hankat -

PERSER
Ch. Hunky Elliot of Piem
Harlekin, Hvid/sort, l2a}{.
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. Master Frank v. Goldregen
Harlekin Hvid/Sort l2H a.
Far: Gr. Int. Ch. Tabas

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

PERSER
3BRex
Rødtabby 9.
Far: Gronan van Grebst.
Mor: Deluxe van Grebst.

Patricia Antonsen,
Præstekærsvej 20,
2700Brønshøj.
Trf. 31 t6 12 53.

PERSER
Eur. Ch. Andante af
Timanfaya
Lilla lc (l3b).
Far: Blovstrød's lgo.
Mor: Afro af Timanfaya.
Bente & Læif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Ttf. 9t 29 69 45.

PERSER
ShajTin'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 75 22 05.

COITOURPOINTS
Fidji's Bandit
Brunmasket l3b SP.
Far: Ch. Chano de La Val.
Mor: Dechora's Columbine
Ketty Brandt,
Sædding Strandvej 17,
6710 Esbjerg V.
TIf.7s 152205.
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COI,OURPOINTS
Choco's Inri af Clipper
Chokolademasket I 3b ChP.
Far: Opus One Choco af Clipper

(r3b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (lb).
Maren Marie Petersen,
»Bakkehuset«,
Sønderballevej 24,
Genner Strand,
6200 Aabenrå.
Tlf.74 69 85 51.

ABYSSINER
Int. Ch. Bernard af Punica.
23.
Far: Archie af Oddershede
Mor: Amalie af Fredenslund.

Jean Jonner,
Ommestrup,
8544 Mørke
TIf. E6 37 7174.

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

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

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

BURMESER
Ch. Geridos Zosimos
27b.
Far:
Mor:
Palle Jæger,
Torupvej 49,
6800 Varde.
Tlf. 75 26 95 09.

BURMESER
Int. Ch. Honesty v. Ashadjah
Creme 27E,
Far: Int. Ch. Satoh Noble Knigth.
Mor: Int. Ch. Lao-Ying Blauen

Palais.

Sterna Gilbg
Miltonsvej 21,
8270Højbjerg.
Tlf. 86 27 t0 02.
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COII)URPOINTS
Gr. Int. Ch. Misty Brown's
Blue Note
l3b BP.
Far: Euro. Ch. Captain Madigus

af Tamara.
Mor: Misty Brown's Penny.

Inge Thysen,
Ødis Byvej l,
6580 Vamdrup.
Tlf. 75 59 81 50.

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

AnnoncØrer
af avlshanner,
der ikke har
billede i
annoncen bedes
indsende billede
af katten.

Y r\F/r--''o



PERSER
Zakko's Mikro
Blå 3 (l3b).
Far:
Mor:
Inge Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l,
6400 Sønderborg.
Ttf. 74 42 94 56.

COI-]OURPOINTS
Ch. Fyrst Igor af Bardolino
Seal point 13b SP.
Far:
Mor:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslevvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Trf. 97 57 45 59.

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

DYREKLIN I KKEN HOBROVEJ +Viggo A. Mortensen
Dyrlæge

Hobrovej40.9OO0 Aalborg . Telf.9811 74 00
Godkåndt It

O€n danslc Dyrl8lpfotening

Vi har åbnet endnu en qfdeling!

Kun for katte

Kun for katte

Kun r katte
43



PERSERE

de Monique
Seriøst perseropdræt i farverne: blå, cremg
blå-cremq blåtortie-hvid, bi-colour og harle-
kin. Specialopdræt af bi-colour. Monica
Busk, Bildtsvej 34, 6950 Ringkøbing.
Ttf.97 32 40 11.

Clipper
Lilla- og chokolade persere efter bl.a. Int. Ch.
Hennessee Goshi af Clipper lc (lilla-cinna-
mon). Dejlig typq elskeligt temperament.
Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6200 Aabenrå.
Ttf. 74 69 E5 51.

Graffity
Perseropdræt af flere farver. Speciale: Lilla &
Chokolade Avlshan: Andante af Timanfaya.
Blandt de 10 bedste i Jyrak 1988. Bente & Leif
Henriksen, Sulstedlandevej 33, 9380 Vest-
bjerg.
Trf. 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. Gold-
regen og Killinias Cooler, se under avlstjene-
ste Jette Valentin, Langbro 10, Blans, 6400
Sønderborg.
Ttf.74 46 t9 24.

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

»Avlstj enesten<<. Linda Kærlev, Ahlefeldtsvej
11, 5230 Odense M.
Tlf. 65 91 62 60.

COII)URPOINTS
de La Val
Colourpoints i flere maskefarver, Lilla, Cho-
kolade, Blå, og Brun. Killinger lejlighedsvis til
salg. Inge Lise Laursen, Lundgårdevej 4, 8732
Hovedgård.
TIf. 75 66 19 9r.

Af Clipper
Colourpointopdræt i alle maskefarverne incl.
rød, cremg skiip.-msk. - Samt gode hydrider,
velegnet til colourpointavl. Kiltinger frit vok-
sende efter sunde velafbalancerede forældre.
Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6200 Aabenra.
Ttf. 74 69 85 51.

Otto Brøker's
Opdræt af Colourpoints i mask. farverne lilla,
chokoladg blå og brun. Killinger lejlighedsvis
til salg. Sonja & Axel Axelsen, Mariagervej 76,
8900 Randers.
Trf. E6 42 09 90.

Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. rød, cremq
chokolade og lilla efter bl.a. Int. Ch. Veronica
af Clipper. Killinger frit opvokset efter sunde
og velafbalancerede forældre Egne avlshan-
ner. Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«,
Sønderballevej 24, Cenner Strand, 6200 Aa-
benra.
Ttf. 74 69 85 51.

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

Miss Voss
Colourpointopdræt i forskellige maske farver.
Speciale tabbymaskede. Killinger lej lighedsvis
til salg. Vita Voss, Bevtoftvej 8, 6520 Toftlund.
Ttf. 74 83 02 7t.

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

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

Zakko
Specialopdræt al Lilla, Chokolade i maske +
fuldfarvet. Jævnligt blå + brun + rød +
skildp.-msk. Inge Lise Andreasen, Sønder-
borg.
Ttt. 74 42 94 56.

CORNISH REX
Titirangi
Lille opdræt af Cornish Rex, sort, smoke, bla,
chokolade, roligg harmoniske dyr. Elena Neu-
mann, Fyrparken 364, 6'710 Esbjerg V.
Ttf. 15 t5 26 49.

DEN HELLIGE BIRMA
Sofie's Hellige Birmaer
Kærligt opdræt af Hellige Birmaer i maskefar-
verne: Brun, blå, tortietabby samt chokolade
og lilla bærere Hanne Sofie & Flemming
Sneum, Højvangs Parkvej 44, DK-6700 Es-
bjerg.
Ttf. 75 12 11 20.

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

BRITISH SHORTHAIR
Miss Dittuw
Opdræt af British Shorthair, sort og blå. Kil-
linger lejlighedsvis til salg. Nanna Bødke6
Funder Kirkevej ll, 8600 Silkeborg.

RUSSIAN BLUE
Hesseldal
Lille opdræt af zarens elegante blå kat med de
grønne øjne Kirsten Kaae, Johannes Ewalds
Vej 103, 8230 Abyhøj.
TIf. E6 25 06 31.

BURMESERE
Af Pegu Yoma
Opdrætaf burmeserei farverne: brun, blå, rød
og creme Sterna Gilbg Miltonsvej 21, 8270
Højbjerg.
Ttf. 86 27 10 02.

Hunter
Opdræt i alle farver, speciale torties. Palle Jæ-
ger, Torupvej 49, 6800 Varde.
Ttf. 75 26 95 09.

w

Af Sibiboon
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg. Lene
Bang Sørensen, Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby.
Ttt.64 42 t7 sE.

Opdrættere i JYRAK T
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Specialklubber:
Burmeser & British Shorthair Klubben
Hanne Hedegård.

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

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

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

Colourpointen
Winnie Andersen
Østergade 29, 3660 Benløse
Tlf. 42 18 46 29

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

Europerklubben
Charlotte Heiberg
Skolwej l, 8250 Egå
Tlf. 86 22 47 ll
Bicolouren
E. Mikkelsen
Albjergparken 27, 2660 Brødnby Strand
Tlf. 42 54 87 26

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

SWO, Siameser, Foreighn White &
Orientaler Klubben
Mogens Østerby
Klingeskov 13, 5450 Otterup

SASO, Specialklubben for Abysinier
og Somali
Tina Spendler
Ballerupvej 61, 3500 Værløse
Ttt. 42 48 2s 87

Sokoke Klubben
Gloria Møldrup
Kirkehelle 30, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 65 96 8t 43

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

British Shorthair
Lotte Borch (bestyrelsesmedlem)
Skovvænget 25, 3 480 Fredensborg
Ttf . 4228 48 94

LICHOK, Klubben for Lilla & Chokolade
Leif Henriksen
Sulstedlandevej 33, 9380 Vestbjerg.
TIf. 98 29 69 4s.

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

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

af hjemløse katte.
- At der er alt for mange hjemløse kattg 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 kat bør være hjemløs.

- At lade katten øremærke - det giver katten identitet.
- At øremærkede katte kan komme i sygekasse. Rekvir6r

Dyrefondets pjece.

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

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

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

- At ikke alle naboer og genboer kan lide katte.

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

Colourpoints af Stapris
Killinger avlet på omerikansk, Madume Nu's eng.

og holl. linier udbydes lejlighedsvis til sølg.

Foto: Ubial 'M' af Stapris (10 uger)

Avlstjeneste (aut.):
Ch. Lien's Anchorman Sp./Abial "P"af Stapris Crp.
Karen Villadsen og John Olesen

Rugvænget 13, Mejlby OBS!! Vi gar ind for sikker sex

8981 Spentrup 86 44 13 70 - derfor forlanges en FIP-aEe.st
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Udstillingskalender:
APRIL 1990
0'7 /08 Monaco

Pondenone
Malmø

08/ Zoetemier
14/15 Ikke fastlagt
15/16 San Marino

Koma'ron
16/ Almere
21/22 Neuhausen

Bergen
Tirrka
Brieue
Odense

25/ Mexico City
28/29 Ikke fastlagt

Kongsberg
Miinchen
Ikke fastlagt
Manza

F
I
S

NL (Felicat)
S

I
H

NL (Mundikat)
CH

N
SF

F
DK (Perseren)

MX
F
N
D
S

I

MAJ
0s/06

t2/13

t3/
t9/20

25/26

JUNI
02/
02/03

09/10

t6/17

1990
Albenga
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Laxenburg
Helsinki
Thun
Tlonheim
Uppsala
Wien
Ikke fastlagt
Perugia
Bwerwijk
Emden
Stavanger
Novara
Wien
Ikke fastlagt
FIFe GF

NL (Mundicat)

I
F
N
A

SF
CH

N
S

A
S

I

D
N
I

A
F
S

SF
F
N
I

N
N
S

F
D

SF
P
F

1990
Joensuu
Ikke fastlagt
Agder
ErbalComo
Mo i Rana
Frederiksstad
Stockholm
Valence
Duesburg
Thmpere
Porto
Pont å Musson

Arnhem
Bad Kissingen
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt

30/01 Salzburg

NL (Mundicat)
D
F
S

A

JULI 1990
07 / Kaunitz-Verl
07 /08 Harsted

Nortålje
Ikke fastlagt
Haugesund

2l/22 Algård
Øland

28/29 Stockholm

August 1990
04/05 Gjovik

Goteborg
ll/12 Oslo
12/ København
18/19 Timmendorf

Honefoss
25/26 Helsinki

Lienz

SEPTEMBER 1990
0l/02 Kerteminde

Moss
Bratislava
Gåvle
Wodzistw-Slaski

N
S

N
DK (DARAK)

D
N

SF
A

DK (JYRAK)
N

CSSR
S

PL
F

SF
I
F
N
F
S

D
NL (Felika0

MX
NL (Mundicat)

I
N

SF
F
I

N
F
S

S

B
DK (Racekatten)

D
N
S

F
N
N
S

S

08/09

t5/16

t6/
22/23

29/30

Haguenau
Jyvåskylå
Cueno
Yvetot
Hamar
Niece
Skbvde
Kulmbauch
Dordrecht
Mexico City
Eindhoven
Tiieste
Skien
Kuopia
Ikka fastlagt
Mantova
Kristianssund
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Hillerød

30/
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-=\UDFYLDES TYDELIcT pÅ naasrcrue
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

Kattens navn:

TILMELDTNGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

den 19

KATALOG NR

;ødt: Han Hun

1.

2.

3.

4.
E

6.
7.

8.

L
10.

11.
't2.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

t",l

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Åben (over 10 måneder)
Kastrat (overl0måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)'Novice (over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 år)
Pensionist (over 10 år)
Kuldklasse (34 måneder)
Annonce
Tilsalg
Ønsker informationsfolder
til nye udstillere

lace Stamboqsnummer:

Opdrætsnr. Farve:

-ar: Opdr. nr.:

Mor: Opdr. nr.:

Opdrættar

Ijer: Telefon:

.dresse: Klub:

f,ostnr. By: s

Antal tidl,
:ertif ikater

Jato

cAc
CAP

CACIB:
CAPIB:

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE
CAPE

i

Sted; Dommer: .? ,{
lesten kan føres på bagsiden).

lnskes i bur med: Oodr. nr.

r. nr.:

Jnd€rtegnedo erklærer hermed at have sat mig ind i gældonde udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og love, al katt€n ved tilstedeværelson
rngen ikke overtrædor de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrørende katle, der er eller har været inficeret al eller
smilsomm€ sygdomme.

den 19

lor

UOFYTDES AF TITMELDEREiI! UDTYTDES AF TITMELOEBEilI!

(ogenhændig und6rskrift )

Det bekrættes herved, at

UDFYTIIES AF II[METDERETII

(kattens navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udlyldes med navn og adresse den 19

Denne sedde, gæ,der som kvlttering lor tilmeldelse til udstillingen, når den er forsynet med
klubbens stempe, og er returnerel tll udstilleren.
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TilføJelse tit
studiekredse
STUDIEKREDS SILKEBORG:

2/ 5: Foredrag orn virus og med. syg-
domme v( dyrlæge Kim Ankjær
Hansetr, Arhus Dyrehospital.

6/6: Klubbens arbejde og ammefor-
midling v/ Inge Lise og Finn
LaurseIl.

4/7: Afslutning før sommerferien,
planlægning af nyt program, evt.
planlægnin g af hobbyudstilling.

GENETIKSEMINAR:
28.-29. april i Silkeborg
Medborgerhus.

Nærmere oplysning ved
henvendelse til:

Lone og Klaus Donneborg,
tlf. 86 95 50 96.
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FELIS DANICA's regler for Årets katte i Danmark.

TOP l0- - for voksne katte (katte over l0 mdr.)
TOP l0 - for ungdyr/killinger (katte mellem 3-10 mdr.)
TOP 5 - for kastrater ftatæ som er kastreret, over l0 mdr.)

For at deltage i konkurrencen, skal følgende opfyldes:

1. Katten skal have en Felis Danica stamtavle.

2. Du skal være medlem af en Felis Danica tilsluttct hovcdklub.

3. Voksneos kastratrerskal have dcllaqetoå mindst8Intcrnationale FIFc udstillinser.
(D.v.s. at dår s&al medsendes 8 resulårci), hvoraf mindst 3 skat være fra Danmirk!
4. Uncdw os killineer skal have deløset oå mindst 5 Internadonale FIFe udstillinscr.
(D.v.sI a:t dei s&al rtedsendes 5 resultåter), hvoraf mindst 3 skal være fra Danmdrk!

ifgyg*ysi:*;], 
kopier ar bedømmelser og dipromer, skat være Fetis Danica i

Konkurenceåret løber fra l. maj 1989 til 30. april 1990.

Kun resultater opnået på Internationale FIFe udstillinger kan mcdregnes.

Vindeme af Felis Danica konkurrenccn, vil blive hædret på DARAK's udstilling i
august 1990.

Point opnået som killing og ungdyr, kan kun bruges i dcn gruppc, altså rcsullatcr opnåct
melleni 3 mdr. og l0 rfi'dr:kai'k'uri brugcs i Tæ l0 roiunLttyi/titling.

Point-system (OBS kun højcste placering mcdregnes lia hver udstilling).

Best of Best nr. I
Best of Best nr. 2
Best of Best nr. 3

Best in Show, voksen/un gdyrltilling/kastrat
Best modsat køn voksen/kastrat
Nominering
BIO

CACErcAPE
Ærcspræmier i Europa klasseme
CAGCIB/CAGPIB
CACIB/CAPIB
CACrcAPÆX I Ungdyr/killing
EX I - certificat i Grand klasscme
EX I - certificat i Champion/?rønier klasscme
EX I - certificat i Åbne klasser

øvrige EX

Øl,rige

135 point
133 -

l3l -

130 -

t25
t10 -
lm-
97

96-
96-
93
93

92-
9l-
90-
88-
0-

89/90
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Felis Danica's
1989t1990

*

TOP 10 . VOKSEN

TOP 10 - UNGDYR

TOP 5. KILLING

RESULTATLISTE for perioden 1. maj 1989 - 30. april 1990

Kattens Navn:

Opdræts nr.: Stambogs nr.:

Opdrætter:

Ejer:

Adresse:

Udstillingsdato Sred Klasse Resiltakr Til klubbens notåler

i

2.

J

4.

5.

6.

7
1

l

8.

Post nr.: By: Tlf. nr.:

Følgende resultater er opnået på FIFe udstillinger (kopier vedlagt)

Egenhændig underskrift

OBS !!! Skal være
Jørgen Jensen, Køgevej 291 , Torslunde,2635 lshøj, ihænde senestden 5.5.1
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Typisk vitamin- og mineralindhold
Vitamin A.
Vitamin D3

Aske . .

Xalk ..
fosfor.
Xalium

5,070
t,tvo

, 1,090 Vitamin E
0,3090 Yitamin X

IE000 i.e./kg
2870 i.e./kg
. 110 i.e./kg

Magnesium
\åtrium ..

0.0990
0,3090
0,2890
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Yitamin Bl2
Thiamin
Riboflavin
Pantothensyr€
Nikotinsyre . .

Folinsyrr....
Biotin .. .. .. .

Hvad indeholder
Techni-Cal
kattemad
* I)erkruprodukten
* Majs.

* Hvedemel.

* Fjerkræfedt.

* Ingen sojaprotein.

* Ingen aromastoffer.

* Ingen tilsætningsstoffer.

* Under stadig kontrol af den
Canadiske Dyrlægeforening.

* LaYt aske- og
magnesiumindhold.

18
1'

250
l5
.2
0,4

Pyridoxin
Cholin ..

* GARANTI: Fuld tilfredshed eller pengene tilbage

Vi påtager os ansvaret
for Deres dyrs sundhed.

')

Nærmeste forhandler anvises af importøren: KLINGE DYNASTY . 75 64 3E 44.
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Katte ville vælge Whiskas
Karin Kastrup, Dragør

Vsr"^^*

lvlen mest a{ alt han har brug for

hvis han får lov til
at ligge i arm

under en dyne.

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

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

Henry er 1 år og en rigtig {amiliekat

Han elsker at lege med børnene - og

spinder vellornøjet, hvis de kører

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

skal lægges i seng Han ers\e' godnat

nistorier og sover bedst.

ker« ustandselig. Der er ikke noget

Henry er bange {or kun hunkatte kan

gøre ham lidt betænkelig
Vi forstår godt, at HenrY vælger

Whiskas. Han har brug for megen

energi - når han skal følge med i alt,

hvad der sker i huset.

Henry deltager aktivt i he e

familiens gøremål og »snak-

sult. Hver gang køleskabsdøren bliver

åbnet. kommer Henry springende og

tror. at det er Whiskas-tid. Han er glad

for alle varianter - så vi kan forkæle

ham hver dag og samtidig være sikre
på, at han holder sig sund og rask. For

med Whiskas får han alle de vigtige

Henry'Whiskas. Og han

har en næsten umættelig

,,&"m*tw
løtrenb rrrt,ge llf**r§


