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CALLE'S DYRERIGE ER OGSÅ:
lam'sfoder-RoyalCanin-Nagut-Eukanuba-Besskroketter-Friskies-Technical-Hokamix-Vitabena
- KW shampoo-serie - SA 37 - Kitzyme, nyhed, supergod! - Pelskur - Ormekur - Tangle Fix - Coat Closs -

Crooming pudder - Øjensalve - Ørerens - Lavita til hurtig fældning - Køresygetabletter - Katte transporter,
mange modeller og farver - Plydshuler - Senge - Kradsetræer, også store lege-modeller - Kattegrus - Bonnie
dyrecenter - Cassius - Biokat - Kattebakker - Huse og m.m. Postordre besørges, men måske er vore kæle-

dyrsbusser idit område? Ring og hør nærmere!
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Kære medlemmer og læsere...
Som ansvarshavende redaktør af Hvæssebrættet og formand for JYRAK, er
det med stor glædg at jeg præsenterer dette nummer af vort medlemsblad
HV,€SSEBRÆTTET.

Prøver man af sammenligne dette nummer af bladet med det forrigq kan
man sg at der er sket en række ændringer m.h.t. opsætningen, - nogle af de
ideer vi har arbejdet med, som vi nu prøver at omsætte i praksis.

Jeg håber, at medlemmer og læsere bryder sig om ideen, og vil gerne høre
jeres mening herom. Indlæg sendes til redaktionen.

I forbindelse med Plenarforsamlingen i Felis Danica i februar måned i år,
søgte Specialklubben S W O om optagelse som hovedklub, men klubben blev
ikke optaget.

Bestyrelsens holdning til sagen et at vi ikke går ind for, at der godkendes
flere hovedklubber, da vi finder, at landet er tilstrækkelig dækket ind med de
4 eksisterende hovedklubbeq uanset om S W O opfylder optagelsesbetingel-
serne eller ej.

Afslag om at optage S W O som hovedklub, medførte en voldsom kritik
mod Darak og Jyrak, og man talte om manglende vilje til at samarbejde med
specialklubberne - Hertil kan det oplyses, at Jyrak ikke har besvær med at
samarbejde med specialklubberng og jeg kan da også henvise til, at vi på alle
vore udstillinger efter Felis Danica-udstillingen i 1989, har inviteret special-
klubberne til at præsentere klubbens race på scenen, for på den måde at frem-
me interessen for de forskellige racer, ligesom specialklubberng der ønsker
det, har stande på vore udstillinger. - AItså! - Jyrak har intet imod at samar-
bejde med specialklubberng og vil fortsat rette henvendelse til klubberne som
hidtil.

I øvrigt er det netop på det seneste FU-møde besluttet, at der skal afholdes
et møde med specialklubberne om det fremtidige samarbejde i Felis Danica-
regi.

Siden sidst har vi afholdt international racekatteudstilling i Randers. I for-
bindelse med udstillingen skal jeg beklage, at flere dommere forlod udstillin-
gen under Best In Show. - Jeg skal dog understregq at vi næsten var færdige
med at kåre de bedste katte på udstillingen med undtagelse af ungdyr og kil-
linger, langhår. - Vi vil naturligvis søge at undgå lignende episoder i fremti-
den.

Der har været afholdt Verdensudstilling i Miinchen. - Udstillingen var den
første af sin art, men det var som om, der manglede noget der sagdg at her
stod vi over for noget særligt. - Først søndag eftermiddag tog det form af, at
være en verdensudstilling, da Best In Show kom i gang. - Best Of Best nr. 1

blev en dansk kat, Baldrians Tejg ejet af Kirsten og Mette Foldager, Perseren.
- Vi siger til lykke med det flotte resultat.

Vi har nu en endelig afklaring af udstillingsstederne for vore internationale
racekatteudstillinger i 1990. - l. og 2. september 1990 som tidligere nævnt i
Kerteminde. »Juleudstillingen« er nu fastsat til at blive afholdt i Esbjerg den
24.-25. november 1990. - Skive må vente til en anden gang.

Bemærk! De oplysninger der står i de andre klubbers bladg desværre ikke
er korrekte.

Idet jeg håber at alle må få en god sommer, sender jeg mange venlige hilse-
ner' 

Fin, Lourrrn, formond
2
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Racel(atten'

DE DANSKE KATTE
Af Dommer K. Hhshmønn, Nii,rnberg.

Den unge ,Dansk Race-
Katte Klub: kan med Stolthed
se tilbage paa sin Deltagelse
i Katteudstillingen i Havesel-
skabets Have, idet den ikke
alene har oplyldt, men endda
overtruffet alle Fotventninger.
Fremtiden vil sikkert vise Frug-
terne af denne Succes, især da

Ledelsen ligger i Hænderne
paa intensivt arbejdende Da-
mer og Herrer. Her dyrkes
intet sentimentalt Føleri, man
forbereder en rent saglig,
sportslig Raceavl. Det bedste
Indtryk gjorde den alrnindelig
herskende Sportsaand hos alle =-\
deltagende Klubvenner. Baade Kritik og Skuf.
felser blev taget med Humør og Forstaaelse.
Var Udstillingen betydelig i Kraft af Antallet
af Dyr, saa var den det i endnu højere Grad
paa Grund af de udstillede Dyrs Kvalitet. Og-
saa i denne Henseende er der et udmærket
Grundlag, som kan udbygges ved en syste-
matisk gennemført Avl, der garanteres gen-
nem den af D.R.K.K. lørle Stambog.

Bedønrmelsen skete elter den tyske En.
heds.Standard.

Angorahatte.: De hvide Eksemplarer stod
her langl over Gennemsnittel. Nr. 512 var et
Mønsterdyr, men glimrende var ogsaa Nr. 509

og 522, sidstnævnte desværre l(astrat, Sorte:
€t udmærket Eksempl. var Nr. 526. Rød- og

gultigred samt stlibede: De
bedste var 508 og 513, sidste
anbeiales som Avlsdyr. Blaa:
Denne Kiasse var afg.jort den
svageste.. Isabellalarvet: Nr.
501 god Han.

S iamkatte : Gennemgaaen-
de høj Kvalitet. Fine, slanke
Former. MørkeblaaØjne. Jævn
overvejende mørk Legemsfar-
ve (Tempeltypen). Bedst var
her 505, helt lydefri. Derefter
tulgte 525A, 521 og 527.

Blandt de udstillede I(illin-
ger af alle Racer, fandtes ad-
skillige Iovende, sonr det rnaa

anbefalesOpdrætterneat holde
tilbage lil Forædling af Slammen. Jeg haaber,
at disse Linier nraa bidrigc til, at dc cnkclte
Dyrs Fortrin og Fejl nraa ljele som Vejviser
ved fremtidig Avl, og derigennem blive til
Fordel for saavel dc cnkeltc Opdrætterc som
for Klubben. En Tak, til allc danskc l(alte-
venner lor den ovenud venlige Modtagelse i

København, med ønsket om et frcmtidigt godt
Samarbejde mellem vore Klubber.

Heil Zucht den Edlen.
K, Hirschnnnn.

I TilslulnltrS tll ovenslaaetrdc Berelning tjcner, at
Dommer Hirschmanns fuldstandigc Bedommclsc al l(al-
tenc, omlåltendc hvcrt enkclt Dyr, kan Isas I Kopl å 50
øre. vcd Henvcndclse lil Klubbens Sckrctailcl, Dct an.
belales interesseredc Kaltevcnner at anskalfe dennc Be.
dømniclsr, dcr vil kunnc værc lil uvurdcrlig Nyttc undcr
kcmtidlS( Opdræt. Kn ud Hnnscn,

Fra fortiden!
Klip fra »Naturen og hjemmet<<,

1931 og 1932...

Den horbtonde.

-@h--

Katteklubber og Katteudstillinger
i Udlandet.

Som altid, naar det gælder fine Racedyr,
er Englænderne de førende, derfor var Eng-
land det første. Land, hvor man stiftede en

Katteklub, idet ,The National Cat Club. saa

Dagens Lys rllerede i Aaret 1887. Senere
fulgte lorskellige Specialklubber efter, saale-
des i 1900 ,The Siamese Cat Club', og l90l
,The Blue Persian Cat Society" og.The
Short-haired Cat Club' Ioruden enkelte Lands-
dels Klubber. Alle disse Klubber dannede
senere en Centralklub,The Governing Co.
uncil of the Cat Fancy', der varelager de
fælles Anliggender. Flere Gange .aarlig afhol-
des Udstillinger i Krystalpaladset i London
og andre Steder, og disse finder altid stor
Tilslutning fra Opdrætternes Side, ligesom
ogsaa det engelske Publikum i stor Udstræk-
ning møder op og beundrer Kattene.

Først i 1922 fik Tyskland sin første Katte.
klub,Deutcher Edelkatzen-Verband', hvis
Hjemsted cr Ni.irnberg, men som har Afde-
)inger i flere store tyske Byen. Hvert Aar al
holdes en stor Udstilling, næsle Gang i Ber-

lin, sandsynligvis i Januar 1932. Berlin hrr
forøvrigt ogsåa sin spccielle Knttcklub ,Ve-
rcinigrrng der I(rtzerrircunde Deutscl:lrnds
E.V,", der dog ikke bcskreiligcr sig med

J



Killinger i reagensglas
Fra >>Dyrevennen<<:

Også tamkatte kan nu føde killinger, hvis spæde fosteran-
1æg er blevet til ved befrugtning i et reagensglas. Flere kuld
»reagensglas-killinger« er kommet til verden i den zoologi-
ske have i Washington, USA. Det er første gang, teknikken
- forlængst kendt som en hjælp til barnløse kvinder - er lyk-
kedes hos en katteart eller et rovdyr overhovedet. Forsøge-
ne er gjort i en zoo, fordi de åbner nye perskektiver i retning
af at formere truede dyr.

Forskere hormon-behandlede hunkatte, så flere befrugt-
ningsmodne æg end normalt løsnede sig fra æggestokkene.
Æggene blev taget ud, anbragt i en glasskål med en specielt
udviklet væske og befrugtet med sædceller fra hankatte.
Efter at være »dyrket« i nogle dage blev de befrugtede æg
placeret i livmoderen på hunkatte Og i tre af tilfældene er
der kommet killinger.

Teknikken søges nu udviklet viderg så den kan sætte
skub i formeringen hos størrg truede kattearter. Efter det
befrugtede møde mellem æg og sæd under laboratorie-
forhold kan de spæde fostre måske anbringes i tamkatte,
som på den måde bliver rugemødre for sjældne arter af
katte-familien. Her sætter tamkattens forholdsvis ringe
størrelse dog visse grænser.

Få først vildkattene Yæk
Så kan vi snakke om qt give køtten samme status
som hunden, siger jægerne, der er bekymret
for >>noturens bolonce<<

Fra »»Dyrevennen<<:

Dyrenes beskyttelse ønsker jægeres ret til at skyde katte op-
hævet i forbindelse med dyreværnslovens revision (5/88 s.

2 og7). Kommunerne tænkes samtidig pålagtpligt tilatbe-
grænse tallet på vilde og andre herreløse katte. Jægere kan
så, som alle andrq rekvirere den kommunale kattefænger.
Hvis kattg der er øremærket som udtryk for ejerens an-
svarsbevidsthed, går i fælden, kan de sorteres fra i live.

Det har udløst reaktioner fra Jagtorganisationernes
Fællesudvalg, der repræsenterer 110.000 organiserede jæ-
gere (ud af 170.000 med jagttegn). I en presse-meddelelse
til oftentligheden med overskriften: »Jægerne helst fri for
at skyde katte« gør jagtorganisationerne sig til beskyttere
af »naturens balance«.

Konkurrence
Dyr som lækattg ildere og rovfugle hævdes, uden viden-
skabelig dokumentation, at blive udkonkurreret af vild-
kattg så adskillige af dem dør af sult. Det er første gang, at
f.eks. Danmarks rovfuglebestand hævdes begrænset af fø-
demangel. Jægerng som på mangfoldige måder griber ind
i naturen, vil have ret til at skyde katte med den motivering,
at kattene forstyrrer »naturens balance«.

I en samtidig henvendelse til det justitsministrielle ud-
valg, der er ved at ændre dyreværnsloven, kanjagtorgani-
sationerne gå med til en ændring, så katte primært fanges
i fælde og kun undtagelsesvis nedskydes. Bortfald af retten
til at skyde kan dog først komme på tale, når en aktiv ind-
sats for at udrydde de eksisterende vildkatte er resulteret i
en tydelig reduktion.

Fremmed-element
Pressemeddelelsen lyder:

»Jægerne nærer intet ønske om at skyde kattg som vi na-
turligvis ikke ser som et jagtbytte Vi ser meget gerng at
katte-ejerne tager deres forpligtelser overfor deres dyr så
alvorligt, at omstrejfende katte ikke fremover vil udgøre et
problem.
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Ifølge dyreværns-organisationerne findes der 500.000
familiekatte og lige så mange vildtlevende og herreløse kat-
te i Danmark. Sammen med de unger, der løbende produ-
ceres, udgør de vildt-levende dyr et fremmedelement, som
giver problemer for den økologiske balance i naturen.

Kattene nøjes ikke med at æde rotter, mus og unger af
jagtbart vildt. De forgriber sig også på sangfugle og kryb-
dyr, som er fredet og tildels truet. Dertil kommer, at deres
indhug i byttedyr som f.eks. mus bevirker, at dyr som læ-
kattg ildere og rovfugle mangler fødg og at adskillige af
dem dør af sult.

Jagtorganisationerne finder det uacceptabelt, at natu-
ren skal betale denne pris, for at et relativt fåtal af katte-
ejere kan fralægge sig ansvaret for deres husdyr. Vi opford-
rer gerne vore medlemmer til kun at skyde kattg hvis ad-
færd tydeligt viser, at de er vildlevende - og kun på tids-
punkter og steder, hvor der er reel risiko for, at kattene gør
skade Tvivl bør komme kattene til gode, og tamkatte bør
selvfølgelig gå fri.

Til gengæld må vi kræve muligheden bevaret for at kun-
ne gribe ind, hvor vildtlevende katte griber ind - i naturens
balance

100.000 sommerhuskatte
Overfor det justitsministrielle udvalg anfører jægerne i de-
res henvendelsg udarbejdet af biolog Niels Kanstrup, at
bestanden af katte i Danmark anslås til sammenlagt
5-600.000. De fordeler sig over et spektrum af livsformer.
Den ene ende markeres af stuekatten, der kan betragtes
som et fuldstændig kontrolleret husdyr. Den anden ende
markeres af vildkatten, der bør have status som et vildtle-
vende indført rovdyr.

Ukontrolleret formering sker ikke blot blandt vildkatte,
der kan være tilknyttet såvel by- som land- og skovområder,
men også blandt typiske »landkatte<<. Det er dem, der hol-
des i tilknytning til beboelsg i udhusg stalde o.s.v. med det
praktiske formåI, at de skal decimere gnaver-bestanden på
ejendommen. Thllet på »sommerhuskatten«, som for stør-
stedelens vedkommende overlades til sig selv i naturområ-
der, anslås at ligge så højt som mellem 50.000 og 100.000.

Katte er fødte jægere Det er deres natur at bevæge sig
meget rundt i terrænet. Det gælder især hankatte. Hvor
stor betydning har det for bestandene af byttedyr? Fø-
deundersøgelser tyder på, at katte er alsidige i fødevalget
og i vid udstrækning tager, hvad der byder sig til. Gnaverg
især mus, udgør dog gennemgående en stor del af det sam-
lede bytte.

Forbløffende tryk
Henvendelsen peger især på en nylig britisk undersøgelse
(se 5/87 s. 12: Ja, men mis dog...). Zoologer fulgte et år
igennem en totalbestand på 70 katte i en landlig bebyggelse
og fandt bl.a. ud af, at kattene holdt gråspurvebestanden
nede ved at fange spurve i et antal, som svarende til forme-
ringens overskud. Konklusionen lyder, at katten er det
mest betydende rovdyr i hvert fald i et typisk landsbymiljø.

Heraf udleder henvendelsen, at Danmarks 5-600.000
katte kan udsætte bestandene af småvildt for et forbløffen-
de tryk. De kan for gråspurvens vedkommende fjerne hele
ungeproduktionen. De tager hvert år flere millioner mus,
så der kan opsø fødekonkurrence i relation til andre mus-
æderg f.eks. rovfugle Og hvis blot hver kat i gennemsnit
hvert år tager en harekilling, »svarer dette til en predation
tre gange stØrre end det samlede jagtlige udbytte af harer«.

Her bør anstændigvis tilføjes, at den prostulerede føde-
konkurrence i forhold til f.eks. rovfugle jo helt afhænger af
musebestandens størrelsq som ingen kender Den kan teo-
retisk være forbløffende stor. Samt at de harekillinger, kat-
te måtte tagg jo langt fra alle ville blive til jagtbare harer.
Vildtbiologisk Station regner med, at en harehun årligt
producerer omkring ti killinger, hvoraf kun noglefd overle-
ver frem til efteraret.



Brede halsbånd
Henvendelsen forestiller sig den omstrejfende del af Dan-
marks »meget store kattebestand<< reduceret på to måder:
Ved at færre katte får mulighed for at færdes frit. Eller ved
at strejfende katte i højere grad optages eller nedskydes.

Det sidste harmonerer dårligt med det principielle ønske
om at hæve kattens retslige status. Derfor bør det, hedder
det, ske en styrkelse af katte-ejernes ansvarsfølelsg kombi-
neret med regler om tvungen Øretatovering og registrering.

En bevarelse af muligheden for at nedskyde strejfende
katte vil dog være yderst nødvendig. Men jagtlovens para-
graf 1l - den, der giver jægere ret til at skyde katte - kunne
dog modificeres, så katte primært fanges i fælde og kun
undtagelsevis nedskydes. Øretatoverede katte kunne så til-
bagegives ejerne.

En tydelig, synlig mærkning, evt. med brede halsbånd,
kunne reducere antallet af nedskydninger yderligere. Hvor
det drejer sig om forladte sommerhuskatte ses nedskyd-
ning som den mest humane og bedste foranstaltning.

Skærpet lov
Den første betingelse for at hæve kattens retsstatus el at
kattene tilbringer tiden i tilknytning til beboelse Der er i
dag en udpræget tendens til, at katte anskaffes på må og få
uden tanke for, om man som katte-ejer kan leve op til det
\tore ansvar. Da der almindeligvis også hersker et forkvak-
iet forhold til aflivning af såvel voksne katte som killinger,
r i1 katte-ejerens uafhængighed altid resultere i en omfat-
:ende spredning af katte.

Før dette forhold ændres, er bevarelse afjagtlovens be-
sremmelser om nedskydning af katte ganske enkelt en nød-
'. endighed.

Og henvendelsen slutter:
Det mest anbefalelsesværdige er derfor en betydelig

,kærpelse af dyreværnsloven, så den, der anskaffer kat,
-,rimæssigt pålægges pligt til at undgå ukontrolleret for-
::ering og deraf følgende spredning. Kombineres dette
::ed en aktiv indsats for at få udryddet de eksisterende
. rldtlevende kattg vil resultatetiløbet af en årrække kunne
:.s som en tydelig reduktion i antallet af katte, der lever
..ien tilknytning til mennesker.

Først i det øjeblik vil det kunne komme på tale at ændre
..gtlovens bestemmelser, således at katten her får samme
r.arus, som f.eks. hunden har det i dag.

der var synligt svind i alle musklerne i den højre skulder -

hvilket indikerer, at han ikke havde brugt benet r nogen tid.
Han brød sig ikke om nogen form for bevægelse af skulde-
ren og albueleddeng men der var ingen påviselig varme el-
ler hævelse omkring leddene. Ingen af de andre led så

umiddelbart ud til at være ramt. Thbs' kropstemperatur var
steget til 104 F (normaltemperaturen er op til 102 F). En ru-
tineundersøgelse af brystpartiet og maveregionen - heri en
hjerteundersøgelse - afslørede ingen andre abnormiteter.
Imidlertid var der tydelige tegn på lymfadenopati (en gene-
rel udvidelse af lymfekirtlerne).

Det syntes på dette tidspunkt at være sandsynligt, syge-
historien og de kliniske tegn taget i betragtning, at Thbs led
af en slags ledbetændelsessygdom eller »artritis« - men det
var vigtigt at forsøge at definere artitistypen, eftersom det-
te ville kunne give os en mere specifik indikation af den op-
timale behandling, der skulle anvendes for at bedre Thbs'
kliniske tilstand.

Ledbetændelsessygdomme kan underopdeles i to hoved-
grupper:

1. Smitsomme ledbetændelsessygdomme
Disse er primært forårsaget af bakteriellg virus- og andre
smitsomme stoffer. Infektionen breder sig normalt indeni
leddene via blodsystemet fra et andet sted på kroppen,
f.eks. fra et betændt kattebid. I nogle tilfælde muliggør en
svækkelse af kroppens immunforsvar, f.eks. ved en felin
leukæmi virus, at opportunist bakterier kan inficere ledvæ-
sken. Calicivirusinfektion er lejlighedsvis blevet forbundet
med et »halte«-syndrom hos killinger, selvom patogenesen
(sygdommens opslåen og udviklin) er uklar. Der er blevet
rapporteret om selvbegrænsende haltning hos killinger,
der opstår 5-7 dage efter en primær vaccination, hvilket
nok kan relateres til FCV (felin calicivirus).

2. Ikke-smitsomme ledbetændelsessygdomme
Der forekommer flere forskellige typer hos kattene. De fle-
ste er tilsyneladende på et immunrelateret grundlag, der
enten er specifikt lokaliseret til leddene eller også involve-
rer de andre systemer i kroppen som f.eks. nyrerne på sam-
me tid. Visse specifikke syndromer som f.eks. systemisk lu-
pus erytematosis (S.L.E.), (hududbrud af uklar ætiologi
som kan optræde alene eller i forbindelse med sygdom i in-
terne organer) er per definition multisystemiske. Der kan i
nogle tilfælde findes karakteristiske knoglemæssige og
vævsmæssige forandringer omkring og i de ramte led, men
der kan sjældent spores ændringer ved røntgenfotografe-
ring.

Til at begynde med blev der taget nogle blodprøver af
Tabs. Han blev testet for at sikrg at han ikke led af felin leu-
kæmi virus (FeLV) og heller ikke af felin immundefekt vi-
rus (FIV), som begge to kan bringe kroppens immunfor-
svar i fare. Til alt held var begge prøver negative Vi checke-
de også hans blodlegemer og fandt ud af, at han havde et
meget højt antal hvide blodlegemer i blodet. Der produce-
res ofte et stort antal hvide blodlegemer til bekæmpelse af
betændelse ogleller infektion, og vi kunne således i Tabs'
tilfælde forvente et stort antal hvide blodlegemer. Andre
tests på funktionsdygtigheden af hans stØrre organer som
nyrerne og leveren var alle indenfor de normale rammer, så
det så ud til, at det nok kun var hans led, der på dette stadie
var ramt.

Tbbs blev så bedøvet, således at hans led kunne blive
røntgenfotograferet for at konstaterq om der på disse ste-
der var knoglemæssige eller vævemæssige forandringer. Vi
var ikke i stand til på nogle af røntgenfotografierne af Thbs
at spore nogle abnormiteter af denne slags.

Mens Tabs var bedøvet, blev en lille mængre ledvæske
(der smører ledhulerne) suget ud fra skulderleddet på det
højre forben og fra knæleddet på det højre bagben. Dette
blev så undersøgt for betydningsfulde bakterier og celler.
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Et tilfælde af felin
i diopatisk polyartritis

iTilery Hill, videnskobsmond ved Mfi afdeling" " veterinærmedicin, Bristol Universitet, Longford,
:- ;rol, Artikelfra >>ruB scientific« efterdr 1989,

)6. nummer 3, side 45-47.

,rsot og bearbejdet af K. Klinge.

-: : er en 3 år gammel kastreret, stribet hankat. Han har
.. hos sine nuværende ejerg siden har var en lille killing.
. ,'ktober 1988 blev Thbs henvist til Langford med en
- : ristorie (mere end l8 måneder) af periodisk tilbage-
: :ende anfald afhalthed, der ofte var ledsaget afhøj fe-

' : :r reXiå), menglende appetit og vægttab. Det syntes, at
r .:den skiftede frabentil ben, ogat den var af varieren-

-. ' '. orlighed. På tidspunktet for hans ankomst til Lang-
-: )\'ntes haltheden atyære begrænset til det højre for-

- : -rg den havde stået på i en periode af i alt 8 uger med
: .:edsvise bedringer i perioder af 3-4 dage

- " Tabs blev undersøgt første gang, så han ud til at være
- .,._r kvik, men undervægtig for sin størrelse Han var
, , . srand til at lægge vægten over på sit højre forben, og



Resultatet bekræftede to punkter:

a) efter en inkubationstid på 6 dage var der ingen signi-
fikant bakterievækst i væsken.

b) begge led havde et hØjt antal neutrofiler (en type hvi-
de blodlegemer der findes i blodet) i væskerne - an-
tallet af disse celler øges ligeledes i blodstrømmen -
og bekræfter, at der er betændelse på disse steder i
leddene

Af vore resultater kunne vi konkluderg at det var mest
sandsynligt, at Tabs led af betændelsesartritis, i modsæt-
ning til smitsom artritis, og at det sikkert var immunrelate-
ret.

I nogle tilfælde af immunrelateret artritis er det muligt at
spore specifikke »auto-antistoffer« i blodsystemet. I sagen
med Tabs var vi ikke i stand til at finde nogle tegn på disse.
Hvis »auto-antistofferne<< er til stedg vil de underbygge
teorien om, at kattens immunsystem faktisk opbygger et
værn med dens egne celler - derfor er der »auto« (d.v.s. selv)
immun«. Ved autoimmune sygdomme kan det kliniske bil-
Iede variere alt afhængigt af, hvilke cellegrupper eller væv,
der bliver angrebet af autoantistofferne. Hvis eksempelvis
reaktionen er specifikt rette med røde blodlegemer, så vil
ødelæggelsen af disse medføre kliniske tegn på blodman-
gel (dette syndrom er kendt som autoimmun hæmolytisk
anæmi). I mange tilfælde er reaktionen måske ikke så spe-
cifik, og generelle betændelsestegn optræder på forskellige
områder i et enkelt tilfældg f.eks. nyrer, led, hud. I Thbs' til-
fælde syntes det kun at være led-systemet, der på undersøg-
elsestidspunktet var ramt.

Polyartritis er relativ sjældent hos kattg og årsagerne til
felin polyartritis syndromet venter nu stadig på at blive
klarlagt. Den nyeste klassifikation (Bennett 1988) er op-
gjort i fortegnelse l. Til dato syntes stØrstedelen af de til-
fældg man har set på Langford, at være af den ukomplice-
rede idiopatiske type.

Det er blevet foreslået, at patogenesen i nogle tilfælde er
ledsaget af eller er i forbindelse med svage betændelsestil-
stande og dannelse af immunkomplekser på forskellige
steder på kroppen; aflejringen af immunkomplekser i led-
dene fører til de karakteristiske kliniske tegn på artritis. I
nogle tilfælde har det også været klart, at felin leukæmi vi-
rus - og sikkert andre virus stoffer - kan spille en rolle i pa-
togenesen, antageligvis ved deres effekt på og interaktion
med værtens immunsystem på cellular niveau. Der er til
dato imidlertid ikke blevet indkredset nogle specifikke
ætiologiske stoffer.

Steroider
Til at begynde med blev Tåbs behandlet med en høj dosis
steroider for at bekæmpe betændelsesreaktionen. Han fik
også antibiotika, så han var beskyttet med sekundære >»op-
portunistiske« bakterier. E fter 2-3 dage var han i synlig be-
dring, hans temperatur var faldet til det normalg og han
spiste godt. Han kunne bevæge sig frit uden synlig stivhed
eller smerte.

I sager som denng d.v.s. idiopatisk ikke-eroderende ar-
tritis, er der ofte en rimelig til god prognostik. Resultatet af
medicinsk behandling med enten steroider ogleller cyto-
toksiske medikamenter er sædvanligvis rimelige, og katte-
ne kan vende tilbage til et rimeligt aktivt liv. Mere kom-
plekse artritistyper har en svagere prognostik, der afhæn-
ger af omfanget af multisystemisk involvering og af om-
fanget af den tilstedeværende erosion i leddene

I en periode af flere ugers varighed kunne vi overvåge
Thbs' antal af hvide blodlegemer, som vendte tilbage til
normalt niveau. Han opretholdt en klinisk bedring, tog på
i vægt og løb ganske glad omkring. Langsomt reducerede
vi omfanget af den medicinske behandling - nogle katte
kan godt klare perioder uden medicinsk behandling, mens
andre har brug for et lavt niveau af kontinuerlig dosering
for at forebygge tilbagefald. Indtil dato har Tabs ikke lidt
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af nogle kliniske problemer, og vi skal blive ved med at
kontrollere ham regelmæssigt for at vurdere hans frem-
skridt.

Fortegnelse!
Klassifikation af Felin Polyartritis Syndromet:

Idiopatisk
a) ukompliceret.
b) reaktiv - forbundet med en smittende process andet-

steds i kroppen.
c) enteropatisk - forbundet med mave-tarmkanel-syg-

domme.
d) ondartethed relateret hertil.

Periostal vegetativ formerin g:
eroderende
markant hastig formering af periostale nye knogler i
ramte led.
negativ for den reumatiske faktor.
enthesopati (erodering af knogler fundet hvor sener,
ledbånd eller muskelhinder er fæstnet).
rammer hovedsageligt haser og forknæled.

Reumatisk:
I stivhed efter hvile.
II smerte ved bevægelse.
III hævelse i mindst et led.
IV hævelse i mindst et andet led.
V symmetrisk ledhævelse.
VI subkutane knuder.
VII eroderenderøntgenmæssige forandringer.
VIII positiv reumatisk faktor test.
IX typiskeledvæskekarakteristika.
X karakteristiske histologiske ændringer i ledvæsken.
XI karakteristiske histologiske ændringer i knuderne

Syv af disse kriteriet heriblandt mindst to af 7,8 og l0
skal være opfyldt for at stille diagnosen. Klassisk reuma-
tisk artritis, og kriterierne 1-5 skal være til stede i mindst 6
uger.

4. Systematisk lupus erythematosis (S.L.E.)
multisystem.
anti-nukleare antistoffer til stede i blodet påviselig.

Immun patologiske træk i overensstemmelse med kli-
nisk involvering.

De første to kriterier skal altid opfyldes - definitiv
S.L.E., kan kun diagnosticeres, hvis alle tre kriterier er op-
fyldt. Fra O. Bennett og A. S. Nash. JSAP (1988) 29,
501-523.



Cinnamonfarvede
Siam og OKH
A"f H. Sofie Sneum
På Mundikat's Specialshow for Cinnamon Siam og Orien-
talsk Korthår den 16. april 1990 i Almere var jeg så heldig
at blive accepteret som dommerelev hos Beat Rettenmund,
som er medlem af FIFe's dommer- og LO-kommission, og
en af FIFds bedste farvedommere

Inden jeg begynder på artiklen om selve udstillingen, vil
jeg fortælle om, hvordan min kærlighed til de kanelfarvede
katte startede

Vi havde på engelske udstillinger i begyndelsen af 1980
flere gange set Cinnamon orientalsk korthår og chinna-
mon angora (SLH variant). Disse katte var for os meget
speciellg da deres varme kanelfarve var ganske fantastisk.

Vores store kærlighed for chinnamonnerne startede
først rigtig på et Progressive Cat Show (udviklingsudstil-
ling), der blev afholdt den 23.-6.-1984 i Weely Village Hall,
hvor vi mødte Mrs. Monica Mclaren, som venligst invite-
rede mig og min niece Dorte Sneum hjem til sig, og her blev
vi præsenteret for den dårende dej lige cinnamon Rian Foxy
Lady.

Det var med det samme ubetinget kærlighed fra begge si-
der. Foxy er født den24.-7.-1982, hun er en lille smule old
fashion i typen, og da hendes fader er en chinnamon ango-
ra, har hun naturligvis en lille smule bukser på, men pelsen
er fri for underuld, og er tætliggende ind til kroppen og
glansfuld. Farven er ensartet og noget af det bedste jeg har
set i de cinnamonfarvede På trods af Foxy's små mangler,
er hun stadigvæk - og vil altid være - min hjertedame!!!

I årene omkring 1986 havde man desværre i UK sygdom
i cinnamongruppen, som satte opdrættet tilbagg men nu
har englænderne helt indhentet deres avlsprogram, og det
med meget fine resultater.

Vi har haft den glæde her i Danmark, at Anne Margre-
the Hansen har importeret et lille cinnamon ungdyr Scin-
tilla Hot Shot (kaldet Bruno) fra Mrs. Patricia Tirrner. Bru-
no er meget lovendg og han vil danne en fin grundstamme
lor vore danske cinnamonner.

På udstillingen i Almere var der tilmeldt 29 cinnamon-
og fawnfarvede katte og kun 3 var absent. Tilstede var selv-
tølgelig også vores danske >»Bruno<<.

Hos de cinnamon OKH skal især fremhæve deres excel-
Iente øjenfarve I denne store gruppe havde vi kun I med
svag øjenfarve. De fleste kunne have ørerne placeret noget
bedre. Kun en enkelt havde for meget underuld i pelsen.
Farven var gennemgående varm og flot. Dog var der enkel-
tg hvor farven var lidt ujævn og svag.

Her må jeg især nævne kat nr. 317 en herlig kastrat men
en excellent cinnamon farve. Han hedder Monolito van
\Iariendaal, opdrættet af M. Folkme-Rohrle og ejet af M.
\ I iseroy. Den bedste voksne blev kat nr. 312 en meget loven-
de ung dame med fin øjenfarve og excellent pelsfarve. Hun
hedder El Chiridat's Amber, opdrættet af M. A. Miseeroy
og ejet af samme Bedste ungdyr blev den dejlige Scintilla
Hot Shot (Bruno), som jeg har nævnt tidligere

For at forklare forskellen på farven fawn og lavendel tog
Beat Rettenmund 2 lavendelfarvede orientalere op til sam-
menligning, og da var det ikke svært at se forskellen. Kat nr.
-127 - et ungdyr, El Chiridat's Chatterbox, opdrættet og ejet
af M. A. Misaroy - blev bedste fawn farvede kat.

Herefter fik vi en interessant kat på bordet, nemlug nr.
,:28 El Chiridat's Cinnamon Tigriss, som var cinnamon
:abby ticked. På denne kat kunne Beat Rettenmund vise
mig og forklare mig de forskellige tabbyvarianter. Det var
en fantastisk spændende kat.

Til sidst havde vi siameserne i farverne cinnamon, fawn
.-rg cinnamon øbby. Til alle cinnamon siam opdrætterne
skal der lyde en stor ros. Disse katte var flotte både type-

mæssigt og farvemæssigt. Min drøm var kat nr. 329 - El
Chiridat's Saggq opdrættet af M. A. Misaroy - og den blev
fortjent bedste siam cinnamon.

Dommerkommissionen var for at godkende de cinna-
mon farvede OKH, men var betænkelig ved at godkende de
siam farvede på grund af at de måske bærer et recessivt
hvidt gen.

Som de fleste af os ved, stammer cinnamonnerne oprin-
delig fra en parring mellem en siameser med en aby sorrel,
og for at stabilisere farven har opdrætterne været nødt til at
foretage parringer med tætte beslægtede katte Derfor må
den fremtidige avlsplan være at man parrer cinnamon far-
vede katte med meget typefylde Siam/OKH. Killingerne
herfra vil så være bærere af cinnamonfarven, og de vil kun-
ne danne en excellent grundstamme for de cinnamonfarve-
deSIAM/OKH.

Personligt kan jeg varmt anbefale anerkendelsen af de
cinnamonfarvede SIAM/OKH. Opdrætterne af disse far-
ver har gjort et stort arbejde, og de er selvfølgelig selv inte-
resserede i at avle det hvide gen væk, og gennem et selektivt
opdræt er jeg sikker på, at det vil lykkes.

Jeg ønsker dette specielle opdræt med den smukke var-
me farve og det pragtfulde temperament. Held og lykke
fremover.

En varm tak til Mundikat og Gerda Tjerdsma for deres
store interesse og støtte af de cinnamon farvede
SIAM/OKH i forbindelse med denne udstilling.

En særlig øk til Beat Rettenmund for at jeg måtte sidde
elev hos ham, hvilket var meget interessant og lærerigt.

ORES NYE KILLING!

Hun er sød.
Hun er blød.
Hun er kælen og kær.
Tlykker tæt og varm,
når hun er på arm,
og hun er mig så kær.
Sik'et blik!
Hun er kvik,
og med øjnenes spil
kan hun misse lidt
og kisse blidt. -

Få mig, som hun vil. Hun er vild.
Kattens spil
til en rigtig filur,
når hun sød og slank
og så fuld af pjank
spiller mol og i dur.
Fanger ind
med sit spind,
når humøret er trist.
Sikken dejlig kat,
og en rigtig skat.
Det er sikkert og vest.Ja, så let

og adræt
med ynde så fin
vajer halens pryd
til mit øjes fryd,
og jeg troS hun er min.
Snakker blidt
meget tit
men som katten på vejen
går hun stolt sin vej
og bedrager mig,
for hun er mest sin egen.

Else Jeppesen,
Para Mi
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DEBAT Vi har
modtaget:

JYRAK's bestyrelse må afvise din påstand om dårlig ud-
stillingsstandard, ud fra den betragtning at vi mener, vore
udstillinger er fuldt på højre med andre klubbers, og som
sådan ønsker vi til stadighed at forbedre denne standard.
Det må derfor helt klart være vort ønskg at høre vore egne
medlemmers mening om JYRAK's udstillingsstandard,
selvfølgelig i forhold til andre klubbers standard, - det være
sig både i ind- og udland.

På JYRAK's bestyrelses vegne
Ly kke Nie lsen, se kretærLæserbrev fra Jytte Christophersen, Rocekatten,

Førster's Perser:

Er bunden nu nået hvad angår Jyrak's udstillinger?
Aldrig har jeg oplevet noget så himmelrabende vanvit-

tigt som Jyrak's udstilling i Randers d.3l/3-l/4. Flere kat-
tg mange helt klart top-kattg blev dømt ned. Til fordel for
kattg som selv ukyndige kunne se ikke var berettiget til
nominering. Søndag holdt man pause midt i »Best In
Show«, med det resultat, at dommerne gik længe inden
man var færdige med de bedste Langhårs katte 2 dommere
sad tilbagq og når de ikke var enige overlod man, ved lod-
trækning, til publikum at af gøre, hvem der sku lle vinde Jo,
det var så sandelig show for alle pengene. Vidste Finn
Laursen ikke dommerne skulle nå et fly?

Hvorfor startede man ike noget før søndag, eller blev
ved lidt længere om lørdagen, så man var klar til søndag.
Udstillerne kan da ikke være tjent med, at publikum skal
afgøre, hvem der er bedst. Vi kommer for at fa en dommer-
bedømmelse af vore dyr. Mange ofrer mange penge på rej-
sg ophold, udstillingsbegyr og deslige. Så må man også
kunne forvente en almindelig god standard af en udstil-
ling. Det kan man bestemt ikke sigg dette var! Hvis dette er
Jyrak's standard, så er det sidste gang, jeg har udstillet her!

Dette er ikke brødnid da min kat fik sit certifikat, men
ganske enkelt utilfredshed med Jyrak's måde at afvikle en
udstilling på.

Vedr.: Svør på læserbrev fro
fr. Jytte Christophersen, Racekotten:
Som indledning skal nævnes, at JYRAK's bestyrelse i før-
ste omgang var enige om ikke at besvare dit læserbrev, da
det j o må stå for dit klubblads regning at besvare indkomne
breve.

Da din klubformand som bekendt gik steward på omtal-
te udstilling, skulle en besvarelse vel kunne gives sagligt.
MEN - ingen regel uden undtagelse!

Som svar på dit læserbrev, beklager jeg din utilfredshed
med Jydsk Racekatte Klubs måde at afholde udstilling på.

Til din orientering kan jeg oplysg at spørgsmål omkring
vurderinger af en kats egnethed som udstillingskat, ligger
hos den enkelte dommer at bedømmg og som sådan kan
man gå ud fra, at disse dommere; som trods alt er uddannet
i FIFe regi ved, hvad de har med at gøre.

JYRAK har fuldt ud tillid til disse bedømmelser.
Som svar på dit angreb omkring vort show på scenen,

kan jeg give dig ret i, og dog kun beklagg dommerens op-
brud sidst i showet. En misforståelse hos en enkelt dommer
afførte desværrg at flere dommere gik, hvilket JYRAK har
taget til efterretning, og selvfølgelig ikke ønsker gentaget.

Som svar i helhed vil jeg gerne påpegg at vi da heldigvis
stadig lever i et frit demokratisk land, hvor det er tilladt
både at ytre sin mening, men da også at være uenige. Samti-
dig har vi også lov til et frit valg i det vi foretager os.

Vi kan hver især være uenige om hvordan og hvilken
standard, der skal holdes på vore udstillinger her i landet.
Som medlem af en katteklub, er det således medlemmers
vurdering på hvilken udstilling, man ønsker at deltage på.

Da jeg må gå ud fra, i henhold til medsendte brev fra Ra-
cekattenes formand, Kim Brems, at du har ønsket dit brev
offentliggjort i vort medlemsblad »Hvæssebrættet«, vil
dette blive fremstillet som oplæg til diskussion blandt vore
medlemmer.
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Fem sekunder efter billedet blev

taget, var musen smuttet væk. Men
Dokat var der stadig. Komplet fuldkost
uden tilsat farvestof eller andre over-

flødige ting. Og så er Dokat-serien katte-
nes egne favoritter! I en særlig, sprød
form, de bedst kan li'. Det er noget, vi ved,

For kattene har selv bestemt, hvordan
Dokat skalvære.

Vi tilberedte mange slags fuldkost
kroketter. Hundreder af varianter med

forskellig smag og form. Og lod et stort
antalkatte vælge frit iblandt dem. Langt
de fleste tog en af de tre varianter, du idag
får under navnet Dokat.

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

lækkert måltid, som er særlig dejligt at
sætte tænderne i.

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

tryg og glad. Lad din kat prøve Dokat.

alt hvad din kat behøver
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Referat af Felis Danica's
Plenarforsamling på
Hotel Nyborg Stratrd,
den L8. februar 1990...
Formanden for Felis Danica, Aase Nielsen, bød velkom-
men til plenarerng specialklubberne og de fremmødte til-
hørere.

Richard Pedersen valgtes sorn dirigent.
Dirigenten konstateredq at plenarforsamlingen var lov-

ligt indvarslet, men gjorde samtidig opmærksom på, at
lovene er forkerte I lovene §4, stk. l, står der, at plenarerne
fordeles med 2l mandater, der fordeles med I pr. klub, og
de resterende 18 efter medlemstal, hvilket ikke kan lade sig
gøre, da FD nu består af 4 klubber.

Medlemstal pr. klub:
Jyrak: l30l (7 plenarer)
Darak: 753 (4 plenarer)
Racekatten: 1523 (9 plenarer)
Perseren: 166 (l planar)

Jyrak's plenarer: Finn Laursen, Dorte Kaag Paul Chri-
stensen, Elena Neumann, Karen-Marie Petersen, Lykke
Nielsen, Flemming Waldu.

Darak's plenarer: Aase Nissen, Flemming Nielsen, Han-
ne Kårsberg, Arne Mortensen.

Racekatten's plenarer: Kim Brems, Vibeke Holm-An-
dersen, Agnete Kjærsgaard, Anni Kilde, Lis Vindex Niel-
sen, Winnie Lykkesten, Allan Thorsøe, JanHansen, Steen
Nielsen.

Perseren's plenar: Inge Nord.
Som stemmetællere blev valgt: Flemming Nielsen - Da-

rak, FlemmingWaldu - Jyrak ogWinnie Lykkesteen, Race-
katten.

Dirigenten foreslog herefter, antallet af plenarer blev sat
op til22. Det ekstra mandat tilfandt Darak, således at an-
tallet af stemmeberettigedevar22. Darak's nye mandat går
til Kåthe Mortensen.

Finn Laursen påpeger, at der er uoverensstemmelse i
medlemslisterng idet der er gengangere i flere klubber.
Inge Nord anfører, at der er udenlandske medlemmer på en
liste. Dirigenten afslutter diskussionen ved at gøre de tilste-
deværende klubber opmærksom på, at medlemslisterne
bør være afklaret på forhånd.

Følgende specialklubber var repræsenteret:

Sokokeklubben v/ Gloria Møldrup.
13MC v/ Evald Gregersen.
BB-klubben v/ Birgit Nehammer.
Colourpointen v/ Winnie Andersen.
Lichoc v/ Leif Henriksen.
SASO v/ Tina Spendler.
Norsk Skovkattering v/ Henning Viguld.
Birma-klubben v/ Anette Kampf.
DAC v/ Margit Hærslev.
Foreign White-klubben v/ Jørgen Lund.
SP.klubben for Siamopdrættere v/ Margit Thomsen.
Europe-klubben v/ Lene Jørgensen.
Bicolouren v/ Elsebeth Mikkelsen.
SWO v/ Mogens Østerby.
Desuden deltog stambogsfører Grethe Pedersen.

Formandens beretning
Atter et år er gået - og som altid har vi haft travlt. Mange
opgaver har været på programmet. Den største udfordring
Felis Danica skulle løse var udstillingen i Valby-Hallen. Vo-
res første udstilling i Felis Danica's historie. Det var en
spændende opgave - og det viste sig, at klubberne kunne ar-
bejde sammen, selv om koordineringen til tider var noget

l0

langsom grundet de mange hænder, de skulle igennem.
Her blev også Danmarks bedste katte repræsenteret på
tværs af klubberng og standarden v ar høj. Præsentationen
var utraditionel og flot. Den var sponseret af forskellige
firmaet, som gjorde denne del til noget særligt. Regnskabet
var ikke tilfredsstillende - udstillingen gav underskud, og
p.g.a. dette, blev FU enige om, at fremtidige udstillinger af-
holdes hvert andet år. Der var udstillet 700 katte lidt min-
dre end vi havde regnet med - men årstiden taget i betragt-
ning nok realistisk. Næste FD-udstilling bliver den
ll.-12./5. 1991, sandsynligvis i Vejle-hallen. I forbindelse
med udstillingen, kan jeg nævng at Danmark har fået til-
delt at afholde verdensudstilling i 1993. Som bekendt af-
holder Tlskland den første verdensudstilling i Miinchen
den28.-29. april med de nye titler - Weltsieger. Det bliver
spændende at sq om de danske katte vil være blandt dem,
som kan smykke sig med denne fornemme titel.

I FU har der været afholdt 2 møder og mange tlf.-møder
i årets Iøb. Mange sager fra vores stambogsfører har været
behandlet, og med de ialt 4634 stamtavler, som blev ud-
skrevet i 1989, har der været mange ting at tage stilling til.
I FU ser vi frem til at få etableret et avlsråd, hvor der kan ta-
ges stilling, og dermed lette forretningsgangen.

I år har der igen været fremgang i antallet af stamtavler
- 200 mere end i 1988. De fordeler sig med 1855 til Racekat-
ten, 1573 til Jyrak, 984 til Darak og22l til Perseren. Der er
indregistreret 256 nye stamnavng så vi har været en god
kunde hos FIFe.

EDB har været nævnt de sidste gange her på Plenarfor-
samlingen - først med et besøg forrige år hos SVERAK,
hvor Kim Brems så på deres program og i år, hvor Grethe
Pedersen og Agnete Kjærsgård deltog i Nordisk avlsråds-
møde og så det norske system. På dette møde blev det klart,
at Sverige ikke kunne bidrage med et system, og at det nor-
ske stadig efter 2 års arbejde ikke er færdigt. Alligevel var
besøget positivt og satte gang i tingene En henvendelse til
Hanne Kårsberg, som arbejder i branchen, har vist sig at
være frugtbar. På Racekattens udstilling sidste søndag,
blev et møde afholdt, hvor Hanne kunne vise de første lo-
vende skridt til FD's eget program. Både Agnete og Grethe
kunne efter mødet stærkt anbefale at arbejde videre på de
fremviste programmer. De foreløbige beregninger over om-
kostninger ved køb af EDB-udstyret er anslået til ca.
80.000,- kr., hvortil kommer salær for programmeringen.
Vi arbejder hen på at komme igang så hurtigt som muligt,
men med en dato senest 1. januar 1991.

FD har støttet et FlV-projekt med 5.000,- kr., som Skov-
Iunde Dyreklinik ved Tom Schanz Kristensen og Claus
Sloth arbejder på. Projektets formål er at undersøge FIV-
antigen status som et repræsentativt udsnit af danske katte,
samt at belyse sygdommens kliniske symptomer nærmere.
FIV anvendes til modulstudier over AIDS og er derfor et
vigtigt led i AlDS-forskningen. Dette projekt blev anbefa-
let støttet af Dansk dyrlægeforening efter en forespørgsel
fra FD. Når projektet er færdigt, vil FD selvfølgelig modta-
ge en rapport.

Dyrlæge Tom Schanz Kristensen nævnte i et brev af 25.
maj, at firmaet NOVO var i gang med registreringsansøg-
ning til import af katteleukæmi-vaccinq og der vil blive
forespurgt om behovet. Vi har endnu ikke hørt noget, men
kan håbe på, at en sådan vaccine fremover vil kunne tås i
Danmark.

I årets løb er der kommet 3 specialklubber mere under
FD - Birmeklubben, Lichoc og Foreign-White klubben. Vi
håber, at de vil arbejde seriøst med opgaven og ønsker dem
velkommen som Specialklub i FD. Vi har redigeret og ju-
steret lidt i SPK's retningslinier - for at få en bedre planlæg-
ning af udstillinger.

Danmark har fået endnu en dommer - det er Leslie van
Grebst på Langhår, Per Borch har udvidet med
Siam/OKH.

Fra FIFe kom endelig det lovede FIFe News, som inde-



rolder artikler, referater og oplysninger med adresser på
;ommere, hovedklubber og ikke midst af interesse for SPK
er disse også opført der. Dette var i øvrigt et ønskg som har
, æret fremsat af en af SPK, her til Plenarforsamlingen.
Disse blade vil fremover kunne købes igennem klubberne
.rg på udstillingerne

Registreringsudvalget, som har bestået af Agnete Kjærs-
gard, Kirsten Holtermann, Dorte Kaag Keld Mathiasen og
Grethe Pedersen, har udarbejdet, i samarbejde med SPK,
et redigeret registreringsprogram med henblik på godken-
:else her i dag. Tak for det gode oplæg og jeres arbejds-
<raft. Også tak til FU for et godt samarbejde med ønsket
.',m en positiv og saglig Plenarforsamling 1990.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Regnskab
Regnskabet blev fremlagt af Kim Brems. Obligationsbe-
.:oldningen er flyttet til Jyske Bank. Felis Danica udstillin-
i3n gav et underskud påt27.000 kr. Regnskabet er påtegnet
. --.,igende bemærkning fra revisorerne:

Revisorerne er enige om, at medlemslisterne fra hoved-
...ubberne skal bekræftes ved underskrift fra klubben ved
:-.,rmanden og et bestyrelsesmedlem, idet disse tillige er bi-
. 'g til regnskabet. Regnskabet godkendt med 22 stemmer.

Budget
Budget blev gennemgået af Kim Brems. Godkendt.

Kontingent
rontingentet blev foreslået uændret - l0 kr. for hovedklub-
: lrs medlemmer og 20 kr. for specialklubbers medlemmer,
: er ikke er medlem af en hovedklub. Codkendt.

ELUSIVES THE BIG EASY
creme han,
extrem USA-import.

Valg af forretningsudvalg
Følgende forretningsudvalgsmedlemmer var på valg og
blev valgt Vibeke Holm Andersen - næstformand, Dorte
Kaae - sekretær, Kim Bremes - kasserer, Flemming Nielsen,
Inge Nord, Kjeld Mathiasen.

Yalg af repræsentanter til
FIFe's generalforsamling
Delegat Aase Nissen.
Rådgiver: Dorte Kaae.

Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Til revisor valgtes: Paul Christensen og Henrik Koldborg.

Til revisiorsuppleanter valgtes: Pia Borg og Flemming
Waldu.

Af indkomne forslag blev følgende vedtaget:
§4 ændres, således af »de resterende 18« ændres til »de re-
sterende«.
a3. ændringsforslag fra RK til §5 stk. 4.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende
i nedenstående indbyrdes orden: Evt. yderligere punk-
ter kan placeres efter FU's ønske:

1. Valg af dirigent.
2. Yalg af stemmetæliere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab.
5. Optagelse af nye klubber.
6. Vedtægtsændringer.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Budget.
9. Indkomne forslag.

OPDRÆT AF PERSERE
i farverne cremg bIå, hvid,
rød, blåtcremg bicolour &
harlekin!

Linda Kærlev
Ahlefeldtsvej 11,

5230 Odense M.
Ttf. 65 9t 62 60.
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Dejlige perserkillinger til salg
- netop nu... !!!
Hankatte til avlstj eneste!
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10. Valg af forretningsudvalg.
Ulige år vælges: formand, vicesekretæ6 samt de for-
retningsudvalgsmedlemmel der er på valg. Lige år
vælges: næstformand, kasserer, sekretær, samt de for-
retningsudvalgsmedlemmer, der er på valg.

11. Valg af repræsentanter til FIFds generalforsamling.
12. Yalg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
13, Eventuelt.
For 22. Vedtaget.

a4. §8. Nationale/internationale udstillinger.
For 22. Vedtaget.

a5. §11.
For 22. Vedtaget.

b. Rettelsertil stambogsføringsreglerne.
For 22. Vedtaget.

c Forslag til skærpelse af registreringsreglerne ,;Endring
vedr. British Sh. og Europe - 2lsv og 28sv, 2lE sv og
28E sv tilføjes unger gruppe H.
Under race i - Perser, Exotic og »var«: Viser en gruppe
B-kat... tilføjes »uendeligt« efter »...denne kat føres i
RIEX«. Under race XVII: »Korthårsafkom efter...«
tilføjes »uendeligt« efter »...stambogsføres i RIEX«.
For 15, undloder 7. Vedtaget.

d. Oprettelse af avlsråd.
For 22. Vedtaget.

Racekattens forslag:
Tilføjelse til stambogsføringsregler: Stamnavnet skal
bruges på samme mådg hver eneste gang man bruger
det. Den første gang, man bruger sit stamnavn, skal
være afgørende for, om man fremover vil benytte det
foran eller efter kaldenavnet.
For 14. Imod 8. Vedtaget.

15. For 22. Vedtoget.

17. Behandles under Colourpointens forslag.

22. Ændringsforslag til FIFe's vedtægter/show rules: Der
skal være mindst 1.25 m mellem burrækkerne
For 22. Vedtaget. Sendes til FIFe.

23. Ændringsforslag til FIFe's vedtægter/show rules: Best
in show kan foregå ved åben votering.
For 15. Imod 7, Vedtaget. Sendes tilFIFe.

Jyraks forslag:
l. For 12. Imod 10. Ikke vedtaget.
2. Trukket.

Daraks forslag:
7. Afskaffelse af reglen vedr. billeder og stamnavn ikke

må forefindes på burene før bedømmelsen.
For 22. Vedtaget. Sendes til FIFe.

Perseren's forslag:
l. Det er ikke tilladt at sælge katte til dyrehandlere, samt

til forsøgsdyr.
For 22. Vedtoget.

A. Forslag til FIFe's generalforsamling 1990.
For 22. Vedtaget. Sendes til FIFe.

B. Tilføjelse til Felis Danica's § 5, punkt l0 ændres til:
Valg af 4 avlsrådsmedlemmer for 3 år.
For 15. Imod 7. Vedtaget.

C. Ændringsforslag til § 10. Avlsradet: Avlsradet består
af 4 personer. Avlsrådet konstituerer sig selv med for-
mand, sekretær og 2 menige medlemmer. Avlsrådet
arbejder efter de i »Regler vedrørende stambogsfø-
ring«, § 5 fastsatte regler.
For 22. Vedtaget.

Ansøgning om optagelse fra SWO som hovedklub.
For 9. Imod 12. Ikke vedtaget.

Referent: Dorte Kaae Dirigent: Richord Pedersen
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Kommentarer til FU's arbejde
og Plenarforsamlingen
I det forløbne år har Felis Danica s arbejde været præget af
fred og ro klubberne imellem. På FU-møderne har der ty-
pisk været punkter på dagsordenen, som sager fra stam-
bogsføreren, koordination af udstillingsdatoer, diverse
uenigheder kattefolk imellem, justeringer af diverse love
og regler.

Under FD er der nu l7 Specialklubber. FU besluttede at
tilrette lovene for SPK mht. udstillingsterminer, således at
der blev klarere regler for afholdelse af hobbyudstillinger.
Bl.a. blev det vedtaget, at en SPK kun kan afholde t hobby-
udstilling pr. år, dog2 hvis flere SPK går sammen. Begrun-
delsen vat at med dette store antal SPK sammenholdt med
de ca. 10-12 intetnationale udstillinger, der afholdes af
hovedklubberne + hovedklubbernes egne hobbyudstillin-
ger, ville det efterhånden blive svært at finde ledige datoer.
Desuden må vi heller ikke lukke øjnene for kattenes vel-
færd - det er meget stressende for kattene at blive udstillet
ofte

Disse ændringer af Specialklubbernes love blev vedtaget
af DARAK's, JYRAK's og R.ACEKATTEN's repræsen-
tanter - ENSTEMMIGT. Perseren havde på dette tidspunkt
observatørstatus i FU.

På Plenarforsamlingen var der en sær, ja nærmest i sce-
nesat dårlig stemning. SPK ønskede, at de var blevet hørt
m.h.t. de allerede vedtagne love - støttet af RACEKAT-
TEN's formand. Et andet punkt, der havde relation til SPK
var SWO's ansøgning om optagelse som selvstændig klub
under FELIS DANICA. SWO blev ikke optaget, idet JY-
RAK, DARAK samt RACEKATTEN's plenarer stemte
NEJ. Dette nej udløste flere indlæg fra de tilstedeværende
SPK samt RACEKAITEN. Her kom det nærmest til at
lyde som om JYRAK og DARAK decideret er imod Spe-
cialklubbernes eksistens. Hertil kan kun siges, at intet kan
være mere forvansket og forkert. JYRAK's holdning er helt
klart den, at formålet med en SPK er, at den skal arbejde
for den specielle races standard og sundhed, og hvem kan
bedre gøre det, end netop en gruppe af engagerede katte-
folk, som ejer og opdrætter denne bestemte race.

At JYRAK stemte nej til SWO's optagelse skyldtes. l) På
vores generalforsamling var der et meget stort flertal for, at
der skulle være min. 100 hoved-medlemmer for at en ny
klub kunne optages. 2) Vi ønsker ikke en omstrukturering
i dansk kattesport, så vi får norske eller svenske tilstande
med 20-30 småklubber - vi har i øjeblikket en meget høj
standard på vores udstillinger, den skal ikke forringes ved,
at vi får mange og små udstillinger. 3) Ved at flere Special-
klubber bliver hovedklubber mister vi disse klubber til at
arbejde for netop deres race, idet de så skal varetage alle ra-
cers interesser.



JYDSI( RACEKÆTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

KERTEMINDEHALLERNE
Enggade 19 - 5300 Kerteminde

1.-2. september 1990
Lørdag dømmes semilanghåf korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH.

Åbent for udstillere:
Lørdag .... kt.07.00-18.00

.... kI.07.00-18.00

.... kr.07.00-09.00
kt. 07.oo - 09.00

Åbent for publikum:
Lørdag
Søndag

Bemærk venligst:
Alle katte skal være i deres bure senest kl. 09.00.

Specia lshow for Rex katte

Søndag
Dyrlægekontrol lørdag .

Dyrlægekontrol søndag

kr. 10.00 - 18.oo
kr. 10.oo - 18.00

,l1 t'
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TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:
Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 Aalborg øst
Tlf.98 15 93 18

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
fredag den 3. august 1990

H u sk f rankeret svarkuvert!

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr. 170,- pr. kat.
Kr. 130,- pr. huskat.
Kr. 200,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 md.).
Kr. 50,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

dømt i enten veteran-, pensionist-, op-
dræts- eller avlsklasse.

Ovenstående udstillingsgebyr skal indbetales til JY-
RAK's postgirokonto 5 06 85 09 til

Elena Neumann,
Fyrparken 364, 6710 Esbjerg V

samtidig med tilmeldingen.

BEM,ERK: NYE PRISER.

DOMMERLISTE:
JYRAK'udstilling den 1. og 2

H. G. Scholer (B)

G, Okkens (D)

H. Kriz (A)
W. Engberts (NL)
S. Engberts (NL)
H. S. Sneum (DK)
ts. Nehammer (DK)
G. Busch-Hoffmann (D)
E. Beintema (NL)
L. Mortensen (DK)
Ml. Rihova (CSSR)

Chefsteward:
Flemming Sneum.
Stewarder er meget velkomne.
Kaae eller chefstewarden.

september 1990.

All round
LH-SLH
LH-SLH
KH-Siam/OKH
KH
SLH- LH
KH
LH
KH-Siam/OKH
LH
LH-Siam/OKH

Meddelelse til Dorte

HJÆLPERE:
Alle er meget velkomne til at give et nap rned både tør,
under og efter udstillingen.

Vi starter fredag kl. 16.00, og der bliver sørget for mad og
drikke til hjælperne fredag og søndag aften.

PRÆMIER:
Præmier modtages med stor glæde. Meddel venligst
dette til vor præmiesekretær:

Micheyl Vinther, Grenåvej 782,1. tv.,
8541 Skødstrup, tlf. 86 99 23 89

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

Praktiske oplysni nger:
Stamtavle, kryptochidattest for hankatte over 10 måneder samt
gyldig vaccinationsattest skal fremvises ved indcheck. Vacci-
nation mod kattesyge skal være foretaget mindst 14 dage og
højest 2 år før udstillingsdagen. Katte fra rabiesramt område
skal være rabiesvaccineret i henhold til gældende regler.

Hunkatte, der ammer, eller hvis drægtighed overstiger 4 uger,
kan ikke udstilles. Killinger født efter 2. juni 1990 kan ikke ud-
stilles.

Burmål: Enkeltbur 75 x 60 x 60 cm
Dobbeltbur 150 x 60 x 60 cm

It/edbring: Burgardiner, tæppe, vandskå|, grusbakke, foder
samt ikke mindst GODT HUMØR. Grus udleveres på udstillin-
gen.

Ønskes f lere katte i samme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
anføres på de respektive tilmeldinger.

Afvises en kat i dyrlægekontrollen, eller såfremt dyrlægen kon-
staterer en hvilken som helst sygdom på katten, vil katten og
andre katte fra samme udstiller blive bortvist omgående.

Hvis der på en kat påvises enten parasitter eller tegn på para-
sitters tilstedeværelse, vil dette ligeledes medføre bortvisning.

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

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

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

Vel mødt i Kertemindehallerne
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Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod forevisning at gyldigt medlemskort!
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Kattens navn:

TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

den 19

KATALOG NR

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Åben (overl0 måneder)
Kaslrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)
Novice (over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 år)
Pensionist (over 10 år)
Kuldklasse (3-4 måneder)
Annonce
Til salg
Ø nsker i nlorm ati on sf o I der
til nye udstillere

Race

Født Han: Hun

1.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

9.
'10.

11.

12.
13.

14.
15,

16.

17.
18.

19.

Opdrætsnr. Farve:

Far'. Opdr. nr.

Mor: Opdr. nr.

Cpdrætter:

Ejer: Telefon

Adresse: Klub:

)ostnr. By:

Antal tidl.
csrtifikater

J ato;

CAC

CAP
CACIB:
CAPIB:

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

Sted: Dommer:

lesten kan føres på bagsiden)

3nskes i bur med: Opdr. nr.

Opdr. nr.: _
..lndertegned€ orklærer hermed at have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samlidig på lro og love, at katton ved tilstedeværetsen på udstil-
1g6n ikke overtræder de tilonhver tid gældond€ FELIS DANICA karantænebeslemmelser vedrørende katt€, der 6r eller har v€Bret inliceret at eller udsat lor

smitsomme sygdomme.

UDFYTDES AT ilffiEtDERENI UBFYTDES AT TIffi EIllEREiI!

(sgenhændig underskrift )

Det bekræftes herved, at

UDFYTDES AT TIIMEIIIERE]II

(katlsns navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udlyldes mad navn og adrasse den I 19

Denne sedde' n*'0"'i,i"3{Jl'"'?i:å;ff::,y,ii":i;:,:i:,'i,"J'!J?i,!;!i.r den er torsvnet med

15

Stambogsnummer:

den I 19



Udstillingskalender:
22/23

29/30

30/

Mexico City MX
Hof/Saale D

(2xl dag)

Eindh. NL (mundikat)
Tiiste I
Skien N
Kuopio SF
lkke fastlagt F
Mantova I
Wernigerode/Harz D

(2xl dag)

Kristiansund N
Ikke fastlagt F
Ikke fastlagt B
Riga
SORø

USSR
DK (l dag)

(RACEKATTEN)

OKTOBER 1990
05/07 Portimao P
06,/07 Rennes F

Lahti SF
Matova I
Ostrava CSSR
Tønsberg N

07 / Grevenmach. L
13/14 København DK (Perseren)

(2 x 1 dag)

Maribor YU
Wettingen CH fiub.)
Karlstad S

Liberec CSSR
14/ Ikke fastlagt NL (Felikat)
20/21 Drammen N

Oberlaa A
Milano I

26/ Laxenb. A (Ovek.)
Essen D
Barcelone E

27,/28 Toulouse F
Lund S

Aovigo I
28/ Leeuwarden NL (Felika0

Laxenb. A (Ovek.)
Guadalajora MX

NOVEMBER I99O
03/04 Helsinki SF

Yverdon CH
Ikke fastlagt N

04/ Glostrup DK (Darak)
Ferrara I

l0lll Amsterdam NL (Felika0
Nantes F
Stockholm S

Estoril P
Bolzano I

JUNI 1990
02/ Joensuu
02103 Ikke fastlagt

Agder
ErbalComo
Mo i Rana

09/10 Frederikstad
Stockholm
Valence
Duisburg

16/17 Tampere
Porto
Pont å Mous.

23/24 Trondheim
Bad Kissing.
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt

JULI I99O
07108 Harstad

Norrtålje
Ikke fastlagt
Haugesund

14/15 Oland
22 Algård

Kaunitz
28129 Stockholm

AUGUST 1990
04/05 Gjøvik N

Goteborg S

1ll12 Oslo N (kill./kastr.)
12/ Jyllinge DK (Darak)
l8l19 Timmerdorf

Hønefoss
25/26 Helsinki

Ltenz

SEPTEMBER I99O
0l/02 Kerteminde DK (Jyrak)

(2 x 1 dag)

Moss N
Bratislava CSSR
Gåvle S

Wodzislav sl. PL
Haguenau F

08/09 Jyvåskylå SF
Alba I
Yvetor F

15/16 Hamar N
Nice F
Skovde S

Imola I
16/ København DK (Swo) (Rk)

(Specialudstilling)

Dordrecht NL (Felikat)

SF
F
N
I

N
N
S

F
D

SF
P
F
N
D
F
S

N
S

F
N
S

N
D
S

X(2
D

dag)

N
SF
A

l7l18 Berlin D
(2 x I das)

F
I

PL
N
B

CH
N
I

DK (Jyrak)

Ikke fastlagt
Brescia
Warsawa

18/ Tiondheim
Eupen

24/25 tsasel
Stavanger
Roma
Esbjerg

DECEMBER 1990
0l/02 Padova I

Celle D
(2 x I dag)

Mast CSSR
02/ Schifflange L
08/09 Tilburg NL (Mundikat)

Le Havre F
Eskilstuna S

Graz A
Madrid E
Poznån PL

15l16 Ikke fastlagt NL (Felikat)
Bergen N
Le Havre F
Ikke fastlagt S

Wels A

JANUAR 1991
12/13 Biel CH

Bruxelles B
Modera I

19/20 lkke fastlagt NL (Felikat)
Ikke fastlagt S

Ikke fastlagt F
Torino I
Linz A

19/ Jessheim N
(Killinge- & kastratshow)

26/27 BadDiirkheim D

FEBRUAR 199I
l0/ København

(Racekatten)
DK

MARTS 1991,
02103 Herlev DK (Jubilæum)

(Darak)

RT
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KLUBINFO

Adresserludl. kluhber

Tyskland Luxemhurg San Marino
1. DEKZV.eV., Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
T1f. 06121300016 eller 0306636395.
Postgirokonto:
F rank furt,/M ain 5 6212 / 607 .

Husk: Betaling skal ske sammen med
,ilmelding. 55 DM pr. kat. 35 DM pr.
iiastrat.
Burmål i Tyskland: 70 x70x 70 cm. In-
gen dobbeltbure

Holland
\IUNDIKAT TOC:
Gerda Tjeerdsma,
Kerkstraat 12,
\L-9649 Gr. Muutendam,
giro 2358697
Pris pr. kat 50,- gylden.

FELIKAT
1 nchr. Tenttoonstellingen
Postbus 272
NL-2280 17G - Rijswijk.
Pris pr. kat47,50 gylden.

Lux Cat Club, Mr. M. Pohl
B. P. 526, L - 2015 Luxemburg.
Tlf. 009 352 37 85 67.
Pris pr. kat 1.000 fb.

Polen
Krzysztof Sobzak
Ul. E. Plater 4/8 M 9
91/748 Lo'dz', Polen
Pris pr. kat $30,-

CSSR
Cesky Svaz Chovatelu
Hermanova 6, CS-17000 Praha 7
Tlf. 2-878397. Pris pr. kat $30,-

Finland

Federazione Sammarinese Feline
Fe.Sa.Fe Strade di Monte Olivo 40
RSM-47031 DOMAGNANq
Tlf .549-900046.

Spanien
Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, l0 C.
28011 Madrid - Tlf. 349 14 64 79 16.

Ungarn
Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
Orszagos Egyesylete
MMOE Postbox 68.
H.1725 BUDAPEST.
Tlf. 526-3711.
Pris pr. kat $30,- eller 55 DM.

Cat Club de Belgique
\,1r. Rossi
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles, Belgique
Trf. 009 3225 lt 25 77
Pris pr. kat 1.000 bfr.

Suomen Rotukissayhdistysten
Keskusliitto SRK
Relanderinaukio I C 23
SF40570 Helsinki
Tlf. 358-0-6849409.

Italien
Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi dAcaja 20
I-I0138 TORINO TO
Tlt. 1t-7495627.
Pris pr. kat 25.000 lire.

Osterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - 6VEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-316423.
Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKO Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien, tlf. 0222-3570493.
Pris pr. kat 390,- os.

Bemærk!
Reglerne om sundhedsattester ved
udstillinger i udlandet ændres til sta-
dighed. Undersøg derfor gennem
dyrlægen, veterinærdirektoratet eller
udstillingssekretæren om, hvilke atte-
ster 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 sendes
penge eller checks m.v. til udstillings-
sekretæren for udland. I øvrigt henvi-
ses til de almindelige regler i post-
loven om, ikke at sende kontante be-
løb i almindelige brevg da der ikke
kan kræves erstatning, hvis brevet
bortkommer. F.L.

17

Østrig

Belgien

Frankrig Jugoslauien

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

Zveza Felinoloskih Drusev Slovenij e

Kraigherjeva 7, YU-63000 Celje
Tlf. 3863-355 50 / 34945.
Pris pr. kat 50 DM.

Schweiz Portugal
Federation Feline Helvetique
\lonsieur Alfred Wittich,
Btintacher 22,
CH 5 626 Hermetschwil-Staffel.
Pris pr. kat 40 sfr.

Clube Portugues de Felinicultura
C. Hartmann Fernandez
R. Joaquin Ereira ll95
P-2750 Cascais
Tlf. 01-2843903.



Specialklubber:
Specialklubben for Russion Blue af 1990
Winnie Egalia Lykkesteen,
Københavnsvej 8, 3550 Slangerup.

Silver Klubben
Ruth Brynnum,
Søndervangen 60, 3460 Birkerød,

DAC
Margit Hærslev,
Lærkevej 6, 3550 Slangerup.

Colourpointen
Winnie Andersen,
Østergade29, Ganløsq 3660 Stenløse.

Norsk Skovkattering
Pia Dannerfeldt,
Kong Dansvej 3, 3600 Frederikssund.

EuroperKlubben
Charlotte Heiberg,
Muslingevej 5, 8250 Egå.

Bicolouren
Elsebeth Mikkelsen,
Albjergparken2T lth., 2660 Brøndby Strand.

Specialklubben for Siamopdrættere
Margit Thomsen,
Skovvejen 13B, 4050 Skibby.

swo
Mogens Østerby,
Klingeskov 13, 5450 Otterup.

SASO
Tina Spendler,
Ballerupvej 61, 3500 Værløse.

Sokoke Klubben,
Tina Larsen,
Thorkildsgade 3 st., 5000 Odense C.

Russian Blue Klubben,
Ann Lis Lund,
Mosebakken 15,2400 København NV.

BB-Klubben,
Lotte Borch,
Skovvænget 25, 3480 Fredensborg.

13MC Klubben,
Evald Gregersen,
Brogade 73, 8850 Bjerringbro.

Den Hellige Birma,
Ole Kiister,
Vognmandsmarken 36, 2100 København Ø.

Lichoc,
Leif Henriksen,
Sulsted Landevej 33, 9380 Vestbjerg.

Foreign White Klubben,
Jørgen Lund,
Helder A116 3, 2791Dragør.

Sølvkatten af 1990,
Ann Friis,
Doktorparken, Ellidshøj, Svenstrup.

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

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

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

nem deres triste katteliv - præget af sult og kulde.

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

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

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

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

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

Dyrefondets pjece.

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

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

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

- At ikke alle naboer og genboer kan lide katte.

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

Colourpoints af Stapris
Killinger avlet på amerikansk, Madame Nu's eng

og holl. linier udbydes lejlighedsvis til solg.

Foto: Ubisl'M'af Stlpris (10 ugcr)

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

Rugvænget 13, Me$by OBS!! Vi gar ind for sikker sex

8981 Spentrup 86 4 13 70 - derfor forlanges en FlP-atest

l8
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Panacur = ormektu
Arled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
I i ngsstad i e r af i ndvold sorm,
fitled Panacur kommer du de skade-
lige voksne arm i forkøbet.

lnformation på apoteket hos dyrlaegen og
hos Hoechst
Panacur købes receptf rit.

Hoechst Danmark A/S
islevdalvej 1 10 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

væsentl ige indvoldsorm.

O let at give - opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og bivirkninger

En ormel«rr = I daglig behandling
i 3 på hinanden følgende dage.

Hoechst @§

l9
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Godkendelse af katterier
og forsvarligt kattehold

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.

Kattegrus
der klumper...

I

2o ks 83 kr.

Nature Cat Dnedl
Kattesand

8 kr.

Enkelt - rent - billigt - hygiejnisk
20 kg

KUN 92 KR.

Il SCIENCE KIS KATTEARTIKLER
Silkeborgvej 516 - Brabrand

Trf. 86 2s 62 86@DIET.
9 kg - kun 300 kr.

D
,

Stedet hvor du køber dine katteartikler!

20

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

Nærmere oplysninger herom får du ved henvendelse til
nærmeste konsulent.

Hvad koster en godkendelse?
De eneste udgifteq 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 hvnrved den samlede udgift de-
les mellem det antal medlemmer, der besøges. - Et besøg
kan komme til at koste omkring 200,00 kr. hvortil kommer
udgiften til en plakette, som kan købes for 95,00 kr.

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

DT

KRecr
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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.
NATU RE-CAT kattegrus har
natu rl ige fordele f remfor
al m i ndel igt katteg rus.

HYGIEJNISK
NATURE-CAT kattegrus
absorberer hu rtigt. 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 kattegrusets
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.

KATTE
GRUS

a

I rtis
1{

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGTOG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

UPORTØR

A/S Garl Fr. Mortensen Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44

21
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tÆSERBREV

Sådan må det ikke være!
På Randers-udstillingen blev jeg hentet af en udstiller. Nu
måtte der gøres noget!

I et dobbeltbur var to katte godt igang med at flå hinan-
den. Rundt omkring buret stod flere og fulgte forfærdet
dette optrin. En tilkaldt steward fik hurtigt kattene skilt ad.
Den ene kat blev sat i et andet bul - nu var der ro.

MEN - Buret hvor kattene havde været sammen i, var
ikke et indbydende syn. Der var ingen gardiner, ingen mad
eller vandskåI, ingen tissebakke, kun en meget lille tæppe lå
på bunden.

Kattene - ja, de var uplejede og bange. Det var mere end
man kunne bære at se på.

Denne henvendelse var kun 6n ud af mange i løbet af
weekenden. Mange henvendelser over mikrofonen til eje-
ren gav intet resultat. Først sidst søndag eftermiddag hen-
vendte en ny udstiller sig hos vores formand som ejer til
kattene

Efter formaning om, hvorledes vi i JYRAK forventer, at
man behandler sine dyr på vore udstillinger, stod udstiller
måbende og forbavset. Man var ikke klar over denne ud-
stillingsetik. Man havde fået at vide af opdrætteren, at det-
te var kotume på en katteudstilling, samt nattevagt. Derfor
mente man ikkg der var grund til at være på udstillingen
før kattene skulle afhentes.

Denne utroligg men desværre sande hændelsg blev ta-
get op på JYRAK's førstkommende bestyrelsesmøde Alle
var enige om, at dette aldrig må forekomme på vore udstil-
linger igen.

DERFOR kære medlemmer, er det vigtigt som opdræt-
terludstiller, - vær behjælpelige Fortæl til jeres evt. killin-
gekøbere lidt om udstillingsregler, hvad de skal have med

o.s.v., lån dem gardiner og andet, såfremt de har lyst til at
prøve at udstille. Personligt har jeg altid et par ekstra gardi-
ner til låns for en førstegangsudstiller, og jeg ved at mange
andre har det samme.

Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget på mødet den 6.
april 1990, at skulle samme situation opstå på vore fremti-
dige udstillinger, og kan ejeren ikke ved gentagne henven-
delser kontaktes, vil katte under sådanne omstændigheder
bliver fjernet fra udstillingshallen og anbragt under rolige-
re og mere tålelige forhold. Ligeledes tages disse katte ud af
bedømmelse

Lykke Nielsen,
medlem øf JYRAK og bestyrelsen

Hvor er verden
forunderlig!
I lilleputstaten Monaco har alle ret til at have dyr i såvel
egen el, lejet bolig. AIIe plejehjemsbeboere har ret til at
tage dyr med på plejehjem - og har de ikke dyr, kan de få et
af staten..... Tænk engang!

ELAM
i farverne'rød-

-blå-blåcreme.

Hanne Haibert
Lindevej 3

DK-4700 Næstved - Danmark
Telf. 53 7216 41
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tÆSERBREV

:_r har for nylig læst bogen »Kattesaga« af Ebba Torsten-
r. Den er fra 1987, så jeg ved ikkg hvor ukendt den er for
'.'sle af jer. Jeg kan på det varmeste anbefale jer at læse

.- ::1.

Selvfølgelig handler den om katte og den er ligeså læse-
.-::dig, som f.eks. »Katte i huset« af Doreen Tovey, hvor
''n ind imellem er ved at omkomme af grin. Denne her er
. ..: ligeså morsom, men den er skrevet på en helt speciel
-.lk og sød måde.
f en handler i store træk om et menneskq der ikke ved ret
:_set om kattq men får det lært, da der pludselig flytter en
. ind i huset, og præger alting med sin hengivne og be-

-,somme personlighed.
3ogen kan købes direkte hos forfatteren, og adressen er:

- '?o Torstenson, Bjergland, Hee, 6950 Ringkøbing.
Prisen er, eller var i 1987, 110,- kr.

Dorte Hagen

Frederik
Før Frederik var venten, venten, venten.
Frederik blev født.
Frederik var nu venten - forventningsfuldt - ventetiden gik
med at strikke sovetæpper til ham.
Frederik var:

- jævnlige telefonsamtaler om, hvordan han voksede
- kodeord for sparsommelighed, der skulle penge til at

købe ham.
Endelig møde med Frederik og som følge af forældres
hemmeligheder - Frederik med hjern.
Endelig min Frederik.
Frederik var dejlige ture til udstillinger.
Skabelsen af nye venskaber.
Hygge derhjemme.
A1tid en interessant tilskuer til alt, hvad man foretog sig.
Frederik var legen »gemmeleg« - kuk-kuk- og han kom.
Frederik var atmosfære.
Frederik VAR - for Frederik ER ikke mere.
Den dag, jeg har gruet for, er oprandt.
Han er nu en masse dejlige minder.

Helle

En kommentar til
Iæserbrevet i nr. 1
fro Else og Steen Christensen
Det er meget muligt at I er skuffet over at Musti fik MG til
den omtalte udstilling, men lad venligst være med at træk-
ke mig så langt ned.

Ja, jeg er den omtalte kastrat, og så vil jeg bare lige have
lov at rette lidt på opfattelsen af mine fejl.

Først og fremmest - orange øjne er absolut ingen fejl,
derfor hedder min farve ogstr 7 /0 og ikke 7.

Mine tabby/tegn var desværre lidt udviskede p.g.a. at jeg
var gået i fæld, men de var der.

Om halefejlen skal lige fortælies, at der ikke er et »hale-
knæk«, men et »nervøst drej« på halen. Min næse - ja, den
er som næser skal være. Som I selv siger, skal vi sølvkatte
ikke være helt uden næser, så min næse er måske lidt stor,
men alligevel passer den fint til mit brede hoved.

Kropsmæssigt ligner jeg nok mest en Bengalsk tiger i
mini format, altså stor og tung.

Og charme, ja, det oser jeg langt væk af, har jeg fået for-
talt.

Nå, men ellers kan jeg fortælle, at jeg har været på 3 an-
dre udstillinger, hvor jeg har fået nøjagtig det samme hver
gang. Og dommerne har også været enige om mine fejl og
mine gode sider.

Jeg syntes, at Musti blev trukket for langt ned til denne
udstilling, men jeg har også fået at vidg at Musti har fået
et langt finere resultat sidenhen. Tillykke med det, og husk
så, at man ikke kan være lige køn i alle menneskers/dom-
mers øjne.

Med venlig hilsen
Light's on Bastian, Silvertabby m. orange øjite

23

((

:-

Hej kattevenner!



STUDIEKREDS.
NYT!

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

Vest, gr. 2:
Vivian Elling Nielsen,
Glistrupvej 17, 6800 Varde.
Tlf.75 224595.

Fredericia, gr. 3:
Magda Valentin,
Gl. Landevej 11, Erritsø,
7000 Fredericia.
Tlf. 75 94 03 7 5.

Aalborg, gr.4:
Helle Thomsen,
Peder Skrams Gade 5, 3. tv.,
9000 Aalborg.
Tlf. 98 1204 59.

Århus, gr. 5:
Dorte Hagen,
Grønningen 8,
Tåstrup, 8410 Rønde
Tlf. 86 36 7t 28.

Fyn, gr. 6:
Poul E. Christiansen,
Helleløkken 2A,
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 10 81.

Frederikshavn, gr. 8:
Norma Hassing,
tærgade 7,
9900 Frederikshavn.
Ttf. 98 42 13 18.

Silkeborg, gr. 9:
Klaus Donneborg,
Gl. Hammelvej 31, Voldby,
8450 Hammel.
Tlf. 86 96 s0 96.

Salling, gr. 11:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslevvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Tlf. 97 57 45 59.

STUDIEKREDS YEST: 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, den22.-6'90 kl. 17,00:
Havefest og afslutning for sommeren.

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

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

GR.2, VESTJYLLAND
har været på banen hos Vivian. Her er der rigtigt hyggeligt
og vi har det rigtig rart sammen - får snakket kat, fisk og
orkideer.

Vi har hørt om kattesygdommem/ Brix fra Vardg og vi
har af Ingrid Clausen set kattehår spundet og strikket. Det
var forøvrigt interessant at se - Ingrid er jo dygtig på mange
felter.

Vi er måske ikke så mange endnu, men til gengæld har vi
det rart sammen' 

E. gn 2
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STUDIEKREDS.NYT!
STUDIEKREDS SALLING
PRAKTISKE TING:
\1ødestedet er Morsø Folkebibliotek, Algadg Nykøbing
\Iors - benyt venligst bagindgangen i smøgen, mellem
ijeldgård Sko og biblioteket. Benyt P-pladsen bag Kjeld-
;ard Sko og Morsø Bank.
\lødetiden er kl. 19 til ca. 23.
\lødedagen er den første ONSDAG i måneden.
f er betales l0 kr. pr. gang pr. person.
IUSK at medbringe kaffg kop og brød.

>iudiekredsen bli'r stadig stØrrg

-ermed velkommen til de nye!

\LLE er meget velkomne til disse aftener,
:, _r så I KKE-medlemmer.
.?.e r t i I ændringer forbeholdes !
'' i glæder os til at se så mange som muligt disse aftener.
. ilmelding helst 3 dage før til studiekredsens kontaktper-
'rner: Conni Ladefoged, tlf. 97 57 41 19

Karen Mette Kristensen, tA. 97 57 45 59

.TUDIEKREDS FYN
:: er den længe ventede og savnet Studiekreds Fyn startet

Første møde blev afholdt tirsdag, den 3. april, og at stu-
-.rkredsen var savnet, viste det første mødg hvor der var
': lrgsmål nok til formand Finn Laursen, som også fortal-
, om foreningens viskq samt kommende udstillinger,
:enlandske og herhjemme.
Studiekredsmødet viste med al ønskelig tydelighed, at

-:: er et stort behov for en velfungerende studiekreds på
. r. Der kommer jo hele tiden nye ting frem, også i katte-

: rrten, og der er jo også nye medlemmer, der kan have be-
:', lor råd og vejledning.
Pa det første møde valgtes Poul Erik Christiansen som
,diekredsleder. Det er ham, der sammen med bestyrel-

:r, har lagt et stort forarbejde for at få studiekredsen op
.tå. Og møder vi talstærkt op fremover, er der ingen tvivl

-..,. at Studiekreds Fyn igen kommer til at blive et sted,
,rr vi kattefolk kommer, lærer nyt, får det hyggeligt sam-

.:n, og bruger vores tid under mere afslappede forhold.
'. her igennem at lære hinanden at kende.

Sa derfor kan jeg kun sige: Kære venner i Jyrak - MØD
P: Finn Thuesen

J \LI./O, HALI,O - KATTEYENNER I JYRAK!
,. så er Studiekreds Fyn startet op igen. Det foregår hver
-':.te tirsdag i måneden på Røsrnus Rssk Skolen, værelse

- Brcendekildevej j0, Odense SV Bellinge (linie 3's ende'
ion).

\B! Studiekredsen i maj måned er flyttet til onsdag, den
- :-iaj, da den første tirsdag denne måned falder l. maj, og

'nge har meddelt, at de derfor ikke kunne komme. Der-
' er er det igen første tirsdag i måneden.
Du skulle gøre som vi andre - rive en dag ud af kalende-

.-. nemlig hver første tirsdag i måneden. Mød op og kom
;d spørgsmål og forslag til din studiekreds om emner til
:mtidige møder.
\Iød op, og lad os få mange belærende, oplysendg hyg-

-:iige timer sammen.
\:el mødt onsdag, den 2. maj kl. 19.00.

Pd gensyn og venlig hilsen
Poul Erik Christiansen, tlf. 65 96 l0 8l

NU KALDER STUDIEKREDS FYN!
PROGRAMMET FOR 1990:
5. juni 1990 kl. 19,00-22,00t
Før ferien-hyggeaften, så vi kan snakke om at lave en hob-
byudstilling i september og finde en dato for den.

Studiekredsens kontaktpersoner: Karen Thuesen og Poul
Erik Christiansen på tlf. 65 96 l0 81.

Rasmus Rask Skolen,
Brændekildevej 30
Odense SV, Bellinge
Linie 3 endestotion.

NB! Medbring selv kaffe og brød. Mød op med et godt
humør!

Ferie - Juli og august! Pd gensYn!

Ret til ændringer forbeholdes!

STUDIEKREDS AALBORG
30. januar havde vi Finn Laursen heroppe for at fortælle
lidt om Jyrak og hvad dertil hører. Det blev gjort på en inte-
ressant måde og kan absolut anbefales til andre studiekred-
SE

Den 29. marts: Havde vi besøg af dyrlæge Ernst Andrea-
sen, Svenstrup Dyreklinik, som fortalte om øjets sygdom-
mg fra yderst til inderst.

16. maj: Besøgte vi Kattens Værns internat i Aalborg,
hvor Vera Lange fortalte lidt om de forhold, de arbejder
under. Derefter var der besigtigelse af de mange skønne
katte - den ene dejligere end den anden.

Fugleforeningen i Aars har bebudet en udstilling 20.-21.
oktober 1990, hvor vi kan komme med katte Hvis der er
nogen som allerede nu ved, at de vil være interesserede i at
deltagg må I gerne henvende jer.

God sommer til qlle to- og firbenede!
Helle Thomsen

STUDIEKREDS ÅNUUS
Som meddelt i nr. l/90 har Lise Damsgaard meldt sig ud af
JYRAK, og dermed trukket sig som studiekredsleder.

Studiekredsen har nu valgt ny studiekredsleder, nemlig:
Dorte Hagen, Grønningen 8, 8410 Røndg tlf. 86 36 71 28.

Det tidligere udsendte program følges uændret.
Vi byder Dorte Hagen velkommen i arbejdet. FL.
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Hill's Science Diet@ er et afbalanceret fuld-
foder, der indeholder alt det, din kat har brug
for i det daglige for at leve sundt og ernærings-
rigtigt.
Science Diet til katte omfatter 2 special-
produkter - Feline Growth og Feline
Maintenance.

Science Diet er et af verdens førende fuld-
foderprodukter og underlagt en streng
kvalitetskontrol, fra råvare til færdigprodukt.
Science Diet sælges kun igennem dyrlægen.
Kontakt din dyrlæge og få mere at
om foderet, der følger
din ven hele livet...

)

ooc
Feline Growth er et komplet fuldfoder til
katte i voksealderen og til diegivende katte.
Feline Maintenance er fuldfoderet til den
voksne kat. På grund af den værdifulde og
videnskabeligt udviklede næringsbalance i
Science Diet, skal Feline Growth og Feline
Maintenance ikke suppleres med andet foder,
vitaminer eller mineraler. En skål frisk vand
er nok.

e
SU liv på
zretterma

SCIENCE DIET
Dyrlægens egen Fuldkost

HiII§
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U DSTI t tI N G S R ES U TTATE R
RANDERS

Nr. 270
KULD

I'r . 265
APDRIT

Nr.278
BIS

Nr.325
wx
Nr. 306
KASTRAT

Ur. 356
KASTRAT

Nr. 315
UNGDYR

Nr. 366
KILLING

Nr. 379
AVL

Nr, 380
OPDRÆT

- Ottobrøker's Kuld
S. & A.AxeTsen

- af Kongshøj
Ejer: G. & K. Hansen

BEST OF BEST 1

Best in Show - Semilanghår

,\r. 453

. 179

:-. 44

BEST OF BEST 2
- )'Ming See-Nuan, 13c SP

E-ier: Susanne Scblager

BEST OF BEST 3
- Charmos af Taperije, 3

Ejer: ETsa Knakkergård

BEST OF BEST 4

- ChandeTle Cherokee of Badfinger, 23a
Ejer: T,& It, SpendTer

- Geisha von Leerbeck, 13
Ejer: Linda Lerbeck

- GaTapagos Ranbo, l2aH cr, Itan
Ejer: Maja Skjødt Petersen

- IsobeT de La Va7, l3b SP, hun
Ejer : Susanne [!.Christensen

- Chant Dar tJnte's Lady Caroline, l0
Ejer: Enilie llørstrup

- Kongshøj's Bingo, 12
Ejer: Jesper Johansen

- Ch. Ilaster Frank v.Goldregen, 12a H
Ejcr: Jette VaLentin

- )'Ming See-Nuan' 13c SP

Ejer: Susanne SchTager

- Tucana's Arthie Boy, 13MC A

Ejer: Mona Mortensen

- P,/hite Night's FeTis Jubatus, 13NF B, hun
Ejer: K. & A. Agerbæk

- Tucana's Augustini, 13MC B, han
Ejer: ltona Mortensen

- Charani Aux Pattes petites, 13 S0
Ejer: Martina Paschke

- RockTand's Bogart, 13MC B

Ejer: Margit Bekhøj

- Hevengift Lord A77eu7uia, 13BA LP
Ejer: Rita Henriksen

- LøvehuTen
Ejer: Rita Henriksen

Best in Show - Korthår
- ChandeTTe Cherokee of Badfinger, 23a

Ejer: T. & F, SpendTer

- Pencena Ebony, 27
Ejer: Mia Christiernson

- Cassanova Pyrros af Peradeniya' 23, han
Ejer: E11en Bach Lønbæk

- Maya Mo17y, 3755, hun
Ejer: D.ReindaT & C.Daughjerg

- Aurifer's Kandy Cain, 23a
Ejert T. & F. Spendler

- Torpedo Twiggy of Stenius, 27
Ejer: Steen ilieisen

- GarfieTd of Akis, 15
Ejer: Il . & K. Ande-rsen

- Dunvaid's blue llichaeTa, 27a
Ejer: Y. & E. Larsen

- Punica's Abyssinier-ku7d
Ejer: (ll1a Lohnan Jensen

- KTivager
Ejer: Aase & OJe Klivager

Nr. 533
BIS

Nr. 549
BAX

Nr. 559
KASTRAT

- AngeTica's tlhite Gipsy, 35
Ejer: llona & Jørgen Lund

- TanhoTt'Frøbid, 29e
Anne Margrethe llansen

- New Look Sphinx, 29CH Tb sp' l)an
Ejer: Rikke FoTdager

- Onapronise Shining ExampTe, 295-Sv TB sp
Ejer: He77e PouTsen

- Sphinx Rendez-Vous, 29CH TB tig
Ejer: Susanne Pedersen

- Christiane af FredensTund, 295 tb sp
Ejer: Ann-Tina Lykke Nielsen Zj

Nr. 561
UNGDYR

Nr. 554
KILLING
Nr. 565
VETERAN

:r. ,489

;r . ,i93

Nr, 453
B]S

Nr. 460
B0x

Nr. 444
KAS'1'RAT

Nr. 418
KAS']'RAT

Nr, 455
UNGDYR

Nr. 468
KII.LING

Nr, 504
VETERAN

Nr, 508
PLNSION IST

- AngeTica's White Gipsy, j5
E jer: M.& J . Luntl

Bedste huskatte
- Nick' han

E jer: T.l.lrandt & M.Bundgaarcl

- Bonnie' ltuii
E jer: Cani17a Christensen

Miss Randers
- Sander v. it Kt'obbeguod, )6 lttch

[i jer: Anne I,largrethe Hansen

Best in Show - langhår
- Charnos af Taperije, j

Ejer: Elsa Knakkergård
r, 44

Nr . 511
KULD

Nr. 503
OPDRÆT

3IS
)ir. 179

Best in Show- Siaml0KH
r. 174
,.1STRA'T

';r. 199
i..{sTR/7
',;' . 99
.iirlrIfi

t)1

J, iLLING

..268
: iERIN



9(tleåer lra Rottuc.
HeIIig birma:
Sofie's Leonora Christine
Ejer: Hanne Sofie &

Flemming Sneum

SorreI abyssinier:
Marica's Yannick
Ej er: Margit HærsIev
28

Huskat:
Bonnie
Ejer: Camilla Christensett



Rødtabby europ6:
Bøgel_und's AlfEjer: Susanne Jensen

Hvid perser med
Pgrt ing's NicoIe
EJ er: Jeannå B.

Burmeser-kuld:
Ebony's
Ejer: Margit Høgh

b1å Øj ne :

Pedersen

Christen-
sen

29



Norsk skovkat:
Flatland's Bjørstierne
Ejer: Leer Nordbø & Madsen

Golden
GoIden
Ej er:

shadded perser:
Butterfly of Greystoke

A. & P. Loft

S j-lver spotted 0KH:
0napromise Shlning ExamPle
Ej er: HelIe Poulsen

30



SøVNIG SøNDAG

Huskat:
Smokey
Ejer: Michael Christensen

:.-l-d tl'arvet abyssinier :

lassanova Pyrros af
reradeniya
:;er: ElIen Bach Lønbæk

liunmasket sokoke:
yakumosana Na Gedi

:;er: Tina Larsen

'å Jeg stille
: lØrgsmåI hr.

Dem et
sokoke ?

Er det spændende at
være udstillet?

...!!!!!

Fotos: Anne Merete Ebbesen
3l
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Fedtstoffer:
inrleholder flerumapl-
tecle. Fecltsyrer.
Nødvendige for al
sil<re sundl-red og
smuk pels.

Kulhydrater:
en vigtig kilde til
energi.

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

I(attens Godbidder er
fremstillet af sunde, fri-
ske dansl<e råvarer. Rå-
varerne er l«ontrolleret
af darrsl<e dyrlæger og
sammet'lsat i rretop de

indbyrdes forhold, der
sikrer din kat en sund op-
vækst og et godt voksent
liv.
Kattens Godbidder er
dansk fremstillede og

arniner:
A,B,d og C -er a[ be-
lyrhring for blarrdt
andet væl<st, nerver
knogler og syn.

Mineraler:
især kalk og [os[or,
er vigtige »byggeele-
menler« i taerrder og
knogler.

Fibre:
sikrer en sund optag-
else a[ løden.

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 nll.

- sikkerhed for sundhed
JJ



Ghampiongalleriet

Chamoionqalleriet
Ønsker du' din kali udstillingsresul-
tater og titel offentliggjort i bladet,
skal du udfylde kuponen og ved-
lægge et foto af katten.
Begge dele lægges i en kuvert og sen-
des til Inge Lise Laursen,

Rådhusgade 52,
8300 Odder.

Optagelsen er gratis.
Ønskes foto retur, vedlæg frankeret
svarkuvert.

Int. Pr. Kalewa af Pegu Yoma
Fødti 23.-9.-77
Farve: Brun kastrat burmeser, 27
Opd.: Sterna Gilbe
Ejer: Sterna Gilbe

STED. DATO RESIII,TAT

Krusaa, 12. juni 88 . . .

Hørsholm, 4. nou 89. .

Hamborg, 25. marts 90

CACIP
CACiP
CACIP, Non - lnt. Pr

Ch. Galapagos'Gandy
Født 18.-7.-84
Farve: Blåcreme
Opd.: Gitte Bundgaard
Ejer: Helle Thomsen

STED - DAIO RDSULTAT
Nørrebrohallen, marts 86
Sønderborg, maj 86.....
Aars, 89.

CAC
CAC
CAC, Bio, Champion

RESULTAT

Ch. Waldu's Anise
Fødti 21.-4.-89
Farve: Blå-hvid, 12a bl
Opd.: Britta og Flemming Waldu
Ejer: Britta og Flemming Waldu

STED. DATO
Breda 1990
Hamborg, 24.-25. marts 90
Randers, 3ll3-ll4 90.....

CAC
CAC
CAC, Champion

Kupon til Championgalleriet

STED. DATO OPNÅET RESULTAT

Kattens titel:

Kattens navn:

Født, den:

Racq farve og opdr. nr.:

Ejer:

Ch. Napora's Sweet Honey
Fødil 31.-5.-85
Farve: Hvid odd-eyed perser
opd.:
Ejer: Vivian Nielsen

STED - DAIO RESIIITAT
Sønderborg,4. maj 86
Herning, 22. marts 87

Aars, 26. nov. 89 ....

CAC
CAC, Biq Nom Bis.
CAC

I
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nt. Ch. Titirangi's Camea
::: 30.-9.-87
r e: Cornish Rex, sort

Elena Neumann
Elena Neumann

STED - DAIO REST]LTAT

CACIB. Nom.
CACIB
CACIB, Int. Ch.

h. Monrad de La Val
rt: 3.-5.-89
.c: Lillamasket l3bLP
-.: Inge Lise Laursen
, . Pia Rasmussen

STI]I). DATo

4 11. marts 90
iers, 31. mæts 90
:rg 16. april 90 .

RESULTAT

CAC
CAC
CAC, Champion

,r. Int. Ch. Boline af Hajeka
. 17 .-11.-87

:: Britich korthår, blå
," : Karen Jeppesen

Karen Jeppesen

STED. DAIO RESUIIAT
-rln, ,1.-5. nov 89. . .

-::t, 18.19. nov 89..
15.-26. nov 89 .....
gedam, 17. dec. 89. .

- rrg, 24.-25. marts 90
::r. 31/3 - 1/490....

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

I Ch. Guldhammer's Gina
I prdt, 23.-3.-89

I Furu., 12 B, Blåtortie-hvid
Opd.: Åse Guldhammer
Ejer: Gurli Krøldrup

STED. DAIO RESUITAT

]ejle, 2.-3. sept. 89......
Arhus, 6. jan. 90 .. . . . . .

Brøndby, ll. feb. 90 .... .

Arhus, 21. april 90......
Miinchen, 28.-29. april 90

EX. 1, killing
EX. l, Biq ungdyr
CAC, Biq Nom.
CAC, BiO
CAC

Int. Ch. Blue Dusty af Lady Fair
FødL 1.-5.-88
Farve: 3
Opd.: Lise-Lotte Poulsen
Ejer: Lise-Lotte Poulsen

STED - DAI[) RESULTAT

Aars,25.-26. nov. 89 . . .

Brøndby, ll. feb. 90 . . . .

Szczecin, l?.-18. marts 90

CACIB
C,dCIB
CACIB, BiO

Gr. Int. Ch. Titirangi's Domino
Født 20.-10.-87
Farve: Cornish Rex, sort, opd. 33

Opd.: ElenaNeumann
Ejer: Elena Neumann

STED. DAr{) RESUUTAT

Vejle 1989 .. ..
Aars 1989 .. ..
Hamborg 1990
Breda 1990 ...
Randers 1990
Miinchen 1990

CAGCIB, Bio, Bis, Bob
CAGCIB, Nom
CAGCIB
CAGCIB, Bio, Bis
CAGCIB, Bio, Nom.
CAGCIB, Bio, Nom,
Grand Int. Ch.

Ch. Lærke af Hajeka
Født 30.{0.-88
Farve: British Shorthair, 16

Opd.: Karen Jeppesen
Ejer: Elna Sørensen

STED - DANO RESULTAT

Aars,25.-26. nou 89 ..
Randers. 3ll3 - l/4 90.
Odense 21.-22. april 90

CAC
CAC
CAC

Ch. Miss Soffy Galapagos
Født:
Farve:
opd.:
Ejer:

STED. DANO RESULIAI
Herning 1987
Aars 1989 ..
Århus 1990 .

CAC
CAC, BiO
CAC, Champion

Int. Ch. Majse de La Val
Født 3.-5.-89
Farve: Lillamasket Colourpoint
Opd.: Ingelise Laursen
Ejer: Ingelise Laursen

STED - DAI1O RESULTAT

Randers 1990
Almere 1990 .

Miinchen 1990

CACIB, BiO
CACIB
CACIB, Int. Ch.

35
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Int. Ch. Adonis de Monique
Født 6.-7.-88
Farve: 12a cr
Opd.: Monica Busk
Ejer: Monica Busk

STED. DAIO RESULTAT

Hamm, 20. aug. 89 .. . . . .

2.-3. sept. 89 ............
Hørsholm, 5. nov. 89. . . . .

Aars, 25.-26. nov 89 .....
Arhus,6. jan.90 .. .. ....
Hamborg, 24.-25. marts 90

CAC, Bio-total
CAC. Bio-total
CAC, Champion
CACIB
CACIB, Bio
CACIB, lnt. Champion

Int. Ch. Kongshøj's Red Flame
Født:
Farve: Rød 4.
Opd.: Grete Hansen
Ejer: Margit Madsen og Karsten Stæhr

RESULTATSTED - DANO

Bogensq 2. april 89 . .

Holstebro, 16. april 89
Esslingen, ll. nov 89.

CACllB, Bio, Nom Ilis,
BIS. BOB I

CACl.t Bio, Nom Uis
CACIB

RESULIAT
CAC
CAC
CAC, Nom.

D-Moonstreet's Tabby Boy
Race: Balineser, I3BAIb.BP
Farve: Bluetabby-point
Opd.: Jutta Senkbeil
Ejer: P. + M. Vinther

Beverwijk, NL, 13. maj 90
Emden, D, 19.-20. maj 90

STED - DATO
Odense, 22. april 90

Int. Ch. Sarastro Para Mi
Født:
Farve: 13 b SP
Opd.: Georg Jeppesen
Ejer: Georg Jeppesen

STED. DATO RESUUIAT

Vejlg 3. sept. 89 . . .

Aars, 25.-26. nov. 89
Brcda,1990.......

CACIB
CACIB
CACIB, Bio, int. Ch.

Gr. Int. Ch. Kongshøj's Sweetheart
Født:
Farve:12 a.
Opd.: Grete Hansen
Ejer: Margit Madsen og Karsten Stæhr

STED - DAIO RESI-ILTAT

Zwolle, 12. feb. 89 ...
Bogensg 2. april 89 . .

Holstebro, 14. april 89
Esslingen, 11. nov. 89.
Breda, 11. marts 90 ..
Randers, 31. marts 90

CAGCIB
CAGCIB, Bio
CAGClB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

PR. Løvehulens Prysille
Yødt:
Farve:
Opd.: Rita Henriksen
Ejer: Georg Jeppesen

STED - DATO RESULTAT

Aars. 25. 26. nov. 89

Århus, 7. jan. 90 .. ..
Randers. 31/3 - l/4 90

CAP, Nom.
CAP
CAP

Calle de Moniqu (kaldet Gino)
FødL 18.-7.-87
Farve: 2 a
Opd.: Monika Busk
Ejer: Irene Schmøkel

STED - DATO

A.ars,25.-26. nov. 89 ... ..
Arhus, 6. jan. 90 .. .. ....
Hamborg, 24.-25. marts 90

CACIB, Bio, Nom.
CACIB, Biq Nom.
CACIB

Int. Ch. Guldhammer's Cindy
Fødr l.-3.-88
Farve: 12. Tortie/hvid
Opd.: Åse Guldhammer
Ejer: Inger Jørgensen

STED - DATIO RESULTAT

Herleu 5. marts 89..
Valby, 3.-4. juli 89 , ,

Hamm, 20. aug. 89
Vejle 2.-3. sept. 89 ..
Kerkradg 17. sept. 89
Arhus, 6.-7. jan. 90

CAC, Bio, total
CAC, nom.
CAC, Champion
CACIB, BiO
CACIB, Bio total
CACIB, Bio total

Int. Ch. Chanoucco V. Brettachtal
Fødr 10.-7.-86
Farve: l0 ss

opd.:
Ejer: Annemarie og Per Loft

STED - DATO RESULTAT

Aars, 25.-26. nov. 89 .....
Århus, 6.-7. jan. 90 .. . . . .

Hamborg, 24.-25. marts 90

CACIB, tsiO

CAC]IB, BiO
CACIB
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Gr. Int. Ch. Mefisto
M. Au. Fagervoll
Født:
Farve: 12 a. Bl.
Opd.: Mette Drolsum
Ejer: Bodil og Mogens Schou

STED - DATO RESUIJIAT

.A.ars, 3.4. dec 88........
Zwolls NL, 12. feb. 89 . . .

Herlev, 5. marts 89.......
Bogense, l.-2. april 89 . . . .

Holstebro, 16. april 89. . . .

Hamborg, 24.-25. matts 90

CAGCIB
CAGCIB, Biq Nom.
CAGCIB, Bio
CAGCIB, BiO
CAGCIB
CAGCIB, Gr. Int. Ch.

Resultatliste for Felis f)anica's
fbp 10 lister 89/90:
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JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer

Klub:

Ttf.:

PARR I N G S-AN IVI E LD E LS E

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

119 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse:

den I 19

Hankatteejerens underskrift

STA IVI TAV LE R E KV I S I T I O N
Udfyldes af hunkatteejeren og indsendes til hunkatteejerens klub's stambogssekretariat snarest efter kuldets
og senest 1 år efter fødslen.

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Hunkatteejerens navn: Klub:

Hunkatteejerens adresse: Ttf

den I

Han HunOpdrætsnr. Farve Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8

38

H unkatteejerens underskrift
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KtUB.INFO

JYRAK's konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillinger, forberedelse etc,
fodring, kattefødsler, pelspleje el-
ler lignende kan du henvende sig til
klubbens nedenstående konsulen-
ter, der gerne hjælper alle med rad
og vejledning.
Klubbens konsulenter kan mod et
mindre gebyr på kr. 50,-, efter nær-
mere aftale aflægge dig et besøg.
Sygdomsproblemer henvises til din
dyrlæge

Inge-Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l, Hestehavq
6400 Sønderborg.
Tlf.74 4294 56

Grethe Hansen,
Fyrkilpevej ll2, st.th.
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 t5 92 s2

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

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
8800 Frederikshavn.
Tlf. 98 42 05 tO

Vivian Elling Nielsen,
Glistrupvej 17,

6800 Varde
TIf. 75 22 4s 9s

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

Lister
ao

Jeg pa
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 bureng som foregår ved højtryksrensning inden hver ibrug-
tagning, som dækker såvel internationale som hobbyudstillinger. Af-
og pålæsning af lastbil ved transport til og fra udstillinger og naturlig-
vis også opstilling og nedtagning på udstillingsstedet.

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

Kontakt venligst:
Burudvalgsformand, Knud Kronvang - tlf. 85 25 62 86.

I

I{YHED!
NYHED!
NYHED!
FIFe News, et længe ventet
maga§in er hu 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.

B1adet kan mod bestilling
købes gennem klubben.
- Pris: 40,- kr. pr. nummer.

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

JYRAK har 3 kontaktpersoner, der
ganske gratis foretager dette formid-
lingsarbejde for medlemmerne.
I Nordjylland kan man henvende sig
til Yvonne Larsen

Kornelparken 146
Grindsted
9310 Vodskov
Tlf. 98 28 63 41.

I Midtjylland kan man henvende sig til:
Inge Lise Laursen
Rådhusgade 52
8300 Odder
Ttf. 86 s6 09 69

På Fyn kan man henvende sig til:

Martina Elian
Vognsbjergvej ll
5935 Bagenkop
Ttt. 62 56 t2 24.

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

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

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

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

LL

STAMNAVN

Registrering af stamnavn sker ved
fremsendelse af mindst 3 forslag til
stambogssekretæren:

Karen-Marie Petersen
Sønderballevej 24
Genner Strand
6200 Aabenraa
Ttf.74 69 85 5l
der videresender ansøgningen til
FIFe gennem Felis Danica. Det regi-
strerede stamnavn bliver opdrætte-
rens personlige ejendom og vil ikke
kunne bruges af andre end ens nær-
meste familie i 20 år efter ens død.
Pris for stamnavn er kr. 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.

AKTUELTE PRISER
incl. moms.
Stamtavler0- 3mdr.
Stamtavler3- OmOr...
Stamtavler6-12mdr...
Stamtavlekopi l) ...... .

Ombytningsstamtavle. . .

Ændring af hanlhun . . .

Adm.farveændring....
AIle rettelser (ejers skyld)
Tiansfer
Titelpåføring (aner 2). . .

Autorisation af hankat 3)
Killingeliste pr. md. . .

Reg.bevis0- 3mdr...
Reg.bevis0- 3mdr...
Reg.bevis0- 3mdr...
5. generations stamtavle
(eks. export)
S tamnavn (forudbeøles)
Ombytning af omslag

350,00
.....350,00

50,00

o

-\'

Ammeformidling
. \(
'l{ \§

§

ltl

,l

Jyrak's killingeliste

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

95,00
50,00
25,00
25,00
75,00
25,00
70,00
50,00
65,00
90,00

. . .. 115,00

I

Al henvendelse vedrørende tilmeldin-
ger til killingelisten bedes rettet til:

Inge Lise Laursen,
Rådhusgade 52
8300 Odder
Tlf. 86 56 09 69

Giro 8 73 77 03.

Tilmeldingsgebyr udgør kr. 50,- pr. må-
ned, uanset hvor mange kuld der til-
meldes samtidig i den pågældende må-
ned.

Tilmeldingsfrist: 25. i måneden.

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM...

EKSPEDITIONSBEGYR:
Med virkning fra l. juni 1990 pålægges
et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00, samt
portotakst. UANSET FORUDBETA-
LING!

Posttakst pr. dato:
l- 4stamtavler....
5-12stamtavler....

13 -24 stamtavler....
over 24 stamtavler . . .

4,7 5

Opkrævningsgebyr

Forudbetaling:
Betaling sker til stambogssekretæren
ler klubbens kasserer. Ved betaling
klubbens kasserer, SKAL kopi af
ring for evt. ydelser medfølge
ning til stambogssekretæren.
Uanset forudbetaling opkræves
ditionsgebyr og porto.

Stambogssekrstariat
:-l

:

EL
:

: _:

JYRAK'S
stambogssekretariat
er opdelt således:

40

Langhår:
Karen-Marie Petersen,
Sønderballevej 24,
Genner Strand, 6200 Aabenra.
Ttf.74 69 85 51.

Semilanghår, korthår
og siam/orientaler:
L.ykke Nielsen,
Amoseparken 68,
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 84 87.

U

U

U

U



STAMTAVTEKOPI GRATIS KOKARDE UDSTITLING, INDTAND
Hvis din stamtavle bortkommer, kan
du bestille en kopistamtavlg som lig-
ger hos stambogsføreren i 3 mdr. efter
anmodningen.

TITELPÅFøRINGEB
Bemærk venligst Mange trol at når en
opnået titel er meddelt og registreret hos
Felis Danica's stambogsfører, så vil
denne titel automatisk blive påført alt,
som vedrører denne kat. Dette er kun
tilfældet for afkommet der fødes efter
den opnåede titel, og katten er farlmor.
Titler for generationer føl skal indsen-
des til ana-påføring mod betaling.

Husk inden der bestilles stamtavler,
at checke fars/mors stamtavler for op-
nåede titleS og indsend disse til registre-
ring INDEN stamtavlerekvirering, såle-
des at afkommet herefter vil få titlen på-
ført automatisk.

Registrering hos Felis Danica's stam-
bogsfører, af egen kats opnået titel,
foregår gennem stambogssekretæren
ved indsendelse af stamtavle, samt op-
nåede certifikater. Registreringen er
gratis. Ønsker man titlen påført stam-
tavlen, skal skriftlig anmodning til
stambogssekretæren medsendes.

OBS! OBS! OBS!
Det er ikke tilladt at man selv tilføjer el-
ler påfører noget i en stamtavle - Gør
man d6t, risikerer man annullering af
stamtavlen.

AVLSHANNER

En hankat kan autoriseres som
»Avlshan« efter indsendelse af
kryptorchidattest samt bevis på, at
der foreligger et kuld efter ham.
Autorisationen udstedes af stam-
bogssekretæren. Kun autoriserede
avlshanner kan annonceres i Hvæs-
sebrættet under rubrikken )iTil
Avlstjeneste«.

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

HUSK:
).1år din hankat bliver far til sit første
.tuld, at meddele en kryptorchiattest
rår du sØger om stamtavlg også selvom
lu ikke ønsker ham autoriseret.

Ejerskifte I Annullering
Ejerskifte af - og annullering af stam-
avle foretages gratis af stambogssekre-
:æren.

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/premier, er du også beret-
tiget til en meget flot FlFe-kokardg
som dog koster kr. 150,-. Alle disse
kokarder køber Felis Danica hos
FIFe til ca. kr. 150,- pr. stk. Hvis du i
stedet for at få en international ko-
karde gratis ønsker at få en Grand el-
ler Europa kokardg er du velkom-
men til at vente med at bestille den,
indtil din kat opnår denne titel.

Fremgangsmåden er følgende:
Når din kat har opnået en titel, tager
du en kopi af de relevante certifikater
og sender dem til stambogssekretæ-
ren. Få evt. samtidig påført kattens
titel på stamtavlen. Du vil herefter
modtage din kokarde. Der kan være
ventetid, idet den skal bestilles hos
FIFe. Herfra sendes den tii 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.

Hvæssehrættet
OBS! OBS! OBS! Alt materiale til
Hvæssebrættet bedes maskinskrerret
eller tydeligt tekstet.

Tilmeldingsblanket rekvireres hos ar-
rangerende klubs udstillingssekretær:

JYRAK:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5

9220 Aalborg
Tlf. 98 15 93 18

DARAK:
Winnie Andersen
Østergade29
3660 Stenløse
Tlf. 42 t8 46 29

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen
Vildtbanestien 15, l. th.
2635 Ishøj
Ttf. 42 73 36 3t

PERSEREN:
Mette Foldager
Stormgade 65 A
6700 Esbjerg
Tlf. 75 t3 25 73

Tilmelding til udstillinger sker til egen
klubs udstillingssekretær:

Udstillingsbegyr incl. moms
Pr.kat .....170,00kr.
Pr. huskat . . 130,00 kr.
Kuld.. .....200,00kr.
Veteranl).... 50,00kr.
AvTOpdræt 50,00 kr.

Udstilles i Veteran-klassen, samtidig
med anden klasse, betales ekstra kr. 50,-.
Udstilles kun i Veteranklassen betales
almindeligt gebyr kr. 170,00.

BEMÆRK: Gebyr indbetales til
arrangerende klubs kasserer før
udstilling!

I
IC. Bellamis' Juanita (32a).

4l
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IMPORT IEXPORT
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IMPORT FRA VESTTYSKLAND:
Sweet Sugar Candy 13EX
Race: Exotic Shorthair.
Far: New-Down Teddy Bear 3EX.
Mor: Ch. Maggie of Flintstone l3EX.
Opdrætter: H. Lacheta.
Ejer: Karl-Heinz Bartel.

EKSPORT FRA VESTTYSKLAND:
Micheyl's Aslan l3BASP.
Seal-point balineser.
Far: Euro Champion Balimoor Bandito 13BATbBP.
Mor: Int. Champion Seraya's Chanel' l3BASP.
Opdrætter: Micheyl Vinther.
Ejer: Andrea Weber, BRD.

IMPORT FRA VESTTYSKLAND:
»Elvira von Gertenweg« (Elliz).
Blåmasket Balineser.
Opdrætter: Inge Jarm.
Ejer: Dorte Hagen.

IMPORT FRA VESTTYSKLAND:
Robin V. Namsong, 1.7

Opdrætter: Heide Parsckik, Vesttyskland.
Ejer: Sterna Gilbe

EXPORT, VESTTYSKLAND:
Pagu Yoma's creme Velox, 27 F
Født 1/8-89.
Ejer: Heide Parsckik, Vesttyskland.
Opdrætter: Sterna Gilbe

)
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Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

Flubenol vet. er

a

Flubenol vet. PASTA fås i doseringssprøjte,
der gør det let at give katten den rigtige
dosis. Pastamidlet kan enten sprøjtes
i munden, på maden eller på poten.

JANSSENPHARMA {s
T|t.42 81 10 44

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel
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Dyrlægehrevkasse

Eosinofilt granulom

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 Aase Klivager

RESSEMEDDELELSE

Ay dyrlæge Gert Jarn Pedersen, Brenderup

Dette er en ikke helt sjælden hudlidelse hos kat, hunden
udvikler derimod meget sjældent eosinofilt granulom.
Sygdommen ses hos alle katterace! uanset alder. Der er
dog en vis tilbøjelighed til, at hunkatte oftere end hankatte
udvikler sygdommen.

Arsag
Arsagen til sygdommen er ikke kendt, der er dog meget
der tyder på, at der er tale om en overfølsomhedsreaktion.
1. Lidelsen ses således ofte hos katte med påvist loppeal-

lergi, inhalationsallergi eller foderallergi.
2. Der synes at være en vis sæsonvariation i lidelsen hos

enkelte katte
3. Der ses ofte spontan selvhelbredelse hvis katten flyttes

til nye omgivelser.
4. God effekt af medicin der bruges til allergibehandling.

Symptomer
Ved eosinofilt granulom udvikles der flade lyserøde let
skinnende fortykkelser; hvis sårene er placeret på huden,
ses der hårtab. Forandringerne kan udvikles på læber, i
mundslimhinden og på huden. Sårene kan være cirkulære
eller linære. I langt de fleste tilfælde er forandringerne pla-
ceret på overlæben eller i svælget, i disse tilfælde kan der
udvikles appetitmangel.

Diagnose
Diagnosen stilles hos dyrlægen ved en klinisk undersøgel-
se, samt ved at udelukke en lang række andre lidelser, her-
under foretages der ofte en leucosetest.

Behandling
Der er forsøgt mange behandlingsmetoder, binyrebark-
hormoner, andre hormonbehandlinger (Progesteron), la-
serbehandling, bestråling og kirurgisk fjernelse af såret.
Bedste resultat opnås ved behandling med langttidsvirken-
de binyrebarkhormoner.

Er der mistanke om allergi, bør man forsøge at findeå
årsagen, for derefter at fjerne allergenet fra kattens omgi-
velser.

Det er vigtigt at få lidelsen behandlet, idet sårene kan ud-
vikles til ondartede kræftknuder.

Forebyggelse
Det er vigtigt med en god loppebekæmpelsg idet der er
konstateret sammenhæng mellem loppeallergi og eosino-
filt granulom.

Forsikring
Det at have kat er en dejlig fornøjelse Men skulle katten
blive syg eller kornme til skadg kan det også blive en dyr
fornøjelse Det er muligt at få katten forsikret i en kattesy-
gekasse Kontakt dyrlæge eller forsikringsselskab for nær-
mere oplysning.

o
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Hermed forslag til:

Dyrlægebrevkasse!

Støtte til forskning!
Internationalt stipendier nu også på Den Kongelige
Veterinær - og Landbohøjskole i København.

Den Kongelige Veterinær - og Landbohøjskole
kan nu uddele det internationale Waltham Stipen-
die. Stipendiet skal stimulere interessen omkring for-
skning i behandlingen af de sygdommg der rammer
kæledyr. Stipendiet, der er oprettet af Waltham
Centre for Pet Nutrition i England, uddeles nu på
alle veterinære fakulteter i Europa.

Waltham Stipendiet uddeles til den dyrlægestude-
rende der gar udarbejdet den bedste og mest selv-
stændige forskningsrelaterede opgave indenfor fag-
området mindre husdyrs sygdomme

Stipendiet er på kr. 5.000,- og ledsages af en stu-
dietur til bl.a. Waltham Centre. Her får den danske
dyrlægestuderende mulighed for at diskutere sit ar-
bejde med stipendie-modtagere fra de øvrige euro-
pæiske veterinære fakulteter.

Forskning indenfor omradet mindre husdyrs syg-
domme har fået stor betydning. I det moderne sam-
fund er antallet og betydningen af kæledyr stigende
Danskerne har fået flere husdyr og knytter sig stær-
kere til dem. Det betyder igen, at kravene fra den
praktiserende dyrlæges klienter om stadig mere suc-
cesfulde behandlingsmetoder også øges.
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OPDRÆTTER IJYRAK

PERSERE
Graffity
Perseropdræt af flere farver. Speciale: Lilla &
Chokolade Avlshan: Andante af Timanfaya.
Blandt de l0 bedste i Jyrak 1988. Bente & Leif
Henriksen, Sulstedlandevej 33, 9380 Vest-
bjerg.
Tlf. 9E 29 69 45.

Borking's
Seriøst perseropdræt. Ring og forhør på tele-
fon 75 2E 00 54, efter kl. 17. Ingrid Clausen,
Vestervang 13, Nr. Bork, 6893 Hemmet.

Borking's
Chinchilla perser seriøst opdræt. Ring og for-
hør på telefon 75 2E 00 54, efter kl. 17. Ingrid
Clausen, Vestervang 13, Nr. Bork,6893 Hem-
met.

Carnegie
Dejlige perserkillinger - creme/hvid, blå,zhvid,
blåtortie/hvid, harlekin og hvid. Frit opvok-
sede efter sunde udstillingspræmierede for-
ældrg mange x Bio og Nom. Bis. Avlshan: se
»Avlstjenesten<<. Linda Kærlev, Ahlefeldtsvej
11, 5230 Odense M.
Ttf. 65 9r 62 60.

Xillinias
Perseropdræt i mange farve-variationer. I far-
verne: Hvide m. orange-oddeyed, biå øjne,
blå, cremg blåcremg bicolour, lricolour, har-
lekin. Egne avlshanner: Master Frank v. Gold-
regen og Killinias Cooler, se under avlstiene-
ste Jette Valentin, Langbro 10, Blans, 6400
Sønderborg.
Ttf.14 46 t9 24.

de Monique
Seriøst perseropdræt i farverne: blå, creme,
blå-cremg blåtortie-hvid, bi-colour og harle-
kin. Specialopdræt af bi-colour. Monica
Busk, Bildtsvej 3A, 6950 Ringkøbing.
Ttf. 97 32 40 17.

Clipper
Lilla- og chokolade persere efter bl.a. Int. Ch.
Hennessee Goshi af Clipper lc (lilla-cinna-
mon). Dejlig typg elskeligt temperament.
Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6200 Aabenrå.
Ttf. 74 69 t5 51.

COTOURPOINT

o
oo

Miss Voss
Colourpointopdræt i forskellige maske farver.
Speciale tabbymaskede. Killinger lej lighedsvis
tit salg. Vita Voss, Bevtoftvej 8, 6520 Toftlund.
Trf. 74 E3 02 78.

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

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.
Ttt. 75 t2 tt 20.

HEttIG BIRMA

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

Af Clipper
Colourpointopdræt i alle maskefarverne incl.
rød, cremg skilp.-msk. - Samt gode hydrider,
velegnet til colourpointavl. Killinger frit vok-
sende efter sunde velafbalancerede forældre
Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6200 Aabenrå.
Ttf. 74 69 t5 51.

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

Graffity
Lejlighedsvis colourpointkillinger til salg i
forskellige maskefarver, oftest lillamsk. Egne
avlshanner. Bestilling på killinger modtages.
Bente og Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Tlf. 9E 29 69 45.

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

BRITISH SHORTHAIR
Miss Dittuw
Opdræt af British Shorthair, sort og blå. Kil-
linger lejlighedsvis til salg. Nanna Bødke4
Funder Kirkorej 11, 8600 Silkeborg.

RUSSIAN BLUE

Titirangi
Lille opdræt af Cornish Rex, sort, smokg blå,
chokoladq rolige, harmoniske dyr. Elena Neu-
mann, Fyrparken 364, 6710 Esbjerg V.
Ttf. 75 15 26 49.

Hesseldal
Lille opdræt af zarens elegante blå kat med de
grønne øjne Kirsten Kaag Johannes Ewalds
Vej 103, 8230 Abyhøj.
Trf. 86 25 06 31.

Af Pegu Yoma
Opdrætaf burmesereifarvernq brun, blå, rød
og creme Sterna Gilbe, Miltonsvej 21, 8270
Højbjerg.
Trf. t6 27 10 02.

BURMESERE
Af Sibiboon
Burmeserkillinger lejlighedsvis til
Bang Sørenseq Lillevej 5, Balslev,
Tlt. 64 42 t7 St.

Lene Hunter
Ejbv.

salg.
5592 Opdræt i alle farver, speciale torties. Palle Jæ-

ge6 Torupvej 49, 6800 Varde
Ttf. 75 26 95 09.

SIAMIOKH
Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår i forskel-
lige farver. Anne Lise Kaag Ingrids Alle 13,

5250 Odense SV.
Ttt. ffi t2 52 91.

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

Pegasus
Opdræt af orientalsk korthår, siamesere og
fuldfarvede havana, lavendel, blå og ebony.
June Krogsøe, Jægerlunden 7, 5492 Morud.
Ttf. 64 96 53 33.

Allegretto
Opdræt af hel- og tabbymaskede siamesere i
diverse farver. Enkelte OKH. Jytte Hjo Thplov,
Kirketerpvej 16, Kirketerp, 2t000 Roskilde
Tlf. 42 3E 71 96.
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AUTSTJENESTE

Denne rubrik er beregnet for
JYRAK's medlemmet der har
hankat til avlstj eneste. Bestilling
af annoncen skal vedlægges
fotq kryptorchid attest og han-
katten skal være autoriseret. Pri-
sen er pr. gang kr. 50,00 eller kr.
150,00 incl. moms for et kalen-
derar.

Bestilling sendes til:
Leif Henriksen, Sulsted-
Iandevej 33, 9380 Vestbjerg.
Tlf. 98 29 69 45.

Alle bestillinger skal være skrift-
lige og betales forud.

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

of Valentinos.
Mor: Maydan-Shah's Ninetta.
Ketty Brandt,
Sædding Strandvej 17,

6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 t5 22 05.

PERSER
Zakko's Mikro
Brå 3 (l3b).
Far: Olfert du Nord
Mor: Lil[-Marlene Von

Inge Lise Andreasen, Eurocrest
Arnkildsmaj 1,

6400 Sønderborg.
Ttf .74 42 94 56.

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

of Piem.
Mor: Energy Gossip of Piem.

Bente & Leif Henriksen,
Suistedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Tlf. 9E 29 69 45.

PERSER
Ch. Master Frank v. Goldregen
Harlekin Hvid/Sort l2}{ a.
Far: Gr. Int. Ch. Thbas

Rainbow Warrior.
Mor: Thbas Calypso Queen.
Jette Valentin,
Langbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Ttf..74 4619 24.

PERSER
Charmos af Taperije
Blå 3. Født 28/7-1988.
Far: Int. Ch. Tabaqui Fireball, 5.
Mor: Malov Newstead, l2a.

Elsa Knakkergård,
Sønder A116 13b,

8500 Grenaa.
Trf. E6 32 47 29.

PERSER
3BRex
Rødtabby 9"
Far: Gronan van Grebst.
Mor: Deluxe van Grebst.
Patricia Antonsen,
Præstekærsvej 20,
2700 Brønshøj.
Ttf. 31 86 12 53.

PERSER
Eur. Ch. Andante af
Timanfaya
Lilla lc (l3b).
Far: Blovstrød's Igo.
Mor: Afro af Timanfaya.
Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Tlf. 98 29 69 45.

COLOURPOINTS
Fidji's Bandit
Brunmasket l3b SP.
Far: Ch. Chano de La Val.
Mor: Dechora's Columbine
Ketty Brandt,
Sædding Strandvej 17,
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 t5 22 05.

47



AUTSTJENESTE

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

COLOURPOINTS
Gr. Int. Ch. Misty Brown's
Blue Note
13b BP.
Far: Euro. Ch. Captain Madigus

af Tbmara.
Mor: Misty Brown's Penny.

Inge Thysen,
Ødis Byvej 1, 6580 VamdruP.
Trf. 75 59 El 50.

COLOURPOINT§
Ch. Zakko's Choko Ekko
Chokolade Masket 13b CHP.
Far: Miakees Cullinan, CHP
Mor: Kikki af Blovstrød, BP

Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj l,
6400 Sønderborg.
Ttf.74 42 94 56.

COLOURPOINTS
Choco's Inri af Clipper
Chokolademasket 13b ChP.
Far: Opus One Choco af Clipper

03b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (1b).

Maren Marie Petersen,
Sønderballevej 24,
6200 Aabenrå.
Ttf.74 69 85 51.

COI,OURPOINTS
Int. Ch. Sarastro Para Mi.
Brirnmasket l3bSP.
Far: Ch. Misty Brown's King
Mor: Mac Burney's Dee

Ida Lise Jagd Jeppesen,
Ørstevklostervej 176, Hald,
7840 Højslev.
Trf. 97 53 E3 68.

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

COI]OURPOINTS
Ch. Chano de La Yal
Blå Masket l3b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

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

CO[]OURPOINTS
Ch. Monrad de la Yal
l3bBP blåmasket.
Far: Grafitti's Felino.
Mor: Fenja af Burdolino.
Pia Rasmussen,
Hygumvej 15,
7300 Jelling.
Ttf. 75 87 26 28.

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

Jean Jonnel
Ommestrup,
8544 Mørke
Tlf. E6 37 7174.
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AVTSTJENESTE

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

Palais.
Sterna Gilbg
Miltonsvej 21,
8270Højbjers.
Trf. E6 27 t0 02.

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

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

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

BURMESER
Ch. Klivager's Brown Eliot
Brw27.
Far: Ch. Gerido's Zosimus.
Mor: Ch. Vicki å Hunter.

Margit Høgh Christensen,
Skovvejen 47,
6064 Jordrup.
Trf. 75 55 63 67.

BRITISH SHORTHAIR
Int. Ch. Femmans
Bertil Baskaroll Sort 15.
Far: Int. Ch. Magie's Yam-Yam

Yabadabadq 30.
Mor: Ch. Granholls Apricot, 15.

Erik og Yvonne Larsen,
Kornelparken 146,
Grindsted, 9310 Vodskov.
Tff. 9E 28 63 41.

BIiv rnedlern af
JYRAK!

JYDSK

b{v
u

RACEKATTE KLUB
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OtD IADIES and
OtD GENTTEMEN

Miss Garbo
Veteran huskat kastrot hun, 9 dr
Garbo bringer daglig stor glæde i min mors liv. Hun er en
kat med meget bestemte vane! som ingen vover at bryde
Ejer: L Pehrson, Farum.

Kalewa af Pegu Yoma
Brun kastrat burmeser, farve 27 , hun. Født: 23.-9.-77 .

Far: Ch. Nanok af Kajortok.
Mor: J.-Kati Biscotte (hollandsk import).
Kalewa sender hermed en kærlig hilsen til hendes 35 killin-
ger. Ejer: Pegu Yoma, v/ Sterna Gilbe.

DYREKLIN I KKEN HOBROVEJ rlr
Viggo A. Mortensen
Dyrlæge

Hobrovel40.9OO0 Aalborg. Telf.9811 74 O0
Godkordlrt

Oon darisko Dydagstorening

Vi lrør åbnet endnu en øfdeltng!

Kun for katte

Kun for katte

Kun for katte
50



Hvordanlams fialp disse

ertil etbedre helbred
fwdeblevfødt.
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Det er naturligvis vigtigt for en kat at få

den rigtige kost i hele dens liv. Men det er

endnu vigtigere, når den er drægtig, for så

skal kattens kost opfylde hendes

skiftende behov i denne vigtige periode,

Kosten skal også ernære de killinger, hun

bærer. Uafhængige forskere har for nvlig

gjort rede for, hvad Iams Cat Food kan

gøre for kattemoderens og killingernes

helbred.

Testprocedure.
På Painter Dyreforskningscenter - i
tilknytning til Colorado Stats-Universite-

tet, USA-blev 24 hunkatte af forskellig

race tilfældigt udvalgt, Halvdelen fik
udelukkende Iams Cat Food, den anden

halvdel fik et andet kostmærke. Deres

vægt, kostmængde og vækstrate blev

konstant overvåget af en gruppedyrlæges-

tuderende, der ikke fikatvide, hvilke

katte fik hvad,

De første resultater.
De hunkatte, der fiklams CatFood,

gennemførte

deres

drægtigheds-

periode bedre, og selvom deres kiliinger

var større, gik de mindre ned i vægt efter

fødslen end de katte, der fik andre

tørkostprodukter. Killingerne blev taget

fra i seks-ugers alderen. Den ene gruppe

fiklams Kitten Food, de andre et andet

mærke killingefoder. Alle killingerne

blev konstant undersøgtr deres generelle

form, pels, hud, muskler og fvsrske

udvikling, den indtagne kostmængde,

samt vægtforøgelse blev må1t.

Fire måneder senere,

I følge forskerne var de killinger, der fik
Iams produkter, mindst 20% bedre i alle

kategorier. I kategorien »generelle ydre

karakteristika« klarede de sig

helt op til 27% bedre end de

andre. Skønt de spiste 33%

mindre, tog de mere end 17%

mere på ivægt. Disse resultater

viser nok engang klart, at Iams

Kitten Food er letfordøjeligt og

har en høj næringsværdi,

Iams -vinder alle
tests,

tiafhængig videnskabelig

forskning har

bevist, at Iams

gavner kattens

heibred og

kondition.

Iams er et

perfekt afstemt

fuldkostpro-

dukt. baseret

på animalske

ingredienser,

der opfylder selv de hårdeste kvalitets-

krav, Derfor er Iams så letfordøjeligt - og

naturligvis indeholder produkterne

ingen kunstige farve- eller smagsstoffer.

Prøv selv, og De ser hurtigt forskellen.

Iams produkterne forhandles udeluk-

kende hos Deres specialist.

rAm§33

oo
3
3
€

=o
mc
d
!

f
3

d

Hvis De ønsker yderligere oplysning, er

De velkommen til at kontakte:

T, H. Trading' Gammelsøvei 61

4760 Vordingborg. Tlf. 55 34 00 77



Tillykke!
Jyrak ønsker
Grete og Richard Petersen
hjertelig tillykke med
sølvbrylluppet
den 3. juli 1990...!

Det perte

,,. hveret direkle ved din dør
o

98 28 63 41
52
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FELIS DANICA

RAPPORT FRA FIFE OF I BORÅS den 24-25-26 mai l99O

FlFe's president Molly Oliver åbnede generalforsamlingen med at byd. velkofrmcn
og takkede værtslandet for i sidste ø,eblik åt kunn. omplecerc hotel o9 st.d
til en for FIFE mer! acc.ptåbel pri3. Hun båd forsamlingcn afholde I minuts
stilhed for at mindes åfdddc dommer J. Pint.ra fra Tickkoslovaki.t 09 Norges
førstedåme og !tifter dommer Haldis Rolf.
Hereft€r introduclred. prcsidenten, Professor Chrlstoffer Caskcl, fra Liv.rpæl
Universitet, som talt! over de nyc kattcsygdomm! , ov.rproduktion m.m.
Han kom isar ind på probl€met mEd dc ny. persertyp.r, hvor dc ekstrem typede
katte havde besvær med åt trækkc veirct, tungen lon v.r .tor, rindende ,jne,
udståcndc øine og blsvrrligheder med at indtage f6da. Han beskrev indgående
kraniet som blev deformt ved at.vk for stærkt på di33c kattc og påpeg.de risi-
koen v€d kritikl6st at brug. avlsmaterialet frå USA. O93å åvlan mcd R.x o9 bur-
ma kom profcssor Cåskall ind på_ og hcle tal.n var cn .dvaracl tll ell. opdræt-
ter. om at vær. omhyggclig i valg af avlsmatcrial€, Han 3l fr.n til åt frcmtl-
dige symposier kunnc kr.€r.s ef dyrlæg.r og opdrEttarc, lll m.n .f d.n vci kun-
ne få et samarbeide igang.
23 lånde var repræsent.rct -vcd sirycl fl.rtal 12 stemfrar v.d 3/4 - 18 st.mmar,
Som stemmetællerc vslgtes Frau Hausner, østrig og M, K.pancn, Fihlånd.
som konlrol af r!f.råt.t på engelsk: Mrs. Donahow.. Spånicn. Tysk: Frau A.
Emcke, Tyskland. Frsnsk: Mm.. S. Arelll, Frankrig. Rafarcnt Ccneralsekrctrr
R. vån l-laeringen.
Ændring af dagsorden sål.des at bestyrels.ns forslag l7a og 2 bchandlc..fter
drø{telsen af de ny FIF. love. 16 jå q n.i 3 blånkr. H.mm.llg afstemning bl.v
vedtaget,
Referat.t fra Wien bl.v med få iusteringer godkendt.l Show-rulcs An.x I - blcv
tilføjet "qælder kun for ! år".
Presidentens råpport indcholdt rn tak til hcle bcstyrcls.n 09 iser Rainy van
Haeringen for et trofst og solldt arbejd., hun og hend.s mand var flyttct til
Europa, Holland, lor at b.t,.n. landcne bedr. og hun håbcdc dervcd at kunne
opnå endnu bedre eamarbejdc landene idellem. Hun kod ind på udviklinln i øst-
landene som åbned. stor. mulighedcr men som også krrvcd. vor.s hjælp og v.i-
ledning. Der havdc v.ret m6de m.llem CFA's prcaidcnt Mr. Williåms som omtalt
i FlFe News - o9 b.styr.lsesmoder I Holland,Sw.itr o9 3id3t i 8orås. Hun bc-
grun.iede flytningen af gcneralforsamlingen med at dcr skull. betål€s ct srrskilt
stort bel6b for konfcrenc.hallen i Cøteborg og det havde FlF. ikk. råd til. Hun
bad fr€mover værtslåndene om at informer. bestyalsen 3cn.st 5 mdr. f.r om stcd.
priser etc. Hun rapport.red. at Australien, ved p..sid.nt Bill Johnsson, lom an-
søgte om optagelse, hevda fulqt FlFc's regler o9 at domm.r H,C.Scholer havde
dømt på to udstiliinger o9 s.nere ville atl-gge rapport. Vedr England - og d.n
ny klub CAB _ sod ligeleds sdgte om optagelse, havd. prcsidenten kun det bed-
ste at berette, hun og dommcr Beat Rettenmund havda dømt der og alt foregik
efter FlFe's regler Også dommer Wickham Ruffles fra GCCF og Penny Bydlinsky
havde dømt på dispensation 09 indgiv€t rapport. Mrs. Prlng fre CCCF var ind-
for36€t med at CAB bl.v medlem af FlFc og håbede at åre at kunne indledc et
samarbeide. Oet blev pointeret at CCCF ikke ønskede at 9å i forbund hed andr!
ei hell€r at v.re tilsluttet.

..2

Vedr. D0R havde Die Edelkåtre givet deres støtte og hjælp. tvlolly Oiiver havde d.n,r
I TICA o9 kunn! anbefalc d.nne organisation. Hun fremhtved? at hun havde domt
perserkåtte og ikke fundet d€formiteter af nogen slågs 09 ment. at opdrætterne !ar
seriose o9 at et samarbcidc ncd TICA kunne komme istånd. Tica godk€nder CFA-
stamtavler. Sid.n juli 89 h.vd. FlFc bestyrelsen ingen kontakt håft med CFA - der
vår ført.n anti-FlFe kampagne i Australien. ltålien, Frankrig og Sch{itr, 09 CFA
havde.fholdt cn udstilling i Paris på sammc wekend og i rammc område som FFF.
FlFe h.vde skænket Sfr. 2oo,- til IFAIY - Thc international Fund for Animal Wel-
fare _ der arbejder for katten.s velfærd_ Mrs.Oliver b.r.tled. om grusomheder i

Syd Korce, hvor katte o9 hund. bllv bragt til markeder i bur. 09 solgt til menn€-
sk.f6de 09 hvor de blev llagtct på dcn mest grusomh. måde. FIF€ vil blive infor-
merct om dcnna organisation! arbejde Hun opfordred. landen. til at protest€re
imod dissa grusomheder ig.nn.m IFAW.
Vedr. FlFe News - er det bl.vet godt modtaget - og det vil fremover bringe aktul{e
cmncr ud tll alle medlcmslandenc. De længe savnede standardrr cr stærkl på vet -
den franikc kopi er lav.t - og den tyske og.ngelske v.ntet et vare frrdig til ud_
givels. scpt.mb.r 90. Dat hsr været et meget stort arbejd. at gennemgå og koordinere
dissc og cn stor tak bl.v r.tt.t til S-tephe Eruin,formandfor dommerkommissionen.
Hun mcdd€ltr endvidera åt FlF.'s lov. først villr komm. til andelig afstemning til
n.stc år. og at forslag.na lkulle gcnnemdiskuteres på dcnnc Aen.ralfo/samling 09
d.rcftcr, såmmcn med FlFa'3 advokat 09 3 valgte medlemm.r d.r taler tysk, fransk
og engclsk nøicr. genn.mgl.s og rcdiger.s.Pregidcnten kunne 6nsk. sig et opfrisk-
nings kursus tor dommcra oE forlsloq lndvid.r. .n union - .n slags fagforening -
hvor domh.rnc. prcblcmcr kunn. bchandlls. D.t frrstc World Show havde været .f-
holdt I Munch.n og hun t.kkcd. Oie Edclkatrc v.d Frau Sattl.r lor ders meg€t pro-
fcssion.ll. udf.rsel 09 g.nnamforsll og bad forsamling€n ded h.nd..t give Die Edel-
katz. en åkklemation. Hun frcmhevcdc Finl.nd som h.vd. efholdt et udmærket seminår
It.licn for at hava udgiv.t cn årbog og Portugel som havde grnn.mfort et virkeligt
tint orgahi3.ret show sclvom bcliggcnhcden cr en hindring.
Kåsserer Ellsabeth Steinhåus.rs rapport indeholdt .n !åk til Ianden. {or et qodt sim-
arb.jdc og rim;li9 god indb.taling tll tidcn.Kun Singapor. manglede at betale sit med-
lcmsgebyr -forudcn l8 dodmlr.3om cndnu ikkc havde betalt deres konting€nt.
Rcvisor.rn.s bcrrtninE ov.r regnskåb.rne var positiv - dog bhv der fra begge rett€t
.n ådvår3cl om at FIFE NEWS ofikostninger skulle frlqes nøj.. R€visor Danielriek var
ikkc tll stcd. grundet p.rlohlig. årsager og det blev oplyst at han ikke onskede at
fortsette. lflg. dågsordcn.n 6nskcd. rlvi3or C. Kripp.ter ikka g!nvålg.
D.n f6lgende diskussion ovar regnskab€t var først en.n henstilling fra Felikat tit
kessereren om fremov.r.t udsend. r.gnskabet til tiden, iflg. lovene art. 38 - skat
det ud3endcs 35 dage f6r. Der var stadig en ovcrførsel af 12.ooo Sfr. rom den t;dtigar"
g.ncralsckr.t.r skylder - 09 mån ånbefaled€ at slett. dennr post da der hå. vist siq
umuligt st inddrive diss.. Lig.led.s bl.v omkostning.rn. v.d FlF" News diskut?ret.
TILLID til b.styr.lslnr lq ie - 5 nci - q blank.
TILLID til kasscrer: l8 ja - 4 nei - I blank
Rapport trå Oommerkommissionen vld Steph€ Sruin:
Folgendc er m.dlem: S. Bruin. Holland, A. Engh, Norg., R. Conti-Fornara_ ttatien,
J. Kytlerova. Tjekkoslovakiet. Aå Nissen, Danmark. S. Paquin, Frankrtg, B. Ret-
t!nmund, Schwitr, H.C.Schol.r,8el9ien, A. Uddin, Sverige. 0en 2t. og 22. okrol)er
89 i Hannover blev 20 tabbypoint birmaer d6mt og eksamineret, kattene ha\,de et fint
lrmpcrafrcnt, fine blå oin., god prlskv.litet, korrekte hvide poter og håndsk€r for,
uden attraktive og tydelig. tåbbyrtark.ringer. Hel! kommissonen var posilive o9 for
an anerkendelse åf dissa farvcr,
På en udstilling i Holland d!n 15, åpril 90 btev t9 Cinnamon og I Fawn Orientater irenr"
vist - disse var eh god type - fin oienfarve - med er godt hethedsindrryk.Ligete(Jes
her kunne der anbefales åt an.rkende disse fa.ver i aile kombinetioner samt anbby
og torties I dog 

'kke 
cinnamonpoint 09 fawnpoint€d siåml.

Endvider. var standardern! blevet sammenholdt 09 re^skrev.t -og var f..rtige rit
trykning og forhåbentlig klar til uds€ndetse seprember 9o.

...4

oet blev oplyst at d€nne "Slichting" - denne form for selskåb kun find€s; ilollårrd
09 åt der i et sådant ikk. må leves profit til s€lskabet men at evt overskud skull.
9å til FlFr- dvs. at hvis der er lab er det "Stichtingri= de personer som tegner
selskabet som er personlig ansvårli9 og dermed må dækk€ labet.

Dette havde Frau Sleinhauser ikke hørt om og hun vår ikk. istan.i til at opfylde
disse beting€lser. Efter endnu mere diskussion blev man cnige om at stemme om landen"
ønskede FlFe N.ws. oett€ blev vedtaget med 13 i6 2 nei og 5 blånke 2 uqylclige.

Dct blev oplyst åt blad nr. I vår trykt I looo cksemplar.r - dcr var 286 abonnenter-
at Blad nr. 2 helt var bltelt åf annonc.r. men at annonc6rernc forventer at der

RACEKATTEN
OARA K

JYRAK
PERSEREN

..1

Der er blevet lavet en provisor;sk standard for C€ylon katten.
Der manglede stadig forslag til nye spørgsmål vedr. dommereksåfien og hun opfor-
drede landene at indsende deres forslaq indcn l. september 90, Til slut rettede SEphe
Eruin en tak til kommissionen o9 Aldo Ciovannoni fra Swcitr for et godt samarbejde.

Råpport fra Show-kommissionen;
Formand W. Såttler, Tysklånd, C. Fornara, ltalien, M. Pohl, Luxembourg, H.
Steinhauser, østrig samt R. van Haeringen.
Frau Sattler havd. modtaget rapport fra Bologna, ltållen, hvor.i.rn. havdc båret
kattene selv. Allc håvdc vær.t diciplineret, kattlna var blevat kaldt ove. høittaler-
ne. Domm.rn. havd. dir.kt. givet rapport ov.r feil og fiangl.r og s.lvfrlgelig fra
den positiv. sid. også, og alt havde funger.t tilfr.dsstillendc bådc fra udstill.rncs
og klubbens side. Fre Luxcmbourg - llgeledes positiv holdning - iflg. M. Pohl som
havde modtaget flere positiv. breve ang. dcnn. udstilllngsform. Ocr var brev fra en
semilanghårsdomm.r, 3om mcnte at kattene blev bedre pr.santcret ved stewerder
end ved d.r.5 ej.r.. Brlv fra Danm.rk , hvor kattcn! blcv bårct op til burenr i
dommerringen og derefter fremvist af cnten an tteward allar dommeren selv tog katten
ud, en anden proc.dur. som og3å havde fungeret udmrrkat. Fråu Sattler gav udtryk
for at det kunn. v.re svert åt undervisc cn elev såmtidig m.d dcnne beddmm€lses-
form da man gern. vlllE fortalle om kattenes fejl på rn lldt ånd.n mådc end dcn m.r!
diplomåtisk. måde -man envander overfor udstilleren,
Ovenståendc var diskut.r.t på Showkommissionens mød. før OF - oq mån rnskEde
endnu ct års prøvetld,

Rapporl. frå Diciplih.rnavn.t:
Formand A. van der L.uven. Holland. S. Arclli, Fr.nkrig. H.Lindbcrg, Sv.rige.
M. Mahelka. Tiekkoslovaket o9 M. Oliver, Holland.

Rapporten var kort - Ocr havdc varet en klagc ovcr.n udstilling i Randers - hvor
en grupp. udstillerc ikkc havdc været tilfreds med åt flerr dommar! havd. forladt
udstillingen forcnd Bcat in Show var færdig. Dennr kl.ge var blavct afvlst - da dcn
ikke var fr.mkommet efter d! for.skrevnc rcgler. Der var indkommet en klågc fra
F€likat over at rcgnskab.rnc ikke var udsendt til tidcn, lntct nyt i Mm.. Rossi-Dass.t
sagen 09 der var behandlct en sag fra itali.n, hvor dat ltalicnskc forbund ville tege
over. Til slut vill. dommarn. modtage at advarsel brcv od !t dømm. eftcr 3tandard.n.

Valg ef Vicesckretar: H.C. Scholcr - valgt med 20 ja - I n.i - 2 blank.,
Valg af Vice kåsserer: llr. C. Fornara havdc trukket 9lE fru posten og grundet
dette sene tldspunkt, kunne ingen andre iflg. lovcnc valg.!.
Valg af revisorer:
['lr. C. Krippeler tnskrdr ikkc genvalg. Valgi blev Mrs. M. van der Snan, Holland
med 17 ja - 7 nei - 3 blanke.
Da P. Oanielziek havde trukk.t sig på GF - kunnc ingen vaig.s da det ikk. havd.
været med i indkaldelsen.
Pkt. lq. fastsættelsc af gcbyrer:
Medlemsgebyr 3oo Sfr. - lnt. udstillinger 2oo Sfr. - Nat. udstilllngEr loo Sfr. -
Stamnavn 20 Str. - Kokarder 25 Sfr. - Dommereksam€n 2oo Sfr. - domm.rkon-
tingent 25 Sfr. - Uforandrct - vedtaqct 2l iå - 2 blank..
Pkt. 15. Ccnerals.kretercn3 bn 75o,- Sfr - uforandr.t - v.dtagct 22 ja I ugyldig.
15. Budget: Vedtaget m.d 22 j. - I blank
l7c. FlFe NE\YS: Mrs. Ollvar orienterede om blådet oq hvordan hun ønskede det oprettet
og finånceret: lflg. d.n udl.verede kontrakt skutte F-lFc NEWS dannes af et 6åkalåt
"Stichting" - og i denne sidde M. Oliver , Mr. M. Knubb.n Winr.r NL, Mr. 0.K.
Huisman, NL, 09 E, Steinhåuser, Østrig. Emnet blev di3kuteret fler. timer - da CF
ikke var tilfr€ds med at d.t ikke var FlF. s.lv dervar !icr-.f blådet,

Der blev forcslå€t valg af !n kommission for 3 år på 5 per3on.r der skulle udgive
Fifc News i FlFe rcgi. Vedtaget med 2l ja I nri I blånk.
Dercfter valg om vi skal brtalc r.gningcn på Sfr, 15.43f som nr. I har kostet yder_
lig.rc. vedtaget med lq j. - 2 n.i 7 blenke.

Der var forslag om at hvart land 3kull. betal. Sfr 5oo,- tll.n 3aperat konto der
rkull. hedde FlFr News - d.ttc b.løb skull. evt. tilbagcb.tale3 når det h€le kører
.ll.r ovcrgå tll en fond.

Der blcv 3tcmt om l99o budg.t på Sfr 2o.ooo,' 16 ia'3 nei - 4 blanke(vedtaget)
l99l 3o.ooo,- lq ia - 3 ncj - 6 blanke

Tll Kommissioncn valgtes:
D.K. Hausman, Holland (2ol - M. Lo Såvio. ltalien(16, - A. Engh, Norge (Zil -
E, Vi.land-Schilla, Schweit! {l7l - H. Lindberg, Sverigc lt6l --M. Otiver. Holand ltot
Knubbcn Vinter, Holland llol. Hrrmed vatgt.s ikkc M.-Otiver E Knubben Vinter.
Skel kommis3ionen start. m.d dat sammc - 2l ia - | nei - I blank - VecJtaget.
Mrs.. Oliv.r udtrykte rin akutfels! over ikke at være blcvat valgt med ind, da hun
h.vd. lagt enormt erb.jdc l.t fl FlFc NEWS op at stå.

FORSLAGENE FRA LANOENE:

l. DEKZV ..V.
l. Yderliger. opdeling I iarvcr hos Norske Skovkatte 09 Måine Coon- Her btev

Norges forslag behandlet 3amtldi9. For det tysk for;lag 3t€mte 5 ja - 15 nei-
1 !l!nk!r For Norges forståg: lo ia - 9 nej - q btankcl
IKKE VEDTACET.

2. Anerkcndelse af Tabbyvariåhterne hos Birma- Seattabby- Bluctabby - Chocotate-
tabby -Lilactabby - Sealtortietabby - Btuetortietabby - Chocotaterortietatby -
Lilactortietabby - Redtåbby 6 Crcamtabby. VEOIACET med 23 ia sremm"r
MED CERTIFIXATSTATUS fre t. iuni 1990.
(Opdrættcrnc bedes verc opmarksomh! på silwergenctl

3. lkk. vedtaget
BELGIEN:

l. lkke Vedtaget
2. ikkc .t forslag
3. Forslaget om åt acceptere landenls ,,hovedudstiIing,, - btev trukket da F€tikat

havde annulleret deres udstilling 09 ladet Betgien "overtage 
datoen, så Bruxet,esudstillingen kunne afhotde3 som srdvåntigt.
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OANMARK:

l. St.ndårdan for Sooali og aby skal var. lig abY'3tand.rdon bortset fra
pelsl.nqd. erc. VEDTACET med 21. je - I nej I blank.

2. Ved import af af katte fra dissidentklubber, vil det var. det imPorterehdå
land dcr lfgør - hvorledes man skål registrere dl55a katte.
VEDTAGET med 15 ja - 8 nei

3. Forslsgat blev€t delt i to som a og b
3a. Foislag til Fif€-Show rules årt. l?c. Dcr.kal mlll.m r-kk.rn. hvor be-
sogende firdcs var. mindst 1.25 m imellåm burana.
VEbTAGET med 20 ja - 2 blankc - I ?

3b. I dommer.ingen skal der v-re plads tll mindat q kåtla.n'r dommerbordct
VEDTACET meait ja - 2 n., INY a.rik.l E. i Show Rulesl

lr. Forslåg om "Afstenning .r hemmelig' undar 8€st ln Sho{ ficrnci
VEDTAGET 13 ja - 6 nei - 4 blank..

SPANIEN:

l. Arventcr da ny. lovc

2. ikk. vcdtåget ll ia - 2o nej - 2 blank.l
3. Ang. r.serve-certifikat - ikke vedtaqet 15 j. - 17 n.i'I blankl

FINLANO:

l, Artik.l 29 - student - Judges Rul.s
Tilføielse til at man t.ller r"tt"i"-lp tll mindst {5o katic (lo gangcl og'f6r
korthår mindst 675 totalt {15 gange)
VEoTACET med 18 ja - 4 nel - | blank

2. Ang.tage - ikk. vedtaget lll ia - lo nei - 2 blahkcl

FRANl(RIC:

l. Trukkct
2. lkke v.dtåget {3 ia - 18 nej - 2 blankel

3. ikke €t forslåg _men en opfordring til at folga standaaden På P€rs.rkatte, så

bedommalSerne bliver mera en§artet.

{. Vil blive besvaret under pkt. l7b

.,...6

LUXEMBOURC:

Oodkendelse af ny varietet.
a. l5 forskellige katte af samm€ ny varietet og mindst 6 mdr. ga,nle

b. Kan udstilles på I eller 2 Int. udstillinger hvor dommerkommissionen
er tilitede.Hvis kattene udstilles på to forskellig€ udstrllinger 5kal det
skc ihdenfor 6 mdr.
VEDTACET 17 ia. 3 nei - 3 blank.

EXOTIC SHORTHAIR skal domme3 af langhårsdommerc.
og dommes fra l. januar l99l i långhårsgruppen {langhår 6 Exoticl

VEDTACEI 15 ia - 5 nej - 2 blank.,

4. trukk.t,

MUNDIKAT, HOLLANO

l. B.itish Shorthair i farv6rn. Cold.n Tabby lblotched, spotted, mackerell
godkcndcs.{2oCSD - 2oGSLl VEDTACET 22 ja - I nej

2. Trukket- behandlet und.r Luxambourg

3. Trukkct
4. Oodkendels. af Cinnamon 6 Fåwn I Orientålsk Korthår

VEOTACET 20 ja - I nei - 2 blanke
Godkendt ried certifikatstaius frå I. l.9l,

. NORCE:

l. lkke v.dtaget (6 ja - 15 ncj - 2 bl.nkel
2. I standarden tor l3NF stryge3 i"Non agouti cats may have a softer coat t€xturc"

VEDTACET 22 ja I nej

3. Bohandl.t under Tysklandr forsl.g
q. NYT OPORÆTSNUMMER SYSTEM, kaldet The FlFe Eaiy Minde System (EMSI

VEOTACET

€n r.videret liste vil bliv. tiliendt fra Norgc den L iuli l99o

Copyright sorger Norga for.
Oet gamlc system bruges indtil 1.6.91 dcrefter begge systemer indtil 1.1.1992 -
hvor det ny. endeligt skal ta9e5 i brug.
VEOTACET19,a-qblanke

ITALIEN:
L Oet tillådes åt afholde katteudstillinger mindre €nd 5æ km im€ll.m

hvis klubberne indbyrdes er enige. Skriftligt samtykke sendes til
tEren mindst Z måned€r føniShow rules art. 5l
VEoTACET med 14 ja - 7 nel - 2 blanke.

2. Euro Champion skal ikke konkurrere med 8lO
IXKE vedtaqe! -l I ia - 2? nei - I blankl

POR TUCAL:
på samme dato I
Cenerålsek-

2

Tru kket
oer udsendes et regulativ om ting
Show rules og .ludge-Steward-rules
VEOTACET med 2l ia - 2 blanke

Oe næste OM vil blive afholdt i l99l Portugal,
og 95 Malaysia (hvor der ville blive afgivet et

der er vedtaget men ikk€ indeholdt i f.eks
,l

0et tillades for I år srart l. juni 90 ar afholde udstiltinger lhøjst 3 pr, tand)
hvor ejårne bærer kattene op til dommerne. Er man forhindret skal der være
stewarder til rådighed. sådanr et show skat markeres med en stierne i udstil-
lingskal€nderen.
VEOTACET 18 la - c nej - I blank (gælder for et årl

,..1

SVERICET

l. Opdræt d€r er anerkendt andre steder.nd indsnfor FlFe (f,eks, Scottish Foldl
og der opfylder betingelserne med 3 katte i 5 generationer 09 som iøvrigt opfyl_
der de €ksistercnde regle. kån godkendes i FlFe.
VEDTACET 19 jå - q nej.

2. EUROPÆlSK KoRTHÅR i rød og crem€ silvertabby-mackerel-spott€d og rød creme
smoke godkend€s (disse farver er i sin tid gleht I

VEDTACET med 23 ja

l. Forhoj€lse af dommersalær -ikk. vcdtaget (lo ia - 12 nei - I blånkl

c. Trukket.

scHwEtz:

l. lkke vedtaget ( 7 ia - Ia nei - 2 blankel

2. Ord.t 'lpresent" tilfejes tilshow-rulc§ .rt. 29. VEDTAGET 14 i. - 6 n.i - 3 blank.

I8. OPTAGELSE AF NYE LANDE

l. CAB - Cat Association of CreatBritain _ r.pre3anterat vcd Pat Turne., .n vcl_

3. Trukk€t (behandlet under ltalienl

blev dommer Vera Moser, dommer siden 1959 og Mr
lHonourary Judgesi alle med akklamation.

J.Mannes, dommer siden I9rl9

Oe n3ste World Show er fastlågt til: 1992 Luxembourg, 93 oanmark, 9q Schweiz,
95 Portugal.

Eventueit:

Mrs. M. Oliver udnævnte Mme. M.8runo, f.a ltalien som æresrnedlem. Som æresdom,Irer'

92 LJngarn, 93 Polen, 9{ Tiekkoslovakiet
specielt tilbud på flyrejser).

Til slut blcv FlFe-flaget ov€rrakt til Portugal's d€legat Frau C. Hartnran og p.esi
denten i.kkeda for .n lang 09 arbejdsom generalforsamling.

A..e Nis3€n /del€gat Felis Oanic. d.n llr/6/1990

rcm rådgivcr Dorthe K.ac

Observåtrr fra RK: Kim 8rem5
frå Perseren: lnge Nord

kendt dam. i kattekredse. CAB har eksisteret siden 1983 og blev stiftet åf Angela
Sayer. Klubben har efterkommet FlFe's regler _ korer deres udstillinger som vi
og deres dommer.som €r uddann€t hos CCCF aT parat. til at blive nationale dom-
mer. indtil de har taget oeres 3 stage i Europa.Klubben har ca. 7oo medlemmer
hvor bl.andet den kendte genetiker Roy Robinsson er medlcm.
Pat Turner holdt en inspir.rende og
af h€le sit hierte håbede og onsk€dc .n optag.l3. Indcnfor FlF. regl,
Klubben CAB blev med 2l stemmer mEdl.m åf FlF. (2 nej I 09 fik €n v.lfort,ent
akklamation.

2. Cat Fånciers Arsociation Inc. fra Auitralien, blav raprasenterct vad H.G. Scholcr
aoo havde demt der på 2udstillingar. og beskrav hvordan klubb€n arbeidede 5a_
riost cftar Fif€'s r.gler. Der havda ligaledca vEret afholdt at sminar.
Hao anb€raleda klubbens optagelsc _ det iahma glordo M. Oliv.r.
For 3temte 8 - lo nei - og 5 blankc - Altså lkk. opt.gct

Tyskland, Bras,lien, Danmark, Finland,
Schweit samt Fife's bestyrels..

FIFE'3 nye love:
Følgend. lande havde iodsendt forilag:
Luxemborg. Felikat. Holland. Sverige,

Følqende blcv valqt til fransk oversættalse: A. Giovannoni,Schweiz, Tysk A. Emcke.
Tyskland, Mrs. Oonahowe, Spanien.

Oa M. Ollver til generalforsamlingen havde fået trykt nyc love på fransk, tysk og €ngclak
tordi de udsendte fra bestyrelsen ved Beat Rettenmund ikk. var op til den itandard
som mån kunne ønske, blev der st.mt om hvilke der skulle liggc til grundlag for
den forestående diskussion om de nye lov€. O. lovene fra i\'1. Oliver ikke va. identiska
med dem fra Beal Retenmund lmen absolut €t flot oPsat lovkompleksl var forsamlingen
ikke for dette., og man besluttede at bruge de først udsendte.

0a der kun blev diskuteret og stemt fornogle af forslagene 09 som tingenc kom frem
rtod det klart at ingen af de ny paragraffer ver de. flertal for. Vores forslag som
var tåget fra Felakat's og der meget store arbeide som Felikat havde lagt i disse nye
love - var der ingen srørne intersse for. 0e valgte personer vil sammen med FlFe's
advokat arbejde med alle forslågene og forelæ99e de nye love for Ceneralforsamlinge6
naste år.
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Typisk vitamin- og mineralindhold
.{s\e..,.,
Kalk..,..
fosfor....
halium ...
\tågnesiu m

Jem

5,090
I,l øo

Vitamin 4...
Vitamin D3..
Vilamin E.. .

Vitamin N ...
Vitamin 812 .
Thiamin . . ..
Riboflavin. . .

Pantothensyre
\ikotinsyre . .

Folinslre ....
Biotin.......
P-rridoxin. . . .

Cholin......

1E000 i.e./kg
2870 i.e./ks
. 110 i.e./kg
.. 2,5 mg/kg
, 100 mcglkg

1.0%
.30rt
09rr
30ro
2Ero

I\ob b€ r

.1Emg kg

.72mg kg
:-i0 mg k8
.lsmg kg
.lmg kg
0.J mg kg

Jod
Sele

Hvad indeholder
Techni-Cal
kattemad
* Fjerkæprodukter.
* Majs.

* Hv€demel.

* Fjerkræfedl.

* Ing€n sojaprotein.
* Ingen aromastoffer.
* Ingen tilsætningssaoffer.

* Under stedig kontrol af den
Canadiske Dyrlægeforening.

I Lavt aske- og
magn€siumindhold.

:t ,.

.,,

* 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

Vcrrr.-^-

hvis han får lov til

han har brug forMen mest af allHenry er 1 år og en rigtig familiekat.

Han elsker at lege med børnene - og

spinder velfornøjet, hvis de kører

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

skal lægges i seng. Han elsker godnat-

historier og sover bedst,

at ligge i arm
under en dyne,

ker« ustandselig. Der er ikke noget

Henry er bange for - kun hunkatte kan

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

Whiskas. Han har brug for megen

energi - når han skal følge med i alt,

hvad der sker i huset.

Henry deltager aktivt i hele

familiens gøremål og »snak-

sult. Hver gang køleskabsdøren bliver

åbnet, kommer HenrY springende og

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

for alle varianter - så vi kan forkæle

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

med Whiskasfår han alle de vigtige

Henry'?Whiskas. Og han

har en næsten umættelig

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

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


