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CALLE,S DYRERIGE ER OGSÅ:
lam'sfoder-Royal Canin-Nagut-Eukanuba-Besskroketter-Friskies-Technical -Hokamix-Vitabena
- KW sharnpoo-serie - SA 37 - Kitzyme, nyhed, supergod! - Pelskur - Ormekur - Tangle Fix - Coat Closs -
Crooming pudder - Øjensalve - Ørerens - Lavita til hurtig fældning - Køresygetabletter - Katte transporter,
rnange 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 i dit områ de? Ring ag hør nærmere!
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JYDSK

RACEKATTE KLUB

BESTYRELSE:
Formsnd:
Finn Laursen,
Rådhusgade 52
8300 Odder
Tlf. 86 56 09 69

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

Kassercr:
Elena Neumann
Fyrparken 364
6710 Esbjerg V.
Tlf.75 t5 26 49

Sekrctær og stambogssekrctær
semilanghår, korthår og
siam/orient,:
Lvkke Nielsen
Åmoseparken 68
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 84 87

Stambogssekrctær langhår:
Karen-Marie Juhl Petersen
Sønderballevej 24, Cenner Strand
6200 Aabenraa
Ttf. 74 69 85 51

Udstlllingssekrctær indland:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ.
Tlf. 98 15 93 l8

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

Kontaktperson vedr.
smitsomme sygdomme og
konsulenter:
Ole Klivanger
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø
Tlf. 64 83 t8 70

Præmiesekretær:
Dorte Madsen
Smedebakken 9, Mygind
8544 Mørke
Tlf. 86 97 46 10

Breu fra
formanden

Kære medlemmer og læsere...
Ja, så er det ved at være slut med de lyse sommeraftener for denne
gang. Jeg håber, at alle har haft en god sommer med masser af dejlige
oplevelser sammen med jeres familier og ikke mindst kattene.

Siden sidste nummer af Hvæssebrættet har vi i bestyrelsen endnu en
gangprøvet noget nyt, nemlig afvikling af vor udstilling i Kerteminde
som 2 x l-dags udstilling, noget som vi aldrig har prøvet før. - Det var
med en vis spænding, at vi åbnede dørenelørdagmorgen til intjek. Det
viste sig da også, at det tog lidt tid for os at vænne os til, at nu skulle
det bare klappe lørdagmed Best in Show, og det skulle det så sandelig
også om søndagen. Men som omtalt andet steds gik det godt for os og
dermed JYRAK også denne gang.

Et nyt indslag denne gang var et lille specialshow for Rex-katteng
med særligt pyntede bure til de tilmeldte katte, små erindringer og po-
kal til bedste REX. Også denne opgave blev løst, efter omstændighe-
derne tilfredsstillendg men der er naturligvis nogle ting, der skal ænd-
res til næste gang. En stor tak til dommerne Birgit Nehammer og Stin-
ne Engbert for deres deltagelse.

I bestyrelsen er der sket et par ændringel idet Michyel Vinther og
Flemming Waldu har trukket sig ud af bestyrelsen. Begge har indsendt
åbne breve til Hvæssebrættet. Disse breve bringes først i næste nummer
af Hvæssebrættet, da de indeholder akter, som bestyrelsen ønsker nær-
mere belyst inden offentliggørelse finder sted. Vi takker for arbejds-
indsatsen, som begge de afgående bestyrelsesmedlemmer har gjort for
klubben. - Samtidig bydes suppleanterne velkommen i bestyrelsesar-
bejdet, og som jeg gav udtryk for på vort seneste bestyrelsemøde, håt-
ber jeg pil, at vi får et godt samarbejde.

Også i redaktionsudvalget er der sket nogle ændringer, idet Elena
Neumann og Inge Lise Laursen har trukket sig tilbage. Begge takker
jeg for deres arbejdsindsats, der har været meget stor. Nye i redaktions-
udvalget, nemlig Mette Lund, Haderslev og Lone Donneborg, Voldby
bydes velkommen til arbejdet med bladet.

Udstillingsmæssigt ser det således ud, at udstillingen i Esbjerg afvik-
les som 2 x l-dag, og stedet for afholdelse af vores forårsudstilling er
endnu ikke fastlagt, men der foretages visse undersøgelser omkring
Skive og Grenå. Mere herom senere.

Til slut vil jeg opfordre medlemmerne til at sende artikler m.v. ind til
bladet. Det vil være rart med lidt friske impulser udefra.

Mange venlige hilsener
Finn Loursen, formand
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MEDTEMSKONKURRENCE

Konkurrence r
Vind 1000 kr.

JYRAK sætter en "tusse" på højkant i en lille konkurrence, der i al sin
enkelhed går ud på at melde familie, venner, bekendte og killingekøbere ind i
JYRAK.

Når du melder familimedlemmer ind, skriver du på girokortet, hvem der er
hovedmedlem og under familimedlemmer skriver du navnene på de med-
lemmer, som du melder ind.
Prisen for familiemedlemmer er 15 kr. resten af året.

Når du melder venner, bekendte og killingekøbere ind i JYRAK, skriver du
deres navne på giroindbetalingskortet. Her er prisen 75 Kr. resten af året for
hele husstanden, og de nye medlemmer modtager herefter JYRAK's med-
lemsblad Hvæsseb r ættet.

For at deltage i konkurrencen, skriver du "Indmeldt af: + dit eget navn" bag
på den hvide del af girokortet. Ekstra girokort fås hos Jyrak's kasserer.

Alle kan deltage bortset fra Jyrak's bestyrelse og deres famiiie.

Konkurrencen løber indtil 31.t2.1990, så det er med at komme i gang. For
hvert nyt medlem, du indmelder, får du et lod - derfor jo flere nye med-
lemmer, des større chance for at vinde.

Den heldige vinder af 1000 gode danske kroner udtrækkes på JYRAK's
forårsudstilling.

EKSTRA - REJSE TIL ENGLAND FOR 2 PERSONER - EKSTRA

Allerede på JYRAK's udstilling den 24.-25. November i Esbjerg trækkes der
lod om en sviptur med DFDS til England - værdi 1000 kr. Her ikal girokor-
tet være kassereren i hænde senest den 19. November. Skynd dig på posthu-
set - måske er du den heldige vinder' 

IYRAK - 9o,ernes katteklub
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Tiguvon repræsenterer et helt nyt princip i loppebehand-
lingen, således at man slipper for vask og pudring af dyre-
ne Derimod slipper man IKKE for den obligatoriske be-
handling af omgivelserne (hjem, bil etc.) mod loppeæg og
loppelarver.

Tiguvon(fention) er en systemafgift. Det aktive stof
dryppes i nakken på det loppeplagede dyr. Herfra opsuges
det igennem huden og transporteres via blodet rundt i
kroppen. Lopper, der suger blod fra et behandlet dyr, vil
derfor dø. l-2 dage efter behandlingen vil man opnå en re-
duktion af levende lopper på hunden på 95-10090. I be-
handling virker ca. 3-4 uger. Den skal, for at få kommende
loppegenerationer med, gentages 3-4 gange med 3 til 4
ugers mellemrum. I pakke til 4 behandlinger af et dyr på
kattestørrelse koster for øj eblikket ca. 7 4 kr. (dyrlæge/apo -

tek). I pakken findes en grundig instruktion i behandlings-
teknikken.

Husk behandling af omgivelserne med f.eks. antilarve-
spray - en behandling som foretages 14 dage forskudt i for-
hold til hver tiguvonbehandling.

Tiguvon virker ved specifikt at lamme et af insekternes
enzymsysteme! mens giftvirkningen over for hund og kat
kun er ganske ringe. Faktisk er der ingen kendte bivirknin-
ger ved normal dosering. Der er ingen kræftrisikq ingen
fare for udvikling af misfostre og ingen virkning på repro-
duktionen.

Dog er der opstillet visse forsigtighedsregler for hund:
Tiguvon bør ikke anvendes til hvalpe under 3 mdr., syge
hundg og tæver i den sidste uge af drægtigheden. Der bør
ikke behandles med andre loppemidler/ormemidler 7 dage
før og7 dage efter tiguvonbehandling. Visse typer af »ner-
vemedicin<i bør også undgåes.

Tiguvon er i dagens Danmark kun registreret til behand-
ling af hund. I de fleste europæiske lande (f.eks. Sverige og
Tlskland) har det længe været anvendt også til kat. Under-
tegnede har også i lidt over Yz ir på en speciel tilladelse fra

PIB
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sundhedsstyrelsen anvendt tiguvon til både hund og kat
(mange) helt uden komplikationer. Pakningen, som blev
anvendt, er nøjagtig den samme, som i dag har påtegnin-
gen »til hund mellem I og 3 kg«. Forsigtighedsreglerne var
de samme bortset fra, at det ikke må anvendes til katte un-
der I år og drægtige katte

Min personlige erfaring med tiguvon er, at det er et for-
træffeligt middel, når det anvendes rigtigt (sammen med
behandling af omgivelser). Det er nemt, det er billigt og ti-
guvonbehandlede dyr lugter ikke af loppegift' Anvendel-
sen kræver en smule fålmodighed. I behandling er sjældent
nok. Resultatet ses ofte først ved 3 eller 4 behandling, men
derved adskiller det sig ikke fra andre behandlingsmåder.

Medicinfirmaet BAYER mener kun, det er et spørgsmål
om relativ kort tid, inden Tiguvon registreres til kat.

K. Steensborg - fagdyrlæge, Abild dyreklinik, Brabrand

Vedr. TiguYon af Donneborg
Lad mig slå fast med det samme, at dette middel mod lop-
per på vores katte er det absolut nemmestg smarteste og al-
lermest enkle at bruge både som behandling og forebyg-
gende behandling, og så er prisen overkommelig.

Efter at have konsulteret vores dyrlæge Knud Steensborg
med frygt for loppeangreb i vores katteri, kunne vi med let-
telse konstatere: »>ingen lopper«. Men for en sikkerheds
skyld foreslog Steensborg forebyggende behandling med
Tiguvon med de få forbehold om, at kattene bl.a. skal være
gamle nok og have en hvis vægt ellers kan midlet have en
skadelig virkning på kattens udvikling.

Det var med en hvis spænding og skepsis, vi dryppede
vores katte i nakken med disse få draber. Det virkede som
om, at det var for lidt i forhold til tidligere bekæmpelser af
lopper, med vask, pudring, loppehalsbånd og rengøring af
hele huset o.s.v. Men Steensborg havde lovet, ingen lopper
overhovedet på noget tidspunkt ved brug afTiguvon og det
holdt stik. Det sidste % år absolut uden lopper også sely
om, at vi har haft gæster med loppeangreb i deres katteri og
selv været gæster i katterier med loppeangreb, så vi har ikke
på noget tidspunkt været loppeplaget.

Så det var med en del undren, da vi var med studiekreds
Frederikshavn på besøg på et dyrehospital og spurgte dyr-
lægen, om hun ville fortælle om midlet Tiguvon. Hun blev
næsten ligbleg og sagde med frygt i stemmen, at det var
ikke til katte og at de nærmest kunne dø af det. Stemningen
blev nærmest hektisk, da vi fortaltg at vores kat var dryp-
pet med Tiguvon flere gange Men da vi fortaltg at det var
Steensborg, der havde foreslået midlet fik dyrlægen en lidt
anden opfattelse af tingene Så er der vel noget om snak-
ken, var svaret fra dyrlægen. Men til historien skal også
fortælles, at Steensborg har de nødvendige tilladelser fra
myndighederne til at bruge Tiguvon til kattg men forhå-
bentlig varer det ikke længe før midlet er officiel anerkendt
i Danmark - til katte.

Der kommer en fedtet plet i nakken, lidt større end en
femmer i ca. 4 dage, så er det væk og det er lopperne også.
Vi kan og vil anbefale Tiguvon mod lopper. Læs også bre-
vet af Knud Steensborg. Donneborg

TIGUVON
- nyt mod lopper
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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 ihjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturl ige fordele fremfor
almindel igt kattegrus. ,ll;age

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

KATTE
GRUS

SIKKERHED
NATURE-CAT kattegrus er
ikke giftigt, ikke brandbart,
lremkalder ikke irritationer og
er uskadeligtlor dit kæledyr.
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RENLIGHED
NATU RE-CAT katteg rusets
kornede sammensætning
bevirker, at katten ikke får det
under poterne og slæber grus
ud på gulvene.
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øKONOMISK
NATU RE-CAT katteg rus er
foran! Undersøgelser har vist,
at NATURE-CAT kattegrus er
mere økonomisk end
almindelig kattegrus.

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGTOG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

A/S Carl Fr. Mortensen I Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44
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Bare en kastration!
af Lis Rhymer Friis

For et par år siden importerede jeg Chaou de Bubastis de
Bubastis fra Frankrig.

Nu skulle jeg ikke bruge ham i min avl mere, og jeg fik
ham kastreret den 25.-6.-90 uden problemer efter operatio-
nen.

Da jeg samtidig skulle have den 9-årige hankat Europa
Ch. Asterix til at gå løs også, syntes jeg, at det var bedrg at
Bubastis fik et godt hjem, hvor han blev enebarn. Det lyk-
kedes også. Han kom til et dejligt ægtepa4 der nåede at
blive meget glade for ham.

Ruth Schultz's notaten
Abyssin'er kat »Bubastis<< - ZYz år (katteri v/ Lis Friis):
Uge 25: Neutraliseret i Søndersø.

30.-6.-90: l0 dage efter ankomst her. (Dejlig, glad og kæ-
ten).

5.-7.-90: B. slikker meget i sårene på testiklerne - også
fredag.

7.-7 .-90: + friske blødninger herfra + hævelser om-
kring - ringer ca. kl. 21.30 til vagtlæge Horst-
mann, som siger, det ingen betydning har. Vi
skal blot rense,/vaske m. sæbevand - og smøre
med klorhexidin, så klarer katten selv resten.
Vi kunne ikke rigtigt lide det - ringede til Lis og
talte med Lolo, som mente, den skulle have
pencillin.

8.-7.-90: Mindre blødning og m. hævelse - men lidt stil-
le! (Ringede til Lis, som desværre ikke havde
tid til at komme).

9/10,-7.-90: Lidt bedre - men mindre appetit.

ll.-7.-90: Om natten på wc flere gange + vandl.

12.-7.-90: Hos dyrlæge Andersen + katheder i narkose
+ blod og pus i urinen - får l0 stk. sulfatbl. å
l00mg til5 dagemedhjem. I storalm. opkast-
ning I time efter hjemkomst (narkosen) - syg
hele aften og nat + mad + drikke.

13.-7.-90: Lidtbedre-spiserogdrikker + vandl. + affø-
ring.

14.-7.-90: Meget bedre - spiser og drikker men + opkast-
ning om aftenen.

15.-7.-90: Lidt urolig om natten + opkast til morgen -
spiser og drikker + vandl. + afføring.

16.-7,-90: Gemmersigundersengen + appetit-omafte-
nen I tynd galdefarvet opkastning + sulfatbl.
i dag.

17 .-7 .-90: Hos dyrlæge Andersen som straks giver B. væ-
ske og tager blodprøver - ved tryk på blæren
fossede urinen ud - stadig meget blod og pus-
holdigt - beholder den for at tage ekstra blod-
prøver.

18.-7.-90: Ringer til Andersen. B. har det bedre - men de
vil godt beholde den - og have svarene på de
forskellige prøver - så vi kunne ringe lørdag.
Madsen overtager den samme dag.

21.-7.-90: Ringer - og Madsen siger, den er klar til af-
hentning kl. 9.30. Da vi kommer, er Madsen
lige kaldt ud, men vi kan ringe oghøre nærme-
re senere. Thler så med Madsen kl. 11.00 - og
jeg siger straks: »>Den har det da ikke godt!« -
hvortil Madsen svare! at B. nok vil være lidt

6

slap de første par dage - da jeg spurgtg hvad
jeg kunne gøre eller give den, så den hurtigt
kunne blive bedrg svarede han, at det gjorde
ikke noget, den kun spiste hver anden dag - (et
mærkeligt svar) - vidste heller ikkg om den var
feberfri - og der skulle ikke gives ekstra antibi-
otika eller lign. Der var normale talværdier -

bortset fra /SR. 140), det kunne man ikke gøre
noget ved. B. havde spist og drukket lidt sam-
me morgen + vandladning, så.

B. lå stille hele dagen under sengene -:- mad og
drikke - (ringede forgæves til Lis). Endelig ca.
kl. 20.00 - måtte ringe til Karin og få hjælp til
at give B. væske

Ringede alligevel først til vagtlæge Sønderup -
som sagdg vi blot skulle give den vædske.

B. får ca. 50 ml vand/yoghurt - ude hos karin,
som kan sg at B. er ved at gå i chock.

Kører ud til Lis, der ringer til D. Sønderup - or-
dinerer penicillin, vædske og varme.

B. dør i Lolo's arme!

Har ringet til Madsen - de mener ikkg at have
gjort noget forkert - havde ikke forventet den-
ne udvikling af sygdommen. Men aftalt med
Andersen om onsdagen d. 18.-7., at hvis K-
prøverne havde rettet sig, kunne B. komme
hjem lørdag.
Modsiger her sig selv - eller mente han, det var
for sent at gøre noget om lørdagen?

21.-7.-90:

KI.21.00:

KI.21.30:

KL.21.45

Kt.22.30:

13.-8.-90:

ODENSE DYREHOSPITAL
Oyd6Oshe R. Frank Med$n, J. P. Andorron og J. Broth Håna6n

GHØNNEVANGEN 38 . 521 O OOENSE NV
Tlf. 66 1 6 02 80 . Giro 6 07 1 7 08 Odense, don
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Sidsto r€ttidige indb6talingsdag
Derott€r bersgnss geb]/r 25 kt. + 2 pt påbggyndt månsd.

Tslaronkon8ullalioo, 16capt

Tillæg fry atton, nat, wosksnd saml ,or bssøO og
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Tandbohqndling

Røntgenlotograloring
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hn 24.07.90 rEdtog l6boratorlet kadawl sf €n 1år gæI kat tllhors-

LlE tlla, B@ebJ6rg.

ved udersg1gelsm fardtss bughul4 fyldt nted pus' KÅgtratlonaarret vår
rcmalt åflElet.

Iawr@ lardt€B butrandet og urlnblæren h,'IErdl§k.

ved h-lstologlsk urderi6gelæ f6tdtæ plDgrmulmatø§ ffitltls og
E&tzetltiE.

ved bakterlologlek unddE6g€1s6 lsolddes Pæbu6l1o multælda fra

5471 sOnd§EO
56 38 {1

For u)derBdgelB4 bomæ kr, 1,t3,OO + llæ

buqhuls.

Dlagrcse: Pasteuælla rultælda lnduæret Frttorlitts

lndgegsport for lnfektlm! t,.endt.

P. L. V.

J.P. Nlel6s!.

M. indrømmedg B. var svag, men man kan jo
ikke sætte det store apparat i sving, som man
gør pil et sygehus, da dette kunne få store øko-
nomiske konsekvenser.
Vi fik ikke tilbuddet til selv at bedømme sådan
et valg.

Ruth Schultz

ottenp-særs1ev-v6f llngs frtEl
vestEled 9

h 7. august 1990
Ref. I Jpn/Etr
Jffi. ! m 97Ol90

22.-8.-90: Sendte Bubastis viø Søndersø-dyrlægerne til ob-
duktion. Jeg ringede 23. øugust og tølte med dyrlæge An'
dersen på Odense DyrehospitøI, der var meget overasket
over det skete. Foreslog, at ieg skulle tale med dyrlæge
Frønk Madsen. Det §ordeieg så, daieg havdefdet obduk'
tionssvaret. Han var meget ørrogant og øffeiende med det
ssmme. Ville ikke høre tale om, at det var en feilbedøm-
melse. Jeg foreslog høfligt og pænt en mindelig ordning,
der gik ud på, øt de ingen regning sendte, men erstattede
katten med en anden til hr. og fru Schultz. Det kunne der
slet ikkevære tale om. Heller ikke da jegfortsatte samtalen
med at sige, ot sd sendte ieg sagen til Klientklageudvalget
+ satte den i diverse Racekatteblade. Jeg fik kun det svar,

st jeg ikke skulle true hom. Da sagen er sd olvorlig, som
den er, synes jeg, det er rimeligt, at mange læser om den.
Det kan mdske redde en kat en unden gang, selvom vi ikke

får Bubøstis tilbage' 
Lis Friis

OPDR,ÆT AF PERSERE
i farverne creme, blå, hvid,
rød, blåcreme, bicolour &
harlekin!

Cornegie's Maximilian, 3 uger

Linda Kærlev
Ahlefeldtsvej 11,

5230 Odense M.
Tlf. 65 9t 62 60.

o
'ri

\,
CD

\,
q

\,

{
*)

å

>'-)

5
.--.i

Carnegie's Maxime, 4 uger

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

Hankatte til avlstj eneste!
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Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

Flubenol vet. er
a

a

i
i

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 OÅ

ff.428IIA44

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel
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UI HAR MOUTAGET

Et tragisk dødsfald...
D. 12.-8.-90:
Beretning om hvordan det kan gå, når man ikke vil betale
le sidste 90,- kr. til en fåreklipper.

Jeg må nok hellere starte helt forfra på denne historie for
relhedens skyld:

- Sidste år fik vi en fåreklipper til at klippe vore får. For
:n ordens skyld skal jeg nævne navnet på fåreklipperen - til
.kræk og advarsel: Torkild Christensen, Kobberstedvej 41,
rller, 6070 Christiansfeld.

Det tog han dengang kr. 40,- for pr. får og det samme når
:et var 2 lam.

Godt nok klippede han i dem, så vi skulle hen og købe
F.rcidin 290's salve og nogle andre småting til dem gennem
:r'rlægen. Det blev 200-300 kr. dyrere end vi havde regnet
.-..;

Så i år ville vi lige prøve 6n gang til med den samme fåre-
...ipper. Og han skulle også nok passe på, sagde han. Han
.:lippede så 2 får og 4 lam, ialt 6 dyr. Denne gang »kun« 3

.:-ip i fårenes skind.
Prisen blev nævnt efter ca. lY2 times arbejde: Kr. 65,- pr.

:i r, uanset størrelse Ialt kr. 390,-. Uheldigvis den dag hav-
:: ri ikke pengene. Han kom 6n dag før aftalt.

Ca. 14 dage senere var han i området. Efter nogen snak
::em og tilbage mellem min mand Gert og fåreklipperen,
: r,rev jeg en check på kr. 300,-. Klipperen var meget ophid-
, ::. Jeg kunne høre inde fra huset, at han råbte og skreg ude
;årdspladsen. Ingen af os havde regnet med, at en mand

r -nr€ vær€ i besiddelse af sådan et temperament.
\u skal det lige siges, at vi bor ca. 650 meter nede af en

,:al jordvej, hvor hastigheden er ca. 25 km i timen, hvis
-.an føler bare lidt for sin bil.

Han starter så sin bil, med checken på kr. 300,-, og grus
-,: slen sprøjter op langs med bilen.

Vi går ind og spiser ca. kl. 20.00 og er ikke ude og køre
:::r aften. Vi får heller ikke besøg. Vi bor som de sidste på
:r3n, som enden ved vores mark,
\æste morgenLørdag starter jeg kl. 8,00, da jeg skal op

- _: hente min mormor i Arhus.
Ca. 100 m op ad vejen får jeg øje på en brun klump. Jeg

: . rpper selvfølgelig op, og stiger ud af bilen.
Der ligger Donna, vores brune burmeserhun på ca.3%

.:. Hun lå på siden som om hun sov. Dajeg tager hende op
: :: at lægge hende ind i bilen, er hun fuldstændig stiv, så
- -n har været død i nogle timer. Vi kunne sg at hun var
-.nt i hovedet og skulderbladet var ikke som det skulle

Venner, som kommer ud til os og os selv ved, at hun hav-
-, den vane at løbe midt på vejen og vi sætter så tempoet
-;:efter. Hun kom aldrig ud fra siden af vejen. Og hun har
,:.r iølgelig heller ikke regnet med, at der var noglg der
. - nne finde på at køre stærkerg end kun kunne klare.

Det man føler for sådan en mand, kan slet ikke beskrives
: g gid at man en dag kunne ramme ham på en eller anden

:."d9 selv om det ikke kan bringe Donna tilbage

Klivoger's Donna.

Donna var den kat, vi var kommet længst med. Hun var
international champion og hun var bl.a. grundstammen til
vores avlsmateriale. Plus, at hun var den kat, der fik om-
vendt min mand fra at være en katteforagter, der ikke reg-
nede katte for andet end et skadedyr, der skulle skydes, når
muligheden var til stedg til at fatte stor interresse for race-
kattg udstillinger og ikke mindst af alt respekt og kærlig-
hed til kattg for det de er og slår for.

Man sidder magtesløs og fortvivlet tilbage og derfor har
jeg skrevet dette læserbrev.

Til andre katteejere vil jeg sige: Pas på, hvad I foretager
jeg. Folks utilregnelighed står ikke skrevet i panden på
dem, som en advarsel til os andre

Klivager's Donna, æret være hendes minde.
Med venlig hilsen: Margit Høgh Christensen,

Skovvejen 47, 6064 Jordrup
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PERSERKATTEN
af Donneborg

Jeg vil gerne fortælle jer om perserkatten, fordi det er det
emng jeg ved mest om.

Perseren er en dejlig vamset langhåret kat i mange for-
skellige farver. Der findes i dag til dato ca. 169 farvevarian-
ter og flere kommer til.

Man kalder beskrivelsen af en bestemt katteraces karak-
teristiske træk for dens standard. Standarden for perseren
er lidt volapyk, hvis man ikke har set en i levende live. En
kort kraftig krop på små tykke ben, en kort næse (altså
trykket ind i midten af hovedet), et bredt rundt hovede med
små bredt placerede Øre, store åbne øjne. Øjenfarven kan
være orange, blå eller grØnne alt efter pelsfarven.

Perseren er en doven og meget magelig type Den elsker
at sove i husets bedste stol. Det betyder ikkg at den ikke
kan være aktiv, for det kan den bestemt. Det har kostet mig
mange urtepotteskjulerg men det er kun en oplevelse.

Pelsfarven er det ømme punkt hos mangg for det kræ-
ves, at man friserer katten hver dag. Har man ikke tid til
det, skal man købe en korthårs kat. Pelsplejen til en udstil-
ling er et kæmpe arbejde Katten skal både vaskes, føntør-
res, pudres'og nogle skal have alle de døde hår plukket af,
så pelsen bliver let og luftig.

Hvis man opdrætter, koster det en masse tid og penge -
og lad os lige slå fast: Man kon ikke tjene penge ved ot være
seriøs opdrætter. Manskal være medlem af en af de 4 dan-
ske katteklubbel ellers kan man ikke få stamtavler, og det
er det, vi alle må arbejde hen imod, så alle katte har en
stamtavle - også huskatten.

En hunkat parres, når den går i den såkaldte løbetid, det
kan ske med egen han, eller man kan købe en parring hos
en anden. Hunkatten går drægtig i 9 uger, det passer med
ca. 63 dage I + 2 dage I den periode har kattenbehov for
ekstra foder og opmærksomhed. I dagene op til fødselen
må man blive hjemmg for perseren er så degennereret, at
den er meget afhængig af dens ejer.

De Gazeau's Gicoline, tortiesmoke perser. Opdrætter og
ejer: Tina & Erik Løub.

t0

Bore een af de ca. 169 forvevarisnter.

Når killingerne er født, kan de ikke sg så de må bruge de-
res følesans og tildels deres lugtesans. Efter 8-10 dage åbnes
øjneng og da begynder det sjove Som 4 uger gamlg skal
man lære dem at spise selv. Det begynder med vælling og
bliver hurtigt til mere fast, såsom rat oksekød. Det er et
værre svineri - de er gerne smurt ind i mad over hele krop-
pen. De finder hurtigt ud af, hvor maden kommer fra. De
kigger på dig og skriger. Det er som om de siger: »Kom med
det mad - er det ikke derfor, du er her.

Man må passe meget på ikke at præge killingerne for
meget, for så kan den fremtidige ejer få store problemer.
Hvis man har en stor talmodighed, kan man få meget for-
nøjelse og sjove stunder med en kat. Råd og vejledning fra
opdrætteren til den nye ejer er meget vigtig, men desværre
vil mange opdrættere ikke lære fra sig.

Det er lovligt, at sælge en killing, når den er 10 uger gam-
mel. Men jeg mener, de har behov for deres mor, til de er 12
uger gammel. Inden de skal sælges, skal de være vaccineret
og have været igennem en helbredsattest. Prisen afhænger
meget af, hvordan katten ser ud. En kælekat er en kat, der
f.eks. har skæve tænder, for lang næse eller forkert farve.
Prisen på dem ligger mellem 1200-1800 kr. En avlskat er en,
der har nogle kvalifikationer, som er værd at bringe videre
til den fremtidige avl, men som ikke er god nok til udstil-
ling - de koster mellem 1800-2500 kr. En udstillingskat er
den perfektg (selv om jeg ikke kan lide det ord, for hvad er
perfekt). De kan selvfølgelig også bruges til avl - de koster
mellem 25004000 kr.

Man skal overveje meget grundigt, hvad man vil med sin
kat. Hvis man køber en kælekat og senere kommer i tanke
om, at man gerne vil udstillg kan man selvfølgelig gøre
det. Men den vil få den laveste bedømmelsg som findes, og
det vil jo være en skam, og man bytter den ikke bare til en
ny og bedre.

Alderen for en kat er gennemsnitlig14-17 år. Det er lang
tid, men tænk - et langt, sjovt og glædeligt venskab. Hvem
ønsker sig ikke det.
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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, vived.
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 e n af de tre varianteq du i dag

, Iå, under navnet Dokat.
It

i Dokat giver din kat mere end fuld-

! kommen ernæring. For katten, er Dokat et

i lækkert måltid, som er særlig dejligt atr 
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

ll
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Dyrlægebreukasse

Har du spørgsmål til dyrlægen, skriver du til Aase Kliva-
ger, Rugårdsvej 898, Hindevad, 5471 Søndersø, som så vil
sørge for, at spørgsmålene bliver besvaret af:

Dyrlæge Gert Jarn Pedersen, Brenderup.
Dyrlæge Gert Jarn Pedersen efteruddannes i øjeblikket
som fagdyrlæge vedrørende sygdomme hos hund og kat.

Vedlægges frankeret/adresseret svarkuvert - besvares dit
spørgsmål direkte.

Spørgsmål/svar og evt. artikler bringes i den udstræk-
ning pladsen tillader i Hvæssebrættets Dyrlægebrevkasse.

SPØRGSMÅL til dyrlægebrevkassen:
Hvad er halefejl egentligt, og hvorfor er det så alvorligt?

I udstillingssammenhæng ser i hvert fald nogle dommere meget
strengt på halefejl. Jeg går ud fra, at det ikke udelukkende er af
kosmetiske årsager, tit drejer det sig jo bare om en lille knot, der
ikke engang kan ses, men kun føles.

Jeg mener at have læst eller hørt, at en arvelig halefejl kan ned-
arves også i selve rygraden, og så er det klart, at det kan være f4-
talt, og at man ikke bør få afkom efter en kat med en sådan hale-
fejl. Men er det korrekt?

Med venlig hilsen Kirsten Kaae

Svar:
En halefejl er enkelt forklaret en afvigelse fra den normale
halg ifølge standarden for racen. Den type halefejl du tæn-
ker på her, skyldes en fejludvikling i halehvirvlerne. Der
kan her være afvigende former af en eller flere halehvirvler,
sammenvoksning af to eller flere halehvirvler eller udvik-
ling af enkelte halve halehvirvler, medens de øvrige hale-
hvirvler er normale. Sådanne halefejl er medfødte og oftest
spontant opstået, det kan dog ikke udelukkes, at der kan
være tale om en vis arvelighed.

Alle de her nævnte udviklingsfejl af rygsøjlens hvirvel-
legemer, kan ligeledes ses i hals, bryst og lændehvirvler, og
har ingen betydning for kattens trivsel. Der findes dog en
alvorlig livstruende udviklingsfejl af hvirvellegemerne.
Her mangler hvirvellegemernes Øverste halvdel. Rygmar-
ven ligger da ubeskyttet i rygmarvskanalen. Der kan udvik-
les et såkaldt rygmarvsbrok. Når denne udviklingsfejl ram-
mer halehvirvlerne, er lidelsen ikke alvorlig, idet rygmar-
ven ikke fortsætter ud i halehvirvlerne.

Erhvervede halefejl kan opstå efter halebrud, forskyd-
ninger mellem halehvirvler eller efter slag på halen. Det er
således ikke alle halefejl, der er medfødte.

Som det fremgår afovenstående, har halefejl hovedsage-
Iigt en kosmetisk betydning, men risiko for en delvis arve-
lighed medfører, at katte med halefejl bør udelukkes i av-
len.

t2

LOPPER?
Jeg har erfaret, at der er kommet et nyt middel på markedet
til bekæmpelse af lopper på hunde Midlet dryppes blot i
nakken på hunden, hvorefter det trænger ind i blodet og
forgifter lopperne Findes der ikke noget tilsvarende til kat-
te?

Med venlig hilsen N. K., Vejle

Svar:
Her må mit svar være nej. Idet stoffet Tiguvon af de danske
sundhedsmyndigheder kun er registreret til brug hos hun-
de. Men Tiguvon er i Sverigg Vesttyskland, Frankrig, Hol-
land samt andre europæiske lande godkendt til kattg i
form af produktet Tiguvon 10. Der er dog en række for-
holdsregler:
1. Må kun benyttes til katte over I år.
2. Måt kun benyttes til katte, der vejer over 3 kg.
3. Katte må ikke behandles med ormekur eller anden para-

sitbekæmpelse I uge før og efter behandlingen.
4. Behandlingen må kun foretages hver 3-4 uge
Det er min erfaring, at hvis disse forholdsregler følges, er
Tiguvon l0 særdeles effektivt til loppebekæmpelse hos
katte.
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Tilst
Dyrep
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Pension . Pelspleje . Klipning
Spec. løbegårde
også tor katte
Dyrlægetilsyn.

AGERØYEJ 2L
(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)
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HOFTEDYSPLASI:
\1it spørgsmål til dyrlægebrevkassen er som følger:
Jeg har hørt, at der skulle være konstateret tilfælde af hof-
:dysplasi hos katte. Kan De be- eller afkræfte denne på-

:.and?
Hvad er hoftedysplasi?
Hvordan konstateres det?
Hvad gør man?
\Iå der avles på en kat med dysplasi?

Med venlig hilsen O. K. Søndersø

Svar:
, a. hofteledsdysplasi (HD) er set hos katte, oftest hos race-
,.årre. HD er en instabilitet i hofteleddet, der medfører vari-
::;nde grader af slidgigtsforandringer i hofteleddet.

Dragnosen kan stilles ved en klinisk undersøgelse (Orto-
.ni's prøve), kombineret med en røntgenundersøgelse af

- rlten.
Behandlingen afhænger af dysplasiens sværhedsgrad og

. :ttens alder. Behandlingen kan være kirugisk (fjernelse af
.:benshovedet), dette anbefales til katte der er stærkt på-
.:ket af sygdommen. Der kan endvidere behandles medi-

,.:sk (smertestillende), dette anbefales hovedsageligt til
.:.lre katte med svage problemer.

Der bør ikke avles på katte med HD, idet arveiigheden
- 

-'s kat er ukendt men derimod velkendt hos hund. Der er
-:g hos en opdrætter i Albertslund fundet indikation for
: ". 1Øj grad af arvelighed ved HD hos kat.

ER DET VIRKELIG NøDVENDIGT?
- ælpl Min »mor« truer med, at jeg skal kastreres, hvis jeg
. ::; holder op med at strinte.

-Teg er en hankat på2 år og har først for nylig fundet ud
.., at det er sjovt at strinte. Det dufter så godt, synes jeg,
::or« siget, at det stinker!
iian jeg ikke få et eller andet, så jeg kan holde op med at

:. n te?

J eg kan godt leve med at undvære strinteriet, men jeg vil. :_:et nødigt undvære samkvem med det modsatte køn.
Venlig hilsen og pd forhånd tak!

Fortvivlet kat og ejer fra det Nordjyske
\\ar:

: rmarkering hos en udvokset hankat er en normal ad-
.:::. idet hankatten benytter sin urin og analkirtelsekret

.;mærkning af sit territorium. Behandlingen går derfor
- : ra at fjerne kattens hankønspræg. Dette gøres mest ef-
:, .ir t ved en kastration. Hvis dette ikke ønskes kan føl-

- ,:. Je forsøges:

rl <dicinsk behandling:
- .: kan behandles med kønhormoner (progestiner) eller

= 
: beroligende midler (diazepiner).
3:dst resultat opnåes ved injektion med langtidsvirken-

- : : rogestiner (perlutex, clinovir). Det er ofte nødvendigt
- ;:nbehandle efter en måned, behandlingen gentages
-:-::Ier halvårligt.

. :d behandling med beroligende tabletter gives i starten' ' = Coser, der efter 14 dage nedtrappes. Katten vil ofte i
=:.:n blive en smule slinger i bagbenene og være mindre

- ' . ,. Disse bivirkninger forsvinder dog hurtigt.
i.:traffelse:
- i man ser katten strinte, er det en god ide at afstraffe
-, - , ed at sprøjte på den med en vandpistol/plastiksprøj-
, r:llen opfatter ikke hvorfra strålen kommer og bliver

- .-: -'r ikke »sur« på mennesket.

"1 i r øforanstaltninger:
- , iatten strinter på bestemte genstandg kan man for-

;= ai tildække disse med'alufolie-strimler. Når urinen
-: :.er folien, giver det en lyd, som katte ikke kan lide.
I , .s genstandene kan vaskes, kan de skylles i en opløs-

ning med fyrenåleolie. Mange katte kan ikke lide denne
duft. Andre stærke duftg peber, chili, »gå væk kat«-spray
kan forsøges, men har mindre effekt.

E GAIVILE
Vor gamle hund,
den lækkermund,
vil spise kattens føde
Vor gamle hund
blev trind og rund.
Derfor må den nu bøde.

Det gamle skind
er næsten blind,
men katten kan den finde
På kælemis
den sætter pris -

når ellers han er inde.

De gamle ben
vil svigtg men
når hunden falder - dejser
kom missen til.
Den hjælpe vil.
Sig atter hunden rejser.

Vor hund er sløv.
Ja, næsten døv
og sover hele dagen.
Vågn op igen
ved misseven.
Sq det er bare sagen.

Else Jeppesen,
Para Mi

Hanne Haibert
Lindevej 3

DK-4700 Næstved - Danmark
Telf. 53 7216 41
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I forbindelse med møder i FU i Felis Danica, behandles der
flere sager, hvori der indgår forskellige former for syg-
domsforløb, som måske kunne være undgået, hvis såvel
køber som sælger var mere opmærksomme på kattens til-
stand i salgsøjeblikket. Mange sager kunne med mere agt-
pågivenhed være undgået gennem tiderne

Redaktionsudvalget finder derfor anledning til at bringe
Felis Danica's karantæneregler i forbindelse med forskelli-
ge sygdomsforløb, og klubben indskærper medlemmerne
til at overholde disse regler:

Karantæneregler:
1. KATTESYGE OG INFLUENZA
Årfig revaccination giver god beskyttelse og tilrades for at
holde immuniteten oppe hos hele kattebestanden.

Ved forekomst af kattesyge og -influenza i kattebestan-
den skal al handel, avl, og udstilling af dyr fra bestanden
standses, indtil hele bestanden er raskmeldt.

2. KATTELEUK,'f,MI
Katteleukæmi er en sporadisk forekommende langsom vi-
rusinfektion, der optræder hyppigst hvor mange katte le-
ver tæt sammen. Den er relativt sjælden, hvorfor det fore-
kommer unødvendigt at teste alle katte rutinemæssigt.
Derfor gælder følgende: Hvis der konstateres katteleukæ-
mi i en kattebestand, skal alle katte fra bestanden testes.

Findes en negativ reaktion ved IFA-test eller Elisa-test
foretaget 2 gange med 3 måneders mellemrum, kan kattene
betragtes som fri for leukæmi. Findes Elisa-testen positiv
og IFA-testen negativ, er katten ikke smittefarlig, såfremt
yderligere I IFA-test, foretaget efter 3 måneder, er negativ.
Findes såvel Elisa-testen som IFA-testen positiv, er katten
smittefarlig, og skal isoleres fra katteriets øvrige kattg om
muligt aflives. Al avl, salg og udstilling skal stoppes indtil
katteriet kan erklæres fri for smitte

Som foranstaltning overfor avlskatte kan anbefales, at
hunkatte, der modtages til parring, skal være testet og fun-
det negative ved 2 prøver foretaget med 3 måneders mel-
lemrum, og at avlshanner skal testes rutinemæssigt2 gange
med 3 måneders interval og derefter 2 gang årligt.

3. SMITSOM BUGHINDEBEIÆNDELSE (FIP)
Smitsom bughindebetændelse (Felin Infektiøs Peritonitis/
FIP) er en, specielt i katterier, meget udbredt virusinfek-
tion. Sygdommen er lumsk, idet katten kan gå med virus i
kroppen formodentlig i årwis, og først blive syg i det øje-
blik dens resistens af anden årsag bliver ændret. Derfor er
det meget vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at fastsætte
bestemmelser, der sikrer mod overførsel af virus mellem
kattene

Et katteri betragtes som inficeret med FIP ved forekomst
af klinisk syge katte med symptomer på FIP samtidig med
en forhøjelse af blodtiterværdierne på over 400. Ved en
stigning af titerværdierne alene uden samtidig kliniske
symptomer, kan katteriet ikke betragtes som inficeret, men
kun sættes under mistanke for infektion. Det vil i denne sit-
uation ikke være relevant at foretage karantæneforanstalt-
ninge6 ligesom det vil være fejlagtigt at aflive en kat, alene
på grundlag af et forhøjet titertal.

De implicerede katterier skal holde karantæne i 3 måne-
der efter at verificerede FlP-tilfælde er konstateret. Karan-
tænen omfatter parringer og salg. Smitte via udstillinger er
usansynligt, men der må ikke udstilles i karantæneperio-
den. Såfremt der i karantæneperioden fødes killinger, gæl-
der karantænen i 3 måneder fra fødselsdatoen.

Karantæne skal meddeles klubben hurtigt muligt.
Katte kan udstationenes efter skriftlig tilladelse fra klub-

ben, og parringer i karantæneperioden må kun foretages
efter skriftlig godkendelse fra klubben.

t4

Raskmelding fra egen dyrlæge skal indsendes til klubben
inden karantænen kan ophæves, og den skal omfatte samt-
lige katte i bestanden.

4. RINGORM
Ringorm er en svampeinfektion i huden, der forårsager
håraffald og skælddannelse i pletter. I forbindelse med ud-
stillinger og parringer skal alle tilfælde af suspekte ekse-
mer testes og findes negative.

Findes en kat at huse svampg skal alle katte i bestanden
behandles imod ringorm, og samtlige rum i kattens hjem
desinficeres imod svampesporer efter dyrlægens anvis-
ning. Minimum 6 uger efter behandling er påbegyndt fore-
teges fornyet Fungassay-test. Findes denne negativ, må der
udstilles igen. Der må i denne periode ikke sælges killinger,
tages katte ind eller sendes ud til parring. Raskmelding fra
egen dyrlæge skal indsendes til klubben inden karantænen
kan ophæves, og den skal omfatte samtlige katte i bestan-
den' 

FU/I4.g.Bg.

Hør du spørgsmå|, er du velkommen til st kontakte klub-
bens kontaktperson vedrørende smitsomme sygdomme,
Ole Klivager.

EL.

RESSEMEDDELELSE!

Pfizer's VMP Tabletter
N kan nu købes
i Danmark..!
Pfizer's internationalt kendte vitaminiserede til-
skudsfoderblanding med mineralstoffer og protein
til hunde og katte kan nu købes i Danmark.

VMP Tabletter N (nutrition/ernæring) er udviklet
i et samarbejde mellem veterinærvidenskabelige for-
skere fra Pfizer's laboratorier og førende internatio-
nale ernæringsspecialister.

Igennem tabletternes specielle sammensætning er
det sikret, at de til fulde dækker alle hundens og kat-
tens almindelige og særlige behov for vitaminer, mi-
neraler og protein. VMP Thbletter N er således det
fuldt optimale vitaminiserede tilskudsfoder med mi-
neralstoffer og protein.

VMP Tabletter N erstatter let og med fordel et
hvilket som helst tilskudsfoder. Thbletformen gør
det både let og i enhver henseende overskueligt at
sikre vore hunde og katte et bedre liv.

VMP Tabletter N tildeles med stor fordel til belas-
tede eller særligt udsatte hunde og katte ,lEldre eller
helt unge dyr hører til i den anførte gruppe Det
samme gælder hunde og katte i løbetid, i forbindelse
med fældning, drægtighed, diegivning, sygdom o.s.v.
Ligeledes vil VMP Thbletter N have en særdeles posi-
tiv virkning på hunde og kattg der er alment utrive-
lige eller fysisk/psykisk pressede p.g.a. dressut pen-
sionsophold, jagt eller lignende

VMP Thbletter N har en klart vitaliserende effekt
på hunde og katte Dyrene >>liver op« og får et synligt
bedre udseendg hvilket bl.a. kan ses på udviklingen
af en særdeles flot og skinnende pels.

VMP Thbletter N ædes villigt og opleves af hunde
og katte som en lækkerbisken.

I vort naboland Vesttyskland, hvor VMP Thbletter
N blev markedsført på et tidligt tidspunkt, er pro-
duktet nu suverænt det mest solgte og anvendte i sin
katagori.

VMP Tabletter N kan købes på apoteket og hos
dyrlægen.
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DANSK RACEKATTE KLUB
BACEKATTEN

JYDSK RACEKATTE KLUB
PERSEREN

På Felis Danica's plenarforsamling blev der fremlagt et for-
slag om skærpelse af FIFe's registreringsregler.

Forslaget kom under en langvarig debat, hvorunder JY-
RAK's plenarer foreslog, at forslaget, der var behæftet
nied en del fejl og ikke mindst tvivlsspørgsmåI, blev sat i
udvalg, og genoptaget til debat på plenarforsamlingen i
1991. - Desværre opnåede vi ikke lydhørhed for vorl forsiag
og forslaget blev vedtaget.

Forslaget, der som nævnt blev vedtaget, bringes her i der
olgende til medlemmernes orientering:

Afkom i gruppe B, D, R G og H efter parring, hvor der
i forældrenes stamtavler (i 4 forældregenerationer) optræ-
der en gruppe E-kat, skal føres i RIEX.

Registreres siam-gen hos afkom efter en IKKE gruppe E-
kat, betragtes denne kat som en førstegenerations
colourpoint-hybrid, og får tilføjet 03b).

Vedrørende gruppe E gælder endvidere af:

- Gruppe A (l3b) afkom efter A (l3b) x A 03b) føres i
RIEX.

- GruppeA(13b)afkomefterA x A03b) føresiRIEX.

- Gruppe E afkom efter A (l3b) x A (l3b) og A x A
(l3b) føres i LO.

På stamtavler efter parring mellem gruppe E og gruppe
E, G eller H tilføjes (I) efter opdrætsnummer l3B i 4 gene-
rationer.

På stamtavler efter parring mellem gruppe B og gruppe
F, G eller H tilfØjes (I) efter alt hvidt afkom i uendelighed.
På stamtavler efter parring mellem gruppe B og gruppe D
tilføjes (S) efter alt hvidt afkom i uendelighed.

Viser en gruppe B-kat sig at være bærer af sølvgen, be-
tragtes den som værende første generation efter B x F par-
ring, hvorefter alt afkom efter denne kat fremtidig føres i
RIEX.

Viser en gruppe B-kat sig at være bærer af genet for
hvidplettedg betragtes den som værende første generation
efter B x D parring, hvorefter alt afkom efter denne kat
føres i RIEX uendeligt.

Korthårsafkom efter parringen Exotic x Percer regi-
streres under korthårsopdrætsnummeret efterfulgt af be-
tegnelsen »var« uendeligt og stambogsføres i LO (»var«
indicerer langhårsgen). Langhårsafkom efter parringen
Exotic x Exotic registreres i RIEX.

Se iøvrigt generelt.

Race nr. Y: Abyssinier, Somali og »var«
Korthårsafkom efter parringen aby x somali registreres
som 23 ))var«. ))var(( påføres uendeligt og kattene stam-
bogsføres i RIEX uendeligt. Alle »var« stambogføres i
gruppe 23 »var«. (»var« indicerer langhårsgen).

Vedrørende afkom efter parringen non-silver x silver
gælder at:

- Silver afkom registreres i LO.

- Non-silver afkom registreres i RIEX i 3 generationer.

Race nr. YII: British Shorthair
Denne race er opdelt i følgende avlsgrupper:
A Solide farver incl. tabby, d.v.s. opdræt 15, 16, 17, 21, 28,

lg,20,30.
B Hvide, d.v.s. opdræt 14.
D Hvidplettedg d.v.s. opdræt 22,31.
F Smokq d.v.s. opdræt 36.
G Tippede og Shadede, d.v.s. opdræt 37, 37SS.
H Silvertabby, d.v.s. opdræt 18, 30sv, 21sv, 28sv.

Skematisk skal afkom efter følgende farver registreres i:

LO
:::.r::rr::B.:::-r: LO LO

LO RIIiX LO

::1,,1',:' F ,,:,,:i LO RIIiX RIEX LO

,:1.: c :.:; RII.IX RIIiX RII,]X RIIiX LO
::rr 

Hr:: ii::: RIITX RII'X RII.]X RIIiX RII.]X LO

l:':: :4. : :::':::}| ':: F H

FELIS DANICÆs
skærpelse af FIFe's
registreringsregler
!edtaget på FELIS DANICIIs plenarforsamling den 18.
.ebruar 1990.

Race nr. 1: Percer, Exotic og >)var«
Denne race er. opdelt i følgende avlsgrupper:
A: Solidefarver, incl. tabby, d.v.s. opdræt 1,3,4,5, ll, 13,

8, 9.
B: Hvide, d.v.s. opdræt 2.
C: Hvidplettede, d.v.s. opdræb l3b.
F: Smoke - Cameo - Cameotorties, silvertabby, d.v.s. op-

dræt 6, 70 (orangeøj et).
G: Chinchilla - Shaded Silver - Golden, d.v.s. opdræt 8G,

10, 10ss.
H: Silvertabby, goldenøbby, d.v.s. 7 (grønøjet), 8G

btch/tie/sp.
Skematisk skal afkom efter følgende parringer registreres

I alle kategorier gælder, at ikke anerkendte farver føres i
RIEX, som opdræt l3x med angivelse af farve

Hvis afkom, der ifølge skemaet skal føres i LQ ikke til-
hører samme avlsgruppe som en af forældreng føres de i
RIEX.

Heraf dog undtaget:

- Gruppe A afkom efter BxB, DxD, FxF parring.

- Gruppe E afkom efter AxA parring.
På stamtavler efter parring mellem gruppe E og øvrige

tilføjes (13b) efter opdrætsnummeret i 4 generationer. Kat-
te fra grupperne A og B med (13b) henføres til avlsgruppe
E.

I}

U

F

G

LO

t.o LO

LO RIIIX LO

I,O IIIEX RIIlX t,()

LO RIEX RIEX RtEX LO

RIT]X RIEX RIIIX RIIlX RII]X LO

RIl.lX Rtltx RIEX Rll:X RIDX RIEX

ll D E F G H
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Hvis afkom, der ifølge skemaet skal føres i LQ ikke tilhø-
rer samme avlsgruppe som en af forældrene, føres de i
REX.

Heraf dog undtaget:

- gruppe A afkom efter BxB, DxD og FxF parring.
På sømtavler efter parring mellem gruppe B og

gruppe R G eller H, tilføjes (I) efter alt hvidt afkom i
uendelighed.

På stamtavler efter parring mellem gruppe B og
gruppe D tilføjes (S) efter alt hvidt afkom i uendelig-
hed.

Viser en gruppe B-kat sig at være bærer af sølvgen,
betragtes den som værende første generation efter
B x F parring, hvorefter alt afkom efter denne kat frem-
tidig føres i RIEX.

Viser en gruppe B-kat sig at være bærer af genet for
hvidplettedg betragtes den som værende første genera-
tion efter B x D parring, hvorefter alt afkom efter den-
ne kat fremtidig føres i RIEX.

Se iøvrigt generelt.

Race nr. YIII: Europæisk korthår
Denne race er opdelt i følgende avlsgrupper:

A: Solide farver incl. tabby, d.v.s. opdræt l5E, l6E, 178,
21F,288, 19E, 208, 30E.

B Hvide d.v.s. opdræt l4E.
D Hvidplettedg d.v.s. opdræt 228,31F,.
F Smokg d.v.s. opdræt 36E.
H Sølvtabby, d.v.s. opdræt l8E, 30E su 2lE sv, 28E sv.

Skematisk skal afkommet efter følgende parringer regi-
streres i:

Viser en gruppe B-kat eller E-kat sig at være bærer af sølv-
gen, betragtes den som værende første generation efter
B x F parring, hvorefter alt afkom efter denne kat fremtidig
føres i RIEX i 3 generationer.

På stamtavler efter parring mellem gruppe B og gruppe
F tilføjes (I) efter alt hvidt afkom i uendelighed.

På stamtavler efter parringer, hvor een eller begge for-
ældre tilhører gruppe F tilføjes (I) efter alt gruppe E afkom
i 4 generationer.

ESSEIVIEDDELELSE!

Nyt gratis
registreringssystem
for øremærkede katte

,4, LO

',, B' LO LO

LO Ril.]X LO

LO RIIiX RII]X LO
I H..l RIIiX ITIBX RIEX RIEX LO

,F"",

Inges Kattehjem i Glostrup har udviklet et helt nyt
og moderne registreringssystem for øremærkede
katte, og dette system tilbydes nu alle øre-tatoverede
kattg uanset under hvilket system de tidligere har
været mærket. Og de tilbydes desuden dette nye sys-
tem gratis.

Det vil sigg at hvor man end finder en kat, der er
tatoveret i øret, kan man ringe på tlf . 44 92 91 90 og
meddele det nummer, der står i kattens Øre, og man
vil omraende få navn og adresse på kattens ejer. Tele-
fonnummeret besvares om dagen af Inges Katte-
hjem, og om aftenen og natten samt i weekends og
ferier af Falcks Redningskorps A/S, som har kon-
stant forbindelse til Inges Kattehjems computer. Der
er altså døgnvagt på oplysningen, ligesom der på 5

sekunder vil kunne gives de nødvendige oplysninger,
forudsat at katten altså er Øretatoveret.

Desværre er ikke alle katte øretatoverede og ikke
alle tatoverede katte er registrerede i det nye system,
hvorfor Inges Kattehjem har udsendt tilmeldings-
skemaer til landets dyrlæger og Falckstationel hvor
skemaerne kan afhentes og indsendes til Inges Katte-
hjem, Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup, som så uden
udgift for katteejeren registrerer katten i det nye sy-
stem.

Målet med denne grstis registrering er naturligvis
at bedre kattenes kår i Danmark. En bortkommen
kat kan hurtigt komme hjem til sin ejer - uden et
kostbart ophold på et internat. En kat, der er kom-
met ud for et ulykkestilfælde kan hurtigt registreres
og ejeren tilkaldes. Den kommunale kattefanger kan
undgå aflivning af en tamkat, og skulle det skg at
katten er død ved en trafikulykkg kan ejeren oriente-
res, hvilket trods alt er bedre end lang tids uvished.

Det er tanken, at dyreværnsorganisationer, race-
katteklubber og dyrlæger, som har en ganske almin-
delig PCer, der er IBM kompatibel, skal kunne til-
kobles systemet ved et simpelt program, som Inges
Kattehjem kan levere gratis og endog hjælpe med at
installere.

Både det nye system og gratisprincippet ved regi-
streringen er enestående i dette land, og det er ikke
uden stolthed, at vi nu kan give det videre til glæde
for katte og katteejerg udtaler Inge Sørensen.

Hvis afkom, der ifølge skemaet skal føres i LO, ikke tilhø-
rer samme avlsgruppe som en af forældrenq føres de i
RIEX.

Heraf dog undtaget:

- Gruppe A afkom efter BxB, DxD FxF parring.
På stamtavler efter parring mellem gruppe B og

gruppe R G eller H tilføjes (I) efter alt hvidt afkom i
uendelighed.

På stamtavler efter parring mellem gruppe B og
gruppe D tilføjes (S) efter alt hvidt afkom i uendelig-
hed.

Viser en gruppe B-kat sig at være bærer af sølvgen,
betragtes den som værende første generation efter
B x F parring, hvorefter alt afkom efter denne kat frem-
tidig føres i RIEX.

Viser en gruppe B-kat sig at være bærer af genet for
hvidplettedg betragtes den som værende første genera-
tion efter B xD parring, hvorefter afkom efter denne
kat fremtidigt føres i RIEX.

Se iøvrigt generelt.

Race nr. XVII: Siameser, Orientaler,
Balineser, Javaneser og »Yar«
Denne race er opdelt i følgende avlsgrupper:

A Solide farver incl. tabby, d.v.s. opdræt 29,29Tb,29TT
& I3JA, 13JATb, I3JATT.

B Foreign White d.v.s. opdræt 35 & 358A.
E Maskedg d.v.s. opdræt 24,32 & l3BA, l3BATb.
F Silver, d.v.s. opdræt 29 sm,29 sv, 29TTsv & l3JAITsv,

13JAsnL 13JAsv.
Skematisk skal afkom efter følgende parringer registre-

res i:
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Hvis afkom, der ifølge skemaet skal føres i LO, ikke til-
hører samme avlsgruppe som en af forældreng føres de i
RIEX.

Heraf dog undtaget:

- Gruppe A afkom efter FxF parring.

- Gruppe E afkom efter AxA og BxB parring.
Korthårsafkom efter parringen siam./orientaler x bali-

neser/j avaneser registreres med korthårsopdrætsnumme-
ret efterfulgt af betegnelsen ))var« uendeligt og stambogs-
t'øres i RIEX uendeligt. (»var« indicerer langhårsgen).

Se iøvrigt generelt.

Gener€lt:

"lle kategorier gælder, at ikke anerkendte farver føres i
-'.lEX, som et x-nummer indenfor sin race.

Anerkendt afkom efter katte registreres med et x-num-
'.er kan stambogsføres under oprindelige opdrætsnumre i

-, rEx.
\lle skal, hvis de tilhører en anerkendt farvg registreres

"-:under, uanset om de er i LO eller RIEX.
.\tkom efter 3. generations RIEX-katte kan føres i LO,

- -.g skal afkommets farve være anerkendt.

Registerkort:
.:lgende katte føres på registerkort:

'..ltg hvor en af forældrene er ukendt, og et avisprogram
:- llevet godkendt af avlsrådet.

\tkom efter racekrydsninger.
\fkom efter en parring mellem en kat på registerkort og

,' kat med stamtavle ført i LO eller RIEX. Disse katte kan
: ..r avlsrådets godkendelse udstilles i noviceklasse med
.-b1ik på overførsel til RlEX-stamtavle.
Forekommer langhårsafkom efter parring mellem 2
::hårskattg føres dette afkom på registerkort.
Perser, Somali, Javaneser, Balineser undtaget.

FIFe's RACE-grupper:
: .;e nr. I: Perser, Exotic.
: .':e nr. *II: Birma.
: -..'e nr. *III: Tyrkist van.

Race nr. *IV: Norsk Skovkat.
Race nr. V: Somali, Abyssinier.
Race nr. *VI: Maine Coon.
Race nr. VII: British Shorthair.
Race nr. VIII: Europæisk korthår.
Race nr. xIX: Russian Blue
Race nr. xX: Chartreux.
Race nr. *XI: Manx.
Race nr. *XII: Burmeser.
Race nr. *XIII: Cornish Rol
Race nr. *XIV: Devon Rex.
Race nr. *XV: German Rex.
Race nr. *XV[: Korat.
Race nr. XVII: Siameset Oriantaler, Balineser.

Indenfor hver af de ovennævnte racer markeret med *, er
der kun een avlsgruppe, hvoraf alt afkom registreres i LO.

FL.

Berigtigelse i forbindelse med
Yor kommentarer til FU's
arbejde og plenarforsamling
I Hr æssebrættet nr. 2, 1990 bragte vi et indlæg under oven-
næ\'nte overskrift på side 12.

Her stod bl.a. .....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..... o.s.v.

Denne oplysning om afstemningen er ikke korrekt, idet
der skulle sta: SWO blev ikke optaget idet JYRAK, DA-
RAK samt eet medlem af RACEKATTEN's plenarer stem-
te NEJ..... o.s.v.

Vi beklager over for RACEKATTEN denne fejl, hvilket
allerede er gjort skriftligt til klubben.

FL.
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DER INDKALDES HERMED TIL
ORDIN,OR

GENERALFORSAMLING
i Århus, den23. februar l99l kl. 13,00. Dagsorden ifølge klubbens lovg § 9.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til for-
manden senest den 15. december 1990.

De indkomne forslag udsendes samlet til medlemmerne med oplysning om
sted for, hvor generalforsamlingen afholdes, inden generalforsamlingen,
jfr. klubbens lovg § 9, stk. 3.

Bemærk venligst allerede nu, det tidlige tidspunkt på dagen - kl. 13,00.

Finn Laursen, formand



Fanacur = ormekur
Itrled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
I i ng sstad ie r af i ndvoldso rm.
Atled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

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

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

Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

og æg af orm.

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

O let at give - opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og brvirkninger

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

O
@
O

o
O
O)
@
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JYDSI( RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

EFI.HALLERNE
SPORTSVEJ2l .6705 ESBJERG ø

24.-25. NOVEMBER 1gg0
-ørdag dømmes semilanghåf korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH

Åbent for udstillere:
Lørdag
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag .

Dyrlægekontrol søndag

7.O0 - 18.00
7.00 - 18,00
7.00 - 09.00
7.00 - 09.00

kr. 0
kr. o
kt. 0
kt. 0

Åbent for publikum:
Lørdag
Søndag

kl. 10.o0 - 18.oo
kt. 10.oo - 18.oo

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

t9
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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
mandag, den22. oktober 1990

H u sk f ra n ke ret sv arkuve rt!

(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.

UDSTILLINGSGEBYR:TILMELDING:

DOMMERLISTE:
E. Torgersen (N)
K. Wahlberg (S)

V. Moser (l)
D. Sugarski (D)
D. Filler (D)
G. Holderer (BRA)
J. Lund (N)

Vielland-Schilla (CH)
L. Borch (DK)
M. Kuipers (NL)
H. S. Sneum (DK)
l. Petersen (DK)

Ghefsteward:
Flemming Sneum, tlf, 75 1211 20
Stewarder er meget velkomne. Meddelelse til Dorte
Kaae eller chefstewarden.

LH
LH
All round
LH
SLH, LH
SLH (stadie), LH
SLH, LH
KH, LH
KH, Siam/OKH
KH, Siam/OKH
LH
LH (2. stadie)

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

Vi starter f redag 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:

Dorte Madsen, Smedebakken 9,
Mygind 8544 Mørke, tlf . 86 97 46 10

ANNONCER:
JYRAK ANNONCER: Ole Klivager, tlf. 64 83 18 70

Praktiske oplysni nger:
Stamtavle, kryptochldattest 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 25. aug. 199O kan ikke ud-
stilles.

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

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

Ønskes flere katte i samme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
anføres på de respektive t!lmeldinger.

Afvises en kat i dyrlægekontrollen, eller såf remt dyrlægen kon-
staterer en hvilken som helst sygdom på kanen, 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 håi 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.

UEt MODT I EFI-HAIIERNE
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Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af gyldigt medlemskort!
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, \UDFYLDES TYDELIGT pA masxlne
E LLER M ED BLOKBOGSTAVER

'iitens navn

TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

den 19

KATALOG NR.

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Aben (over 10 måneder)
Kaslrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)'Novice (over 6 måneder)
H USKat

opdræt
Veleran (6-10 år)
Pensionist (over 10 år)

Kuldklasse (3-4 måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker inlormationstolder
til nye udstillere

- ace

:lCt: Hanr Hun

1.

2.

3.

4.
(
6.

7.

L
9.

10.

1l.
tz.
lJ.

13.

16,

t/.
18.

19.

Stambogsnummer:

I rdrætsnr. Farve:

Opdr. nr.:

Opdr, nr.

,:drætter:

Telefon

KIub:: :,ESSE:

: I stnr. By:

.r.tal tidl.
: s:1if ikater

Sted:

CAC:

CAP:
CACIB
CAPIB

CAGCIB
CAGPIB

CACE:
CAPE:

Dommer:
;esten kan løres på bagsiden).

l-skes i bur med: Qpdr.lr,

r. nr.:

, :derlegned6 erkleerer hermed at have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærsr samtidig på tro og love, at katton ved lilst€d€værelsen på udstil-
- gen ikke overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmels€r vedrørende katte, der er eller har været inficeret al eller udsat lor

: -rtsomme sygdomme.

den 19

(696nhændig undorskritt)

U OFYLDES AF TITMELOEREiI! UIITYTDES AT IIWETDERE}II

Det bekræftes herved, at

. 
(kartens nevn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udlyldes med navn og adresse den 19

Denne sedde, gælder som kvlttering tor tilmeldelse til udstillingen, når den er forsynet med
klubbens stempe, og er returneret tll udstilleren.

:, du ked af at klippe ibladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side.
2t

UDFYTDE§ AF TILMETDEREiI!



Fedtstoffer:
irrrleholder fl erumapl.
lede. Fecllsyrer. .
Nødvendige for at
sil<re sundl-red og
smuk pels.

Kulhydrater:
en vigtig kilde til
energi.

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

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

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

taminer:
A,B,d og C .er a[ be.
lydning for blandt
arrdet væl<st, nerver
knogler og syn.

Mineraler:
især kalk og fosfor,
er vigtige ,,dvss""lå:
menler« i taender og
knogler.

Fibre:
sikrer en sund optag-
else aI føden.

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

Kattens Godbidder
Når du vil give din kat det bedste.

Lige her og nu.

- sikkerhed for sundhed
22



Ghampiongalleriet

c ! ?.q' 
pl pffi ?lLp,,'jpJ,.,

:: og titel offentliggjort i bladet,
,.. du udfylde kuponen og ved-
-::e et foto af katten.

' , 
-. _r3 dele lægges i en kuvert og sen-

:' .i1: Hvæssebrættet
Redaktionen
Rådhusgade 52
8700 Odder

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

Int. Ch. Jelle's Lay-Out
Født 19.-07.-88
Farve: Perser tortie ll
Opd.: L. og S. Jelle
Ejer: K. og L. Donneborg

STED. DAITO RESULTAT
CAC, Biq Nom.
CAC, Biq Nom.
CAC, Champion
CACIB, Bio.
CACIB, Biq Nom.
CACIB, Biq Int. Ch.

Aars, 25. nov. 89 .. .. . ,

Arhus, 6. jan. 90 .. .. . .

Hamborg, 24. marts 90 ,

Randers, 31. marts 90 ..
Odense 21. april 90 ....
Kaunitz-Verl., 22. juli 90

Int. Ch. Schinschia v/
Maja Nemrac
Fødr 20.-7.-88
Farve: Percer tortiesmoke 6e
Opd.: Maja Carmen Bartsch
Ejer: K. og L. Donneborg

STED. DATO
Vejle 2.-3. sept. 89 ... ..
Wijchen, 24. sept. 89 . . .

Bandholm, 14. okt. 89. .

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

Aarhus, 6. jan. 90 . .. ..
Timmendorf, 19. aug. 90

RESUIIAT
CAC, Bio, Nom.
CAC
CAC, Champion.
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Chåmpion

. rt, Ch. Sylvester Y. Haveskerke
-., 21.-6.-85

' ,'.:: 12a bl.

- : Gabrielle Jessen
:- :. Britta Waldu

STED. DATO RESULTAT
CAC
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB, lnr, Ch.

- {frodite af Copeland
- t.-7.-86

-- = PerserColourpoint
- Birgitte Høj Pedersen

: :- Erik Jørgensen
.TT-D. DATO RESUTJTAT

::::: 18.-19. okt. 86..,
-:::oorg, 3.4. maj 86.

- :-rlm. 16. nov. 86...
- , .:g, 21.-22. marts 87

':: :ndby, 25.-26./ 4 8'7

. :r-\'eri., 22. jtli99 .

. --r .ept. 89 .... .

-: .15. nor: 89 ... .

r: l.-2. sept. 90

CAC
CAC

Kupon til Championgalleriet

Kattens navn:

Født, den:

Racg farve og opdr. nr.:

Ejer:

STED - DATO OPNÅET RESULTAT

CAC, Bio, Ch,

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side. 23

Kattens titel:



Int. Ch. Chant Dar Ome's
Lady Chatty
Fødri 21.-4.-88
Farve: Chinchilla l0
Opd.: Irene Brolin
Ejer: Emilie Hørstrup / Per Ranum

STtrD. DATO RESUUTAT

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

Hørsholm, 5. nov 89, .

A,ars,25.-26. nov 89 . .

Brøndby, ll. feb. 90 . . .

Hamburg, 25. marts 90

CAC
CAC
CAC, Bio, Ch.
CACIB, Bio, Nom.
CACIB, Bio, Nom.
CACIB. Int. Ch.

Int. Ch. Guldhammers Ekko
Fødr 7.-7.-88
Farve: l2abl
Opd.: Åse Guldhammer
Ejer: Jens Møller & Bettina Henningsen

STED - DATO .T

Aars, 26. nov. 89 .. .. .

Brøndby, 11. feb. 90 . . ,

Herlev, 4. marts 90. . . .

Hamburg, 25. mats 90
Randers, 1. april 90 . . .

Odense, 21. april 90 .. .

CAC
CAC
CAC, Biq Champion
CACIB
CACIB
CACIB, lnt. Champion

Int. Ch. D. Moonstreet's
Tabby Boy
Født: 6.-3.-89
Farve: Belineser - Blåtabby-

masket I3BATbBP
Opd.: Jutte Senkbeil, BDR
Ejer: Micheyl og Peter Vinther

STED. DAIO RESULTAT

Duisburg, D, 9.J0. juni 90 CACIB, Nom.
Ziirich, CH,23. juni 90. . .

Bad Kissingen, D, 24. juni 90
CACIB
CACIB, lnt. Champion

24

Ch. Bitris Sigurd
Fødr 19.-5.-88
Farve: British Shorthair, creme 17

Opd.: Ole M. Henriksen
Ejer: Inger Ranum

STED. DAI]O RESULIAT
Holstebrq 16. april 89
Aars,25.-26. nov. 89
Randers, 3l13 - l/4 90

CAC
EXEL, I, CAC
EXEL. I, CAC,
Champion

Ch. Ciciline Yon Læerbeck
Fødr 12.-5.-88
Farve: 5

Opd.: Linda Leerbeck
Ejer: Jens Møller & Bettina Henningsen

STED. DAIO RESULI.{T
Hillerød, 24. sept. 89
Hørsholm, 5. nov 89
Brøndby, ll. feb. 90 .

CAC
CAC
CAC, Champion

Ch. Galapago's Creme Fraice
Fødtt 2.-5.-89
Farve: 12 a cr.
Opd.: Gitta Bundgård
Ejer: Britta Waldu

STDD. DANO RESULIAT
Hamburg, 24.-25. marts 90
Randers, 31. marts 90 .. ..
Timmendorfek-Strand,
19. aug. 90

CAC
CAC

CAC, Champion

Int. Ch. Eros van Iæerbeck
Fødr 20.-11.-88
Farve: Hvid,/blå harlekin 12aHb1.
Opd.: Linda Leerbeck
Ejer: Torben & Linda Leerbeck

STED - DANO RESULTAT

Aars,25.-26. nov. 89
Aarhus,6. jan.90 .

Breda,1990.... ..

CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

Ch. Alcarinque Tintalle, GB
Fødr: 3.-7.-89
Farve: Balineser - Blåtabby-

masket I3BAIbBP
Opd.: Amanda + Stephen Rawcliffg GB
Ejer: Micheyl + Peter Vinther

STED. DANO RESULTAT

Duisburg, D,9.-10. juni 90
Ziirich, CH, 23. juni 90. .

BadKissingen, D ..,,...
CAC
CAC
CAC, Nom., Champion

STED - DAII)

Int. Ch. Kongshøj's Columbine
Født:
Farve: 12

Opd.: Crete Hansen
Ejer: Connie og Mogens Olesen

RESUI]TAT

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

E



Ch. Jelles Hulla Baloo, »Oliver«
Født: 23.-2.-81
Farve:-:d.: Linda Jelle
: er: Frederik Åkesson

STED - DAT1O RESUIjIAT
. :.:r. 3.-4. dec. 88. .

: ,r 2.-3. sept. 89 .

. :::. 25.-26. nou 89

Pr. Killinia's Blue Boy
' .- lt: 10.-4.-87-. re: 3

:;.: Jette Valentin
: ::: Anette Schuldt

STED - DATO

CAC
CAC, Bio, Nombis.
CAC, Champion

RESULTAT
CAP. BIO
CAP. NOMBIS.
CAP, Premier

',. 3.-,1. dec. 88. . . .

.:rse. l.-2. april 89
. : 1.-3. sept. 89 . . .

Int. Ch. Blue Felicity's
Dream Girl
Født:, 30.-7.-87
Farve: OKH, Sealtortie 29e
Opd.: Anne Henriksen
Ejer: Dorte Kaae

STED - DAI]O

Holstebro, 16. april 89
Zwolle(Nl-),89.....
Jyllinge 12. aug. 90 ..

RESLLTAT

CACIB
CACIB
C.A.CIB. lnr. Champion

Eur. Ch. Bellamis'Frecce ticolore
Født: 25.-6.-85
Farve: OKH, Sealtortie 29e
Opd.: Dorte Kaae
Ejer: Dorte Kaae

STED - DATO RESULTAT

Amsterdam. 20. nou 88 . .

Kalundborg, 27. nov. 88 . .

Aars. 3.-,1. dec. 88.. . . .. . .

Brøndby,, 4.-5. feb. 89. . . . .

Holstebro, 16. april 89. . . .

Valb:, 3..1. juni89.......
Frederiksrærk, 13. aug. 89

Hamburg, 24.-25. marts 90
Randers,31 3-l'190..

CACE
CACE
CACE
CACE, nom.
CAC]E, BIO, BOX
CACE
CACE, BOX
C,{CE
CACE. Eur Champion

ffi
Int. Ch. Master Frank
* Goldregen (tysk import)
FødI 26.-8.-83
Farve: Sort/hvid harlekin
opd.:
Ejer: Jette Valentin

STED. DAIO Rt,SUI-IAT
Zwolle" 12. feb. 89 .......
Bogense, l.-2. april 89 .. . .

Odense 18.-19. okt. 89....
Wuertsburg, 22.-21. juli 89
Aarhus, 6. jan. 90 . .. . . . .

Randers, 31./3 - l/490.. . .

Ex. 1, CAC.
Ex. l, CAC
CAC, ('hampion
CAC]IB, BIC')

CACIB
CACIB, Bedste lang'
hårsveteran, lnt. Cham

Ch. Charlet Haley Coon
Fødti 23.-4.-89
Farve: Main Coon l3mcBW
opd.: Åse Jensen
Ejer: Jan Rathje

STED. DANO RESULIA-T

Randers, 31. marts 89
Miinchen, 29. april .,
Kerteminde

CAC, Biq Nom.
CAC
CAC, Champion

Bliv medlem at
JYRAK!

JYDSK

>{v
u

RACEKATTE KLUB

,g0'ernes katteklub!,r;w

- -':den hun vqndt den l. præmie, har
ikke bestilt ondet end at ligge og
e sig i sin pokø\, dyrlæge Olsen.
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U DSTI t[I N G S R ES U TTATER

UDLAND:

Ny rubrik
Flere og flere medlemmer tager til udlandet med deres kat-
tq og hjembringer meget ofte flotte resultater - resultater
man naturligvis er meget stolte af.

Med lidt system i tingene vil det også være muligt at brin-
ge disse resultater i medlemsbladet, men medlemmerne må
selv være aktive og oplyse om de opnåede resultater. Disse
vil så blive bragt i det førstkommende nummer af Hvæs-
sebrættet.

Vi har lavet en lille kupon til brug ved indsendelse af re-
sultater opnået i udlandet, som bedes indsendt til Hvæs-
sebrættet, Rådhusgade 52, 8300 Odder. Er du ked af at
klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere kupo-
nen.

Sted/dato: Timmendorfer Strand - 18. august 90

Kattens navn: Ic Moonstreets Tabby Boy - I3BAIbBP

Resultat: CAGCIB - NOM.

Ejer: Micheyl Vinther

Sted/dato: Timmendorfer Strand - 19. august 90

Kattens navn: Josephine de La Val - 13BLP

Resultat: EX. I - ungdyr

Ejer: Jannie Laursen

Sted,/dato: Timmendorfer Strand - 19. august 90

Kattens navn: Ic Graffity's Filino - l3bLP

Resultat: CAGCIB

Ejer: Ingelise Laursen

4

sted,/dato: Timmendorfer Strand - 18. august 90

Kattens navn: Int. Ch. Bellamis Juanita - 32a

Resultat: CAGCIB

Ejer: Dorte og Jesper Kaae

Sted/dato: Timmendorfer Strand - 19. august 90

Kattens navn: Int. Ch. Reglofs Khmer Ramon - l3bCrP

CAGCIB

Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

sted/dato: Timmendorfer Strand - 18. august 90

Kattens navn:

Resultat: CACIB

Ejer: Dorte og Jesper Kaae

Sted/dato: Timmendorfer Strand - 19. august 90

Kattens navn: Galapagos Creme Fraice - l2acr

Resultat: CAC

Ejer: Britta og Flemming Waldu

Sted./dato Timmendorfer Strand - 19. august 90

Kattens navn: Palnatoke af Ølsted - 29BTbsp

Resultat: EX. I - ungdyr

Ejer: Lene og Aase Christiansen

Sted/dato: Timmendorfer Strand - 19. august 90

Kattens navn: Ch. Waldu's Anise - l2abl

Resultat: CACIB

Ejer: Britta og Flemming Waldu

U DSTITTINGSRESUTTATER UDIAN D:

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

26

Resultat:

Ch. Bellamis Rozetta - 29e



Sted,/dato: Timmendorfer Strand - 19. august 90

Int. Ch. Sylvester v. Haveskerke - l2abl

CAGCIB

Ejer: Britta og Flemming Waldu

Kattens navn:

Resultat:

Timmendorfer Strand - 19. august 90

Ch. Schinschia v. Maja Nemrac - 6e

CACIB

F jer: Lone og Klaus Donneborg

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Sted,/dato:

Kattens navn:

Resultat:

E jer:

Sted,/dato:

Kattens navn:

Resultat:

E jer:

/,
t
t
I

StedÆato: Kaunitz-Verl. - 22. iuli 90

Ic. Moonstreets ?bby Boy - I3BAIbBP

Resultat: CAGCIB - BIO-NOM

Mickeyl Vinther

Kattens navn:

Ej er:

2

Sted/dato: Kaunitz-Verl. - 22. jfi 90

Kattens navn: Jelle's Lay-Out - ll
Resultat: CACIB - BIO

Ejer: Lone og Klaus Donneborg

Sted/dato Kaunitz Verl. - 22. juli 90

Kattens navn: Viva Violina v/ Maja Nemrac - 6dSd

CAC

Ejer: Lone og Klaus Donneborg

Timmendorfer Strand - 19. august 90

Viva Violina v. Maja Nemrac - 6dSd

CAC

Lone og Klaus Donneborg

Timmendorfer Strand - 19. august 90

Way-To-Fame of Pacilak - 5

Ex. I - BIS Killing - 3-6 mdr.

Ulla Hansen

,'aa\

Det perfe

,..leveret direkte ved din dørl.

o
UN

lroosKo,

98 28 63 41
27

Resultat:

grus.
..,'ri;ii bedre!
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U
OLD IADIES and
OtD GENTTEMEN

Int. Ch. Zakko's Lilac-Echelle
Hun, l3bLP
Fødr 1. marts 1980.
Udstillingsresultater: Bedste langhårskuld - BIO + nom.
Bedste Veteran 1986.
Ejer: Inge-Lise Andreasen.

Ch. Zakkons Choko-Ekko
I3bCHP.
Fødf 1. marts 1980.
Udstillingsresultater: Bedste langhårskuld - BIO - Nom.
Bedste modsatte køn.
Ejer: Inge-Lise Andrcøsen.

Int. Ch. Zakko's Dee-Choko
Hun, l3bCHP.
Født 10. september 1979.
Udstillingsresultater: Flere BIO + nom. i ind- og udland.
Ejer: Inge-Lise Andreasen.

I,xkønskninger
igen?!?! Ja-da!!
Denne gang ønsker vi Lone og
Klaus Donneborg (Studiekreds
Silkeborg) hjertelig tillykke med
brylluppet.

Held og lykke fremover ønskes
af JYRAK's bestyrelse.

Vi takker JYRAK for opmærk-
somheden ved vort bryllup,
den II. øugust 1990. Monge tøk!

Klaus og Lone Donneborg
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IMPORT IEXPORT

Fdv
(U IMPORT FRA

VESTTYSKLAND:
Dellary's Exoti-Sugar, 13EX.
Race: Exotic Shorthair.
Far: Int. Ch. Pedro von Dellary, 5 EX.
Mor: Tri-Little (CFA), 13

Opdrætter: Renate Knoche, BRD.
Ejer: Karl-Heinz Bartel.

EKSPORT TIL FINLAND:
DK - Micheyl's Bell'vue, l3BASP.
Far: IC D-Moonstreet's Tabby Boy, l3BATbBP.
\1or: IC DK-Seraya's Chanel', 13BASP.
lpdrætter: Micheyl og Peter Vinther.
\1'ejer: Auli Ojennus, Finland.

IMPORT FRA TYSKLAND:
D- Pescara Lilac Deborah, 24c var.
Far: GIC D - Alex v. Grindelberg,24a.
Mor: GIC USA - Sugarhills Bl. Chip Stock.
Opdrætter: Doris Di Loreto, Stuttgart.
Ejer: Peter og Micheyl Vinther.

Ilet burde være hyggeligt
at udstille...!
iorslag:
. , Husk, det drejer sig om en katteudstilling - og ikke ver-

dens undergang.

i. Husk, at udstille din kat - og ikke dit eget dårlige humør.

-i. Husk dine rappe replikker kan såre andres følelser.

:. Husk at hovmod står for fald.
j. Husk for nogle er udstillinger egotrip, for andre er det

familieudflugter, for endnu andrg er det en flugt fra et
rotteræs til et andet.

Jeg siger ikkg at man ikke kan have en negativ holdning
::1 en kat, en dommer eller en person. Bare pas på, hvordan
rg til hvem, du udtrykker det.

Et gammelt ordsprog siger: »Hvad der er en mands ra-

-:else - kan være en andens skat«.

Prøv om noget af dette kan bruges:
l. Lykønsk vinderen.

2. Tab og vind med samme sind. (Det lyder måske dumt,
men man kommer til at sove godt om natten).

3. Slap af! Lad et barn a'e »mis<<, dommeren vil alligwel
ugle pelsen. Hvis du er bange for, at »mis<< skal kradse
barnet, så burde »mis<< slet ikke deltage

4. Hjælp den nye udstiller tilrette. Prøv at tænke på din
første udstilling.

5. Brug almindelig fornuft og vær rationel. Udstillinger er
ikke stedet til at offentliggøre sit dårlige humør. Din
utilfredshed er skadelig for katteng for sporten og er
med til at latterliggøre dig selv. Føler du trang til at råbq
skrige, sparke eller lignendq så gør det i enerum.

6. Sig »hej« til dem, du hader mest - det kan måske forand-
re dit liv. (Forhåbentlig til det bedre).

Vær venlig ogpositiv. Vis din kat sd godt du kan, og mor
dig godt. »»Det er jo kun en katteudstilling!«.
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Nr. 321)

Nr. 99

Nr. 435

BEST OF BEST 1 Nr. 275
AVL

- FlatTand's Bjørstierne, 13NF A

Ejer: Leer Norbø & Madsen

BEST OF BEST 2
- Asterus Victor, 8 tig

Ejer: Lis tVielsen
Best in Show - Semilanghår

- Kriben's Pepino Boyt han, 70
Ejer: Karen JVieIsen

- Hostrups Na'Ram-Sin, han
Ejerr Ruth Thonsen

- Checkpoint's CoTourpoint -Ku1d
Ejer : Dorte Ø.Jørgensen

- Lien1 Anchornan
Ejer: Karen ViTTadsen

- Stapris
Ejer: Karen VilTadsen

- FTatTand's Bjørstierne, 13NF A
Ejer: Leer Norbø & Madsen

- Cherie de Chatterie, 13c BP
Ejer: Inge Lise Kristoffersen

- Maybe van Soe-Ho, 13c BP, hun
Ejer : Derk/ Anneke FTeddernan

- LøvehuLen's Ona7i, 13MC Aw, han
Ejer: Hanne Engernann

- LøvehuTen's Valentine, 13MC Aw

Ejer: S. & K. Christiansen

- Kiru's Emir, 13c SP
Ejer: Kirsten U7sø

- Ve GinTe's Skovkatte KuTd
Ejer: Randi JeTsing

- Hevengift Lord AlTeuluia, 13MC Aw

Ejer: Rita Henriksen

- LøvehuTen
Ejer: Rita Henriksen

- CaboeT van Jadejat 17
Ejer: C.Berenth & J.Frandsen

- OdiTe HesseTdaT, 16a
Ejer: LeiTa Koch

- Titirangi's Deni, 33, han
Ejer: P.Wesner & H.Koldborg

- DunvaTd's bTue Natasja, 16, hun
Ejer: Yvonne & Erik Larsen

- Gira af Oddershede, 23
Ejert Lene Oddershede

- BTue Drean's Beauty, 16
Ejer: Elna Sørensen

- DunvaTd's BTue Natasja, 76, hun
Ejer: Yvonne & Erik Larsen

306Nr

Nr. 280
VETERAN

Nr. 283
PENSION IST

Nr. 285
KULD

Nr, 279
OPDRET

Nr. 323
BIS

BOX

Nr.310
KASTRAT

Nr. 376
KASTRAT

Nr. 377
UNGDYR

Nr, 295
KII.LING

Nr, 406
KULD

Nr. 404
AVL

Nr. 405
OPDRE,T

Nr. 435
Brs

Nr. 462
BOX

Nr, 533
KASTRAT

Nr.422
KASTRAT

Nr, 487
UNGDYR

Nr, 432
KILLING

Nr, 557
VETERAN

BEST OF BEST 3
- CaboeT van Jadeja, 17

Ejer: C.Berenth & J,Frandsen

BEST OF BEST 4
Nr. 618 - Sphinx Qream-X-Trene' 29f

Ejer: Anne Margrethe Hansen

Bedste huskatte
546 - Mister, han

Ejer: SidseT NeTund

Nr. 550 - Kiki, hun
Ejer: Tanja .ilissen & K.Kiholn

Miss »Amanda«
Lørdag
Nr. 561

Søndag
Nr. 11

,Vr. 99
BIS

Best in Show - langhår

- Barsø's British Shorthair-Ku7d
Ejert Hanne & Jan Hedegaard

- DanieTTa af Krogården, 1

Ejer: S. MarkvardsenfLysemose

- Asterus Victor, 8 tig
Ejer: Lis NieTsen

- Ly,nge's Merci-Me, 3
Ejer: Pia Lynge Højer

- Maydan-Shah's Justaboutt 5t han
Ejer: Anne Grethe Andreasen

- Never Mind's Roxana,ll, hun
Ejer: Gitte Jensen

- Frk, Chili af Carnen Rosita, 4

Ejer: Lars & Pia Husted

- BTack Vision of Pacilak, I
Ejer: U77a Hansen

Best in Show - Korthår

B0x
50

Nr. 68
KASTRAT

Nr. 120
KASTRAl'

rVr. 60
UNGDYR

1Vr. 10
KILLING

30



618

, 632
: r Xål

r. 575
.!;GDYR

Best in Show- SiamlOKH

. - -. ;iue |lichaela
Ejer: Yvonne & Erik Larsen

- Tzaren's Russian BTue KuTd
Ejer: LeiTa Koch

- Sphinx Qrean-X-Trene, 29f
Ejer: Anne Margrethe Hansen

- Sphinx'Queen of hearts, 29c
Ejert Rikke Foldager

- New Look Sphinx, 29CH Tb sp, han
Ejer: Rikke FoTdager

- Nero Braun Briniso, 24
Ejert Anni & Renå Sørensen

- Line, 29L Tb sp
Ejer: Jens HasTund

- Chantina Justinian, 29
Ejer : Kirsten/Mette FoTdager

- Haslund's OrientaTer-Ku7d
Ejer: Jens Haslund

Bedste Rex Tbtal. Ejer: Per ll'esher.

sekretær, mistede en chetiteward til om sØndagen (p.g.a.
arbejde), samt en af vores hjælpere i sekretariatet (opholdt
sig på skadestuen p.g.a. kattebid). Efter udstillingen er der
kommet mange tilkendegivelser både fra vores egne med-
lemme4 men også fra medlemmer af de andre klubber om,
at det var en god og proffessionelt arrangeret udstilling.

Som noget nyt havde JYRAK denne gang arrangeret €n
specialudstilling for REX, hvor vi gjorde specielt meget ud
af at fortælle om netop denne race. Nyt var det også, at JY-
RAK som den eneste klub i Danmark, uddelte et flot certi-
fikat i farverne pink og lyseblå til alle BIO og Nominerede
katte Desuden var der store flotte gratis kokarder til alle
kattq der opnåede certifikat, dette gælder også på JY-
RAK's udstilling i Esbjerg.

Det varmer virkelig meget at høre alle de rosende ord.
Det gør at vi, næste gang der er udstilling, igen arbejder i
døgndrift. Vi glemmer næsten, at vi fredag aften før udstil-
lingen arbejdede til midnat, stod op kl. 5.30 lørdag morgen
til dyrlægeindcheck, arbejdede hårdt hele lørdagen, ryd-
dede op og gjorde klar til en ny udstilling søndag, i seng ved
midnat, tidligt op søndag morgen - og hele showet en gang
til, for til sidst at rydde det hele op søndag aften. Da var de
fleste taget hjem. Kun vores trofaste hjælpere var der sta-
digvæk. Til sidst en lang tur hjem - og tro os, der er utroligt
langt fra Kerteminde til Aalborg eller Esbjerg sådan en
søndag aften og klokken var langt over midnat, da sengen
på det nærmeste overfaldt en. Fri mandag? - Nej, der er in-
gen kære mor, bare op på arbejde Der er ikke råd til at
holde fri både fredag før og mandag efter en udstilling.

Når en så stor og velgennemført JYRAK-udstilling er
overstået, er det en stor tilfredsstillelse at vidg at en masse
dejlige misser, er blevet vist frem, og at forhåbentlig mange
mennesker er blevet interesseret i vores hobby og den
glædg vi har ved at have katte i huset.

På gensyn i Esbjerg! Yi gør det igen, men vi behøver
hjælp fra flere af vore dygtige medlemmer.

D o rte Kaae, udst i I lin gss e kre tæ r

r.636
ILLING

r. 644
I:LD

'.ex-standen og
:' . ntede bure.
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,l TI'I
tir. 564
TWD

613

\';r . 641
i ITERAN

Kerteminde
den l.-2. september 1990
- en stor succes
= -rer vel overstaet udstilling takker JYRAK hermed de tro-
.ste hjælperg der igen mødte op for at give en hånd med.

"lange 
af jer var de samme som i Randers. Det gælder såvel

: *r-udvalg, pigerne i sekretariatet og præmiesekretariatet,
-.res mad- og kaffehold, billetsælger, oprydningshold,

, .:ri'arder samt alle jer andre, der gav et nap med før, under
- -s 

efter udstillingen. TAK til alle!
Det var første gang, at vi i JYRAK lavede en udstilling

-:delt i 2 een-dagsudstillinger. Mange udstillere vil gerne
-.ave en een-dagsudstilling - det er billigere og hurtigere
, , erstået, hvis man kun kommer med det ene formål for
,' g nemlig at få sit certifikat. Sådan en udstilling gav selv-
..lgelig visse bekymrede miner hist og her. Hvordan klarer
. oprydningenlørdag aften? - Hvordan får vi lavet om på

: riplanen til søndag? - 2 dage med dyrlægeindcheck, 2
:age med morgenstress,2 gange Best in Show. Der skulle
:1re være fart på, for vores dommere skulle forlade udstil-
-:gen kl. 16 om søndagen for at nå flyet.

Hvordan gik det? - Bare over al forventning. Med 650
, .ite nåede vi det hele og klarede det til UG, og det på trods
. .. at vi i løbet af udstillingen pludselig stod uden premie-



Billeder fra
udstillingen
i Kerteminde
1990:

Creme British Shorthair

I
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Dommerelev Lasse Mortensen under Best in Show Bicolour blti/hvid

Burmeser Pd udkig



Lone og Klaus Donneborg
Spænding om resultatet øf dommernes votering

11

Tortie m/ hvid, British Shorthøir
Russian Blue

:

Fra
præmieoverrækkelsen:
Best of Best 3.



SU liv på
I

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 fplger
din ven hele livet...

)

ooo
Feline Growth er et komplet fuldfoder til
katte i voksealderen og til diegivende katte.
Feline Maintenance er fuldfoderet til den
voksne kat. På grund afden 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. .

zretterma'

HiIIS

SCIENCE DIET
Dyrlægens egen Fuldkost



bt.s. kattemad'
Hellig Birma.

B lå perser:
'Hej, hej - er jeg ikke sød?«

H ov edsP onsor Whiskøs,sP o nserer

Siam Vinderkatten _ Best og Best L

35

Det hdrdt arbeidende sekretariat.



Præmieoverækkelse:

Best of Best l.

Stewsrderne takke af
for denne gang.

Arbejdet i
dommerringen

36



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 nyiig

gjort rede for, hvad Iams Cat Food kan

gøre for kattemoderens og killingernes

helbted.

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 fik at vide, hvilke

katte fik hvad.

De første resultater.
De hunkatte, der fik Iams Cat Food,

gennemførte

deres

drægtigheds-

karakteristika« klarede de sig

helt op tiI 27% bedre end de

andre, Skønt de spiste 33%

mindre, tog de mere end u%
mere på ivægt, Disse resultater

viser nok engang klart, at Iams

Kitten Food er letfordøjeligt og

har en høj næringsværdi.

Iams-vinderalle
tests.

Uafhængig videnskabelig

disse

rAms33

forskning har

bevist, at Iams

gavner kattens

helbred 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.

Hvordanlamshjal
aa

ertiletbedre Ibred
førdeblevfødt.

oo
3
3
6ao
mc
dp
of
lo
a

Hvis D e ø nsker y d e rli ge re oplysning, er

D e velkomme n til at kontakte :

T H, Trading. Gammelsøvej 61

4760 Vordingborg . TIf. 55 34 oo 7 7

:ll

periode bedre, og selvom deres killinger

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. Å1Ie killingerne

blev konstant undersøgtr deres generelle

form, pels, hud. muskier og fi'siske

udvikling, den indtagne kostmængde.

samt vægtforøge1se blev måit

Firemåneder senere.

I følge forskerne var de killinger, der fik

Iams produkter, mindst 20% bedre i alle

kategorier. I kategorien »generelle ydre

tASS!1 ,:-i' ::l



Udstillingskalender:
DECEMBER 1990
0l/02 Padova I

Celle D
Mast CSSR
Aubagne F
Ikke fastlagt A
Eskilstuna S

02/ Grevenmacher L
08/09 Tilburg NL (Mundikat)

Le Havre F
Graz A
Madrid E
Poznån PL
Bergen N

15116 lkke fastlagt NL (Felikat)
Le Havre F
Borås S

Marseille F

JANUAR I99I
12/13 Biel CH

Bruxelles B (Jub.)
Modena I
Clermont Ferr. F

13/ Oulu SF (nat.)
19/20 lkke fastlagt NL (Felikat)

Ikke fastlagt S

Ikke fastlagt F
Torino I
Linz A

19/ Jessheim N
20/ Køge DK (max. 200)

RK (Bicolouren)
26/27 Bad'Dtirkheim D

Bordeaux F
Madrid E

FEBRUAR 1991
02103 Geneve CH

Malmø S

Tiondheim N
Thmpere SF
Rimini I

03/ København DK
(Racekatten)

09/10 Porto P
Genova I

16/ Måsta, Stockholm S

16/17 lkka fastlagt NL (Felikat)
Moss N
Ikka fastlagt A
Lodi I
Ikke fastlagt F

23/24 Netmtinster D
Arbon CH
Ikke fastlagt F

24/ Plenarforsamling

OKTOBER 1990
05/07 Portimao P
06/07 Caen F

Lahti SF
Ikke fastlagt A
Ostrava CSSR
Tønsberg N

l3l14 Luxembourg L
København DK (Perseren)

(2 x 1 dag)

Maribor YU
Wettingen CH (iub.)
Karlstad S

Liberec CSSR
Ikke fastlagt A
St. Pantaleon F
Ikke fastlagt NL (Felikat)

20/21 Drammen N
Ikke fastlagt A

, Milano I
Bratislava CSSR
Barcelona E

26/27 Tollotrse F
Lund S

Rovigo I
Wien Oberlaa A (iub.)
Halle D

28/ Leeuwarden NL (Felikat)
Guadalajora/jal. MX

NOVEMBER 1990
04/ Glostrup DK (Darak)
03/04 Espoo SF

Ikke fastlagt N
Ferrara I

l0lll Amsterdam NL @elikat)
Nantes F
Stockholm S

Estoril P
Bolzano I
Budapest H

l7l18 Berlin D
Ikke fastlagt F
Brescia I
Warsawa PL
Worgl A
Malaga E

18/ Tiondheim N
Eupen B

2l/ Berlin D
24/25 Esbierg DK (Jyrak)

(2x1dag)
Basel CH
Stavanger N
Roma I

MARTS I99I
02103 Herlev

Zwolle
Strassbourg
Valencia
Bergen
Helsinki

09/ Elverum
09/10 Luxembourg

Innsbruck

t6/17

23/24

24/
30/31

DK (Darak)
(2 x 1 dag)

NL
F
E
N

SF
N
L
A

(Verdens udstilling)
Pavia I
Kolding DK (Perseren)

(2x I dag)

Ikke fastlagt NL
Rosenheim D
Praha CSSR
Ikke fastlagt F
Oslo N
Ikke fastlagt I
Kriens CH
Måntsålå SF
Menton F
Genk B
Oslo N
Orebro S

APRIL I99I
0l/ Almere NL (Mundikat)
06/07 lkke fastlagt NL (Felikat)

Ikke fastlagt DK (Jyrak)
Oslo N
Ikke fastlagt I
Auxere F

l3l14 Sion CH
Ikke fastlagt S

Egersund N
Chartres F
Turku SF

BEM,If,RK:
Der kan ske ændringer i oven-
nævnte udstillingskalender (især

de tyske og hollandske udstillin-
ger).

********

JYRAK's
general-
forsamling
afholdes lørdag,. den 23. februar
1991 kl. 13,00 i Arhus!

********
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KLUBINFO

Tyskland

Adresserludl. klubher

Luxemburg San Marino

1. DEKZV.eV., Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
Tlf, 06121300016 eller 0306636395.
Postgirokonto:
Frankfurt/M ain 5 6212 / 607 .

Husk: Betaling skal ske sammen med
rilmelding. 55 DM pr. kat. 35 DM pr.

kastrat.
Burmål i 'Ilskland: 70 x 70 x 70 cm. In-
gen dobbeltbure.

Holland
MUNDIKAI TOC:
Gerda Tjeerdsma,
Kerkstraat 12,
NL-9649 Gr. Muutendam,
giro 2358691
Pris pr. kat 50,- gylden.

FELIKAT
I nchr. ftnttoonstellingen
Postbus 272
\L-2280 l7G - Rijswijk.
Pris pr. kat 47,50 gylden.

Lux Cat Club, Mr. M. Pohl
B. P. 526, L - 2015 Luxemburg
Tlf. 009 35237 8s 67.
Pris pr. kat 1.000 fb.

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

Polen
Spanien

Krzysztof Sobzak
Ul. E. Plater 4/8 \19
9l/748 Lo'dz', Polen
Pris pr. kat $30,-

Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, 10 C.
28011 Madrid - Tlf. 349 14 647916

cssR Ungarn
Cesky Svaz Cho'u'atelu
Hermanova 6, CS-l7000 Praha 7

Tlf.2-878397. Pris pr. kat $30,-

Finland

Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
Orszagos Egyesylete
MMOE Postbox 68.
H-1725 BUDAPEST.
Tlf.526-37,r.
Pris pr. kat $30,- eller 55 DM.

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

Suomen Rotukissayhdistysten
Keskusliitto SRK
Relanderinaukio 1 C 23
SF-00570 Helsinki
Tlf. 358-0-6849409.

Italien
Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi dAcaja 20
I.IOI38 TORINO TO
Tlf. t-749s62'.7.
Pris pr. kat 25.000 lire.

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

KKQ 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.
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Østrig

Belgien

Frankrig Jugoslavien

Cat CIub de Paris
-5 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.

Portugal
. :Ceration Feline Helvetique
'' lonsieur Alfred Wittich,
3:ntacher 22,
- H 5 626 Hermetschwil-Staffel
r:,s pr. kat 40 sfr.

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

Q§

§

Schweiz
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JYDSK
RACEKATTE KLUII

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub

Ttf

U 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

H ankatteejerens 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 fødsel
og senest 1 år efter fødslen.

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

l

I

Hunkatteejerens navn: Klub:

Hankatteejerens adresse: Ttf

deri I 19

Hunkatteejerens underskrift

Er du ked af at ktippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side.40
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STUDIEKREDS.
NYT!

Studiekredsledere:
Sønderjylland:
Elisabeth Stangg
Sdr. VildstrupBygade 14, l. tv.
6100 Haderslev.
Ttf.74 s8 28 01.

Vest:
Vivian Elling Nielsen,
Glistrupvej 17, 6800 Varde.
Tlf. 75 22 4s 95.

Randers:
Henriette Kastrup,
Jernbanegade 18,

8900 Randers.
Tlf. 86 40 2197.

Aalborg:
Helle Thomsen,
Peder Skrams Gade 5, 3. tv.,
9000 Aalborg.
Tlf. 98 1204 s9.

Århus:
Dorte Hagen,
Grønningen 8,
Tåstrup, 8410 Rønde
TIf. 86 367128.

Fyn:
Poul E. Christiansen,
Middelfartvej 260,
5200 Odense V.
Tlf. 66 16 85 81.

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

Silkeborg:
Klaus Donneborg,
Gl. Hammelvej 31, Voldby,
8450 Hammel.
Tlf. 86 96 50 96.

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

NY STUDIEKREDS! NY STUDIEKREDS!
En del af klubbens medlemmer har taget initiativ til op-
start af en ny studiekreds i Randers-omradet. Samtidig
hermed, har der været et initiativ fra bestyrelsen om op-
start i samme omradg og der er sendt et brev ud til medlem-
merne under Studiekreds Silkeborg og til medlemmerne
under Randers-området om, at deløge i et studiekredsmø-
de hos Klaus Donneborg i Voldby v/ Hammel.

Bestyrelsen hilser naturligvis initiativet fra Randers vel-
kommen. Der er foreløbigt planlagt et studiekredsmøde
torsdag, den 15. november 1990 kl. 19,00 i Kulturhuset i
Randers.

Vi har inviteret formanden for JYRAK, Finn Laursen,
til at holde et lille foredrag om klubben og dens arbejde
m.v.

Endvidere skal vi have planlagt det fremtidige arbejde i
studiekredsen, f.eks. med et møde i december - Julehygge -
og planlægge program for vintermånederne

Studiekredsen vil forsøge etableret et samarbejde med
lokalradioen og Randers Amtsavis om studiekredsen og
dens arbejde.

Skulle der være medlemmel der har lyst til at tage turen
til Voldby, er man meget velkommen der og man kunne jo
så benytte lejligheden til at drøfte studiekredsarbejdet i al-
mindelighed.

Til de fremtidige studiekredsmøder i Randers bedes man
selv medbringe forfriskninger i form af kaffe/te, kage m.v.,
samt det sædvanlige gode JYRAK-humør. - Der er nogen,
der si'r »LUNE JYDER« - lad os visg det passer!

Vel mødt i Kulturhuset i Randers den 15. november!
Alle er velkomne - også ikke-medlemmer. Thg

kone,/mand, kæreste o.l. med! 
KH/FL
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STUDIEKREDS.NYT!
Program for Studiekreds Silkeborg - Randers:
3. oktoben Linda og Søren Jelle kommer og fortæller en
masse om bl.a. deres kattg fodervaner, fødsler, avlspro-
grammer, udstilling og pelspleje. Kort sagt: En kattesnak
for alle

7. november: Genetik for alle racer og Avlsradets arbej-
de ved Paul Christensen. Genetikken er ren basis lærg så
alle kan forstå den.

5. december: Julehyggg diskussion vedr. studiekredsens
foresatte virke

Kære medlemmer:
Dette program virker måske en smule tyndt, men erfarin-
gen fra foråret med professionelle foredragsholdere viste
ingen interesse.

Der var kun I til 8 fremmødte ud af studiekredsens 97
medlemmer. DETTE ER FOR FA FREMMØDTEI Hvem
vil lave et stykke arbejde, bruge en masse tid og energi på
vores fælles interesser, og så gider ingen komme? JEG VIL
IKKE.

Husk på, at studiekredsen er der, hvor medlemmer mø-
des, snakker, diskuterer og hygger sig med hinanden.

Studiekredsen er også en hjælp til den siddende bestyrel-
sg forstået på den mådg at hvis der er 20-30 medlemmel
der kommer med et seriøst forslag, hjælper det merg end
hvis I medlem kommer med forslaget.

Endvidere er det studiekredsens opgave at hjælpe med
internationale udstillinger på alle måder, og selv arrangere
hobbyudstillinger i området.

Jeg" har taget kontakt med Dorte Hagen, studiekredsle-
der i Arhus vedr. hobbyudstilling/stewarduddannelse i Sil-
keborg først i det nye år.

Jeg håber, at dette brev har givet stof til eftertanke Mød
op og giv din mening til kende.

Jeg vil, kan og må ikke arrangere alle ting selv!
Hvis der stadig er nogen, der er interesserede så mød op

til vores fælles møder, som bliver afholdt på min privat ad-
resse, som er: Gl. Hammelvej 31, Yoldby, 8450 Hammel.
Ttf. E6 96 50 96.

Med venlig hilsen Klaus Donneborg
P.S. Medbring selv kaffe/the og evt. kage

STUDIEKREDS FYN:
Ja, så er vores ferie slut, og jeg byder alle velkommen til stu-
diekredsen igen.

Den 2. oktober 1990 fra kl. 19,00-22,00:
Besøg af en dyrlæge fra Skibhus Dyreklinik til at fortælle
om kattefødsler og andre forskellige sygdomme m.m.

Den 6. november 1990 fra kl. 19,00-22,00:
Der kommer en konsulent fra JYRAK. Det er Lis Rhymer
Friis, der fortæller om korthårs katten, samt konsulentar-
bejdet m.m.

Den 4. december fra kl. 19,00-22,00:
Sidste møde før jul. Her kan vi snakke om året, der gik, og
om der er nogen, der har nogle gode ideer til det nye pro-
gram for 1991.

Møderne finder sted pd Rssmus Rask Skolen, Brænde-
kildevej 30, Odense SV i Bellinge. Linie 3's endestation.

Ret til ændringer forbeholdes.
NB: Medbring selv kaffe og brød. }l4ød op med et godt

humør. På gensyn!
Mød op, og lad os få nogle belærendg oplysendg hygge-

iige timer sammen.- Med venlig hilsen, studiekredsleder
Poul E. Christionsen, tlf. 66 16 85 8l

STUDIEKREDS FREDERIKSHAVN:
Det var hyggeligt, at så mange deltog i vores udflugt. Tak til
»Klitterne« for en fin fest.

Nu er vi klar til at gå igang igen. Det ville være rart at
høre medlemmernes mening. Skal vi have en Hobby-udstil-
ling til foråret? Bakker I os op?

Vi starter studiekredsmøderne:

Tirsdag, den 9. oktober:
Grethe Hansen »af Kongshøj« fortæller og viser pelspleje.

Mandag, den 26. november:
Hanne Kindberg >>af Mobber<< fortæller om Colourpoint.

JULEMØDE! Af hensyn til traktementet bedes I tilmel-
de jer på nedenstående telefonnumre senest den 22. no-
vember! Pris kr. 20,-.

Alle arrangementerne foregår i Huset, Skolegade 8, Fre-
derikshavn. Til de to første arrangementer er der GRATIS
adgang. Kaffe/the kan købes å kr. 10,-.

Alle er velkomne!
Med venlig hilsen

Kis Gammelgaard, tlf. 98 42 05 10,
l,iorma Hassing, ff. 98 42 13 18 eller 98 48 44 08

En tak tik Studiekreds Frrderikshavn:
Dette indlæg er menr i den bedste betydning. En stor tak
skal lyde fra os, da vi havde fornøjelsen af, at være med til
en lang lørdag sammen med jer, for bl.a. at besøge et dyre-
hospital (Ørnereservatet), og ikke mindst »Klitterne«, som
er nogle fantastiske mennesker, utrolig gæstfrie og hjerteli-
gg og som elsker deres katte.

Denne dag var helt fantastisk og uforglemmelig.
;^ Donneborg

,r

STUDIEKREDS VEST 
;,E

Program for efterar/vinter 1990:

Lørdag, den 20. oktober 1990 kl. 14,00:
Hygge-rend-sammen med forberedelser til hobbyudstillin-
gen i november. Yderligere meddelelser angående hobby-
udstillingen vil blive sendt direkte til medlemmerne. Møde-
sted: Lene Christiansen, Lykkegårdsvej 12D,6700 Esbjerg.

Lørdag/søndag, den 10.-11. november 1990:
Hobbyudstilling i EFI-Hallen i Esbjerg.

Lørdag, den E. december 1990 kl. 14,00:
Juleafslutning og gennemgang af næste års program. Mø-
dested: Grethe og Søren Skelmosg Irisvej 36, Alslev, 6800
Varde

Vi vil frernover holde studiekredsmøderne hos kredsens
medlemmer, så vi får set hinandens katte. Har I lyst til at
lægge hjem til senere møder, så ring til mig på telefon
75 22 45 95. Der vil ligeledes fremover blive serveret kaffe,
the og kage hos værtsfolkene til en pris å kr. 10,00.

På gensyn i studiekredsen,
Vivian Elling Nielsen
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STUDIEKREDS.NYT!
STUDIEKREDS AALBORG:
Program for 1990/1991.

Kære JYRAK-medlem! Så er sommeren næsten overstå-
et, og der er atter mulighed for at mødes nogle gange i løbet
af den lange vinter.

Torsdag, den 25. oktober kl. 19,00:
Vi mødes på Vestbyens Bibliotek, Dannebrogsgade 43.
Dommer Hanne Sofie Sneum har givet tilsagn og vil give
åbne bedømmelser på vore katte Så benyt lejligheden til at
få en vurdering inden udstillingssæsonen for alvor tager
fat.

Husk blot, at I medtager kattene på eget ansvar - så hav
vaccinationerne i orden!

Torsdag, den 6. december kl. 19,30:
Julehygge på Vestbyens Bibliotek, Dannebrogs gade 43.

Onsdag, den 16. januar kl. 19,00:
Dyrlægeaften. Vi mødes ved Hobrovejens Dyreklinik,
Hobrovej 38 i Aalborg. Dyrlæge Viggo Mortensen har lov-
et at vise rundt i den nye katteafdeling samt fortælle »sidste
nyt« om aktuelle emner. Der vil også være mulighed for at
stille spørgsmåI.

0nsdag, den 20. februar kl. 19,00:
Vestbyens Bibliotek, Dannebrogsgade 43. Konsulent Gre-
the Hansen vil fortælle om de opgaver, man som konsulent
kommer ud for.

Tirsdag, den 30. april kl. 19,00:
Vestbyens Bibliotek, Dannebrogs gade 43: Diskussion om-
kring emnet: Købekontrakter / ikke købekontrakter.

Ret til ændringer forbeholdes, hvis der kommer afbud
eller lignende Du er altid velkommen til at kontakte mig,
for at høre om programmet holder.

Vi har i studiekredsen fået indbydelser fra forskellige
fugleforeninge! som ønsker lidt ekstra kolorit på deres ud-
stillinger. Det drejer sig om følgende:

6. og7. oktober 1990 i Kongerslev. Lørdag kl. 14-18 og
søndag kl. 10-17.

Racedueklubben Limfjorden 9.J0.-11. november 1990,
Byplanvejens Skole i Gug. Opstilling 9. november kl. 20.
I.ørdagåbent fra kl. 14-18 og søndag fra kl. 10-16.

20.-21. oktober 1990 i Nordjysk Messecenter i Aars. Ar-
rangør Aars og Omegns Fugleforening.

Hvis nogen har lyst til at deltage med kattg så bedes I
kontakte mig snarest muligt, således at vi kan få det arran-
geret med hensyn til bure og dyrlæge Der vil blive opkræ-
vet et gebyr pdca.50kr./bur (dobbeltbur). Hvis I har tid og
lyst, er det en god måde at reklamere for sig selv og sit op-
dræt/race.

Så kom ud af busken. I kan også kontakte mig for yderli
gere oplysninger. Med venlig hilsen

Helle Thomsen, tA. 98 12 04 59

PS: På møderng der afholdes på biblioteket, er der mulig-
hed for at købe katte/ the

STUDIEKREDS SALLING:
Praktiske ting: Mødestedet er Morsø Folkebibliotek, Alga-
de, Nykøbing Mors. Benyt venligst bagindgangen i smø-
gen, mellem Kjeldgård Sko og biblioteket. Benyt P-pladsen
bag Kjeldgård Sko og Morsø Bank. Mødetiden er kl. 19 til
ca.23 og mødedagen er den første onsdag i måneden. Der
betales l0 kr. pr. gang pr. person. Husk at medbringe kaffe,
kop og brød.
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Studiekredsen bliver stadig størrere. - Hermed velkom-
men til de nye!

Så er vi klar igen. Dette er det foreløbige program - indtil
nytår:

3. oktober:
Lis Rhymer Friis - Gloria Møldrup vil fortælle om Sokoke-
katten, og evt vise en film om, hvordan de har fået disse
katte hentet til Danmark fra Afrika.

7. november:
Leif Henriksen. Opdræt af persere - ernæring.

5. december:
Julehygge.

2. januar:
Juleferie.

Tilmelding helst 3 dage før til studiekredsens kontakt-
person, Karen Mette Have Kristensen, Roslevvej 12, Je-
bjerg, 7870 Roslev påttlf.97 57 45 59.

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

Ret til ændringer forbeholdes.
Vi glæder os til at se så mange som muligt disse aftener!

Med venlig hilsen
Studiekreds Solling

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

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

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

nem deres triste katteliv - præget af sult og kulde.

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

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

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

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

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

Dyrefondets pjece.

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

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

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

- At ikke alle naboer og genboer kan lide katte.

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

JYRAK's konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillingeq forberedelse etc.,
fodring, kattefødslet pelspleje el-
ler lignende kan du henvende dig 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, Hestehave,
6400 Sønderborg.
Ttf.74 4294 s6

Grethe Hansen,
Fyrkillevej ll2, st.th.
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 t5 92 52

Lis Rhymer Friis,
BøgebjergT,
5471 Søndersø.
Ttf. 64 89 l5 03

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
8800 Frederikshavn.
Tlf. 98 42 05 r0

Vivian Elling Nielsen,
Glistrupvej 17,

6800 Varde
Tlf. 75 22 45 95

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

Lister
.O

Jeg pa
kattepoter?

Burudvalgsformanden mangler stadig hjælp til det praktiske arbej-
de med vedligeholdelse af burparken.

Som formand for JYRAK skal je,e derfor opfordre medlemmerne i
Århus-omradet og Studiekreds Aihus til, aimelde sig for at give en
hånd med til såvel det praktiske reparationsarbejde, som rengøring
forud for udstillinger. Samt på- og aflæsning i forbindelse med ud-
stillingerne

Jo flere der er med, jo lettere bliver opgaven.
Finn Laursen, formond

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

FIFe
News
FIFe News nr. 2
er udkommet.
Interesserede
medlemmer kan
henvende sig til:

Felis Danica's sekretær
Dorte Kaae,
Esbjergparken 5,
9240 AalborgØ.
Tlf. 98 15 93 18,

om bestilling af bladet.

Pris kr. 40,-
pr. nummer.
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Ammeformidlingen har igen og igen
bevist, at det virkelig kan lade sig gørg
at redde nødstedte killingeq hvis moder
er død, eller ikke har tilstrækkelig med
mælk, så den selv kan opforstre sine kil-
linger.

JYRAK har 3 kontaktpersoneq der
ganske gratis foretager dette formid-
lingsarbej de 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
Tlf. 86 56 09 69

På Fyn kan man henvende sig til:

Martina Elian
Vognsbjergvej l1
5935 Bagenkop
Tlt. 62 561224.

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

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

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

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

LL

STAMTllAVN

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 51

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.

AKTUEIIE PRISER
incl. moms.
Stamtavler0- 3mdr.
Stamtavler3- 6mdr...
Stamtavler6-lZmdr...
Stamtavlekopi 1).......
Ombltningsstamtavle . . "

Ændring af hanlhun . . .

Adm.farveændring....
Alle rettelser (ejers skyld)
Tlansfer
Titelpåføring (aner 2). . . . .

Autorisation af hankat 3)
Killingeliste pr. md.
Reg.bevis0- 3mdr.....
Reg.bevis3- 6mdr.....
Reg. bevis 6 - 12 mdr. ....
5. generations stamtavle
(eks. export)
Stamnavn (forudbetales) . .

Ombytning af omslag

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

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

13 - 24 stamtavler .

over 24 stamtavler
Opkrævningsgebyr

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

o
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Ammeformidling

Itl , \(
'l( \§,
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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

350,00
350,00

50,00
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..
4,7 5
8,25

14,00
19,00
14,00Stamhogssekretariat

JYRAK's
stambogssekretariat
er opdelt således:
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Langhån
Karen-Marie Petersen,
Sønderballevej 24,
Genner Strand, 6200 Aabenra.
Tlf.74 69 85 51.

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

U
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STAMIAVTEKOPI AVU|HANIIIER UDSTITLING, INDLAND
Hvis din stamtavle bortkommer, kan
du bestille en kopistamtavlg som lig-
ger hos stambogsføreren i 3 mdr. efter
anmodningen.

EDB-udskrevne stamtavler
Hvis du har fået stamtavler indenfor
de sidste par måneder, har du måske
bemærket, at de ser lidt anderledes ud
end de plejer. Det skyldes, at Felis Da-
nica har købt en PC og en laserprinter
til stambogsføreren. Hanne Kaars-
berg, næstformand i DARAK har ud-
viklet programmet til stamtavleregi-
streringen, så fra nu af føres alle stam-
tavler på EDB.

Når systemet er kørt godt ind, vil
ventetiden på stamtavler forhåbentlig
også blive mindre, idet alle oplysnin-
ger efterhånden kommer til at ligge
der. At alle oplysninger bliver registre-
ret på denne måde, betyder også, at du
skal være ekstra opmærksom på, at
stamtavlerekvisitionen er korrekt ud-
fyldt, og om de modtagne stamtavler
er helt korrekte.

TITETPÅFøRINGER
Bemærk venligst Mange tror, 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 før, skal indsen-
des til ane-påføring mod betaling.

Husk inden der bestilles stamtavle4
at checke fars/mors stamtavler for op-
nåede titlel 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 stamtavlg samt op-
nåede certifikater. Registreringen er
gratis. Ønsker man titlen påført stam-
tavlen, skal skriftlig anmodning til
stambogssek retæren medsendes.

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

HVÆSSEBRÆTTET

OBS! OBS! OBS! Alr materiale til
Hvæssebrættet bedes maskinskrevet
eller tydeligt tekstet.

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 »ilil
Avlstjeneste«.

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

HUSK:
Når din hankat bliver far til sit første
kuld, at meddele en kryptorchid attest
når du søger om stamtar'lq også selvom
du ikke ønsker ham autoriseret.

EJERSKIFTE/AN NUTLERIN G

Ejerskifte af - og annuilering af søm-
tavle foretages gratis af stambogssekre-
tæren.

GRATIS KOKARDE

Hvis din kat opnår titlen Internatio-
nal Champion eller International
premier, er du berettiget til at modta-
ge en gratis FlFe-kokarde. Hvis din
kat opnår titlen Grand eller Europa
champion/premier, er du også beret-
tiget til en meget flot FlFe-kokardq
som dog koster kr. 150,-. Alle disse
kokarder køber Felis Danica hos
FIFe til ca. kr. 150,- pr. stk. Hvis du i
stedet for at få en international ko-
karde gratis ønsker at få en Grand el-
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 afde relevante certifikater
og sender dem til stambogssekretæ-
ren. Få evt. samtidig påført kattens
titel på stamtavlen. Du vil herefter
modtage din kokarde. Der kan være
ventetid, idet den skal bestilles hos
FIFe. Herfra sendes den til Felis Da-
nica sekretæren, som videresender
den til stambogssekretæren. Først da
har du en chance for at modtage den.

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

Tilmeldingsblanket rekvireres hos ar-
rangerende klubs udstillingssekretær:

JYRAK:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5

9220 Aalborg
Tlf. 98 15 93 l8

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen
Vildtbanestien 15, 1. th.
2635 Ishøj
Tlf. 42 73 36 3t

PERSEREN:
Mette Foldager
Stormgade 65 A
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 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 klassg betales ekstra kr. 50,-.
Udstilles kun i Veteranklassen betales
almindeligt gebyr kr. 170,00.

BEMÆRK: Gebyr indbetales til
arrangerende klubs kasserer før
udstilling!
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Specialklubber:
Specialklubben for Russion Blue af 1990
Winnie Egalia Lykkesteen,
Københavnsvej 8, 3550 Slangerup.

Silver Klubben
Ruth Brynnum,
Søndervangen 60, 3 460 Birkerød.

DAC
Margit Hærslev,
Lærkevej 6, 3550 Slangerup.

Colourpointen
Winnie Andersen,
Ø stergade 29, Ganløse, 3660 Stenløse

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

Europd-Klubben
Charlotte Heiberg,
Muslingevej 5, 8250 Egå.

Bicolouren
Elsebeth Mikkelsen,
Albjergparken 27 lth., 2660 Brøndby Strand.

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

swo
Mogens Østerby,
Klingeskov 13, 5450 Otterup.

SASO
Tina Spendlet
Ballerupvej 61, 3500 Værløse.

Sokoke Klubben,
Tina Larsen,
Thorkildsgade 3 st., 5@0 Odense C.

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

BB-Klubben,
Lotte Borch,
Skowænget 25, 3 480 Fredensborg.

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

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

Lichoc,
T eif Henriksen,
Sulsted Landevej 33, 9380 Vestbjerg.

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

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

[,ove vedrørende
Specialklubberne (SPK):

l. Formålsparagraf for specialklub under FELIS DANI-
CA:
Klubbens hovedformål er, at arbejde for den/de speciel-
le races/racers udbredelse og standardmæssige højnel-
se.

2. Vedr. optagelse som specialklub under FELIS DANI-
CA:
SPK skal fremsende en skriftlig ansøgning, indeholdel-
de deres lovg der skal godkendes af FD, bestyrelseslistg
samt medlemsliste.

3. For optagelse skal en SPK have mindst 20 medlemmer.
Kommer en klub under dette medlemstal, annulleres
optagelsen med virkningpr.3l.-12. samme år.

4. SPK-medlemmer kan være aktivg det vil sige medlem-
mer af en hovedklub med adgang til alle normale servi-
ceydelser. Eller passivq kun medlem af SPK med ret til
deltagelse i hovedklubbernes aktiviteter, dog med und-
tagelse af stamtavleudstedelsq deltagelse i internatio-
nale og nationale udstillinger, og hovedklubbernes ge-
neralforsamlinger.

Sådanne SPK-medlemmer betaler kontingent kr. 20,-
som indbetales til FD gennem SPK-klubben, som hvert
år inden 31. december indsender medlemsliste og afreg-
ning til FD.

5. Hver SPK vælger I kontaktperson, som er anerkendt af
den relevante klub og sidder for et år. Kontaktpersonen
kan henvende sig skriftligt direkte til FD med spørgsmål
og forslag af avls-,/race-lstandard-mæssig karakter.
Disse henvendelser vil blive behandlet på førstkommen-
de FU-møde. (FU-Forretnings Udvalg), og FU kan til
yderligere belysning af sagen indkalde kontaktperso-
nen, hvis en af parterne ønsker det, evt. med rådgiver til
deltagelse i mødet vedr. den specifikke sag. I sager, der
skal behandles på FIFe's generalforsarnling, sender FU
sagen direkte til afstemning på FD-plenarforsamling.
Evt. udgifter i forbindelse med møder afholdes af SPK.

6. Øvrige klubmæssige aktiviteter, såsom stamtavler, in-
ternationale,/nationale udstillinger etc. afvikles på nor-
mal vis gennem respektiv hovedklub. Der vil være tale-
ret (vedr. SPK-anliggender) men ikke stemmeret, da
specialklubberne ikke har status som anerkendt FIFe-
klub.

7. SPK's evt. lovændringer skal indsendes og godkendes af
FD. Evt. bestyrelsesændringer skal ligeledes indsendes
til FD.

8. Vedrørende regler for hobbyudstillinger:
SPK skal ansØEe FD om afholdelse af hobbyudstil-

linger. FD skal koordinere hobbyudstillinger contra na-
tionale,/internationale udstillinger. Søges senest 2 må-
neder før afholdelse

Der skal være mindst I måned i tid og mindst 25 km
i afstand til en national/international udstilling.

SPK må ikke give skriftlige bedømmelser/diplomer.
Dommerg dommerelever, og opdrættere har lov til at
give en mundtlig udtalelsg ikke klassificering, og ingen
certifikater. Dette skal tydeligt anføres i »spiseseddek<,
program eller katalog.

9. Der skal være dyrlægekontrol på hobbyudstillinger un-
der FELIS DANICA.
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OPDRÆTTER IJYRAK I

PERSERE

COLOURPOINT

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.
Ttf. 98 29 69 45.

Borking's
Chinchilla perser seriøst opdræt. Ring og for-
hør på telefon 75 2t 00 54, efter kl. 17. Ingrid
Clausen, Vestervang 13, Nr. Bork,6893 Hem-
met.

Clipper
Lilla- og chokolade persere efter bl.a. Int. Ch.
Hennesse Goshi af Clipper lc (lilla-cinna-
mon). Dejlig typq elskeligt temperament.
Karen-Marie Juhl Petersen, »Bakkehuset«,
Sønderballevej Z, Genner Strand, 6200 Aa-
benrå.
Trf. 74 69 85 51.

Miss Voss
Colourpointopdræt i forskellige maske farver.
Speciale tabbymaskede. Killinger lejlighedsvis
til salg. Vita Voss, Bevtoftvej 8, 6520 Toftlund.
Tlf. 74 t3 02 7E.

Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. rød, cremg
chokolade og lilla efter bl.a. Cr. Int. Ch. Vero-
nica af Clipper. Killinger frit opvokset efter
sunde og velafbalancerede forældre Egne
avlshanner. Karen-Marie Juhl Petersen, »Bak-
kehuset«, Sønderballevej 24, Genner Strand,
6200 Aabenrå.
Tlf. 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. 15 t2 tt 20.

HELLIG BIRIVIA

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

»Avlstjenesten«. Linda Kærler, Ahlefeldtsvej
ll, 5230 Odense \1.
Trf, 65 91 62 60.

Killinias
Perseropdræt i mange farve-r'ariarioner. I far-
verne: Hvide m. orange-oddeyed, blå øjne,
blå, creme, blåcreme, bicolour, tricolour, har-
lekin. Egne avlshanner: Master Frank v Gold-
regen og Killinias Cooler, se under avlstjene-
ste Jette Valentin, Langbro 10, Blans, 6400
Sønderborg.
Ttt. 14 46 t9 24,

de La Yal
Colourpoints i flere maskefarver, lilla, choko-
ladq blå og brun. Killinger lejlighedsvis til
salg. Inge Lise Laursen, Rådhusgade 52, 8300
Odder.
Ttf. 86 56 09 69.

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

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

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

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

Esperance
Opdræt af lilla, blå og bicolour i disse varian-
ter. Desuden lille seriøst opdræt af Exotis
Shorthair. Solveig Clemmensen, Niels Lykkes-
gade 6, 9400 Nørresundby.
Trf. 9E 17 42 58.

l

Otto Brøker's
Opdræt af Colourpoints i mask. farverne lilla,
chokoladg blå og brun. Killinger lejlighedsvis
til salg. Sonja & Axel Axelsen, Mariagervej 76,
8900 Randers.
Ttf. t6 42 09 90.

49

/
9l\

/ .l*

,/r l,li»
I

il

lll

r; ! I
o At



CORNISH REX

BRITISH SHORTHAIR

Titirangi
Lille opdræt af Cornish RoL sort, smokg blå,
chokoladg roligg harmoniske dyr. Elena Neu-
mann, Fyrparken 364, 6770 Esbjerg V.
Ttt,75 t5 26 49.

Miss Dittuw
Opdræt af British Shorthair, sort og blå. Kil-
linger lejlighedsvis til salg. Nanna Bødker,
Funder Kirkwej 11, 8600 Silkeborg.

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

Af Pegu Yoma
Opdræt af burmesere i farverne: brun, blå, rød
og creme Sterna Cilbg Miltonsvej 21, 8270
Højbjerg.
Trf. E6 27 10 02.

BURIVI ESERE

RUSSIAN BLUE

Af Sibiboon
Burmeserkillinger lejlighedsvis til
Bang Sørensen, Lillwej 5, Balslev,
Ttf.64 42 t1 58.

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

salg.
5592

Lene
Ejbv.

SIAIVI/OKH
Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår i forskel-
lige farver. Anne Lise Kaag Ingrids Alle 13,
5250 Odense SV.
Ttf. 66 t2 52 91.

Salween Blue
Siamesere 24a, 24b og24c. OKH: Havana, blå,
lavendel, ebony. Stisse Leiditz, Østbanetorv
1.1., 8000 Arhus C.
Trf. E6 12 73 40.

Pegasus
Opdræt af orientalsk korthår, siarnesere og
fuldfarvede havana, lavendel, blå og ebony.
June Krogsøg Jægerlunden 7, 5492Morud.
Trf. 64 96 53 33.

Allegretto
Opdræt af hel- og tabbymaskede siamesere i
diverse farver. Enkelte OKH. Jytte Hjo Taplov,
Kirketerpvej 16, Kirketerp, 21000 Roskilde
TtI. 42 3E 7t 96,
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AVLSTJENESTE

Denne rubrik er beregnet for
JYRAK's medlemmer, der har
hankat til avlstjeneste. 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:

Ole Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 l8 70.

Alle bestillinger skal være skrift-
lige og betales forud.

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

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

6710 Esbjerg V.
Ttf. 75 15 22 05.

PERSER
Zakko's Mikro
Brå 3 (l3b).
Far: Olfert du Nord
Mor: Lilli-Marlene v. Eurocrest

Inge Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l,
6400 Sønderborg.
Ttt.74 42 94 56.

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

of Piem.
Mor: Energy GossiP of Piem.

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

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

Rainbow Warrior.
Mor: Thbas Calypso Queen,

Jette Valentin,
Langbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Tlf. 74 4619 24.

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

Patricia Antonsen,
Præstekærsvej 20,
2700 Brønshøj.
Tlf. 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.
Ttf. 98 29 69 45.

PERSER
Int. Ch. Guldhammer's Ekko
Blålhvid l2abl.
Far: Int. Ch. Jelle's Captain Cool
Mor: Nigajami's Bleu Cladestine

Bettina Henningsen,
Øster Hassingvej 5

Langholt, 9310 Vodskov.
Tlf. 98 25 50 50.

PERSER
Charmos af lhperije
Blå 3. Født 28/7-1988.
Far: Int. Ch. Tabaqui Fireball, 5

Mor: Malov Newstead, l2a.

Elsa Knakkergård,
Sønder A116 l3b,
8500 Grenaa.
Tlf. 86 32 47 29.
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AVLSTJENESTE

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

CO[/OURPOINTS
Gr. Int. Ch. Misty Brown's
Blue Note
l3b BP.
Far: Euro. Ch. Captain Madigus

af Thmara.
Mor: Misty Brown's Penny.

Inge Thysen,
Ødis Byvej l, 6580 Vamdrup.
Ttf. 75 59 El 50.

COLOURPOINIS
Ch. Zakko's Choko Ekko
Chokolade Masket l3b CHP.
Far: Miakees Cullinan, CHP
Mor: Kikki af Blovstrød, BP

Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj l,
6400 Sønderborg.
Ttf.74 4294 56.

PERSER
Galapagos Chaplin
Creme/hvid l2a cr.
Far: Int. Ch. Sylvester

v. Haveskerke
Mor: Int. Ch. Galapagos Nøkken

Rita Lind Larsen,
Doktorstien 4, Skelund,
9560 Hadsund.

COIOURPOINTS
Int. Ch. Sarastro Para Mi.
Brunmask;t 13bSP.
Far: Ch. Misty Brown's King.
Mor: Mac Burney's Dee
Ida Lise Jagd Jeppesen,
Ørslev Klostervej 176, Hald,
7840 Højslev.
Trf. 97 53 83 6E.

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

COLOURPOINTS
Ch. Chano de La Yal
Blå Masket l3b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

af Thmara
Mor: Fenja af Bardolino.
Inge Lise Laursen,
Rådhusgade 52,
8300 Odder.
Tlf. 86 56 09 69.

COLOURPOINTS
Choco's Inri af Clipper
Chokolademasket l3b ChP.
Far: Opus One Choco af Clipper

03b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (lb).
Karen-Marie Juhl Petersen,
Sønderballev. 24, Genner Strand
6200 Aabenra
Ttf. 74 69 85 51.

HELLIG BIRMA
Charly U. D. Tiretebelle
Blå Masket.
Far:
Mor:
Karin Christlund,
Galgebakken Torv 7-12 A,
Galgebakken,
2620 Albertslund.
Ttf . 42 64 72E2.
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AVTSTJENESTE

BURMESER
Klivager's Brown Eliot
Brun27
Far: Ch. Gerido's Zosimus.
Mor: Ch. Vicki å Hunter.

Elsa Knakkergaard,
Sønder A116 13 b,
8500 Grenå.
Trf. E6 32 47 29.

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, 931 0 Vodskov.
Trf. 98 28 63 41.

NORSK SKOVKAT
Tagkattens Bastian
Sort,/hvid, 13NF Bu'
Far: Troldhøjen's Arrild
Mor: Dovregubbens Hulda.

Ely'Leegaard,
Fragtrupr.ej 21.
9640 Farsø.
Tlf. 98 63 13 60.

BURMESER
Ch. Geridos Zosimos
27b.
Far:
Mor:
Palle Jæger,
Torupvej 49,
6800 Varde.
Trf. 75 2695 09.

BRITISH SHORTHAIR
Bunni of Akis
Chokolade l5b.
Far: Int. Ch. Garfield of Akis
Mor: Morgains Mixed Mavis.

Hanne Dunvald,
Firkløvervej 13, l. tv.,
8800 Viborg.
Ttf. E6 62 81 E9.

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

Jean Jonner,
Ommestrup,
8544 Mørke.
Ttf. 86 37 7114.

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,
8270Højbjerg.
Tlf. E6 27 t0 02.

BRITISH SHORTHAIR
Ch. Bitris Sigurd
Creme 17

Far: Ch. Dunvald's blue Sylvester
Mor: Ch. Britsybe's

Boopy-Doopy.

Inger Ranum,
Fyrkildevej 64, 1.,
9220 AalborgØst.
Ttf. 98 15 E7 71.
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AUTSTJENESTE

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

I

(

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

Stisse Leiditz,
Østbanetorv l, 1.,
8000 Aarhus C.
Ttf. 86 t273 40.

)
(

SIAMESER
Salween Blue Georgia
24a.
Far: Ch. Allegretto's Maki
Mor: Salween Blue Xanthippe

Stsse læiditz,
Østbanetorv l, 1.,

8000 Aarhus C.
Ttf. E6 1273 40.

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

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

og holl. linier udbydes lejlighedsvis til salg.

Foø: lJbial 'M' rf Strpris (10 ugcr)

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

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

8981 Spentrup 86 4 1370 - derfor forlangcsenFlP-atte,st

SIAMESER
Gr. Int. Ch. Byvangen's Ringo
Rødmasket 32a.
Far: Ch. O'Russet's Zefyr.
Mor: Sun Read Nicoline

Vita Nielsen,
Byvangen 195,
8700 Horsens.
Tlf. 75 65 81 93.
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Typisk vitamin- og mineralindhold
Aske . .

Xalk . .

Fosfor .

Xalium

Vitamin A...
Vitamin D3, .

Vitamin 8,.. .

Vitamin K .. .

Vitamin Bl2 .

Thiamin ..,.
Riboflavin. ..
Pantothensyre
Nikotinsyre. .

Folinsyrr .. . .

Biotin.. .. .. .

Pyridoxin. . . .

Cholin ......

18000 i.e./kg
2810 i.e./kg
. ll0 i.e./kg
.. 2,5 mg/kg
, 100 mcg/kgMagnesium

\atrium ..

Selen

1E
72

250
l5,

0,4
Jod

mi/ki
mg/kg
ntg/kg

,.. E
.. t2
.. 16
.. 75
..2
4,2.)
. 8,5
2200

. 5,090

.1,190

. I,OVo
0,3090
0,09Y0
0,3090
0,280/o
mg/kg
mg/kg
mg/ks
mg/kg
mg/kg
mglkg

mi/ki
mg/kg
mg/kg
mglkg
mg/kg

Hvad indeholder
Ibchni-Cal
kattemad
* Fjerkræprcdukter.

* Majs.

* Hvedemel,
* Fjerkrefedt.
* Ingen sojaprotein.

* Ingen aromastoffer,

* Ingen tilsætningstoffen
* Under sladiq konlIol sf den

Canadiske Dyrlægeforening.

t Lavt aske- og
magnesiumindhold.

Æ

* GARANTI: Fuld tilfredshed eller pengene tilbage

Vi påtager os ansvaret
for Deres dyrs sundhed.

1',
l

Nærmeste forhandler anvises af importøren: KLINGE DYNASTY . is 64 3g 44.
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Katte ville vælge !Åfhiskas
Karin Kastrup, Dragør

Vr-.-t^*

Men mest af alt elsker næringsstoffer, han har brug forHenry 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,
hvis han tår lov til

at ligge i arm

. under en dyne

whiskas lås 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.

sult. Hver gang køleskabsdøren bliver
åbnet, kommer Henry springende og
tror. at det er Whiskas tid. Han er glad
for alle varianter så vi kan forkæle
ham hver dag og samtidig være sikre
på, at han holder sig sund og rask. For

med Whiskas får han alle de vigtige

Henry'?Whiskas. Og han

har en næsten umættelig
ker« ustandselig. Der er ikke noget
Henry er bange for kun hunkatte kan

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

Whiskas. Han har brug for megen

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

Henrydeltager aktivt i hele

familiens gøremål og »snak-
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