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

Crooming pudder - Øjensalve - Øreiens - Lavita til hurtig fældning - Køresygetabletter - Katte transporter,

mange .-od"lle1. og farver - Plydshuler - Senge - Kradsetiæer, også store lege-modeller - Kattegrus - Bonnie

dyreienter - Cassius - Biokat - Kattebakker-- Huse og m,m. Postordre besørges, men måske er vore kæle-

dyrsbusser i dit områ de? Ring og hør nærmere!
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JYDSK

RACEKATTE KLUB

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

Næstformrnd og
udstillingssekrrtær, udf and:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 87 05

Kasserer:
Elena Neumann Træffes ikke
Fyrparken 364 mandag!
6710 Esbjerg V.
Ttf.75 t5 26 49

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

Stambogssekretær langhår:
Karen-Marie Juhl Petersen
Sønderballevej 24, Genner Strand
6200 Aabenraa
Tlf. 74 69 85 51

Udstillingssekretær indland:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Træffes efter
9220 AalborgØ. kl. 19.00.

Tlf. 98 15 93 18

Kontaktperson for studiekredse:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg
7870 Roslev Træffes efter
Tlf.97 5'.7 45 59 kl. 17.00.

Kontaktperson vedr.
smitsomme sygdomme og
konsulenter:
Ole Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø
Ttf. 64 83 18 70

Præmiesekretær:
Dorte Madsen
Smedebakken 9, Mygind
8544 Mørke
Tlf. 86 97 46 l0

Breu fra
formanden

Kære
medlemmer og
Efter nogle anstrengende dagg er det en glad formand, der sam-
men med bestyrelsen kan glæde sig over endnu et godt udstil-
lingsresultat, der blev opnået i forbindelse med vor internatio-
nale racekatte udstilling i Esbjerg den24. 0925. november. - Be-
søgstallet oversteg det forventedg navnlig da vi få dage forud for
udstillingen erfaredg at der blev afholdt store julemesser i såvel
Esbjerg, som Varde.

Der skal derfor lyde en tak til alle, der besøgte vor udstilling,
og ikke mindst til Esbjerg kommung samt EFl-hallerne for et
godt samarbejde. - Der skal samtidig lyde en tak til studiekreds
Vest, som har ydet en stor arbejdsindsats både forud, under og
efter udstillingen. - I ydede en stor indsats, som vi bestemt ikke
kunne undvære.

Det er i denne tid så den sidste måned af året, vi tager hul på,
og snart er det j ul og nytår, og vi skriver 1991 . - Der skal ira besty-
relsen lyde en tak til klubbens medlemmer, sponsorer, studie-
kredslederg konsulenter og andre aktive for et godt samarbejde
i året der er gået, og på gensyn i 1991, hvor vi håber at gense alle
i 90'ernes katteklub.

Vi tager straks hul på det nye år med at forberede generalfor-
samlingen, der som bekendt afholdes i Arhus den 23. februar
1991. Den endelige indkaldelse udsendes til alle med særskilt
post. - Det er her man kan få indflydelse på klubben og dens ar-
bejde, så mød op, og deltag aktivt i debatten.

JYRAK's næste udstilling afholdes i Skive den 6. og 7. april
1991. - Vi går tilbage til de kendte 2-dages udstillinger, de nuvæ-
rende2 x 1 dag er alt for stressende for alle parter. Vi siger på gen-
syn i Skive. - I kan godt tage badetøjet med, da der er stort bade-
land til vor disposition.

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår. Med venlig hilsen Finn Laursen, formond

VI BEKLAGER...!!!
Hvæssebrættet nr. 3/90 blev desværre en del forsinket, hvilket vi beklager
meget. Den egentlige årsag til forsinkelsen var sygdom både i JYRAK's
stab og ved vor gode samarbejdspartner Dathoprint. Hertil kom så at vi
gerne ville have billedmaterialet fra Kertemindeudstillingen med i bladet.
Disse billeder blev desværre noget forsinket i fremkaldelsesprocessen.
I det nye år vil deadline for de enkelte numre blive følgende:
Nr. 1: 1. februar Nr. 2: 1. maj Nr.3: l. august Nr. 4: 1. november
Vi vil søge at overholde disse tidsfristel og beder medlemmerne gøre der
samme. Redoktionen
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PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattggrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug i hjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturlige fordele fremfor
almi ndeligt katteg rus^.

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

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

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

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

KATTE
GRUS
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HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGTOG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING
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ABENT BREV
I mit brev til medlemmer og læsere i Hvæssebrættet nr.
3/90 omtalte jeg, at vi havde modtaget nogle åbne breve
omkring bestyrelsens og navnlig formandens arbejdsfa-
con.

Disse breve samt mine svarbreve til brevskriverne brin-
ges, efter at vi i redaktionsudvalget har drøftet sagen på
vort møde den 28. november 1990. - Det er udvalgets klare
opfattelsg at sagen er et anliggende mellem formanden og
brevskriverne, og kan kun beklage, at der endnu ikke fore-
ligger svar på redaktionens og formandens stillede spørgs-
må1.

Som kommentar til de »Åbne breve« vil jeg som for-
mand anføre: Skulle tilstandene i Jyraks bestyrelse være
som anført, så ville jeg sandsynligvis være blevet afsat fra
jobbet, og selv om jeg så ikke er afsat fra jobbet, kunne jeg
så stille det spørgsmål: Hvis bestyrelsesmøderne blot er en
formssag, hvorfor i alverden varer disse så til LANGT over
midnat den ene gang efter den anden? Ikke p.g.a. vi er ue-
nigg men fordi vi arbejder grundigt, og har meget på dags-
ordenen.

Finn Laursen, formand

Til Finn Laursen
og bestyrelsen
Jeg går med omgående virkning ud af Jyraks bestyrelsg da
jeg ikke kan blive ved med at arbejde med tingene deri. Min
fornuftige tid kan bruges til andet end ufornuftige ting.

Det har faktisk kun drejet sig om magt og atter magt om
visse personer i bestyrelsen, som jeg mener giver et meget
dårligt billede udadtil.

Et andet af problemerne er Hvæssebrættet, som bliver
meget mafiaagtigt styret af redaktionen.

En tredie ting er at man åbenbart ikke tager vores med-
lemmer alvorligt, næ man morer sig kosteligt hvergang en
eller anden melder sig ud, »sjovt ikke«. Man tager heller
ikke hensyn til breve skrevet af mange medlemmer, det kal-
der man bare fis og balladgmen ved ikke engang, at det er
de samme mennesker man er valgt af.

J eg føler ikke jeg kan blive ved på den mådg så jeg siger
tak til alle, der viste mig tillid til at komme i bestyrelsen.

Dette er et åbent brev, som skal bringes i først kom-
mende udgave af Hvæssebrættet, der er endvidere sendt
kopi til alle studiekredsledere og Jyraks bestyrelse.

Sign. Flemming lAodu

VI HAR MOUIAGET

Vedr.: Åbent brev
til Hvæssebrættet
Som ansvarshavende redaktør af Hvæssebrættet og for-
mand for Jydsk Racekatte Klub, har jeg modtaget dit oven-
nævnte åbne brev af 3. september 1990.

Redaktionsudvalget besluttede på sit møde den 21. sep-
tember 1990, at udsætte sagen til næste nummel nr. 4 -
1990, af Hvæssebrættet, da der er indkommet flere indlæg
om emnet samt, at der i dit brev var nogle uklare punkter,
som man ønskede nærmere belyst, inden offentliggørel-
sen.

Om magt i bestyrelsen eller ej, er jeg ikke enig med dig.
- Du ved lige så godt som jeg, at man ikke kan være enig i
alle punkter på møderne, men udadtil har bestyrelsen altid
vist, at den stod sammen og klarede opgaverng men det er
du måske ikke enig i?

Hvæssebrættet skulle være mafiaagtigt styret af redakti-
onen. - Hvad mener du med denne påstand? Hvad er det
redaktionen styrer? Nærmere dokumentation udbedes
herom.

Du påstår endvidere, at bestyrelsen ikke tager udmeldel-
ser alvorligt og morer sig kosteligt over disse. - Hvis du der-
med hentyder til b-mødet, hvortil vi modtog en udmeldelse
fra Susanne Jensen, må jeg bestemt afvisg at det skulle
være morsomt. - Nej, det der nærmest var grinagtigt var, at
vi - bestyrelsen - og dermed dig selU var blevet trukket
rundt i manegen, da nævnte medlem, nærmest vildt og
voldsomt, såvel mundtligt som skriftligt, rent ud sagt,
skabte sig over, at hun opnåede en4. plads i klubbens Top
5 - Top 5 - Top 5 og, at vi - bestyrelsen - bøjede os for, at hun
kunne få ændret sin pokal og kokarde således, at der stod
at det var en delt 3. plads, ja, så var takken for, at hun fik
sin vilje den, at hun meldte sig ud. - Morsomt ik', eller hva ?

Til sidste klagepunkt i det åbne brev, >>breve skrevet af
mange medlemmer((, har jeg den, ellei dise bemærkninger:
- Det drejer sig ikke om flere brevg men kun om eet brev,
forfattet af Maja Skjøt Petersen. - Dette brev blev behand-
let på et b-mødg hvor du selv deltog, og hvor du var enig i,
at vi måtte afvise klagen da, den var uden konkrete holde-
punkter. - Altså ikkq som du skriver »bare fis og ballade«.

Har du noget konkret på, at der er skrevet »flere breve<<,
så bedes du dokumentere dette.

I øvrigt mener jeg at kunne huskg at du selv har været
med til at fastslå, at Hvæssebrættet ikke skulle være et slad-
reblad. - Det er tæt på at blive det, når bestyrelsens interne
anliggender skal offentliggøres i bladet.

Men nå, jeg udbeder mig noget konkret dokumentation
på, at bestyrelsen arbejder useriøst samt at Hvæssebrættet
bliver styret mafiaagtigt' 

Med venrig hilsen
Finn Laursen, formand
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LÆSERBREUE

Abent brev
til Hvæssebrættet
Jet var med store forventninger og en god portion energi
r1 foreningsarbejde, samt vilje til medansvar, at jeg på Jy-

:aks sidste generalforsamling accepterede at blive medlem
rl Jyraks bestyrelse.

Energien fik jeg hurtigt brug for - der var jo Randers-ud-
.:illingen kort tid efter - samt masser af regler og proble-
ner, som jeg skulle sætte mig ind i og forberedende arbejde
,rl b-møde. Der var nok at se til - men jeg havde jo min
:nergi.

Mine forventninger til samarbejde og medansvar i be-
,ivrelsen blev desværre ikke indfriet. Jeg mærkede hurtigt,
.t b-møderne nærmest var en formssag og at de andres ar-
:ejdsområder åbenbart var mig uvedkommende. Flere
gange er jeg blevet ringet op af medlemmer om et problem
- f.eks. breve modtaget fra og underskrevet af Jyraks for-
:iand - uden at hele bestyrelsen var blevet informeret på
.orhånd, endsige fået en kopi af brevet til orientering. På b-
:røderne mærkede jeg, at mange af emnerne på dagsorde-

-en på forhånd var afgjort af en del af bestyrelsen og at en
_rodkendelse blot var en formssag. Enhver indsigelse blev

"ifærdiget som irrelevant - manglende solidaritet eller blot
retragtet som - åh, nu begynder hun igen!!!

Det dårlige klima,/samarbejde i bestyrelsen gjordg at
-eg flere gange har overvejet at »gå af i utide« - senest efter
iierteminde-udstillingen.

Desværre skete det på selve Kerteminde-udstillingen
:,g.a. følgende episode: Under Best in Show lørdag hører
:g fra »folk på gulvet«, at en steward fremviste sin egen kat
:å scenen. Dette er helt klart en overtrædelse af Fife's
,rowregler og kan i værste fald medføre en annullering af
.e1e showet fra Fife's side Jeg gjorde både Finn Laursen og

, tewarden opmærksom på fejlen. Men Finn Laursen valgte
.t lade showet fortsætte Da kåringen af bedste kat var
-.r erstået, forlod Finn Laursen scenen for i utvetydige ven-
:inger at bede mig om, at blande mig uden om showets for-
.ob - du skal bare passe det arbejde du er sat til ... tak.

Dette var for mig »kronen på værket«. Jeg havde i
:gerne op til showet i Kerteminde arbejdet som en besat for
:t lå orden på vandrepokalerne - få alle udsatte præmier
.ordelt på de dertil bestemte kåringer o.s.v., o.s.v., for at
,howet kunne blive afviklet så korrekt som muligt og så
,kulle showet uden videre trækkes ned på et plan, der er
ir,ærdigt for både bestyrelsen og for Jyrak som helhed.

Jeg meddelte derfor Finn Laursen, at på det plan ville jeg
.kke være med længerg og at jeg fratrådte med omgående
. irkning.

Jeg undskylder de gener, dette skridt påførte de andre b-
nedlemmer og udstillere Specielt undskyld til Lykke Niel-

sen, Jean Price og Irene Kalser for det ekstraarbejde de
måtte påtage sig under udstillingen.

Jeg takker for den sympati og opmærksomhed som Jy-
raks medlemmer har vist mig efter min udtrædelse af be-
styrelsen - men må omend modvilligt sande en god vens ord
om, at foreningsarbejde er noget Vorherre har skabt, en
dag han var meget' meget sur' 

Med venlig hilsen
Michevl Vinther

Yedr.: Åbent brev
til Hvæssebrættet
Som ansvarshavende redaktør af Hvæssebrættet, og for-
mand for Jydsk Racekatte Klub, har jeg modtaget dit oven-
nævnte åbne brev til Hvæssebrættet af september 1990.

Redaktionsudvalget besluttede på sit møde den 21. sep-
tember 1990 at udsætte sagen til Hvæssebrættet nr. 4 - 1990,
da der efter udvalgets opfattelse lå uafklarede punkter,
som man ønskede nærmere belyst inden offentliggørelse
finder sted.

Jeg skal derfor opfordre dig til at dokumentere de i bre-
vets 3. afsnit anførte beskyldninger mod mig. - I den for-
bindelse henledes din opmærksomhed på, at når man an-
griber min person, så angriber man også en velfungerende
klub og dens bestyrelse. - Når jeg beder om dokumenta-
tion, menes der konkret dokumentation, og ikke katteko-
nesnak.

Om episoden på Kerteminde-udstillingen, der åbenbart
var kronen på værket m.h.t. at gå i utide, har jeg kun den
bemærkning, at sagens fremstilling ikke er i overensstem-
melse med, hvad der sketg men sådan er det jo; - man for-
søger jo at vende sagen, så den kan fremstå bedst muligt for
een selv.

De gener, som du mener at have påført Lykke Nielsen
ved din afgang er ej heller korrekt refereret, idet du allerede
inden udstillingen, på et bestyrelsesmøde meddeltg at du
ikke ville deltage i arbejdet på scenen, da du mente det var
alt for hårdt et job. - Alternativ løsning på det tidspunkt
blev, at Lykke gav tilsagn om at påtage sig opgaven.

Altså: Ønsker du noget offentliggjort i Hvæssebrættet
nr. 4 - 1990, imødeser jeg noget helt konkret 

$å,iJT,*:i
Finn Loursen, formand

Har jeg soYet i timen??
Jeg har den 5. september 1990 modtaget et brev fra Flem-
ming Waldu, hvori han meddeler, at han ikke længere øn-
sker at deltage i bestyrelsesarbejdet, idet han mener, at der
foregår ufornuftige ting!

Det hedder sig endvidere at der er >>magtkamp«, mafi-
aagtige tilstande omkring redigeringen af Hvæssebrættet
og almindelig morskab på medlemmernes bekostning.

Denne tingenes tilstand kommer noget bag på mig, jeg
sidder trods alt i den samme bestyrelsg men alt dette er
gået hen over hovedet på mig!

Hvis Flemming er blevet træt af bestyrelsesarbejdet er
der jo ikke noget at gøre ved det. Men at vælte sådan en
spand 1... fyldt med udokumenterede påstande ud over den
resterende bestyrelse tjener intet formål.

Da min opfattelse af tingenes tilstand, mildest talt er en
anden end Flemmings, føler jeg godt, at jeg kan fortsætte
i en, for mig at sg seriøst arbejdende og flittig bestyrelse

Med venlig hilsen
Ole Klivager
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høje point om lørdagen, skaljo også deltage i dyst om søn-
dagen. En udstilling skulle gerne være en oplevelse af de
helt storg både for udstillerg medarbejdere og sidst, men
ikke mindst, publikum.

Dette er ikke skrevet for at brokke mig. Jeg har, som man
kan sg også haft gode oplevelser. Jeg er også med næste
gang, både som udstiller og medarbejder. Men da den før-
ste eendagsudstilling blev holdt her på Fyn, vil jeg slå et
fynsk »slav« for todagsudstillinger. Dorthes ))succes(( er
jeg ikke helt enig i, men lad os ta' en debat i klubben, vi skal
ikke være bange for at pruve noget nyt, men eendags-
udstilling er, som jeg oplevede det, ingen succes.

Finn Thuesen

LÆSERBREVE
Hej, jeg hedder
Miss LadytÆSERBREY

Dorte Kaae skriver i Hvæssebrættet nr. 3, om succes-
udstillingen i Kerteminde Jeg synes at denne »succes« skal
have et par ord med på vejen, og at Dorthe Kaaes bemærk-
ninger ikke skal stå uimodsagt.

Fredag deltog jeg i opsætning af burg og andet arbejde
hvor jeg kunne gØre nylte. Stemningen var fin. Hyggeligt
samvær og godt kammeratskab giver arbejdsglædg og så
lægges der jo også kræfter i. Lørdag morgen deltog jeg i
check ind sammen med Lykke og Elena. Vi har nu på flere
udstillinger været sammen om dette arbejde og har fundet
en rytme og et samarbejdg som jeg sætter pris på. Det er
pragtfuldt, når et samarbejde går godt. Derefter gik jeg ste-
ward, og her kom der lidt malurt i arbejdsglæden.

Dorthe Kaae kan have ret i, at hvis det går fint med at af-
vikle udstillingen, går man også til den med ildhu. Men alt
forløb altså ikke så fint, som Dorthe Kaae skriver.

Da det var en eendagsudstilling fik vi at vidg at der ikke
var spisepause eller nogen anden form for hvil, førend alle
katte var blevet bedømt. Og da det kneb med at få stewar-
der, kom vi sent i gang. I vores dommerring fik vi også flere
katte end der var planlagt. Hele dagen mens bedømmel-
serne stod på, blev vi beværtet med kaffg øl eller vand, så
det var en flot service vi fik. Men når man har været igang
aftenen i forvejen, og fra tidlig morgen, er det anstren-
gende og hårdt, ikke mindst for fødderne. Men man bliver
også træt i hovedet, og det er ikke godt, for det skal jo nø-
digt gå ud over kattene

Hen på eftermiddagen blev vi endelig færdige i .rores

dommerring, og kunne gå til spisepause. Her blev jeg no-
get overrasket. Det viste sig nemlig, at vi var sidst færdig.
Der var kun to stykker mad til hver, pålægget vendte en-
derne opad, og bordet var efterladt af de forrige med taller-
kener der var brugt som askebæger, med cigaretskodder
anbragt med stor omhu lige oven i madreste4 - uappetitligt.
Efter ti minutter gik jeg i hallens kanting købte noget mad
og en menneskebajer, fra kantinen kunne jeg sg at showet
på scenen var begyndt, men jeg pjækkede til jeg var færdig
med at spisg og deltog så igen.

Denne oplevelse har een eneste årsag, »eendagsudstil-
ling«. Alt er i et opskruet tempq at alle der giver et nap
med bliver trætte og stressede, er forståeligt nok.

Men hvad med publikum? De er jo betalende gæster.
Kan man byde dem at der er få katteracer på udstillingen,
man kan ikke forventg at gæster kommer to dage i træk.
Der kunne være kommende medlemmer og opdrættere
blandt publikum. En udstilling er klubbens ansigt udadtil,
og en udstilling skal efter min mening være stor, flot, og
være med til at skærpe interessen for vores hobby. Af disse
grunde holder vi udstilling, og man kommer ikke kun som
udstiller, kun for at hente point, men også for at følge med
i hvad der sker i kattesporten. Nogle af de katte der høster
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Jeg skriver dette brev til Hvæssebrættet for at fortælle om,
hvilken dejlig kattetilværelse jeg lever. Jeg vil også fortælle
om et problem, som min menneskemor og jeg har fået.

Jeg, Miss Lady, bor langt ude på landet i en dejlig lille
bondeidyl. Huset, hvori jeg bor har stråtag, og der er mas-
ser af små vinduer, som jeg kan kigge ud af, når jeg synes
det er for koldt at gå ud. Min menneskefar har lavet en lø-
begård, som alle vi misser kan gå i, når solen skinner. Uden
for løbegården går der høns, som nyder at skrabe i jorden.
Vi har også nogle høns, som går i en hønsegård, dem kalder
mine menneskeforældre for prydhøns. Deres hønsegård er
en sand fryd for øjet netop nu, for den er fuld af dejlige
store kirsebærtræer. Mine mennesker holder i det hele taget
af, hvad der er mest naturligt. Min far fanger fisk til os i
fjorden, og min mor laver dejlig hjemmelavet mad af dem
til os.

Vi har også to hundg sorn hedder Nusser og Kiggi. De er
lidt kluntede i deres bwægelser, men ellers meget omgæn-
gelige

Mine menneskeforældre holder i det hele taget meget af
dyr, og før de fik mig, havde de flere huskatte Nu nøjes de
med at give dem mad ude, for min menneskemor siger, at
hun ikke tør tage dem ind, da de måske kan have utøj - uha,
uha!!

Min menneskemor købte mig for 3 år siden, fordi hun al-
tid har synes at perserkatte er så smukke. At der ingen dåb-
sattest var på mig, tog hun ikke så nøje. Det eneste hun øn-
skede sig, var sådan en uldtot som mig. Men det skulle dog
vise sig, at blive et problem for min mor. Mennesker har
udstyret sig selv og deres omgivelser med skriftlige papir-
stykker. Menneskene har også papir på hinanden, det kal-
der de ægteskab? Min mor siger, at jeg er som et menneske-
barn, født uden for ægteskabet, for dem er det heller ikke
altid lige nemt at få papir på.

Inden for katteverdenen er det helt anderledes, vi lever
mest af den frie kærlighed. Jeg bliver f.eks. helt ellevild,
når Charlie synger elskovs serenader for mig, så siger mor,
at hun nok tror at jeg er i løbetid? Forresten er Charlie en
værre pralhals. Han siger at han kan få alle de damer han
vil, men der tager han ganske fejl. Han kan nemlig ikke få
lov til at lege elskovslege med mig mere, eller i hvert fald
ikke foreløbig.

Efter at min menneskemor havde fået mig, som jo ikke
havde dåbsattest, blev hun så betaget af mit glade sind, og
hyggelige temperament, at hun købte mine andre misse-
kammerater, og de har alle dåbsattester. Menneskemor be-
gyndte også at deltage i møder om aftenen med andre men-
nesker som også havde misser. Der meldte hun sig ind i kat-
teklubben, som hun kalder Jyrak. Klubben har et blad som
de kalder Hvæssebrættet. Forresten et skægt navn til et
blad syntes jeg. Vi misser hvæsser vores kløer på et hvæs-
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sebræt, når vi er oplagte til skæg og balladq og også når vi
er lidt aggressive og lidt oppe på tåspidserne Mon det er li-
geså med mennesker? - Min menneskemor synes ihvertfald
at hun vil oversætte mit missesnak til menneskeskrift, og at
det skal i »Hvæssebrættet«.

Mit problem er, at min mors klub siger, at når jeg ikke
har nogen dåbsattest, ja så må min mor ikke sælge de kil-
linger, som kommer ud af Charlies og mine elskovslege. De
killinger har nemlig heller ingen dåbsattest, da jeg som be-
kendt er født uden for reglerne. Dog af to persere! men alli-
gevel. Min første menneskemor er 80 år gammel, og har
aldrig været medlem af nogen katteklub, hun var bare så
glad for misser.

Min nuværende menneskemor ved nu slet ikke hvad hun
skal gørg for hendes klub, som jeg nu skriver til, har sagt,
at hun ikke må sælge mine killinger, når der ikke er dåbsat-
test på dem. Hun siger, at hun ikke kan finde ud af, om det
er klubbens mening at hun skal sterilisere mig, eller give
mig P-piller. Begge dele er imod naturens orden, siger min
menneskemor, da jeg er en sund og rask kat, Eller vil klub-
ben havg at jeg skal finde et andet sted at bo, da jeg er født
uden for deres love. Dette vil min menneskemor dog ikke
være med til, da hun siger, at jeg er hendes hjertebarn.

Min mor har dog undersøgt om vi ikke kan få fat i min
dåbsattest, men da hun ikke har hørt fra lederen fcr katte-
klubben, ved hun ikkg om det kan lade sig gøre. Min men-
neskemor har også fået at vidq at der ikke længere er noget
der hedder novise klassg så på den måde kan jeg heller ikke
lå papirer.

Min menneskemor vil gerne gøre alt hvad hun kan, for at
.;eg kan leve i et naturligt »ægteskab« sammen med Charlie
og resten af missefamilien, så derfor spØrger jeg klubben,
hvad skal vi gørd!??

Mange missehilsener fra
Miss Lody

mener, at det er med til at give kattene deres gode og mørke
bundpels. De to egenskaber har efter min mening ikke no-
get med hinanden at Eørc, idet rufismen påvirker håret i
hele sin længde og nærmest er en egenskab, der gør katten
uensartet farvet i forskellige platter på kroppen. På sølv-
katte bliver denne rufisme imidlertid meget synlig, idet den
ikke domoneres af sølvgenet. Den varme bundpels (abri-
kos farven), som er meget ønskelig, er ikke noget problem
for sølvgenet.

For at præcisere min indstilling til problemet, vil jeg
først påpegg at Roy Robinson ikke udtaler sig med sikker-
hed om rufismens betydning for de alm. abyssinieres farve-
intensitet. I afsnittet om rufisme på side 122 skriver han:
However, the polygenes are doubtless involved in produ-
cing the warm ruddybrown colour of the Abyssinian«. De-
refter skriver han, at abyssinieren sikkert ville se kedelig grå
uci uden denne rufisme.

1.) Det fremgår ikke klart, om Roy Robinson er genetisk
ekspert, eller om han blot interesserer sig for katte (han er
biolog), men da han formentlig er rimelig seriøs, må man
tillægge ordet »doubtless« den betydning, som ordet rette-
lig har, nemlig: efter min bedste formodning, men iøvrigt
er jeg ikke sikken og mine dats er ikke tilstrækkelige til at
flerne en vis rimelig tvivl.

2.) Vi har allerede indenfor abyssinieropdræt en vis erfa-
ring med ikke-sølvkillinger født efter sølv, idet Lis Friis
flere gange har udstillet en af slagsen, og til Spendlers,
Margir Hærslevs og ikke mindst Grethe Pedersens Mishag
(udtryk eller ikke) har katten slået alle de andre abyssiniere
i åben klasse. Dette kan tages som et håndfast eksempel på,
at det ikke umiddelbart er holdbart, at killinger efter sølv
giver dårligere farver, og det kan specielt fremhæves, at
sølvmoderen ikke har rufisme.

3.) Vores egen sparsomme erfaring (een killing med sølv)
underbygger ligeledes det uholdbare i den fremførte på-
stand. Vores sølv-hun Gr. Int. Ch. Cyanmist Silver Jose-
phine FD LO 43134 har desværre nogen rufisme og en del
striber på benene Hun blev parret med Int. Ch. Bernard af
Punica DK FD LO 49822, han opnåede at blive Int. Ch. på
6 eller 7 udstillinger - bl.a. på grund af sin meget intense
bundfarve. Den eneste sølvkilling, jeg har haft, er netop ef-
ter denne kombination, og den skulle have alle muligheder
for at lide stærkt af rufisme. Lea Silver af Haj eka med farve
23 a Sv var imidlertid helt uden rufisme og havde derved et
meget flot sølvskær, hun var helt hvid på maven og halsen,
og havde ingen striber.

4.) Ovenstående eksempler og argumentation (bygget på
konkrete eksempler) leder mig frem til følgende konklu-
sion: Rufismen er den egenskab, der giver anledning til en
uensartet farvefordeling på kattens krop. Hvis uheldet er
udq og det er det, er det netop rufismen, der giver anled-
ning til striber og halsbånd. I andre situationer giver den
uensartede farvefordeling ikke umiddelbart anledning til
noget synligt, idet den sidder på kroppen, hvor der i for-
vejen var intens farve. - På sølvkattene kan den imidlertid
altid ses, idet de ikke må have varme farver på kroppen.

5.) Bogens alder må også tages i betragtning, ganske vist
forandres arvelovene ikkg men der er sket meget, og mange
ting er afklaret siden l97l/7 3, bl.a. har vi betydelig større
erfaring med sølvopdræt, som på udgivelsestidspunktet
var en ret ny foreteelse blandt abyssiniere.

6.) I virkeligheden har de >>alm.<< opdrættere og sølvopd-
rættere enfælles interesse i øt bekæmpe rufismen, idet den
for ølle parter er en syøbe- Desværre er en del af de alm. op-
drættere og deriblandt formændene for såvel DAC som
SASO mere interesseret i at bekæmpe sølvavlen end i at
føre en deriøs debat om spørgsmålet. Desværre har de også
fået Felis Danica med på deres forkerte ideer.

Det undrer mig i øvrigt meget, at visse racer, spec. lang-
hårskatteng ikke har de samme regler for optagelse i FD
LO.

Indtil nærværende registreringsregler gik op for mig,
7

Problemer med
registrering af killinger
efter søIv-k atte

t- Ti1 min store overraskelse og fortrydelse har jeg erfaret, at
killinger født efter sølv-abyssiniere (enten faderen eller
moderen), skal registreres i RIEX, med mindre killingen
også selv er med sølv. Det virker helt urimeligt, at killinger
efter ægte katte af samme racg og uden at der er forhold i
standarden, der begrunder det, lige pludselig anbringes i
RIEX. Når stamtavlen oven i købet bliver stemplet med
eksperimental, så synes jeg, at man er gået for vidt.

Ved somali X abyssinier er RIEX efter min mening helt
urimelig.

Mit ønske til behandling er, at alt bringes tilbage til det
gamlg da de nye regler er uden baggrund i virkeligheden.
Tilbageføringenbør foregå med tilbagevirkende kraft, da
de ramte er helt uden skyld i den urimelige ny regel.

Når jeg kun udtaler mig om abyssiniere og dermed auto-
natisk om somalier, skyldes det, at jeg ikke ønsker at ud-
iale mig skråsikkert om noget, som jeg ikke har tilstrække-
rig indsigt i - det er der nok andrg der gør.

Jeg har talt med Finn Spendler om sagen, og det argu-
rent, jeg er blevet præsenteret for, går ud på, at en engelsk
kattemand, Roy Robinson, i sin bog »Genetics for cat bree-
ders<< har skrevet, at nogle af de egenskaber som man søger
i sølvkatteng kan overføres til de kattg der ikke har sølvge-
net. Ved abyssiniere forholder det sig imidlertid sådan, at
der ikke er sådanne misforhold. Ganske vist påpeger Finn
Spendler, at rufismen på sølvabyssinier (det er en fejl), er
en egenskab, der er ønskelig på en >>alm.<< abysinier. Han
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regnede jeg med, at RIEX var en betegnelse forbeholdt
»uægte« katte, korthårskatte fik desuden opdrætsnummer
26. Hvordan skal man nu forklare uerfarne kattekøberg at
RIEX ikke har noget at gØre med, om katten er ægte eller
ikke det kan kun ses på opdrætsnummeret - de vil tage sig
til hovedet, og det med god ret. Kan vi i det mindste så ikke
få en ny betegnelse for killinger efter parring mellem for-
skellige racer, f.eks. UÆGTE KAT, så vi kan kende forskel
på kat og kanin?

Hvis problemet med sølvopdrættet i virkeligheden bun-
der i oprindelsen fra en anden racg så er det et meget stort
problem, som sølvopdrættet har fælles med et stort antal
andre opdræt. F.eks. er blå abyssiniere fremkommet ud fra
siameserg og så kunne man vel forestille sig, at der på et
tidspunkt ville komme »siamesere« ud af en parring - iøv-
rigt uafhængig af, om forældrene var blå abyssiniere eller
ej.

Dette brev er ment som et indlæg i debatten om registre-
ring af killinger efter sølvkattg og jeg forventer at modtage
kopier af relevant meningsudveksling mellem Felis Danica
og såvel hovedklubber som specialklubber. Desuden vil jeg
meget stærkt anmode om, at indlæg for fremtiden foregår
skriftligt, idet det er stærkt generendg at man ikke kan få
de forskellige argumenter på tryk. Hvis man ikke tror så
meget på sine argumenters holdbarhed, at man vil ned-
skrive dem, kan de næppe være særlig relevante, og jeg
foreslår, at man ser helt bort fra dem. Dette brev skrives
egl. »helt i blinde«, idet jeg ikke har kunnet fremskaffe no-
get som helst skriftligt, der har relevans for den trufne be-
slutning, og når der heller ikke er nævneværdig stØtte i litte-
raturen' så føler jeg mig noget snigløbet' 

venrig h,sen
Hans H. Jeppesen

Abildvej 10, 8250 Egå

Dg der ikke lige er medlem af netop den arrangerende
klub, har betalt mindst 25 kr. for at komme ind og se udstil-
lingen. Vi mener, de har krav på at få kattene præsenteret
så godt og indbydende som muligt. Udstillerneved jo godt,
hvad de stiller op til, inden de kommer.

Hvis udstillerne ikke er indstillet på det, kan man lige så
godt droppe den del, der henvender sig til publikum og lave
lukkede bedømmelsesdage, kun for udstillere Så er klub-
berne jo også fri for at tænke på, hvor hallerne ligger i for-
hold til, hvor folk bor og den slags (for det gør de vel nu?).
Kattesportsfolket kan så hente deres titler i fred og rq og
PR-arbejdet henlægges til hobbyudstillinger.

Det er op til de arrangerende klubber at tage initiativet,
hvis de internationale udstillinger skal blive anderledes. De
bør pålægge udstillerne større disciplin, men så til gengæld
stille gode puslelokaler og opholdssteder til rådighed (ud-
stillerne er der i mange timer).

For publikum kunne de sørge for bedre plads ved dom-
merringene (siddepladser!) og i endnu højere grad sørge
for, at der sker noget på scenen.

De nye endagsudstillinger, hvor halvdelen af racerne ud-
stilles om lørdagen og den anden halvdel om søndagen, er
heller ikke særlig smartg set fra publikums side De færre-
ste vil komme to dagg og mange har ledt forgæves efter
abyssiniere blandt siamesere eller efter colourpoints blandt
Maine Coon'erne.

Men af hensyn til en anstændig behandling af det beta-
Iende publikum, bliver både udstillere og arrangører nødt
til at tage stilling! 

venlig hilsen
Kirsten Kaae og Dorthe Sqlamqnder

Redaktionen bringer her mod sædvane sager af nedenstå-
ende karakter, men da vi linder at de er af så grov en karak-
ter, bringes de råt for usødet.

Det skal dog bemærkes, at trods det, at vort medlem
Ruth Pedersen, Horsens, vandt sin sag, har hun ikke set een
kronq men har måttet betale sagsomkostninger.

I parantes bemærket, har klubben for at par år siden
hjulpet Linda Due Mortensen af med alle hendes kattg da
hun skulle af med dem omgående p.g.a. allergi.

Flere bestyrelsesmedlemmer har stiltet bekendtskab
med vedkommende og alle med negativt udfald!

FL

Man kan ikke både
blæse og have mel
i munden
Vi er efterhånden ved at være garvede udstillingsdeltagerg
en sjælden gang som udstillere, men for det meste som
publikummer.

Vi synes, at udstillingerne efterhånden udvikler sig i en
lidt uheldig retning. Det er desværre ret svært at sg hvad
formålet med udstillingerne er.

Selvfølgelig er det klart, at for udstillerne er der 2 for-
måL dels at høste certifikater til kattene og høre kyndige
dommeres mening om dem, dels at præsentere deres speci-
elle race for publikum.

Klubbernes formål må formodes at være dels at give ud-
stillerne mulighed for ovenståendg dels at arbejde for ud-
bredelsen og kendskabet til (race)kattene i al almindelig-
hed, blandt publikum et bestemt sted i Danmark.

Uheldigvis lader det ikke til, at udstillerne er særlig min-
dede for den del af udstillingerng der henvender sig til pub-
likum. Ofte er det ganske ufremkommeligt mellem bur-
rækkerng fordi der er fyldt med puslebordg transportkas-
ser, klapstole m.v. Tit er der sådan et rod både over og un-
der bureng at man må undre sig over, at folk vil være det
bekendt. Informationsmateriale om racen og billeder på
burene er selvfølgelig OK, men halvtomme kattemadsdå-
ser, plasticposer og for den sags skyld de windeligt hen-
slængte spisesedler og reklamer hører ikke hjemme der.
Tag ved lære af postvæsenet og læg den slags papirer i in-
formationen.
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Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

Flubenol vet. er

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 AÅ

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel
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ADVARSET!
Jeg havde en annonce i Den B1å Avis den 6/9-90m om, at
killinger sælges.

Fik en opringning fra Linda Due Mortensen, Kolding,
og aftalte at hun skulle komme og se killingen. Dette
gjorde Linda Due Mortensen, og hun ville gerne have den,
men hun havde ingen penge den dag, så aftalte vi, eller hun
sagde selv, at der var nogle af hendes venner der havde lånt
nogle penge af hendg og dem fik hun mandag, hvorefter
hun ville komme og betale mig, Hvis det glippede ville
Linda Due Mortensen komme den l. oktober og betale.

l1l9 ringede Linda Due Mortensen, at hendes veninde
gerne ville købe den anden killing, men hun havde heller
ikke penge den dag. Der aftalte vi, at hun kunne få den på
afbetaling over et par gange. - Dette blev overholdt.

Killingerne skulle vaccineres den dag, og der var bestilt
tid hos min dyrlægg så aftalte vi at de skulle køre der til,
når de kørte hjem, og få det gjort. - Det havde de heller ikke
penge til, så det blev aftalt, at dyrlægen skulle sende mig
regningen og jeg betalte den, så kunne de siden hen betale
mig.

På det tidspunkt siger Linda Due Mortensen tak for tilli-
den, og da kom min første tanke om jeg kunne stole på
hende

D et blev den I / l0 og den 2 / 10, og j eg hørte ikke noget fra
Linda Due Mortensen. 3/10 ringede jeg til hendg for at
spØrge om, hvornår hun havde tænkt sig at betale for kat-
ten. - Og sikken en reaktion. Jeg blev bogstavelig talt over-
faldet med, at jeg var en modbydelig møgkælling, der
kunne finde på, at forlange sine penge, det havde hun ikke
forventet af mig. Hun mente at min økonomi var bedre end
hendes, så hun rnente jeg bedre kunne undvære pengeng

end hun kunng så derfor ville hun ikke betale.
4/10 ringer Linda Due Mortensen, at efter aftale med

hendes advokat, var de blevet enige om, at jeg skulle hente
min kat, mod at jeg betalte kr. 689,50, som hun havde haft
i udgift til kost, toilet og kattegrus. -Jeg sagdg atjegførst
kunne komme den 6/10. Men da hun var glad for katten,
og gerne ville beholde den, foreslog jeg, at hun kunne be-
tale et a conto beløb, men det kunne hun heller ikkq hvor-
efter forbindelsen blev afbrudt. -Samme aften blev min
mand og jeg enige om, at jeg skulle køre til Kolding uden
at melde min ankomst, for så var Linda Due Mortensen
formodentlig hjemme. - Som sagt så gjort. Jeg kørte til
Kolding, ringede på, oB døren blev åbnet ca. 20 cm og jeg
blev spurgt hvad vil du?. Jeg meddelte hendg at jeg havde
besluttet at hente min kat, da hun ikke kunne eller ville be-
tale. - Det var det frækkeste hun havde oplevet, at jeg bare
mødte op uanmeldt, hvorefter døren blev smækket i (godt
man ikke havde næsen i klemme. red.).

Samme dag ringede hun og talte med min mand, og
sagdg at hun var rystet over min frækhed. Samtidig oplyste
hun, at hun havde sendt et a conto beløb, og der blev med-
delt, at såfremt jeg kom igen skulle jeg bemærkg hvad der
stod på døren. - Der står nemlig »her vogter jeg« hvormed
der blev hentydet til hendes rottweiler.

6/10 fik jeg a conto beløbet kr. 30,00 (det er ikke en tryk-
fejl -red.) ud af et beløb på kr. 1.370,80. - Samme eftermid-
dag kl. 16,35 fik jeg en henvendelse fra kriminalpolitiet i
Odense om, at vi var blevet anmeldt af Linda Due Morten-
sen, men politiet beroligede os med, at der intet var i an-
meldelsen.

Siden har sagen gået sin gang og jeg har i den tid også
haft forbindelse med JYRAKs formand Finn Laursen, der
tilfældigvis kendte damen. Finn Laursen forsøgte at mægle
i sagen, men det er heller ikke lykkedes. TVærtimod blev
han truet med at blive anmeldtil politiet for telefonterror.

Sagen er nu afsluttet, og jeg har fået min kat tilbage
mod, at betale kr. 200,00. Lyt til et godt råd: Handel aldrig
med Linda Due Mortensen. 

Ebe Jeppesen
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Det kan betale sig
at gh rettens vej
Jeg vil her advare folk mod at sælge kat eller lade sin kat
parre ved Linda Due Mortensen, hvis hun ikke står med
pengene i hånden, ellers er det ikke sikkert, hun betaler.

Hun ringede til mig ca. 3 mdr. før hendes kat kom i løbe-
tid, og ringede igen ca. 2 mdn efter at hendes kat var kom-
met i løbetid og spurgte om, hvad det kostedg at få en kat
parret.

Hun kom herefter til mig for at få katten parret, men den
var så nervøs, at den bare lå med halen mellem beneng
uden at være sur på hankatten. Linda Due Mortensen, fik
lov at låne min hankat med hjem i2 dage. - Vi aftaltg at
hun på den aftalte dag skulle komme med min kat kl. 16,00,
men hun ringede afbud. Den næste dag ringede hun til mig
på mit arbejde for at sige, at hun heller ikke kunne komme
den dag p.g.a. hun skulle i byen, men jeg fik dog til sidst
min kat hjem igen.

En gang i oktober måned fik jeg en opringning fra Linda
Due Mortensen om, at hun havde en chokoladetortie kat,
og spurgte, om jeg ville købe den, hvilket jeg ikke villg da
hun skyldte mig kr. 1.800,- for parringen, hvortil hun
sagde, at hun ville komme den næste dag og betalg hvilket
hun aldrig gjorde.

Derpå skrev jeg et brev til hende med krav om betaling af
parringsgebyret inden 8 dage. - Da jeg ikke fik svar fra
hendq gik jee til advokat med sagen. - Samtidig hermed
begyndte jeg at samle oplysninger om Linda Due Morten-
sen. Gennem nogle kattevenner kom jeg i kontakt med en
af klubbens konsulenter, der kendte en i Grenå, der havde
købt kat hos Linda Due Mortensen. Jeg fik forbindelse
med familien i Grenå, og det viste sig, at den parring Linda
Due Mortensen havde fået hos mig ikke kun havde givet
een killing som påstået, men to killinger.

Herefter kontaktede jeg Inge Lise og Finn Laursen. Inge
Lise Laursen havde set den ene killing.

Da sagen så gik rettens vej påstod Linda Due Mortensen,
at jeg havde indvilget i en forsøgsparring for at se hans ar-
veanlæg, men det kunne jeg tilbagevisg da min hankat i
forvejen var fader til 7 kuld. Sagen var for i retten 3 gange.
Den sidste gang mødte Linda Due Mortensen ikke op, hun
kunne ikke komme da hendes bil ikke kunne starte.

Jeg vandt sagen! (se nedenstående).
Ruth Pedersen

Udskrift af dombogen
for Retten i Horsens
1. afdeling.

År 1990 den 19. juni blev i Retten i Horsens, l. afd. i sagen
BS 1l-36190 Ruth Pedersen, Danmarksgade 19, 8700 Hor-
sens mod Linda Due Mortensen, Kystvej 3,7130 Juelsmin-
de afsagt sålydende

DOM:
Under denne sag har sagsøgeren påstået sagsøgte dømt til
at betale 1.800 kr. med sædvanlig procesrente fra sagens
anlæg den 4. januar 1990.
Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagsøgers krav er betaling for parring med hendes hankat
Mister Max - en perser.
Sagsøger har forklaret, at hun ikke kendte sagsøgte i for-
vejen. Sagsøger, der har flere fine kattg blev ringet op af
sagsøgtg der spurgtg om hun havde en pasasende hankat
til parring med sagsøgte hunkat. Der blev indgået en aftale.
Prisen for parring var 1.800 kr. Hvis der kun kom en kil-
ling, var der ret til omparring. Der kom efter det, der er op-
lyst for sagsøger, 2 killinger.



Sagsøgtes frifindelsespåstand er nærmere begrundet i
svarskriftet.

Sagsøgte har været repræsenteret ved en advokat under
sagens forberedelsg men han er udtrådt af sagen inden
domsforhandlingen.
Sagsøgte udeblev fra domsforhandlingen. Hun havde rin-
get til dommerkontoret og meddelt, at hendes bil ikke
kunne starte.

Retten skal udtøle:
Efter sagsøgers forklaring og det iøvrigt oplystg og da sag-
søgte er udeblevet uden lovlig grund, gives der dom efter
sagsøgers påstand.

THI KENDES FOR RET
Inden 14 dage skal sagsøgte Linda Due Mortensen, Ju-
elsmindg til sagsøger Ruth Pedersen, Horsens, betale
1 800 kr. med sædvanlig procesrente fra den 4. januar 1990
samt i sagsomkostninger 3.100 kr. incl. moms.

\u er det snart jul igen, og vi sidder og kigger tilbage på
,,lste års julepost fra en masse søde mennesker, der har
:.obt kat hos os, der er kort, breve og fotos. Især et brev
.ldt vi ovet som vi synes at Hvæssebrættets læsere også

,r.ulle have fornøjelse af. Det er jo dejligt at have solgt
crdens dejligste kat«.

Bodil og Mogens Schou

hun mig ud, det er altså bare ikke altid let at forstå, for
hvordan skal jeg kunne skelne mellem bukser og så ikke
bukser, eller varm bageovn og ikke varm bageovn, det er
altså bare svært.

Det kan måske være af den grund, at min mor og far sy-
nes jeg skal sende »Førstehjælp for katte« med som en lille
julegave. Det kan godt være at I har den, men så kan I jo
bare forære den til nogen der kommer og køber et lille fa-
miliemedlem. Mor siger i hvert tilfældg at hvis jeg ikke be-
hersker min energi en smulg så bliver jeg hurtig en poten-
tiel klient tii vores »Førstehjælp for katte« og det var jo be-
stemt ikke rart. Men indtil videre har jeg ikke haft brug for
den, og jeg håber heller ikke at I får brug for den.

Men sådan alt i alt er det dejligt at være mis, især når min
mor eller far og mig løber »race«, det er en leg, hvor jeg lø-
ber ude i bryggerset ind i køkkenet, tager et par runder med
»hjulspænd<<, 1øber ind i stuen og videre ind i soveværelser,
ind i puder, sengetæppe og dyner, og gemme mig. Så ligger
jeg HELT stille, indtil far eller mor kommer og finder mig.
Jeg kan altså bare ikke forsta at de griner når de finder mig
for nårjeg bare har gemt hovedet, så erjegjo væk, ikke? Så
kan det da r'ære ligemeget at hele kroppen og halen stikker
udenlor, ikke også? Eller kan det måske være derfor de fin-
der mig så hurtigt?

Nå, men jeg i'il til at slutte, jeg håber I får en god jul, jeg
skal med helt til Hanstholm og holde jul, det bliver så

spændendg for jul det er vist noget med pakker. Mor har
allerede købt nogle pakker, og I kan tro jeg holder vagt ved
dem, så godt at mor har pakket en af dem om, fordi jeg
havde været lidt for ivrig med sløjfen, så det var gået ud
over papiret.

Jeg håber, at I får tid til at komme og besøge mig engang,
ja, selvfølgelig også min mor og far. De vil helt sikkert give
en eller flere kopper kaffe/ø\.

De kærligste julehilsener fra »jordens dejligste mis« (det
siger mor og far selv). Thilde

Kære Bodil og Mogens!
-.ge en julehilsen her fra Aars, hvor jeg nu bor sammen
--:d min far og mor. Jeg håber I har det meget godt og får
. _u1ædelig jul, samt et godt nytar. Jeg har det meget godt,

r:ISet fra, at jeg har fået lopper, og det er ved at drive min
--,rr og far til vanvid, og også tildels mig, for hvem tror I
..1 stå model til alt det stads min mor køber: Shampoo,
:pehalsbånd, antilarvespray o.s.v. Nå, men til trods for

- =:, så trives jeg meget godt og det gør lopperne desværre
;sa - trods mor og fars anstrengelser.
Det der med lopperne har nu også sine fordele en gang

-':11em, for når mor går helt »grassat« skal vi vaske tæp-
.:. Iøfte hynder, puder, og så det bedste af det hele: skifte
:-_setøj (for i sengen kommer jeg jo selvfølgelig også).
, s. bådeaf ogpåmedsengetøj, og jeghjælper joselvføl-
_.,-.g det bedste jeg har lært, jeg river og slider, gemmer mig
; -aver angreb o.s.v., jeg kan slet ikke forstå at min mor rå-
. sådan op en gang imellem, for jeg hjælper jo bare og

-:. er så sjovt.
Jet der med at få sig en mis kan godt være en anstren-

.. .;e affærg siger min mor, (hun kan ikke forstå at jeg
, , .' skal sove noget mere), men det skal jeg altså bare ikkg

- eg har travt hele tiden, ja, mor siger jeg er hyper-aktin
-.: jlg udforsker jo bare verdenen og prøver at lære så
-:r;L sor[ muligt, det være både vaskemaskinen og bage-

..:r, (altså indefra), undersøge hvor hurtigt man kan
. -: . e ( n potteplante op, og om man kan lege med levende
: rcen at blive svedet, kravle op i mors bukseben, også
: rrr hun måske ikke har lange bukser på. Så skælder

farverne,fd.
.blå.blåcreme.

ErI

Hanne Haibert
Lindevej 3

DK-4700 Næstved - Danmark
Telf. 53 7216 41
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Fem sekunder efter billedet blev
taget, var musen smuttet væk. Men
Dokat var der stadig. Komplet fuldkost
uden tilsat farvestof eller andre over-

flødige ting. Og så er Dokat-serien katte-

nes egne favoritterl I en særlig, sprød

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

Vi tilberedte mange slags fuldkost
kroketter. Hundreder af varianter med

forskellig smag og form. Og lod et stort
antal katte vælge frit iblandt dem, Langt
de fleste tog en af de tre varianter, du i dag

{år under navnet Dokat.

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

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

Dokat, kærlighed og drikkevand er alt,
hvad du behøver, for at gøre din kat sund,
tryg og glad. Lad din kat prØve Dokat.

- alt hvad din kat behøver



Spanien

Kort over Spanicn.

Alicante - Barcetrona
tur-retur 13 . / 14.-10 1990
. ndnu engang har vi været på udstilling i Spanien, også
*3nne gang foregik det i Barcelona, og ligesom sidste år
: avde vi også i år lagt vores ferie såIedes, at det skulle passe
:-,ed den sidste weekend i ferien - men ak - vi modtog et brev
: dage før vi skulle køre. Udstillingen var rykket I ugg så

- r r,ar det pludselig midt i ferien. Vi snakkede om, hvad vi
,.:u11e gøre. Rykke ferien kunne vi ikke nå, af hensyn til
.i:tenes papirer. Disse skal sendes til Veterinærdirektora-
:, i København for at blive godkendt og stemplet.
\år man skal have sine dyr med til Spanien, skal de have

, helt pas med billede o.s.v. Fra den dag papirerne er
,.:mplet i København, må der højst gå 14 dage inden man
: :sserer den spanske grænse. Det er unægtelig en noget be-
. 

=rlig fremgangsmåde og dyrt er det tillige med.
Hr,ordan skulle vi nu ordne det, for på udstilling det ville

\-i skulle ligesom sidste år bo hos Pers forældre. De bor
- -' , km syd for Barcelona. Vi blev enige om, at holde ferie

. ::-r planlagt, og så kørte vil til Barcelona den weekend der

. .rdstilling, og vi fik i den forbindelse ordnet nogle prak-
::.J problemer, så vi kunne komme af sted på udstilling.
Irden oprandt så, hvor vi skulle af sted til udstillingen.
:avde beregnet at køre »hjemmefra« fredag nat kl.

: ,,0. så det var tidligt til køjs fredag aften således, at vi
-.=-re være nogenlunde udhvilede inden weekendens stra-

-:llil
\ len! Sikke et vejr vi vågnede op til den nat. Heldigvis

- . :e vi det meste ude i bilen. Regnen stod ned i tykke tove,
" :.n var næsten omdannet til en flod, så da resten skulle' . ..:s i bilen, måtte vi bruge haveparasollen, til at skærme

Søndag eftermiddøg!
Best in Show - Golden Butterfly af Greystoke

mod det værste vand - det hjalp ikke meget - kattene fik vi
dog ud i tør tilstand, mens vi selv blev drivvåde.

Efter en lang og anstrengende køretur i dette herrens
vejr, nåede vi til Barcelona og udstillingshallen 15 min. før
vi skulle være der. Jeg må indrømmq jeg havde mine spe-
kulationer med, hvordan det skulle gå katteng hvis vi
skulle stå i kø uden for hallen i sådan et vejr med 2 katte, en
han og en kastrat, som ikke kan tale synet af hinanden, og
kun een transportkasse. Men vejrguderne var med os, for
det blev tørvejr, da vi steg ud af bilen og næsten ingen kø
ved indgangen, så det gik hurtigt med at komme gennem
dyrlægekontrollen.

Det var stort set de samme udstillere som sidste år, hvor
vi var med, så der var stor gensynsglæde. Snakken gik, så
godt det nu kunne lade sig gøre, og allerede over middag,
havde vores katte været til bedømmelse. De havde været
oppe ved samme dommer, hr. Wittich fra Schweiz. Og
hvilke bedømmelser!! Vi var meget stolte, vores hankat fik
CAGCIB, BIO og NOM, og vores kastrat fik CAPE og
NOM.

Nu var vi jo spændte. Der er lang tid fra Iørdag eftermid-
dag til søndag eftermiddag, hvor Best in Show skulle
foregå.

Proceduren for dette er som herhjemme, først de korthå-
rede og til sidst de langhårede. Men endelig blev det But-
terfly's tur, og han vandt - blev bedste kastrat. Derefter -
endnu ventetid. Men så blev det Channouvva's tur. Der var
3 hanner, en rødlhvid, en rød og vores silver shaded. - Og
hvad sker der!?! Den røde og vores silver shaded, skiftes til
at få stemmer, så resu ltatet blev 2-2, ærgerligt ! Dommernes
navne blev skrevet på nogle stykker papir, lagt i en pokal og
en lille pige blandt publikum trak den famøse seddel (med
det forkerte dommernavn) og den røde vandt.

Ja, sådan kan det gå, når det går allerbedst.
Alt i alt var det en god udstillings-weekend, og vi er stolte

over at kunne hjembringe så flotte resultater.
Det er rart at udstille i Spanien. Alle mennesker er søde

og gladg og vi tager turen igen til næste år, men så skal vi
bare huske at checke udstillingstidspunktet hos den span-
ske udstillingssekretær, inden vi fastlægger vores ferie. Det
ville jo nok være så rart at spare en køretur på 1.300 km
samt autobanegebyr, og hvad deraf følger.

Annemarie og Per Loft

Kort kommentar
Annemarie og Pers rejser til Spanien, har medført at JY-
RAK og den spanske klub har indledt et lille samarbejde
om at bytte medlemsblade

Tak til Annemarie og Per.
FL
l3

1
. ,: i a.ften! Vi krøller os sammenfor natten - bsg i bilen



Panacur = ormekur
lVled Panacur er du ikke nødt tit at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm,
Panacur udrydder tidlige udvik-
I i ng sstad re r af i n dvol d so rm.
Ittled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

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

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

Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

og æg af orm.
O bredspektret * udrydder a//e killingerns

væsentlige indvoldsorm.

O let at give - opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og bivirkninger

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

.l-

Hoechst @a

t.



Ming, mor og mig nok mor er ligeglad, selvom de lange ben nogle gange stik-
ker ud af mundvigen på mig, hun siger barg at det er prote-
intilskud.

Først havde mor og far lukket lemmen ved trappen op til
loftet, for at vi ikke skulle komme derop og blive snavset.
Det var ikke så godt for os, da det er på loftet, at der dufter
så dejligt. Der var heldigvis en l0 cm revne dog lidt højere
oppg Ming kom hurtigt igennem, hun er så hurtig og
væver. Da jeg så, hun kunng så skulle jag da også, selvom
jeg blev nødt til at hejse mig opmed kun en pote aleng da
jeg skulle vride mig samtidig.

Så lavede de revnen og hængte en 3-kilos vægt på lem-
men. Det betød ikke noget for Ming, hun er også en stærk
pigg hun løftede lemmen op; men kunne så ikke komme
ned igen, så da far kom hjem, var hun noget ked af det.

Nu glæder Ming og mig os meget til at lære haven og
dens dufte at kendg så nu venter vi på, at mor kommer
hjem fra arbejde så vi kan komme på gåtur i snor. Mor tør
ikke andet, da vi aldrig har lært at færdes aleng og der er
to store løsgående katte i nabolaget, som hun er bange for
vil overfalde os. Når far er færdig med at lave huset klar til
vinteren, vi1 han lave en indhegning til os, så vi kan være
udg og vi glæder os, kan du selvfølgelig forsta.

Nu har jeg fået ondt i min pote af at skrivg så nu vil jeg

slutte for nu.
Mange hilsener fra Beiiing

,,,ffiffiI
. ri§!11+6r',1 4.
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Jeg er mig og hedder Beijing. Ja, faktisk hedder jeg Etirel,
jeg skulle nemlig hedde noget med E, for det var min op-
drættermor nået til i kuldrækken; men mine adoptivfo-
rældre vidste allerede, da jeg blev købt, at mit navn skulle
værg Beijing. De havde fundet på navnet, da de planlagde
en ferie til hovedstaden Beijing i Kina, og jeg stammer ikke
langt derfra - sådan cirka. Jeg er nemlig en Hellig Birma;
det er min søster også. For 2 tr siden var jeg hankat; men
min mor syntes, det var synd, at jeg gik længselsfuldt rundt
og kaldte på damer.

Det ordnede hun og dyrlægen - jeg er nu glad for, at hun
valgte en professionel i stedet for den mand, hun truede
mig med, når jeg fik kløerne i et >»forkert<< krassetræ, for
han kunne nemlig kastrere uartige hankatte på få minutter
i æterrus.

Jeg er ikke ene kat i familien, der er også Ming - min lille-
sØster; vi er ikke rigtige søskende; men er dog lidt i familie.
Begge vores kattemødre har samme far.

Ming er sød, og vi leger rigtig godt sammen, men ind
imellem bliver det for voldsomt, så bliver vi skilt ad, og det
er oftest mig, der bliver irettesat.

Det synes jeg er ganske uretfærdigt, for ind imellem
bliver Ming for fræk og provokerendq og så bliver jeg nødt
ril at sætte mig i respekt. Jeg er heldigvis stadig den stØrste.

Ja, som overskriften antyder, er der jo også mor - det er
menneskemor, det har I sikkert gættet. Hun er god til at
servere mad, når maven knurrer, selv om hun nogle gange
lader som om, hun ikke forstår en pind, når jeg bonker
hovedet mod hendes ben og ser bedende og mjavende op på
hende

Oftest smider hun alt fra sig og så følges vi ud i køkkenet,
reg med løftet hale.

Mor er også god til at nusse os, og specielt når hun lige
rar sat sig med en bog eller et blad, så kommer der en
-rbændig trang op i mig til at blive kløet på ryggen og få
iærlig opmærksomhed.

Vi sover det meste af natten i nærheden af mor, de sover
in opvarmet vandseng med dyng for de har ingen pels til

,i holde varmen med.
{f og til bliver det lidt for koldt for os med pelsen, men

r: banker eller kradser vi lidt med poten på dynen, og så
..lter mor den helt automatisk i søvng så vi kan komme
-d i varmen og putte os. Det er rahygge for os alle.
\{en så skete det for 3 uger siden, at mor begyndte at lave

::t rigtigt sjovt for Ming og mig, når vi legede Hun byg-
,:ede kasser ovenpå hinanden, fyldte noget i nogle og lod
.ndre være tommg og de havde huller i siden, hvor man
r.unne stikke en pote ud; nej, hvor vi legede godt, løb rundt

er gevaldigt tempq gemte os og Iå på lur. Det bedste skete
la aspargesplanten, som er mægtig stol blev sat ned på
_:ulvet. Så kunne vi rigtig lege tigrg ligge på lur og gå til an-
greb, hvis nogen tilfældigt vovede sig forbi junglen.

Pludselig en dag syntes Ming og Jeg, at det ikke længere
r.ar så sjovl der var noget galt, de lavede for meget om,
tjernede kasserng flyttede møblerng men inden de gjorde
det, havde de været væk i mange timer hver dag, selv om de
faktisk havde ferie.

De kom hjem om aftenen og havde mange mærkelige
fremmede, men også spændende lugte med; dem kunne vi
godt tænke os at lære nærmere at kende. Det kom vi også
ril.

Ming og jeg blev meget tryghedssøgende den sidste dag,
da lejligheden næsten var tom. Ming, som ikke er speciel
kroptryghedsnarkoman, hang meget på mors skulder.

Til sidst blev vi anbragt i vores transportkasse og stor var
glæden og overraskelsen, da det viste sig at vores nye hjem
var et hus med stor havg med ægte træer til at klatre i.

Huset er gammelt, og der er bare mange edderkopper og
stankelben. Ming og jeg elsker at spise stankelben, jeg tror

Blåmssket birma

Tilst
Dyrepension
06 24 15 11
Pension . Pelsple,ie . Klipning

AGEP!ØVEJ 2L
(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)

Spec. løbegårde
også for katte
Dyrlægetilsyn.

l5

I



Parasitæft betinged
hudsygdomme

e

Figur 1. Nærbillede af kattelop-
pens hoved. Bemærk de bagud-

rettede " hår"
F oto : " small Animal Derma-tolo-
gy" , Muller, Kirk & Scott, 4th

Edition.

Vore kæledyrs hud udsættes for
angreb fra mange forskellige for-
mer for parasitter. Hver enkelt
parasit art. som er i stand til at in-

vadere huden, har visse skade-

virkninger for det angrebne dyrs

hud. Disse skadevirkninger kan

variere lige fra milde gener for-
bundet med et enkelt myggestik

til alvorlige hudsygdomme forår-

saget af voldsomme hårsækmi-

deangreb eller skabmider.

Nogle parasitter lever på huden
(lopper. rovmider. lus og øremi-

der) mens andre lever begravet

nede i selve huden (hårsækmider

ogskabmider). Gennemgangen

af de parasitært betingede hud-

sygdomme vil blive delt op i to
artikler, hvoraf den første vil

omhandle de vigtigste parasitter

med levevis på huden (lopper,

rovmider og øremider), og den

anden vil omhandle parasitter

med levevis i huden (hårsækmi-

der og skabmider). Denne gen-

nemgang vil udelukkende om-

handle parasitter hos hund og

kat, i en senere artikel vil para-

sitter hos gnavere blive omtalt.

Lopper
Lopper er små, brune, vinge-

Figur 3. Loppeallergi hos hund.

F oto :Dyr læ ge Kristian P edersen.

løse insekter med smal sammen-

presset krop. På kroppen og be-

nene er de forsynet med stive

bagudrettede "hår", som sam-

men med den smalle krop gør

dem i stand til at bevæge sig me-

get hurtigt fremad mellem hårene

på værtsdyret. De har tre par me-

get kaftige ben hvormed de er i
stand til at præstere kraftige

spring, og derved komme fra
vært til vært. (fig. 1 og 2).

Den almindeligste loppeart hos

både hund og kat er katteloppen

Figur 4. Loppeallergi hos køt.

F oto : Dyrlæ ge Kristian P ede rs e n

(Ctenocephalides felis). Den gen-

nemsnitlige levetid for voksne

lopper er 6 måneder og uden

værtsdyr kan de overleve 1-2

måneder. Livscyklus fra æg *
3 larvestadier* puppe +
voksne lopper tager under gunsti-

ge forhold 3 uger, men kan vare

helt op til 2 år.

Denne livscyklus foregår i værts-

dyrets omgivelser, og de voksne

lopper kommer kun på værtsdyret

for at suge blod. På grund af de

hyppige bid giver loppeme hudir-
ritation og kløe, og loppespyttet

kan hos nogle dyr give anledning

til allergiske eksemer.

Hos hunde vil man hyppigst se in-

tens kløe over den bageste del af
lænden og omkring haleroden.

Hvis hunden er allergisk over for
loppespyt, og problemet har stået

på gennem 1ængere tid kan der

udvikles ret så alvorlige eksemer

som vist i fig. 3.

Figur 6. Loppeaffqring på vådt
papir. På billedet ses tillige en

loppe. Foto: Lektor Flemming

K r is te ns en, Landbohøj s ko le n.

Hos katte med loppeallergi vil
den hyppigsie forandring i pels og

-
Figur 2. Voksen katteloppe.

Bemærk de kraftigt udviklede

ben.

Foto:"small Animal Derma tolo-
gy" , Muller, Kirk & Scott, 4th
Edition.

Figur 5. Loppeaffgring i pelsen hos kat.

F oto : Dyrlæ ge Kristian P edersen
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t ;,ir 7. Golden Retriever mei
' :. gennem ll2 år. Bemærk de

" :: skæ|.

' :o:Dyrlæge Kristian Pedersen

:.ud være slidte hår over bagparti-

.: og små tætsiddende sår langs

:',ed ryggens overside som vist i
'.g 4.

?i grund af loppens levevis, vil
:.r være sjældent at fincle levende

.:pper på hunden/katten, men

:ran vil oftest kunne finde af-

:oring fra loppeme i form af kaf-

-egrumslignende partikler i pel-

.en. Når disse partikler kommes

:å et stykke vådt køkkenrullepa-

tir vil dette farves rødt, da loppe-

.:fføring består af størknet blod.

Fig. (5 og 6).

Loppebekæmpelsen skal sættes

Lnd på to fronter, dels på værtsdy-

:ene (har rnan flere dyr skal alle

.-æhandles) og dels i omgivelser-

ee. Hvis ens hund eller kat har

iloe eller eksem i forbindelse

ned loppeangrebet bør dette na-

:urligvis behandles. Dyrlægen kan
. ære behjælpelig med vejledning

--m loppebekæmpelse og behand-

re eksemet med klpedæmpende

medicin, samt antibiotika og me-

Jrcinsk shampoo hvis der er tale

om sekundære bakterielle infekti-
Jner.

Rovmider
Disse små (ca. 112 mm store) gul-

Figur 8. Samme hund som påfi7.
7. Vædskende sår somfPlge af at
hunden vedvarende bider sig det

samme sted.

F oto :Dyrlæge Kristian Pedersen

ligt hvide mider, som også kaldes

vandrende skæI, kan angribe

hund, kat, kanin og mennesker.

Det er især hos hunde, man ser

hudsygdomme forårsaget af disse

mider. Rovmiden er en obligat pa-

rasit, det vil sige, at den har hele

sin livscyklus på værtsdyret og

voksne hanner dfi i løbet af 48 ti-
mer, hvis de forlader værten.

Mideme lever på hudoverfladen,

hvor de emærer sig ved at suge

lymfevædske. Æggene kan findes

fastklistrede på hårene akkurat

som luseæg.

Rovmider er meget smitsomme

specielt blandt unge dyr og hyp-

pigt i ca. l/3 af tilfældene - ses

smitte til ejeren, specielt hvor
hunden eller katten sover i sen-

opper specielt på arme, mave og

endeballer. Rovmideme kan ikke
fuldføre livscyklus hos menne-

sket, så med mindre der finder
konstant smitte sted, vil generne

her hurtigt ophPre.

Smittede hunde og katte behand-

les med antipapasitære midler i et

bestemt tidsinterval efter anvis-

ning fra dyrlægen.

Øremider
Disse store (ca. 1 mm store) hvide

og meget bevægelige mider lever

på huden i den ydre øregang, hvor
de emærer sig af af stødte over-

hudsceller og lymfevædske.

Midemes livscyklus fra æg til
voksne tager 3 uger.

Mideme forårsager intens irritati-

Figur ll. @remide set i mikro-
skop.

F oto :Dyrlæ ge Kristian P edersen

Begge 6rer vil være inficerede, og

ofte kan ses sekundære bakterie-

infektioner. Øremider smitter ved

kontakt med inficerede dyr og

overførelse fra hund til kat og

omvendt er muligt. En udbredt

misforståelse er at øremider kan

"æde" sig gennem trommehinden

og give hjemeskader, det kan de

IKKE.

Figur 9. Rovmider og æg set i mikroskop. Prøven stammer fra hunden

på de to foregående billeder.

Foto: Dyrlæge Kristian Pedersen

gen, sammen med ejeren.

Hunde med rovmideangreb vil
have udtalt hudkløe og kraftig
skældannelse langs med ryggens
overside. Skællene vil typisk

være melede og fine, men i svære

tilfælde kan ses dannelse af store

skorper og vædskende sår forårsa-

get af at hunden kadser og bider.

(fig.7 og 8). Da mideme er meget

små nærmest ligner skæI, kan det

være meget vanskeligt af finde

dem selv ved underspgelse med

lup, og diagnosen stilles ved un-

derspgelse af specielle hudskrap i

mikroskop (fig. 9).

Hos mennesker giver rovmideme

anledning til kløe og små rØde kn-

on med dannelse af rigelige
mængder mørkbrunt/sort grynet

ørevoks, som er tørt ( fig. 10).

Figur 10. Typiske grevoks fra
kat med Premider. Mellem voks-

klumperne ses flere @remider. De

sorte streger er linjerne på et
journalkort.
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Dyrlægen kan stille diagnosen

ved undersogelse med et otoskop,

hvor man kigger i øret og ser mi-
deme bevæge sig, eller ved mi-
kroskop aførevoks (fig. 11).

Øremider hos hund behandles lo-
kalt ved drypning med mide-

dræbende midler samt vask af he-

le dyret med, utøjsdræbende mid-
ler efter dyrlægens anvisning.

Øremider hos kat behandles ved

indsprøjtning hos dyrlægen med
et lægemiddel, som virker mide-

dræbende, 2-3 gange med 8 dages

interval,

t7
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Udbredt kattesygdom
hos kattefolk
Følgende artikel er sakset fra norsk abyssiner- og somali-
klubs medlemsblad. Den har tidligere stået i et amerikansk
hundeblad og er skrevet af Karleen L. Morro. Vi har her
byttet om på hund og kat.

Nærsynethed er et almindeligt problem blandt katte-
folk. Fænomenet kaldes i USA »katteri-blindhed<<, som
oversat fra amerikansk katteslang til forståeligt dansk be-
tyder: En sygelig tilstand velkendt blandt ejerg beurndrere
og/eller opdrættere af racekattg hvor den »syge« ser alle
sine egne kattg eller af eget opdræt, som førsteklasses ek-
semplarer af racen og så lig standarden som overhovedet
mulig. Alle katte tilhørende konkurrenter er naturligvis
andenklasses individer, som har litd eller ingenting i over-
ensstemmelse med standarden. Dette er en alvorlig forstyr-
relse af synsnerven, som kun forekommer hos andre ejere
og opdrættere

Øjensygdommene hos katteejere er mange og varie-
rende. Den nærsynede er ikke i stand til at se længere end
sine egne kattegårde. Han kan ikkg eller vil ikkg se svaghe-
der på sine egne katte og er derfol når det gælder avl, helt
uden mulighed for at forbedre sit avlsmateriale. Dersom
for larrge rygge er et almindeligt fænomen i hans opdræt,
vil han »gå til angreb« på dem som har katte med kortere
rygge. Det er så meget lettere at forklarg for alle som vil
lytte (en del af disse vil også tro), at den anden opdrætters
katte er alt for korte. Han vender og drejer standarden, til
den passer til hans kattg så slipper han for at udarbejde et
kompliceret avlsprogram, for at kunne korrigere de lange
ryggg og suverænt bortforklarer han som bagateller de
»mindre skønhedsfejl« som han ikke helt kan se bort fra.

Farveblindhed er en anden for for øjensygdom hos kat-
tefolk. »Hvilke hvide hår på min somali?<<. »Hvilke grønne
øjne på min burmeser?«. »Hviiken grå underpels?.

Dobbeltsyn er en tredie form. »Min Gassandra er som
stØbt af samme form som Gr. Int. Ch. Briljana, som blev
'Best in Show' 32 gangg ved du nok«.

Tilbage til de nærsynede Et andet fænomen er hans u-
trolige evne til at finde en enkelt fajl hos vindere eller avls-
hanner af topklasser. F.eks.: »Hvordan kan dommeren sy-
nes bedst om den kat, se den dårlige hage«, eller »Brug
ham aldrig i avl, ikke med den øreplacering« elier »Hold
dig fra unger efter hende, hun er alt for spinkel«. Det har
altid forundret forfatteren at morskaben med at avle godg
sunde racekattg så let bliver fordrejet. Hvad folk med disse
hensigter egentlig hævder, er at killingekøbere er ude efter
10090 perfekte eksemplaret katte som er skræddersyede
efter standarden, sådan som den fortolkes af den »rådgi-
vende«. (om nogen, noget stcd finder en 10090 perfekt kat,
uanset race - skriv, ring eller telegrafer til mig med det
sammg for den vil jeg have ...).

Thg et overblik - et langt seriøst overblik - på dine katte.
Hvad behøver de? Bedre pels? Bedre hoved? Mere ele-
gance? Størrelse? Forsøg at vurdere dine katte objektivt.
(Det er vanskeligt).

Om det skulle være nødvendigt, så stil en liste op over
alle dine kattq tag dem dn for 6n og pluk de ting frem, som
er vigtige for racen. Skriv svagheder og fejl ned for hver
kat, og find ud af hvilken partner lige netop den enkelte kat
behøver, for at reducere svagheder i kommende generatio-
ner. Sæt derefter en liste op over alle hanner du kender, som
kan komplettere dine hunner, eller som du kunne tænke dig
atkøbe unger efter. Sæt dig også ind i baggrunden for hver
hankat. Tænk blodlinierne nøje igennem, om de passer.

Gør dette hvad enten du har dn eller hundrede katte.
Snak med andre opdrættere, gerne med erfarbe opdrættere
af andre racer. Sæt dig ind i genetiske hemmeligheder gen-
nem bøger eller på kursus.

l8

Til sidst, se ikke på personen som ejer avlshannen, som
du har brug for. Hvis din linie behøver at blive større, og du
kender en kat, som giver store afkom, så brug ham. Bryd
dig ikke om, at det er din ærkefjendg som ejer ham. Der
ville vel være dumt at stryge katten af listen på grund af
personlige modsætninger. På den måde bremser du jo din
egenudvikling som opdrætter og dit mulige, værdifulde bi-
drag til racen du elskeq går i vasken. Du skyder din succes
længere ud i fremtiden og du hjælper ikke racen på nogen
måde Når alt kommer til alt, så er det jo racen og racens
udvikling det gælder, ikke sandt? Gi' dig selv et nyt per-
spektiv, tænk over hvor nærsynet DU er, og gå så ud i ver-
den og gØr nogel ved det.

Oversat fra norsk of Kirsten Liltzen

AIIe kan bruge
kattekonsulenten
Lad mig straks slå fast med syvtommersØm, at vi ikke kan
erstatte dyrlægen. Mange ringer til os og tror, at de kan
spare dyrlægen, men det går ikke.

Sådan siger Lis Friis Søndersø, der i 12-13 år har været
konsulent i Jyrak, Jydsk Racekatteklub, i en snak om, hvad
det er at være kattekonsulent. Men hvad ringer folk så om?

- Mange spørger om fødsler, sige Lis Friis. Det starter al-
lerede med, at katteejeren skal have hjælp til at finde en
passende partner. En kattefødsel skal planlægges. Fra kat-
ten er parret, til ejeren skal af med killingerng går der fem
måneder. Det er der mangg der ikke tænker over. Så spør-
ges der samtidig om, hvilken kost katten skal have under
graviditeten. Det er så meget, man skal passe på. De skal
have kalk og vitaminer nok. Mange katte kan få forstop-
pelsg når fødslen nærmer sig. I denne forbindelse forkla-
rer vi også om P-piller.

En kattekonsulent i Jyrak vælges på generalforsamlin-
gen. Det kræves, at konsulenten har været aktiv opdrætter
i nogle år, og vedkommende skal have flere katte. Der er
seks konsulenter i øjeblikket, geografisk fordelt.

Lis Friis har for tiden selv ni voksne katte. Det er almin-
delige abyssinier, sølvabyssinier og en enkelt british short-
hair, hun ikke har avlet på endnu. Hendes katterinavn er-4,f
Fredenslund.

- Har en kattekonsulent fost telefontid?
- Nej, det har jeg ikkg men jeg har overvejet det. Men nu

kører det sådan, at jeg tager telefonen, når jeg er hjemme.
Ofte drejer det sig om almindelige problemer. Og det er
ikke spor morsomt at blive ringet op kl. 23 for at få et
spørgsmål om, hvordan man vælger en passende parrings-
partner. Men andet kan jo være akut. Som fødsler for ek-
sempel. Jeg har jo en stor erfaring i, hvad de forskellige ting
betyder, men er der den mindste tvivl, så er det dyrlægen.

Andre spørgsmål drejer sig om, hvad man giver en kil-
ling at spisg der ikke vil spisg om vaccinationeq grusbak-
ker, pelspleje, ormeproblemer og ikke mindst loppeq afliv-
ning af kattg hvordan får man en kat, og hvad gør man
med en kat, der er blevet i overskud som følge af skilsmisse
eller dødsfald?

- I det omfang, det er muligt, finder jeg gerne nye hjem
til katte. Der er mange skilsmissekatte for tiden, siger Lis
Friis, der også pointerel at alle kan bruge kattekonsulen-
ten. Man behøver ikke være medlem af Jyrak, og katten be-
høver ej heller være en racekat. Det koster ikke noget. Kun
kan der blive tale om at betale kilometerpengg hvis konsu-
lenten skal ud og se på en kat. Det kan være aktuelt, når det
gælder kønsbestemmelse.

Kattekonsulenten må også rykke ud når en opdrætter vil
have sit katteri godkendt. Dette sker sammen med et besty-
relsesmedlem. Katteriet kontrolleres hvert tredie år, og
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godkendelsen kan tages igen, hvis ikke kattenes forhold er
i orden.

- Får vi en melding om mishandling eller vanrøgt af
kattg rykker vi også ud, siger Lis Friis. Hvordan folk bor,
er vi ligeglade med, men ikke pasningen af kattens Vi
kommer ikke som politi, men som nidgivere Og vi kommer
igen for at sq om rådene er blevet fulgt. Er de ikkg må vi
melde det til politiet.

- Så er der det store spørgsmål om, hvorvidt en familie
skal have kat eller ej. Jeg sender gerne folk på biblioteket.
Når de så ringer tilbage og har besluttet sig, prøver jeg at
finde den rette race samt en avler. Og jeg anbefaler alle ra-
cer, ikke bare abyssinierg så bliver jeg j o slagtet! Sjovt nok
har alle mennesker den opfattelse, at en racekat er en sia-
meser, eller en angorakat. Sidstnævnte hedder nu perser i
dag. Jeg anbefaler gerne folk, at de får to kattg så kan de
holde hinanden med selskab. Vil man ikke avlg er to han-
kattg der kastreres, det ideelle. De er mere ens i tempera-
ment. Det er også dyrere at sterilisere en hunkat.

- Der er mangq som ringer og fortæller, at deres gamle
kat fejler alverden, fortsætter Lis Friis. Og da jeg ikke er til-
hænger af at holde liv i en syg gammel kat, prøver jeg så
pænt som muligt at få ejerne til at aflive deres kat. Det vil

o
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Dyrlægebreukasse

Lamoryl behandling
af udstillingskatte

være værdigt. Andet er faktisk egoistisk. Ofte beder jeg
lblk om at tænke lidt over det, jeg har sagt, og så ringe igen.
Og så skal man straks efter anskaffe sig en ny kat. Det er
den bedste kur.

Boliger er et stort problem, og om dette emne har katte-
konsulenten mange ulykkelige mennesker i telefonen;

- Bare alle mennesker dog kunne få lov til at holde en ka-
strat ideres lejlighed, kommer det inderligt fra Lis Friis. At
det er forbudt de fleste steder, betragterjeg som et indgreb
i deir personlige frihed. Når man har lejet en bolig, er den
ukrænkelig. Naturligvis skal katten holdes ordentligt.
Flere og flere mennesker bor mange år aleng og det er
s1nd, de ikke rnå have en kat. Den kan give et kæmpeind-
hold i livet, større livskvalitet simpelt hen.

- Der findes både allergikere og kuttehsdere ...

-Jeg tror ikke et sekund på, at en allergiker kan blive ge-

neret af en kat, rnedrnindre vedkommende går helt ind i lej-
Iigheden og sætter sig i sofaen. Kattehadere prøver jeg at
overber isg e llers respekterer jeg deres mening. Men ikke
jægere, der bare skyder katte. Undersøgelser af kattemaver
har r ist. at det er så uendeligt lidt, katte tager, der kan inte-
ressere jægerne. De tager for eksempel mus og rotter, og det
er alle io glade tor.

En katteopdrætter ønsker at vidg om der er bivirkninger
ved Lamoryl behandling af kattg idet udstillere af langhår-
skatte tilsyneladende rutinemæssigt behandler deres katte
med Lamoryl inden udstilling. Formålet med dette skulle
yære at kattenes pels bliver kraftigere og mere blank.

Lamoryl (Griseofulvin) er et svampemiddel, der er ef-
fektivt mod ringorm (Microsporum, Epidermophyton og
Tiicophyton). Lamoryl gives i tabletform via foderet, ved
absorbtion fra mave-tarm kanalen vil stoffet koncentreres
i nyudviklede celler i hud, hår og kløer.

Præsenteret for dette spørgsmåI, må mit svar være, at jeg
finder det urimeligt, at behandle ellers sunde og raske katte
med medicin der er forbundet med bivirkninger. I det føl-
gende vil jeg kommentere dette yderligere

På grund af at stoffet koncentreres i nyudviklede celler,
vil koncentrationen blive størst i celler/organer med mange
celledelinger. Når stoffet er placeret i cellerne, vil det
hæmme yderligere celledelinger (mitoser). Dette betyder at
stoffet ikke må bruges til drægtige dyr. Stoffet vil samtidig
hæmme udviklingen af kønscellerne (sædceller og æg),
dette betyder dårligere frugtbarhed.

En anden ulempe ved denne behandling er, at dyrlæ-
gerne ved indcheck på udstillingen kan overse en smittefar-
lig kat. Idet Lamorylbehandlingen fjerner de kliniske
symptomer på ringorm, men der kan stadig være sporer til-
bage i pelsen fra kattens hjemlige omgivelse4 eller andre
smittede katte i katteriet. Disse sporer kan passivt overfø-
res til de øvrige katte på udstillingen.

.t9
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Øremider hos kat
En læser har erfaret, at man i USA behandler øremider hos
kat ved l-2 injektioner under huden. Han ønsker at vidq
hvorfor vi i Danmark ikke kender eller bruger denne be-
handling.

Vi bruger faktisk den beskrevne behandling her på kli-
nikken. Stoffet der anvendes er Ivomec (ivermectin), det er
egentligt et parasitmiddel, registreret til brug hos prosukti-
onsdyr. Ivomec har dog i længere tid været brugt til hund
og kat mod skabmider (dog ikke hårsækmider), i USA,
England og altså også i Danmark. Ivomec virker også på
mange parasitter i mave-tarmkanalen.

Der er hos nogle hunde (Collie og Shetland sheep dog)
observeret dødsfald, både i Danmark og i udlandet. Dyr-
lægerne har derfor været tilbageholdende med Ivomec be-
handling til hund og kat. Det har imidlertid vist sig, at spe-
cielt katte tåler Ivomec i relativt høje doset der ses dog en
let forbigående irritation på injektionsstedet.

Behandlingen af øremider her på klinikken er som føl-
ger, kattene behandles 2 gange med 7 dages mellemrum
med Ivomec. Det er en sjælden gang nødvendigt at genbe-
handle en 3. gang efter yderligereT dage. Det er ikke nød-
vendigt at opremse ørene først, det er derimod kontraindi-
ceret.

Med denne simple behandling kan et problem klares, der
ellers kræver gentagne behandlinger med meget fedtede
Ørepræparater (hexicid, dixantogenolie).

o



Der har været flere spørgsmål om ringorm i den sidste tid.
En har således ønsket at vide hvad en fungassaytest er. I ka-
rantænereglerne i FU (ringorm) står det beskrevet, at katte
kan anses for smittefrie for ringorm, når de efter 6 ugers
behandling er negative ved en fungassautest.

Fungassay er et svampe substrat, færdigproduceret il
huddiagnostik. Det indeholder de nødvendige nærings-
stoffdr til hudsvampe (dermatophyter). Når der podes hår,
fra svampeinficerede katte, på dette substrat, vil der efter
ca. 14 dage vokse svampe frem på overfladen. De pågæl-
dende svampe kan herefter identifiseres under mikroskop.

Fungassay

Hudforandringer
hos kat og ejer

»Fedthale« hos kat
En perserej
han ønsker
dette.

er har problemer med fedthale hos sin
at vide om der findes en effektiv behandling

Problemet fedthale opstår som følge af en
tion af sekret i halekirtelorganet (su
Halekirtelorganet er placeret på halens øverste
en stor del af halens udstrækning, det producerede
er meget tykt og fedtet.

Fedthale ses oftest hos udstillingskattg der har
set bevægelsesfrihed. Fedthale ses oftest hos hankattg
kan også ses hos hunkatte og kastrerede hankatte.

Behandlingen kan beslå i, at give katten bedre
sesfrihed, eventuelt i udendørs kattegård. Katte med fri
vægelsesmulighed har en betydelig bedre
end katte med begrænset bevægelsesfrihed. Den
ske behandling kan værg at hårene klippes omkring
kirtelorganet. Derefter affedtes halen med fedtoplø
midler (sprit). Efter affedtning kan halen vaskes med
nzoylperoxid shampoo Q,5Vo), (BFP-shampoo
eller Medicinsk bad til hund 'Scan Vet').

Nogle dyrlæger har forsøgt kirurgisk fjernelse af
kirtelorganet, dette er dog særdeles vanskeligt, idet der
er begrænset hud til radighed på halen, resultatet er o
meget skuffende Kastration hjælper ikke på denne

Der har i Felis Danica-regi været §st en række sager
karantæne i forbindelse med ringorm. De nærmere
jer skal jeg ikke komme ind på her. Blot pointerg at
RAK i samarbejde med DARAK har arbejdet hårdt på,
få gennemført en ændring af karantænebestemmelserne

Arbejdet var ikke forgæves, og fra dyrlæge Henrik B
holm modtog Felis Danica's formand Aase Nissen fr

gende telefax:

En læser har pr. telefon beskrevet et meget kompliceret
problem. Læserens katte er tidligere behandlet for ringorm
ved vask (Imaverol), kattene har nu ikke længere sympto-
mer på ringorm. Derimod har læserens hund, børn i læse-
rens omgivelser samt læseren selv nu udviklet eksem. Det
er endvidere oplyst at killinger solgt af læseren havde rin-
gorm (positiv ved Woods lampe og vækst på svampeme-
dium), der er også her smitte til hund og menneske.

Hundens eksem angives at være kløendg med elefan-
thud og mørkfarvning hen over lænd og hale Læserens
eksem er undersøgt af hudlægg og angives at være uspeci-
fik eksem muligvis parasitært betinget, men ikke ringorm.
Dette eksem beskrives som kløende, i starten ses der små
røde prikkeq der senere bliver til større cirkulære let hæv-
ede forandringer. Disse hudforandringer udvikles oftest på
benene De tidligere nævnte børn er undersøgt af hudlæge
og behandlet for ringorm.

Jeg kan ikke ud fra ovennævnte give en endelig forkla-
ring på disse meget generende hudproblemer. En grundig
klinisk- og laboratorieundersøgelse hos din dyrlæge vil
nok hjælpe dig med dette Det afholder mig dog ikke fra at
komme med nogle generelle betragtninger, samt faglige
vurderinger af de beskrevne tilfælde

Den beskrevne behandling af ringorm (vask) er ikke til-
strækkelig, når der er flere katte eller højt smittepres i kat-
tenes omgiveler. Katte kan have ringorm uden at vise symp-
tomer, endvidere er ringorm ikke kløende, Jeg mener der-
for de nævnte hudproblemer ikke har 6n bestemt årsag,
men måske flere forskellige

Ved behandling af ringorm anbefales det, at behandle
samtlige pelsdyr i hjemmet/katteriet, endvidere er det ofte
nødvendigt at behandle i kattenes omgivelser. I et tilfælde
som dette er Lamoryl behandling nok det mest optimalg
der skal behandles i 3040 dagg og samtlige katte og hunde
skal behandles. Omgivelserne behandles bedst med Clina-
farm røgbomber. Jeg vil iøvrigt henlede opmærksomhe-
den på de gældende karantæneforanstaltninger i JYRAK.

De nævnte hudforandringer hos hunden kunne godt tol-
kes som et kronisk loppeeksem, der kan dog være flere an-
dre årsager. Lad din dyrlæge radgive dig ved bahandlingen
af dette

Hudforandringerne hos dig kan have flere årsager, der
behøves ikke være en sammenhæng mellem disse og dyre-
nes hudforandringer, det virker dog meget nærliggende
Der findes en række hudparasitter hos hund og kat, der
kan give hudkløe hos mennesker (zoonoser), her kan næv-
nes skabmide4 rovmide6 øremider og lopper. Din læge og
dyrlæge vil i fællesskab kunne afklare årsagssammenhæn-
gen.
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Yedr. karantæneregler
i Felis f)anica
På vegne af SDF's bestyrelse og dermed
Den Danske Dyrlægeforening, kan undertegnede
meddele følgende ændrede ordlyd vedrørende
bestemmelserne for ringorm:
4. Ringorm
Ringorm er en svampeinfektion i huden, der
håraffald og skældannelse i pletter.

I forbindelse med udstillinger og parringer skal alle
fælde af suspekte eksemer testes ved dyrkning og
negative.

Findes en kat at huse svampg skal alle katte i
behandles imod ringorm, og samtlige rum i kattens hj
desinficeres imod svampesporer efter dyrlægens an
ning. Minimus 6 uger efter sygdommens udbrud fo
en fornyet klinisk undersøgelse af alle kattene i
Findes disse uden kliniske symptomer på ringorm, må
udstilles igen.

Raskmeldingen fra egen dyrlæge skal indsendes til k
ben inden karantænen kan ophæves, og den skal
samtlige katte i bestanden.
Der må i karantæneperioden ikke sælges killinger,
katte ind eller sendes ud til parring.

Henrik Bsstholm,
For god ordens skyld skal nævnes, at denne del af en
vendelse fra Felis Danica om en revision af
lerne har p.g.a. omstændighederne fået en hurtig 1*-

tion af Dansk Dyrlægeforening og at vi venter på svar på
lang række spørgsmål til de øvrige karantæneb

,p

ser. Finn
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Fedtstoffer:
incleholder flerumael.
lecle. Fecllsyrer.
Nødvendige for al
sil<re sundlred og
smuk pels.

Kulhydrater:
en vigtig kilde til
energi.

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

lrattens Godbidder er
r:enrstillet af sunde, fri-
.i<e darrsl<e råvarer. Rå-
. arerne er l<ontrolleret
ii dansl<e dyrlæger og
:ammet'lsat i rretop de

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

Vitaminer:
A,B,d og C - er af lre
lyclrrir:g {or blarrdt
arrdet væl<st, nerver
knogler og syn.

Mineraler:
især kalk og fosfor,
er vigtige ,b"ygseelel
menter« i taerrder og
knogler.

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

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
2l
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NYE REGISTRERINGSREGTER* I

-&u*nu$

Vedtaget på FELIS DANICÆs plenarforsamling den 18.

februar 1990.

Race nr. 1: Percer, Exotic og »Yar«
Denne race er opdelt i følgende avlsgrupper:
A: Solidefarver, incl. tabby, d.v.s. opdræt 1,3,4,5, 11, 13,

8,9.
B: Hvidg d.v:s. opdræt 2.

D: Hvidplettedg d.r'.s. opdræt 12.

E: Colourpoint, d.r'.s. opdræt 13b.

F': Smoke - Cameo - Cameotorties, silvertabby, d.v.s. op-
dræt 6, 70 (orangeøjet).

G: Chinchilla - Shaded Silver - Golden, d.r'.s. opdræt 8G,
10, l0ss.

H: Silvertabby, goldentabbl d.us. 7 (grønøjet), 8G
btch/tig/sp.

Skematisk skal afkom efter følgencie parringer registreres
i:

LO

t,o LO

LO RIIIX l,o
E I,O RIEX Riltx I,O

LO RIT:X RIEX RTEX LO

RII,]X RIEX RIIiX RIIlX RII'X LO

lt RIEX RIIiX RIBX Rmx RIIi,X RIEX LO

D F H

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 LO, 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 paring mellem gruppe E og øvrige

tilføjes (l3b) efter opdrætsnummeret i 4 generationer. Kat-
te fra grupperne A og B med (l3b) henføres til avlsgruppe
E.
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Afkom i gruppe B, D R G, og H efter parring, hvor der
i forældrenes stamtavler (i 4 forældregenerationer)
der en gruppe E-kat, skal føres i RIEX.

Registreres siam-gen hos afkom efter en IKKE
kat, betragtes denne kat som en
colourpoint-hybrid, og får tilføjet (13b).

Vedrørende gruppe E gælder endvidere af:

- GruppeA (13b) afkomefterA (13b) x A (13b)
RIEX.

- GruppeA(l3b) afkomefterA x A(l3b) føresi

- Gruppe E afkom efter A (13b) x A (l3b) og A x
(13b) føres i LO.

På stamtavler efter parring mellem gruppe E og

R G eller H tilføjes (I) efter opdrætsnummer 13B i 4
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 somværende 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,

19,20,30.
B Hvide d.v.s. opdræt 14.

D Hvidplettedg d.v.s. opdræt 22,31.
F Smokg d.v.s. opdræt 36.
G Tippede og Shadedq d.v.s. opdræt 37, 37SS.
H Silvertabby, d.v.s. opdræt 18, 30sv, 21sv, 28sv.

Skematisk skal afkom efter følgende farver registreres i:

DANSK RACEKATTE KLUB
RACEKATTEN

JYOSK MCEKATTE KLUB
PERSEREN

Vi bringer Felis Dsnica's skærpede registrerings'
regler endnu en gong, da sætternissen desværre
vqr på stil i sidste nummer af Hvæssebrættet.
De skærpede registreringsregler er som anført:

FELIS DANICÆS
skærpelse af FIFe's
registreringsregler

4",' ',t:,!,
LO

LO LO

p, ,' LO RIIIX LO

tr ::: LO RIITX RIEX LO

LOG RII.IX RIIIX RIUX RIIiX

RII.]X LORItiX RII.]X RIIiX IIIDX

G H, ,ll 
"i:

II

l)

'r'
G

n n

F'



Hvis afkom, der ifølge skemaet skal føres i LO, ikke til-
rører samme avlsgruppe som en af forældreng føres de i
?.1EX.

Heraf dog undtaget:

- Gruppe A afkom efier FxF parring.

- Gruppe E afkom efter,4xA og BxB parring'
Korthårsafkom efter parringen siam,/orientaler x bali-

-.:ser/javaneser registreres med korthårsopdrætsnumme-
:t efterfutrgt af betegnelsen ))var(( uendeligt og stambogs-

-rres i RIEX uendeligt.. (»var« indicerer langhårsgen)'
Se iøvrigt generelt.

Cenereit:
alle kategorier gældeq at ikke anerkendte farver føres i

iiEX, som et x-nummer indenfor sin race.

Anerkendt aflrom efter katte registreres rned et x-num-
:,er kan stambogsføres under oprindelige opdrætsnumre i

iIEX.
Alle skal, hvis de tilhører en anerkendt farvg registreres

:runder, uanset om de er i LO eller RIEX.
.{fkom efter 3. generations RIEX-katte kan føres i LO,

.l,rg skal afkornmets farve være anerkendt'

Registerkort:
'':.gende katte føres på registerkort:
\attg hvor en af foræidrene er ukendt, og et ar'lsprogran-i

.: blevet godkendt af avisrådet.
.A,lkom efter racekrydsninger.
Afkom efter en parring mellem en kat på registerkort og

:r kal med stamtavle ført i LO eller RIEX. Disse katte kan
.-rer avlsrådets godkendelse udstilles i noviceklasse med

enblik på overførsel iil RlEX-stamtavle.
Forekornmer langhårsatkorn efter parring mellem 2

,.,rrthårskattg føres dette afkom på registerkort'
Perser, Somali, Javaneser, Balineser undtaget.

FIFe's RACE-grupper:
Race nr. I: Perser, Exotic.
Race nr. *II: Birma.
Race 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: Eurcpæisk korthår.
Race nr. *IX: Russian Blue.
Race nr. *X: Chartreux.
Race nr. *XI: Manx.
Race nr. *XII: Burmeser.
Race nr. *XIII: Cornish Rex.
Race nr. *XIV: Devon Rex.
Race nr. *XV; German Rex.
Race nr. *XVI: Korat.
Race nr. XVII: Siameset Oriantalel Balineser.

Indenlor hr,er al de ovennævnte racer markeret nted *, er
der kun een avlsgruppg hvoraf alt afkom registreres i LO.

FI-.

Hr is atlom, der ilø1ge skemaet skal føres i LO, ikke tilhø-
rer samme ar lsgruppe som en al forældreng føres de i
REX

Herai dog undtaget:

- gruppeA atlom elter BrB, DxD og FxF parring.
På stamtavler elter parring mel1em gmppe B og

gruppe F, G eller H, tilføjes (l) eiter a1t hvidt atkom i
uendeiighed.

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 afkorn efter denne kat frem-
tidig føres i RIEX.

eoburpoint

Opdræt af charmerende Colourpoint

Kærlige tillidsfulde
killinger, frit opvnkset
ihjemmet.

Salgsklare i februar!

Lone Rasmussen
Bryggen l3
6893 Hemmet

75 28 04 68
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Viser en gruppe B-kat sig at være bærer af genet for
hvidplettede, 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, l7E,
zlB,2gE, l9E, 20E, 30E.

B Hvidg d.v.s. opdræt l4E.
D Hvidplettedq d.v.s. opdræt 22F,,318.
F Smoke, d.v.s. opdræt 36E.
H Sølvøbby, d.v.s. opdræt 18E, 30E sv, 21E sv, 28E sv.

Skematisk skal afkommet efter følgende parringer regi-
streres i:

I ,4,,' LO

B LO LO

LO RIIIX LO

Lo RIIiX RIEX l,o
RIIiX RIBX RIEX RIEX LO

A D H

Hvis afkom, der ifølge skemaet skal føres i LO, ikke tilhø-
rer samme avlsgruppe som en af forældreng 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 lor
hvidplettedg betragtes den som værende første genera-
tion efter BxD parring, hvorefter afkom efter denne
kat fremtidigt føres i RIEX.

Se iøvrigt generelt.

Race nr. XVII: Siameser, Orientaler,
Balineser, Javaneser og >)var((
Denne race er opdelt i følgende avlsgrupper:

A Solide farver incl. tabby, d.v.s. opdræt 29,29Tb,29TT
& I3JA, I3JATb, I3JATT.

B Foreign White d.v.s. opdræt 35 & 35BA.
E Maskedg d.v.s. opdræt 24,32 & l3BA, l3BATb.
F Silver, d.v.s. opdræt 29 sm, 29 sv, 29TTsv & l3JATTsr,

l3JAsm, l3JAsv.
Skematisk skal afkom efter følgende parringer registre-

res 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.

LO

RIEX LO

LO LO LO

LO RIEX RIEX
,'A F

DER INDKALDES HERMED TIL
ORDINÆ,R

GENERATFORSAMLING
i Århus, den 23. februar 1991 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 Loursen, formand

24

H,,

n !

A,,

i-

., ,I. I_O

B t



Godkendelse af katterier
og forsvaligt kattehold
. .rr I år siden omtalte vi i Hvæssebrættet nr. 4/89 arbejdet
r:d godkendelse af medlemmernes katehold.
Det går ikke alt fbr stærkt med goskendelserng da der

,.ke er ret mange henvendelser fra medlemmerne herom.
Der er enkelte rnedlemmer der er på ventelistq og dette

, r'ides for det mestg at man vil holde omkostningerne for
"-:t enkelte medlem så lave som muligt, idet forholdsvis
rredt kørsel er meget dyrere i forhold til en mere samlet

For at anskueliggøre fremgangsmåden ved godkendelse
- medlemmernes kattehold repeterer vi her uddrag af,

. ad vi skrev sidste år:

Besøg hos medlemmern€
:;rtyrelsen er blevet godt modtaget af medlemmerne un-
..:r sine besøg, og har foretaget besigtigelse af den måde,

orpå kattene holdes, og har naturligvis ikke fundet an-
.Jning tii, ikke at kunne foretage en godkendelse af katte-
..ldet.
Besigligelsen fbregår under hyggelige fbrmer, hvor der
er en kop kaffg selvfølgelig bliver snakket kattg katte-

rLd, udstillinger, udstillingsresultater, studiekredsmøder
: L)rn, hvordan det i øvrigt står til i klubben netop nu.

Diplom og plakette
.:r katteholdet er godkendt, får ejeren overrakt et flot di-
.,m, der indeholder oplysning om, hvornår besøget har

.:ldet sted, opdrættets navn, ejerens navn og adresse. - En-
,:.rg et diplom, der overdrages ejeren, forsynet med de be-
, ,rendes underskrifter, og dermed er katteholdet god-

, ,:rdt, sorn værende i overensstemrnelse med de fastsatte
;:ler.

Der er til interesserede opdrættere fremstillet en meget
i plakette i messing, forsynet med JYRAK's logo og

:', n, sårrrt teksten »godkendt katteri«. - Plaketten kan er-
:rves for kun kr. 95,00.

I remtidige godkendelser
- ;t ril fremoverblivesåledes, atmedlemmer, der ønsker sit
.,.rehold godkendt, vil få besøg af en konsulent og et be-

, relsesmedlem. - Der vil, så vidt det er muligt, blive lagt
" rute således, at man fbrsøger at samle en række besøg

inden for et omrade, og derfor kan man godt komme ud
for, at det vil gå lidt tid inden man får besøg af »rejsehol-
det«.

Nærmere oplysninger herom får du ved henvendelse til
Ole Klivager.

Hvad koster en godkendelse?
De eneste udgifter, der er i forbindelse med godkendelse af
katteholdet er kørselsudgiften. - For tiden er der fastsat en
kilometertakst på kr. 2,05 pr. km, som medlemmerne skal
betale til klubben, og her kommer fordelen ind ved, at der
lægges en rute i et omradg hvorved den samlede udgift de-
les mellem det antal medlemme4 der besøges. - Et besøg
kan komme til at koste omkring 200,00 kr. hvortil kommer
udgiften til en plakettq som kan købes for 95,00 kr.

En godkendelse af katteholdet vil altså komme til at ko-
ste ca. det sammen, som hvad det i dag koster at få et stam-
navn. FL

For at gøre det lidt lettere m.h.t. at sikre at en henvendelse
ikke skal gå i glemmebogen, har vi lavet en 1ille kupon, som
du bedes benytte, hvis du ønsker dit kattehold godkendt.

Kuponen indsendes til Ole Klivageq Rugårdsvej 898,
5471 Søndersø.

Undertegnede ønsker snarest at få mit kattehold
godkendt:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Er du ked af at klippe i bladet er du velkommen til at foto-
kopiere kuponen.

Meddelelse
Efter 1. oktober 1990 er det igen tilladt at begrave sine døde
kæledyr i baghaven, hvilket ellers har været forbudt med
undtagelse af de tilfælde hvor man på forhånd har indhen-
tet tilladelse i Veterinærdirektoratet.

Tilladelsen skyldes, at Veterinærdirektoratet nu kom-
mer med en ny bekendtgørelse om destruktion, hvori der
bl.a. står:

§1 stk. 3: Undtaget er endvidere enkelte selvdøde eller af-
livede mindre selskabsdy4 f.eks. hundg katte og fugle, når
sådanne nedgraves. Nedgravning må ikke finde sted nær-
mere drikkevandsbrønde eller -boringer end 50 m, jf. Mi-
ljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 16. december
1982.

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

Silver Klubben
Ruth Brynnum,
Søndervangen 60, 3460 Birkerød.

DAC
Margit Hærslev,
Lærkevej 6, 3550 Slangerup.

Colourpointen
Winnie Andersen,
Østergade 29, Ganløsg 3660 Stenløse.

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

Europe?.Klubben
Susanne Jensen,
Rebbølsvej 42, 6392 Bolderslev.

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

Specialklu bben for Siamopdrættere
Margit Thomsen,
Skovvejen 13B, 4050 Skibby.

swo
Mogens Østerby,
Klingeskov 13, 5450 Otterup.

SASO
Marianne Roth,
Skrænten 41, 5270 Odense N.

Sokoke Klubben,
Gloria Møldrup
Karsebjergvej l0l, 5491 Blommenslyst.

Russian Blue Klubben,
Ann Lis Lund,
Mosebakken 15,24OO København NV.

BB-Klubben,
Birgit Nehammer,
Granstuevej 28, 2840 Holte.

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

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

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

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

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

Love 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 love, 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 passivg kun medlem af SPK med ret til
deltagelse i hovedklubbernes aktiviteter, dog med und-
tagelse af stamtavleudstedelse, 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 generalforsamling, sender FU
sagen direkte til afstemning på FD-plenarforsamling.
Evt. udgifter i forbindelse med møder afholdes af SPK.

6. Øvrige klubmæssige aktivitetel 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
ril FD.

8. Vedrørende regler for hobbyudstillinger:
SPK skal ansØge 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 udølelsg ikke klassificering, og ingen
certifikater. Dette skal tydeligt anføres i >>spiseseddel<<,
program eller katalog.

9. Der skal være dyrlægekontrol på hobbyudstillinger un-
der FELIS DANICA.
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JULEBAGNING

Har vi nu det hele med?

Det burde være hyggeligt
at udstille...!
-'orslag:
. I-[usk, det drejer sig om en katteudstilling - og ikke ver-

dens undergang.
i Husk, at udstille din kat - og ikke dit eget dårlige humør.
-r, I:iusk dine rappe replikker kan såre andres følelser.

- Husk at hovmod står for fald.
:. 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 ikke, at man ikke kan have en negativ holdning
-i en kat, en dommer eiler en person. Bare pas på, hvordan
g 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 vinderfen.
2. Tab og vind med samme sind. (Det lyder måske dumt,

men man kommer til at sove godt om natten).

3. Slap all Lad et barn a'e »mis«, dommeren vil alligevel
ugle pelsen. Hvis du er bange for, at »mis« skal kradse
barnet, så burde >>mis« slet ikke deltage.

1. Hjælp den n1-e udstiller tilrette. Prør'at tænke på din
lørste udstilling.

5. Brug almindeli_se fornult og \'ær rationel. Udstillinger
er ikke stedet til at ollentliggøre sit darlige humør. Din
utilfredshed er skadelig for kattene, for sporten og er
med til at latterliggøre dig selv. Fø1er du trang til at råbg
skrige, sparke eiler lignende, så gør det i enrum.

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

Vær venlig og positiv. Vis din kat så godt tlu kan, og mor
dig godt. >>Det er jo kun en katteudstilling«.
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MEDLEMSKONKURRENGE

Konkurrence r
Vind 1000 kr.
.YRAK sætter en "tusse" på højkant i en lille konkurrence, der i al sin
::telhed går ud på at melde familie, venner, bekendte og killingekøbere ind i
. ).RAK.

\år du melder familimedlemmer ind, skriver du på girokortet, hvem der er
::vedmedlem og under familimedlemmer skriver du navnene på de med-
:mmer, son du melder ind.
?:isen for familiemedlemmer er 15 kr. resten af året.

f'rr du melder venner, bekendte og killingekøbere ind i JYRAK, skriver du
r:res navne på giroindbetalingskorlet. Her er prisen 75 Kr. resten af året for
-:1. husstanden, og de nye medlemmer modtager herefter JYRAK's med-
:nsblad Hvæssebrættet.

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

.llle kan deløge bortset fra Jyrak's bestyrelse og deres familie.

i{cnkurrencen løber indtil 31.12.1990, så det er med at komme i gang. For
:rert nyt medlem, du indmelder, får du et lod - derfor jo. flere nye med-
:mmer, des større chance for at vinde.

):n heldige vinder af 1000 gode danske kroner udtrækkes på JYRAK's
' : rårsudstilling.

Vindere i
medlemskonkurrencen
På vor internationale racekaueudstilling i Esbjerg den24.
og 25. november foretog klubben den første udtrækning i
forbindelse med medlemskonkurrencen.

Præmien var en tur for 2 personer til England, og den
heldige vinder blev:

INGRID MØLDRUP
Da §sen er for 2 personer, skulle der en chance for, at
klubbens hårdt arbejdende burudvalgsformand

KNUD KRONVANG
også er på passagerlisten til England.

Vi siger hjertelig til lykke, og takker samtidig for jeres ar-
bejdsindsats. FL

Familien Thomsen i TVingstrup v/Hovedgård, fandt en
gang sidste år en syg rågeungg da de var ude at lufte deres
hund.

Rågeungen kom naturligvis med hjem, og efter kærlig
pleje kom fuglen til kræfter og fik plads i familien.

Ikke nok med, at rågen kunnejage hunden ind i sit hun-
dehus, men den var også med ude på de daglige traveture
med hunden, hvor rågen sad på skulderen og hyggede sig.

Det var naturligvis ikke hensigten at holde fuglen i fan-
genskab, nej, den nød det frie liv i haven og nærmeste om-
egn.

Men så en dag kaldte naturens kræfter, og rågen be-
gyndte at tage på »langtur«, men den vendte altid tilbage,
for at spisg og sådan gik en tid indtil den endelig rejste.

Man kan da lige spise et bær, medens man sidder »pd reden«.
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VERDENS.
UDSTILLING

iINNSBRUCK
9.110. marts 1991

Foreløbig dommerliste:
Fru Anciau, hr. Filler, fru Håmålainen, fru Kuipers, hr. Kuipers,
fru Nissen, fru Sattler, hr. Scholer, fru Uddin, fru Waller.

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

UNGDYR/KILLING: BIO, nominering
eller
3xEx.1.

VOKSNE: BlO, nominering samt alle
med titel lnt. Ch. eller højere titel.

KASTRATER: BlO, nominering samt alle
med titel Int. PR. eller højere titel.

De nødvendige certif icater skal medfølge ved tilmeldingen.
Ved udenlandske deltagere godkender de respektive klubber,
at dyrene har opnået de nødvendige kvalifikationer.

Alle katte, der vinder Best in Show, får titlen Verdensvinder 1991.
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JANUAR I99I
t2/13 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 (Bocoulouren)
26/27 BadDrirkheim D

Bordeaux F
Madrid E

FEBRUAR 1991
02103 Genåve 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/ JYRAK'sgeneralforsam-
ling afholdes i Århus kl.
13.00.

23/24 Neumiinster D
Arbon CH
Ikke fastlagt F

24/ Plenarforsamling

MARTS I99I
02103 Herlev

Zwolle
Strassbourg
Valencia
Bergen
Helsinki

09/ Elverum
09110 Luxembourg

Innsbruck

DK (Darak)
(2 x 1 dag)

NL
F
E
N

SF
N
L
A

(Verdens udstilling)
Pavia I

Udsffingskalender:
16117 Kolding DK (Perseren)

(2 x 1 dag)

23/24

Ikke fastlagt
Rosenheim
Praha
Ikke fastlagt
Oslo
Ikke fastlagt
Kriens
Måntsålå
Menton
Genk
Oslo
Orebro

NL
D

CSSR
F
N
I

CH
SF

F
B
N
S

24/
30/31

APRIL 199I
0l/ EindhovenNl(Mundikat)
06/07 Ikke fastlagt NL (Felikat)

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

l3l14 Sion CH
Ikke fastlagt S

Egersund N
Chartres F
Tirrku SF

20/ Ikke fastlagt GB
Sundsvall S

20/21 Bochum D
Hradec Kralove CS
Kongsberg N
Lodi I
Ikke fastlagt F

27 /28 Simrishamn S

Ikke fastlagt F
Skara S

Bergen N
Albenga I
Moskva USSR
Luxemburg L

MAJ I99I
04105 Ikke fastlagt S

Skedsmo N
Sarreguesmines F
Helsinki SF

lll12 Novara I
Freiburg Breisgau D
Ikke fastlagt S

Huizen NL
Tiondheim N
Wien A
Fredericia DK (FD)

18/19 Ikke fastlagt F
Estoril P
Ikke fastlagt A
Stavanger N
Pinorolo I

JUNI I99I
0l/ Il<ke fastlagt SF
0ll02 Alesund N

Monza I
Axvarella Tlavbane S

Portoroz YO
02/ Arol B
08/09 Kristianssand N

Belluno I
Ikke fastlagt F

15116 Oslo N
Pont a Mousson F
Ikke fastlagt I
Nykøping S

Arnhem NL
Tampere SF

22/23 Wuppertal D
Haugessund N
Ikke fastlagt F
Casale Monferrato I
Leningrad USSR

29/30 Bod,e N
Ikke fastlagt F

JULI 1990
06/07 Andorre F

Ikke fastlagt S

Arendal/Grimstad N
l3l14 Tionheim N
14/ Hamm D
20/21 AlegåLrd/Kongsparken N

Ikke fastlagt F
Stockholm S

GOD SOMMERFERIE!!

********

BEM,ZfRK:
Der kan ske ændringer i oven-
nævnte udstillingskalender (især
de tyske og hollandske udstillin-
ger).

********
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JYDSI( RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

SI(IUE,HALIERNE
6,-7. APRII I99l

t1 t'

Åbent for udstillere:

Lør:dag
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag

kr. 07.oo - 18.00
kt. 07.oo - 17.o0
kr. 07.oo - 9.oo

Åbent for publikum:
Lørdag
Søndag

kt. 10.00 - 18.o0
kt. 10.00 - 17.00

Bemærk venligst:
Alle katte skal være i deres bure senest kl. O9.OO.
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TILMELDING:

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
fredag, den 1. marts 1991

Husk trankeret svarkuvert!

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).

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

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

Ove n ståe n d e u d sti I I i n g sg eby r s kal i n d b etal e s ti I
RAK's postgirokonto 5 06 85 09 til

Elena Neumann,
Fyrparken 364, 6710 Esbierg V

samtidig med tilmeldingen.

DOMMERLISTE: HJÆLPERE:
Alle er meget velkomne til at give et nap rned OåOe tør,

under og efter udstillingen.

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

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

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

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

UDSTILLINGSGEBYR:

JYRAK's udstilling den 6.-7. april 1991

Foreløbig dommerliste:
H. G. Scholer (B) All round
H. Jensen (S) (LH)
P. Borch (DK) KH - Siam/OKH
H. v. Winsen (NL) KH - LH - Siam/OKH
E. Anderson (S) LH - KH - Siam/OKH

Praktiske oplysn i nger:
Stamtavle, kryptochidattest for hankatte over 10 måneder samt
gyldig vaccinationsattest skal fremvises ved indcheck. Vacci-
nation mod kattesyge skal være foretaget mindst 14 dage og
hø1est 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 7.-1.-'1991 kan ikke udstil-
les.

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

Medbring: Burgardiner, tæppe, vandskå|, grusbakke, foder
samt ikke mindst GODT HUMØ8. Grus udleveres på udstillin-
gen.

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

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

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

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

Uel mødt i Skiue-Hallerne!
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U
JYDSK ^

U
RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIcT pA tuasxrrue
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

den 't9

KATALOG NR

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Aben (over 10 måneder)
Kastrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Kiiling (3-6 måneder)
Novice (over 6 måneder)
H uskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 år)
Pensionist (over '1 0 år)
Kuldklasse (3-4 måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker inf ormationsfolder
til nye udsti!lare

Kattens navn:

Født

Race Stambogsnummer:

Farve:

'at'. Opdr. nr.

Uor: Opdr. nr.

: )dræller

Telefon

Klub:

H

'1,

2,
e

4.
5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12,

IJ,

14.

15.

16.

17.
18.

19.
-_5!il, By

I .rtal tidl,
: erlif ikater

lato:

cAc
CAP

CACIB:
CAPIB:

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

Sted: Dommer:

iesten kan løres på bagsiden).

l-sres ibur med: Opdr. nr.:

, rdertegnede erklærer hermed at have sat mig ind igældende udstillingsregler og erklærer samtidig på lro og love, at katlen ved lilst€d€væralsen på udstil-
-gen ikke overlrædet de til €nhver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrøronde katte, der er eller har værel inficoret al eller udsat lor

r..ritsomm6 sygdomme.

den 19

UDFYTDES AF TIffiEtDEREiII

(egenh6ndig underskritl)

UDFYTDES AT TIIMELIIERE]II UDTVIDES AT TIIMETDERETII

Det bekræftes herved, at

(kail€ns nevn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udfyldøs med navn og adresse I

Denne sedde' n*'0" 
i,',!#,11"'",i::;:i::nii;:;:,:l:,'i,"l1!?i,i;!i.t 

den er torsvnet med

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

den 19
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IMPOBT IEXPORT

IMPORT FRA NORGE:
>>Givenchy<< af Karitzy (»Vincent«)
Blåmasket balineser.
Mor: Int. Ch. Pandai Morvenna, 13 BA Tb Chp.
Far: Vivelkattens Toady, 13 BA BP.
Opdrætter: Solbjørg Karlsen, Norge
Ejer: Dorte Hagen, Danmark.

EXPORT:
Sofie's lbrtie Teresa, 13 c STP.
Tortiemasket Hellig Birma.
Far: Byron de Grand Lahou, 13.c SP.
Mor: Pr. Anghagen's Ursula, 13 c Tb STP.
Opdr.: H. Sofie og Flemming Sneum.
Ejer: Ursula Schwand, D.

Sofie's Tiny Tiger, 13 c Tb SP.
Bruntabbymasket Hellig Birma.
Far: Byron de Grand Lahou, 13 c SP.
Mor: Pr. Anhgahen's Ursula, 13 c Tb STP.
Opdr.: H. Sofie og Flemming Sneum.
Ejer: Daniela og Bernhard Julius, CH.

Sofie's Tortie Tabby Tatjana, 13 c Tb STP.
Tortie Thbby Masket Hellig Birma.
Far: Byron de Grand Lahou, 13 c SP.
Mor: Pr. Anghagen's Ursula, 13 c Tb STP.
Opdr.: H. Sofie og Flemming Sneum.
Ejer: Gabriela Kamber, CH.
36

IMPORT
Palmira Jane 13 c BP og Pierro Pepone, 13 c SP
Far: Gr. Ist. Ch. Dexter of Quint's Cousin, 13 c LP
Mor: Eur. Ch. Sofie's Lovely Minnig 13 c SP.
Opdr.: Giovanna Digovig L
Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum.

EXPORT:
Mr.- Dolleris Mistersen Sneum, DK, 13 c BP.
Blåmasket Hellig Birma.
Far: Ch. Arluvartha's Candy, 13 c BP.
Mor: Sofids O'Lady Duchess, 13 c SP.
Opdr.: Dorte Sneum og Allan Kloster.
Ejer: M. og T. Stucki-Rohrbach.

EXPORT
Sofie's Charley, 13 c SP.
Brunmasket Hellig Birma.
Far: Byron de Grand Lahov 13 c SP.
Mor: Eyschia Du Kismayov, 13 c SP.
Opdr.: H. Sofie og Flemming Sneum.
Ejer: Linda Schroder, D.

Sofies Radjah, 13 c SP
Brunmasket Hellig Birma.
Far: Byron de Grand Lahov, 13 c SP.
Mor: Eyschia Du Kismayov, 13 c SP.
Opdr.: H. Sofie og Flemming Sneum
Ejer: Maja Saladin, CH.
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IMPORT IEXPOHT

EXPORT:
Sofie's Chandra-Mohan, 13 c SP.
Far: Byron de Grand Lahou, 13 c SP.
Mor: Thalia von Achor, 13 c SP.
Opdr.: H. Sofie og Flemming Sneum.
Ejer: Rtidiger Boch, D.

Sofie's Selma, 13 c SP.
Far: Byron de Grand Lahou, 13 c SP
Mor: Thalia von Achor, 13 c SP.
Opdr.: H. Sofie og Flemming Sneum.
Ejer: Astrid Jåger, D.

Sofie s Sirius, 13 c SP.
Brunmasket Hellig Birma.
Far: Byron de Grand Lahou, 13 c SP.
Mor: Thalia von Acho4 13 c SP.
Opdr.: H. Sofie og Flemming Sneum.
Ejer: Hans-Jiirgen og Kirsten Beer, D"

EXPORT
Sofie's Qualifier Perelli 13 c SP
Brunmasket Hellig Birma.
Far: Byron de Grand Lahou, 13 c SF.
Mor: Eur. Ch. Eryavarthds Mara, 13 c SP.
Opdr.: H. Sofie og Flemming Sneum.
Ejer: Edith l{ausner, A.

EXPORT TIL SCHWEIZ:
Pelle af Ølsted 32 SP
Far: Int. Ch. Hieron,vmus Bobb.g 24.
Mor: Ch. Nefer af Ølsted, 29 Ch Tb sp.
Opdrætter: Helle Møller-Madsen.
Ejer: Ruth Rtittimann.

EXPORT TIL FINLAND:
DK - Micheyl's teddyBEAR, 13BATbBP.
Balineser - Bluetabbypoint.
Far: GIC D - Moonstreet's Tbbby Boy, I3BAIbBP
Mor: IC DK - Seraya's Chanel', I3BASP
Opd: Micheyl og Peter Vinther.
Ny ejer: Anja Såren, Finland.
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Årets
kat i
JYRAK
1990

Vil du deltage i konkurrencen om ÅRETS KAI I JYRAK,
skal følgende være opfyldt:
1. - Kattens ejer skal være registreret som JYRAK-medlem

i hele 1990.
2. - Kaltenskal have stamtavle eller registerkort udstedt af

Felis Danica.
3. - Katten skal have deltaget i mindst 5 FlFE-udstillinger,

d.v.s. mindst 5 bedømmelser medsendes.

Bedste Voksen-titel får I tillægspoint for hver besejret kat
i Best of Best konkurrencen.

Beregning af placeringerne sker ved sammentælling af
pointøllene, hvorefter disse divideres med antal udstillin-
ger.

Ved evt. stemmelighed trækkes der lod om den endelige
placering.

DERPRÆMIERES:
5 hanner,
5 hunner, og
5 kastrater.

De vindende katte præmieres på JYR\I.,'i
HVORNAR OG HYORHENNE???

For at deltage i konkurrencen udfyldes skemae:

bjerg V.
Sidste frist for indsendelse - l. februar 1991

POINTSKALA:
Bedste voksen
Bedste voksen modsat køn, killing. . .

Bedste kastrat hanlhun
Nominering
CACE, CAPE, BIO...
CAGCIB, CAGPIB ...
CACIB, CAPIB, ÆP-EURO klasse...
CAC, CAR EX. I - cer. Gr. klasse . ..
EX. I ungdyr, EX. I + cer. INT. klasse
EX. I + cer. CH/PR klasse.
Exøvrige.....
MG ..
God, Tg, disk, bortvist.

20 point
19 point
18 point
16 point
l5 point
14 point
13 point

...12point

...11 point

...lOpoint
9 point
5 point
0 point

o

Kattens Navn:

Født: Opdrætsnummer:

ARETS KATTE I JYRAK
Race:

Køn:

Ejer:

Adresse:

Underskrift:

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at kopiere kuponen.
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Ghampiongalleriet

Ghamoionoalleriet
Jnsker du' din kaii udstillingsresul-
3ter og titel offentliggjort i bladet,

'sal du udfylde kuponen og ved-
--gge et foto af katten.
3egge dele lægges i en kuvert og sen-
::s tiL Hvæssebrættet

Redaktionen
Rådhusgade 52
8700 Odder

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

GIC D - Moonstreet's
Tabby Boy
Født 6.-3.-89
Farve: Balin., bluetabbypoint, I3BATbBP
Opd.: Jutta Senkbeil, §skland
Ejer: Micheyl og Peter Vinther

STED. DAIT) RESUITAT
Kauniu-Verl., 22.
Jyllinge 12. aug.
Timmendorf, 18.

juli 90
90....
aug. 90

Kerteminde, l. sept.90
Haganau, 8. sept. 90 .

Huizen, 23. sept. 90. .

CAGCIB, BIO, Nombis
CAGCIB
CAGCIE Nombis
CAGCIB
CAGCIB, Nombis
CAGCIB. Nomb,. It.Ch

Pr. Bitsjkova af Grænselandet
Født 4.-1.-86
Farve: Russian Blue l6a
Opd.: Jonna Markvart Paulsen
Ejer: Kirsten Kaae

STED. DATO RESULTAT
10.-ll. sept. 88 CAP, nom.

CAPRanders, 31./3.-1./4. 90 .

Kerteminde, l.-2. sept. 90 CAP, nom., Premier

Gr. Int. Pr.
Golden Butterfly of Greystoke:.'lt: l.-4.-87
:.:re: 8GSD
:f,.: Ann og Lars Friis

: :r: Annemarie og Per Loft
STED. DATO RESULTAT

- : ::ebrq 16. april 89. . . .

, : l.-3. sept. 89 ... . . . .

: -'::rona, 2l-22. okr.89. .

- :-.'rurg, 24.-25. marts90
) .' ::rs,3l./3.-1./4. %) . . .

, :nindg l.-2. sept.90 .

CAGPIB/NOM.
CAGPIB/NOM.
CACPIB/NOM.
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB, Gr. Int. Pr.

'r, Ch. Rossi de La Val
_' 27.-6.-89

, :: Colourpoint, lillamasket, 13 b LP
' - : Inge Lise Laursen
,- Finn Laursen

.TED -
.r.noy90.....
:-. noY 90 ....

- :-1.-25. nov 90

CACIB
CACIB
CACIB Int. Ch.

,i.

1,. L

Kupon til Championgalleriet

Kattens navn:

Født, den:

Race, farve og opdr. nr.:

Ejer:

STED - DATO OPNÅET RESUIJTAI

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side. 39
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Ch. Ofelia Hesseldal
Fødu 30.-6.-87
Farve: Russian Blug l6a
Opd.: Kirsten Kaae
Ejer: Kirsten Kaae

STED. DAIO RESULTAT

10.-ll. sept. 88 CAC, BIO
CAC, BIO
CAC, Champion

7. jan. 90
Keneminde, l.-2. sept. 90

Int. Pr. Hovsa af Langbakken
Født: 15.-11.-87
Farve: Siam, seal point, 24
Opd.: Unni Langbach
Ejer: Unni Langbach

STED. DAIO RESUIJTAT

Svendborg, 13.-14. maj 89
Valby, 3.-4. juni 89 ..... .

Hannover, 21.-22. okt. 89

CAPIB, BIq BIS
CAPIB
CAPIB, BIO

Int. Pr. Merlions
Antonio In Bello, »Fjante«
Født:
Farve:
opd.:
Ejer: Dorte Hagen, Rønde

STED. DAllO RESULTAT

Odensg 22. april 90 . . . .

Timmendori 18. aug. 90
Kerteminde, l. febr 90
Haguenau, 8.-9. sept. 90
Wernigerodg 29. sept. 90
Sorø, 30. sept. 90 ......

CAP
CAP
CAP
CAPIB
CAPIB
CAPIB, Int. Ch.

Eur. Ch. Matrioschka
Dombands
Fødr 19.-4.-85
Farve: Russian blug l6a 4049
Opd.: Birte V. Petersen
Ejer: Niel Fogh

STED. DAIT) RESI]ITAT
6. sept. 87 CACE, BIO

CACE, BIO
CACE
CACE
CACE, BIO, nom.
CACE
CACE
CACE, BIO Eur Ch.

Hillerød, 27. sept. 87
Brøndby, 7. febr. 88 .

Kruså, 5. marts 88 . .

Hørsholm, 5. nov 88
Brøndby,5. febr. 89 .

Herlev, 5. marts 88. .

Holland, 7. maj 89. .

Pr. Maydan Shah's Irestabout
Fødr 15.-1.-89
Farve: Perser 5 Creme
Opd.: Laila Bjerrum
Ejer: Andreasen

STED. DAI]O RESULTAT

JyUinge, 90 ...
Kertemindg 90
Sorø,90......

CAP, BOB I
CAP, BIS
CAP, BOX, Pr.

Int. Ch. Fnugge Fashions
Exotic Estrelle
FødI 3.-6.-89
Farve: Exotic shorthair, l2EXa cr
Opd.: Iæne Jørgensen
Ejer: Finn og Dorte Madsen

STED. DAI() RESUI,'TAT

Odensg 22. april 90.....
Emden, 19.-20. maj 90. . .

Beverwijk, 13. maj 90 . . ,

Timmendorf, 18. aug.90
Kerteminde, l.-2. sept. 90
Huizen, 23. sept. 90 . . . .

CAC
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Ch.

Gr. Int. Ch. Izmir
af Langbakken
FØdI 20.-7,-88
Farve: Okh., Lavendel, 29c
Opd.: Unni Langbach
Ejer: Unni Langbach

RESULTATSTED - DATIO

25.-26. nov.89

Odense, 22. april 90.....
Munchen, 28.-29. april 90
Jyllinge 12. aug. 90.....
Hagenau, 9. sept. 90 ....

CAGCIB, BIO, B.o.B.
CAGCIB, BIO, BIS
CAGCIB, BIO, Nombis
CAGCIB, Nombis
CAGCIB
CAGCIB, Box, Gr.lt.Ch

10. dec. 89

Ch. Akdamar Binbasi
Fødr 18.-9.-89
Farve: §rkisk van rød,/hvid, 13 D
Opd.: Joyce Johnson, England
Ejer: Kurt Froken

RESULTATSTED. DAIO
CAC
CAC
CAC, Champion

Timmendorf 18. aug. 90
Kertemindg l. sept.90 .

Wernigerodg 29. sept. 90

Int. Ch. S*Wailet's Athos
FødI 18.-12.-87
Farve: Tyrkisk van rød,/hvid l3d
Opd.: Wailett Brynning, Sverige
Ejer: Kurt Froken

CACIB, Int. Champion

RtrSUIIATSTED - DATO

CAC
CAC
CAC, Champion
CACIB
CACIB

Lund, 29.-30. okt. 88 ...
Goteborg 5.-6. aug. 89 . .

Arhus,7. jan.90 .... ..
Randers, 31./3.-1./4. 90 .

Timmerdorf, 18. aug. 90
Glostrup,4. nov.90 ...



['h. Nefer af Ølsted
',rdt: 3.-9.-88
::.rve: Orientålsk korthår, 29 Chlbsp

:d.: Helle Møller Madsen
:r: Helle Møller Madsen

STED. DAIO RESULTAT

{benrå, 10. dec. 89 .. ..
-'tUinge 12. aug. 90 . . . .

(øbenhavn, 16. sept. 90

iinge, 12. aug. 90 . . . .

::emittde, 1.-2. sept. 90
.rzen, 23. sept. 90 . . . .

I h. Valery Van Moustache
'.- dt:

'.,rve: Hellig Birma, l3cSP
,'. d.:

: er: H. Sofie og Flemming Sneum

STED . DATO RESULTAT

CAC
CAC
CAC, Champion

CAC
CAC
CAC, BIO, nombis Ch.

Pr. Anghagens Ursula
Født:
Farve: Hellig Birma
Opd.: I Sverige
Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

STED. DANO RDSULTAT

Jyllinge 12. aug.90... .

Kerteminde, 1.-2. sept. 90
Sorø, 20. sept.90 ......

CAP, Nombis
CAP
CAP, Premier

§t,. .t .,, .

Int Ch. Isis of Quint's Cousin
Født:
Farve: Hellig Birm4 l3cLP
Opd.: R Neve
Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

STED. D{TO RESL'LT\T
Svendborg, 1-r.-li :: r-
Køln. 10. mar S!
Valb1.3.-1. junr !:
\\'urzburg, :: :l -- :'
Kerteminda l.I :::: -
Huizen. 1,1. rep: *

i r.- BlC. L::
5
l

Ir

t',
Ch. Josephine de La Yal
Født: 14.-12.-89
Farve: Colourpoint, lillamasket, l3bLP
Opd.: Inge Lise Laursen
Ejer: Jannie Lykke Lausen

STED - DAI[) RESUITAT
Berlin. 18. nov. 90 ... .

Berlin,21. nov. $ ... .

Esbjerg, 2.1. 25. nov. 90

CAC
CAC
CAC, Champion

Bliv rnedlem af
JYRAK!

JYDSK

L{v
u

RACEKATTE KLUB

r g0'ernes katteklub!,r;w

- Siden hun vondt den l. præmie, har
nun ikke bestilt andet end at ligge og
tpejle sig i sin pokal, dyrlæge Olsen.
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UDSTILUNGSRESUTIATER
UDIAND:

Ny rubrik
Flere og flere medlemmer tager til udlandet med deres kat-
tg 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: Huizen - 23. september 90

Kattens navn: Pernille af Ølsted - 29 STb sp

Resultat: BIS - ungdyr 6-10 mdr.

Ejer: Helle Møller Madsen

Sted/dato: Luxemburg - 5. august 90

Kattens navn: Charmos af Taperije

Resultat: EXI, CAC

Ejer: Elsa Knakkergård + A. Rasmussen

sted,/dato: Barcelona - 13.-14. oktober 90

Kattens navn: lnt. Ch. Chanoucco v/Brettachtal

Resultat: CAGCIB, BIq NOM

Ejer: Annemarie og Per Toft

Sted,/dato: Luxemburg - 5. august 90

Kattens navn: Int. Ch. Arliana af Narnia - l3MC B sortsmoke

Resultat: CAGCIB

Ejer: Georg Jeppesen, Højslev

Sted/dato: Berlin - 18 november 90

Kattens navn: Josephine de La Val

Resultat: CAC

Ejer: Jannie Lykke Laursen

Sted/dato: Timmendorfer Strand - 18. august 90

Kattens navn: Ch. S*Wailewt's Athos - 13 D

Resultat: CACIB

Ejer: Kurt Froken

Sted/dato: Huizen - 23. september 90

Kattens navn: Nefer af Ølsted - 29Chfb sp

Resultat: CACIB

Ejer: Helle Møller Madsen

Sted/dato: Luxemburg - 5. august 90

Kattens narm: Pr. Løvehulens Prysille - 13MCA sølvtigret

Resultat: BIS

Ejer: Georg Jeppesen, Højslev

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

Kattens navn: Akdamar Binbasi - l3D

Resultat:

Ejer: Kurt Froken

U DSTITTINGSRESUTTATER UDLAN D:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

42
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Sted/dato: Barcelona - 13.- 14. oktober 90

Kattens navn: Gr. Int. Pr. Golden Butterfly of Greystoke

Resultat: CAPE/NOM + Bedste kastrat

Ejer: Annemarie og Per Loft

Det burde Yære hyggeligt
at udstille..!

Kotteejer: Vis hensyn!
- også for kottens 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.

Forslag:
l. Husk, det drejer sig om en katteudstilling - og ikke ver-

dens undergang.

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

3. Husk dine rappe replikker kan såre andres følelser.

4. Husk at hovmod står for fald.

5. 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
til en kat, en dommer eller en person. Bare pas på, hvordan
og til hvem, du udtrykker det.

Et gammelt ordsprog siger: »Hvad der er en mands ra-
gelse - kan \'ære en andens skat«.

Prøv om noget af dette kan bruges:
1 . L1'kønsk vinderen.

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

3. Slap afl Lad et barn a'e »mis«, dommeren vil alligevel
ugle peisen. 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 råbg
skrigq sparke eller lignendg 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 og positiv. Vis din kat så godt du kan, og mor
dig godt. »>Det er jo kun en katteudstilling!<<.

t
t
I

,

)
2

Sred/dato: Wernigerode - 29. september 90

Kattens navn: Akdamar Binbasi - 13 D

Resultat: CAC

Ejer: Kurt Froken

sted,/dato: Berlin - 21. november 90

Kattens navn: Rossi de La Val

Resultat: CACIB

Ejer: Finn Laursen

Sted./dato: Berlin - 21. november 90

Kattens navn: Josephine de La Val

Resultat: CAC

Ejer: Jannie Lykke Laursen

Sted/dato: Berlin - 18. november 90

Kattens navn: Rossi de La Val

Resultat: CACIB

Ejer: Finn Laursen
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Nil
su liv på

Hill's Science Diet@ er et afbalanceret fuld-
foder, der indeholder alt det, din kat har brug
for i det daglige for at leve sundt og ernærings-
rigtigt.
Science Diet til katte omfatter 2 special-
produkter - Feline Growth og Feline
Maintenance.

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

)

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 af den værdifulde og
videnskabeligt udviklede næringsbalance i
Science Diet, skal Feline Growth og Feline
Maintenance ikke suppleres med andet foder,
vitaminer eller mineraler. En skål frisk vand
er nok

zretterma,

HinS

SCIENCE DIET
Dyrlægens egen Fuldkost

.11
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Studiekredsledere:
Sønderjylland:
Elisabeth Stangg
Sdr. Vildstrup Bygade 14, 1. tv.
6100 Haderslev.
Ttf . 74 58 28 01.

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

Randers:
Henriette Kastrup,
Jernbanegade 18,

8900 Randers.
Tlf. 86 40 2197.

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

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

Fyn:
Poul E. Christiansen,
Middelfartvej 260,
5200 Odense V.
Tlf. 66 t6 85 81.

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

Silkeborg:
Klaus Donneborg,
Gl. Hammelvej 31, Voldby,
8450 Hammel.
TIf. 86 96 s0 96.

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

AKTIYITETSPLAN
FOR STUDIEKREDS VEST
Lørdrg, den 26. januar 1991:
Genetik ved Keld Mathiasen.

Vi vil prøve at snuse til genetikkens mysterier i det små.
Det er jo ved denne tid, at man skal til at tænke på årets kil-
linger.

Mødested: Glistrupsvej 17, 6800 Varde. Mødetid: Kl.
14,00.

Lørdrg, den 16. februar 1991:
Kattefødsler, killingepleje, killingefodring.

Mødested: Lone Rasmussen, Bryggen 13, Bork Havn,
6893 Hemmet. Lone har til den tid killinger i den sjove al-
der, så der er et godt belæg for vores mødetema. Mødetid:
Kl. 14,00.

Lørdag, den 23. marts 1991:
Smitsomme sygdomme. Dyrlæge Brix-Christensen fra
Varde Dyrehospital vil fortælle om de mere alvorlige katte-
sygdomme. Et foredrag alle katteejerebør høre.

Mødested: Rita og J. Elling, Solbakken 8, 6800 Varde,
Mødetid: Kl. 14,00.

Lørdag, den 20. april 1991:
Pelspleje. Hygiejne i »hygge-katte-hold« og i katterier med
egen avlshan.
Mødested: Jeanette Larsen, Søparken 38, 6800 Varde. Mø-
detid: Kl. 14,00.

Jeg håber, at der i l99l vil blive lige så god opbakning om
studiekredsen, som der har været i 1990. Jeg vil meget ge-

rne høre fra medlemmerng om der skulle være nogle speci-
elle emner I gerne vil havg at vi tager op, så vil jegprøve at
arrangere det.
God jul og godt nytår til alle kattevennerne ønsker

Vivian Elling Nielsen
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STUDIEKREDS ÅnffUS - Program 1991
Ja, så er programmet for 1991 fastlagt. Der kan ske meget
på et halvt år, så ændringer kan selvfølgelig forekomme.

Der er dog allerede sket en ændring.
På grund af stor tilslutning omkring møderng har vi be-

sluttet at FLYTTE. Vi må nemlig kun være 20 pers. i vores
nuværende mødelokale (det er svært, kun at snakke som
20, når man er 40), så fremover vil møderne blive holdt på
NORDGARDSSKOLEN, »»Fagbygningen«, indkørsel fra
Jettevej, 8220 Brabrand - Se kortet.

Tidspunktet er dog stadig fra kl. 19.00-ca. 22.00.
Det skal understreges atALLE er VELKOMNE - også ikke
medlemmer, så tag din nabo med.

Medbring selv kaffe/the og kage.
Vi har forkortet »foredragene<< til 1,5-2 timer, så der

bliver mere tid til ganske almindelig »kattehyggesnak«.
Desuden vil vi gerne fortsætte med præsentation af »Af-

tenens kat«. Det aftaler vi fra gang til gang, så giv lyd til un-
dertegnedg hvis du har lyst til at fortælle om lige netop din
mis, og hvorfor det lige blev den.
30/l: »Genetik for begyndere«. Keld Mathisen vil

hjælpe os ind i genetikkens verden. Der vil være
små opgaver al løse og selvfølgelig, mulighed for
spørgsmå1.

27/2: »Hvad gØr man, når man er nybegynder og skal
købe en killing«. Det vil Ingrid Møldrup fortælle
om. Også lidt om fødsel og killinger, da vi nok ald-
rig lærer nok.

27 /3: Hobbyudstillingen vil finde sted i City Vest, da vi
havde stor succes med fremvisning af vores katte
derude Nærmere omtale og særskilt invitation vil
blive sendt senere" MEN - denne aften vil nok sø i
hobbyudstillingens tegn. Vi skal have planlagt og
uddelegeret jobs i den forbindelse. (Gode ideer
modtages MEGET gerne).
Derudover kommer Birgitte Møldrup og/eller
Dorte Madsen og viser pelspleje. De »laver« selv
en, der trænger til at blive pelsplejet lidt.

24/4: Denne aften er »Dyrlægeaften«. Dyrlæge Knud
Steensborg vil fortælle om >lliguvon«, mod lopper.
Fordele og ulemper. Endvidere ringorm, som jo
nok er alles skræk, men er det nu så forfærdeligt!! !

Til sidst, noget alle sikkert er i tvivl om, - »Hvad be-
tyder en positiv FIP test???«

29/5: »Rejseoplevelser<<. Lis Rhymer Friis og Gloria
Møldrup vil fortælle om deres tur til Afrika. Hov-
edformålet var at hente Sokokekattg men der slete

JETTESVEJ
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mange andre ting. Vi skal også se en video fra tu-
ren. Hvis vi får mere tid, vil Gloria fortælle om So-
kokekattene.

Her holder vi ferie

August. Bustur til Gøteborg, for at besøge en kat-
teudstilling. Der vil nok blive mulighed for påstig-
ning hele vejen op til Frederikshavn. Nærmere om-
tale senere.
Valg af studiekredsleder. Det nye program skal
planlægges. Læg hjernen i blød og kom med for-
slag. - Vi tager igen pelspleje, både kort, semi og
langhåret. Dorte Hansen og,/eller Birgitte Møldrup
viser os hvordan og hvorfor.
Hanne Sofie Sneum kommer og fortæller hvordan
alle mulige diverse papirer, i forbindelse med vores
katte skal udfyldes. Desuden vil hun gerne fortælle
om vores egne misser's tilstand. Så, tag din mis med
og få den »bedømt«.
Tilmelding nødvendig, så vi ved, hvor mange mis-
ser, der kommer med deres ejere.
»Udstilling« Kirsten Ulsø og Micheyl Vinther for-
tæller om udstillinger hjemme og især i udlandet.
Hvad kommer man ud for, når man bevæger sig
sydpå. Forskellg fordele og ulemper.
Julehygge og kreativitet. Vi skal hygge os, og så skal
vi se, hvad de forskellige laver af henholdsvis teg-
ning, maling, broderi, papirklipning o.s.v. omkring
vores kære katte. Medbringgløgg, så vi kan komme
i julestemning.

26/6-
3t/7:
7 /8:

25/9:

30/10:

27/fi:

n/12:

la ?'r 2t5 I
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Eventuelle spørgsmål bedes rettet til: Studiekredsleder
Dorte Hagen, Grønningen 8, 8410 Rønde, tlf. 86 36 71 28.

STUDIEKREDS RANDERS
Så kom der gang i Studiekreds Randers.
Det første studiekredsmøde blev afholdt med stor spæn-
ding. Forud for mødet havde der været en avisomtale af ini-
tiativet, samt udsendt invitationer til medlemmerne om at
møde op.

Ikke mindre end 25 personer fandt vej til Kulturhuset i
Randers, til en god aften med foredrag om kattens historie
ved JYRAKs formand Finn Laursen.

Karen Villadsen lavede pelsdemonstration på en dejlig
stor kastrat,/ Perser, og forklarede om, hvordan man ren-
sede ørg øjne, klippede negle, klarede den daglige pelspleje
o.m.a. her i blandt tømte hun kattens toilettaske ud og for-
klarede hvad hun brugte af kammg børster, sakse, karter
o.m.a.

Aftenens måske morsomste runde var den egentlige
præsentationsrundg hvor hver især berettede lidt om sig
selv og om sine kattg ligesom man fortalte om kattenes liv-
retter, der naturligvis var mangeartet. Kødboller og karry-
sovs stod bl.a. på menuen.

Rigtig mange af de fremmødte havde huskat, ligesom
perser og colourpoint var rigt repræsenteret, men der var
også ejere af Norsk Skovkat, Abyssinier, Exotic shorthair
var til stede denne aften.

Studiekredslederen er i gang med at udarbejde forslag tii
program, og man er velkommen til at rette henvendelse til
Henriette med ideer og forslag. Det nye program udsen-
des til medlemmer først i det nye år.
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sTUDTEKREDS Ånuus
Sådan så opslagene ud. Nu skulle vi prøve det. Alt var gået
meget hurtigt. Uden vores kvikke burudvalgsformand og
frug havde vi aldrig klaret og nået det.

Men det gik godt. Dyrlæge Steensborg havde beredvil-
ligt stillet sig til radighed, så vi kunne få tjekket vores mis-
set inden vi satte dem i burene. Så var de klar, til at blive
vist frem. Og de blev vist frem. Mange gange endda.

7 medlemsskaber på 7 timer. Det blev senere til 10. Godt
scoret, synes vi da. Vi havde altså også en MEGET velfun-
gerende information.

En stor tak til Micheyl, der næsten sled sit stemmebånd
op, da hun fortalte om de forskellige racer. Der var 14 racer
repræsenteret. Gåsetorvet ER stort at råbe op. Publikum-
sinteressen var meget stor. Ejeren syntes meget godt om det
hele, så vi var meget velkomne en anden gang, så kunne vi
få hele torvet for os selv.

Bestemt noget, vi vil prøve igen, og det skulle jo ikke
være noget problem da ALLE var meget kvikke og hjæl-
Psomm. 

studiekreds Århus

STUDIEKREDS SILKEBORG
Nyt program er under udarbejdelse og udsendes til med-
lemmerne.

Henvendelse til Klaus Donneborg.

STUDIEKREDS FYN
Nyt program udsendes først i det nye år.
Henvendelse til studiekredsleder Poul E. Christiansen, tlf.
66 16 85 81.

STUDIEKREDS FREDERIKSHAVN
Nyt program under udarbejdelse og udsendes tii medlem-
merne.

Henvendelse til Kis Gammelgaard, tlf. 98 42 05 10,
Norma Hassing, tlf.98 4213 l8 eller 98 48 44 08.

STUDIEKREDS SALLING
2. januar l99l: Juleferie.
6. februar l99l: Finn Laursen fortæller om kattens historie.

Nærmere program udsendes med posten til studiekred-
sens medlemmer
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STUDIEKREDS AALBORG:
P;.rgiErrr tor 1991.

Onsdag. den 16. januar kl. 19,00:
Drrlægeaften. 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 spørgsmå1.

Onsdag, den 20. februar kl. 19,00:
Vestbyens Bibliotek, Dannebrogsgade 43. Konsulent Gre-
the Hansenvil fortælle om de opgavet man som konsulent
kommer ud for.

Tirsdag, den 30. april kl. 19,00:
Vestbyens Bibliotek, Dannebrogsg ade 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
fugleforeninger, som ønsker lidt ekstra kolorit på deres ud-
stillinger. Det drejer sig om følgende:

6. og7. oktober 1990 i Kongerslev. Lørdag kl. l4J8 og
søndag kl. 10-17.

Racedueklubben Limfjorden 9.-10.-ll. november 1990,
Byplanvejens Skole i Gug. Opstilling 9. november kl. 20.
Lørdag åbent 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 på ca. 50 kr./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, tlf. 98 12 04 59

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

Karantæneregler:
1. KATTESYGE OG INFLUENZA
Årlig revaccination giver god beskyttelse og tilrådes 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
foretagel2 gange med 3 måneders mellemrum, kan kattene
betragtes som fri for leukæmi. Findes Elisa-testen positiv
og lFA-testen negativ, er katten ikke smittefarlig, såfremt
yderligere I IEA-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
hunkattg 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 BUGHINDEBET,{NDELSE (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 årevis, 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
., k-rnisk s1'ge 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-
ninger, 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.

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 skældannelse i pletter.

I forbindelse med udstillinger og parringer skal alle til-
fælde af suspekte eksemer testes ved dyrkning 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. Minimus 6 uger efter sygdommens udbrud foretages
en fornyet klinisk undersøgelse af alle kattene i bestanden.
Findes disse uden kliniske symptomer på ringorm, må der
udstilles igen.

Raskmeldingen fra egen dyrlæge skal indsendes til klub-
ben inden karantænen kan ophæves, og den skal omfatte
samtlige katte i bestanden.
Der må i karantæneperioden ikke sælges killinger, tages
katte ind eller sendes ud til parring.

Henik Bastholm, dyrlæge



Iams Deres
gavdensn

Tilbage-
blikpå
kattens

Miacis. Denne spidsmuselignende kød-
æder markerede begyndelsen på en ud-
vikling, der varede en million år, har
frembragt desmerkatte;Denne udvikling-
sproces fortsatte så stedse hurtigere og
førte til Dinictis, en vild jæger, der udvi-
klede sig til den kat, vi kender i dag.

Kattens kostbehov hæ ikte
ændret sig.
Kattens fysik gjorde den til den perfekte
jæger, et talent, den har udnyttet fuldt ud.
Denindtogsågodt '..
somhelesitbvtte, ,

hvilketgavdenenaf- \
stemtkost, derinde-
holdt alle de vigtigste
næringsstoffer, Davi

a

d
a

fjernede katten fra dens naturlige miljo og

giorde den til et husdvr. havde den ikke
længere mulighed for at jage som den

ville. Derfor er det almindelig
sund fornuft at give den den kost
som opfylder dens naturlige be-

hov.

Moderne metodertil at
opfylde ældgamie
behov.

Paul Iams, der er dvre-ernæringsekspert,
beg-vndæ sin søgen efter den ideellehvre-
kost for mere end 40 år srden. Gennem
sine undersøgelser af kattens ernærings-
behov blev han hurtigt klar over, at katten
stadig har det samme fordøjelsessystem
som sin kødædende forfader. Kattens
korte og enkle tarmsystem er ideelt til at

optage kødprodukter. Paul lams tog ud-
gangspunkt i kattens naturlige behov og

udviklede en enestående tørkost, baseret
på kødprodukter, til vore dages kat.

AIt hvad katten harbrug for.
Iams Cat Food giver Deres kat, hvad natu-
ren gav dens forfædre: en komplet kost,
baseret på animalske ingredienser. Iams
Cat Food indeholder animalske proteiner
og fedtstoffer, kulhydrater, vitaminer og

mineralei iet
perfekt afstemt
indblrdes
forhold,lams
Cat Food har et

lalt maqne-

sium-indhold
oe et hojt
indhold af

animalsk ,

ploteln ior at

mindske risikoen for FUS (felin

uiinslndrom), Iams Cat Food indeholder
ingen kunstige farve- eller smagsstoffer
og opfylder de hårdeste kvalitetskrav.

De bliver overbevist, når De
ser resultatet.
Giv Deres kat Iams Cat Food, så ser De

forskellen. Den får mere energi, dens pels

bliverblødere, og den kommer i topform.
Iams Cat Food har en høj næringsværdi,
Derfor kan Deres kat udnytte det mere
effektivt. Den spisermindre, og

afføringen reduceres, så De får færre
problemer med ildelugt fra kattebakken,
Iams Cat Food giver katte alt, hvad de har
brug for. Iams Cat Food fås kun hos
special-forhandlere,

rAms33

Hvis D e ønsker y derligere inf ormation, er

De velkommen til atkontakte:

T. H. Trading . Gammelsøvej 61

4760 Vordingborg. Tlf. 55340077
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Selvom kat-
tens historie går 10 til20 milli-
oner år længere tilbage end
hundens, har hunden og kat-
ten den samme stamfader:
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RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbog

Overgives hunkatteejeren mod betaling af pa

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer:

Opdrætsnummer:

Klub:

Ttf.:

U PARRINGS.ANIVI ELDELS

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

t19 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn

Hankatteejerens adresse:

den I 19

Hankatteejerens underskrift

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Hunkatteejerens navn: Klub:

H a n katteejerens adresse Ttf

den I 19

H unkatteeje rens underskrift

Er du ked af at ktippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

I1

2

3

4

5

6

7

8

Titel:-



KtUB.INFO

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

Inge-Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l, Hestehavq
6400 Sønderborg.
Tlf. 74 42 94 56

Grethe Hansen,
Fyrkil"devej I 12, st.th.
9220 AlborgØ.
Ttf. 98 ts 92 s2

Lis Rhymer Friis,
Bøgebjerg 7,
5471 Søndersø.
Ttf . 64 89 15 03

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
8800 Frederikshavn.
Tlf. 98 42 0s t0

Vivian Elling Nielsen,
Glistrupvej 17,

6800 Varde.
Tlf. 75 22 45 95

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

Lister
jeg på
kattepoter?

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

Som formand for JYRAK skal j.eg derfor opfbrdre medlemmerne i
Århus-omradet og Studiekreds Århus 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, formand

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

Vi kan hermed
præsentere
klubbens nye
informationsfolder,
der indeholder
en række
oplysninger
om klubben og
dens arbejde
Folderen kan
rekvireres ved
bestyrelsen.

FL.

5l
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Ammeformidlingen har igen og igen
bevist, at det virkelig kan lade sig gørg
at redde nødstedte killinger, hvis moder
er død, eller ikke har tilstrækkelig med
mælk, så den selv kan opforstre sine kil-
linger.

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

Kornelparken 146

Grindsted
9310 Vodskov
Tlf. 98 28 63 41.

I Midtjylland kan man henvende sig til:
Inge Lise Laursen
Rådhusgade 52
8300 Odder
Tlf. 86 56 09 69

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.

ILL

STAMNAVN

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

Karen-Marie Petersen
Sønderballevej 24
Genner Strand
6200 Aabenraa
Ttf .74 69 8s 5l
der videresender ansøgningen til
FIFe gennem Felis Danica. Det regi-
strerede stamnavn bliver opdrætte-
rens personlige ejendom og vil ikke
kunne bruges af andre end ens nær-
meste familie i 20 år efter ens død.
Pris for stamnavn er kr. 350,00 incl.
moms + porto, som betales SAMTI-
DIG med indsendelse af ansøgnin-
gen.

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

AKTUELLE PRISEB
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Jyrak's killingeliste

incl. moms.
Stamtavler0- 3mdr.
Stamtavler3- 6mdr...
Stamtavler6-12mdr...
Stamtavlekopi 1) .. .....
Ombytningsstamtavle. . .

Ændring af han/hun . . .

Adm.farveændring....
Alle rettelser (ejers skyld)
Tiansfer
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 . .

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

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

Inge Lise Laursen,
Rådhusgade 52
8300 Odder
TIf. 86 s6 09 69

Giro 8 73 77 03.

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

Tilmeldingsfrist: 25, i måneden.

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM...

EKSPEDITIONSBEGYR:
Med virkning fra 1. juni 1990 pålægges
et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00, samt
portotakst. UANSET FORUDBETA-
LING!

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

13 - 24 stamtavler .

over 24 stamtavler
Opkrævningsgebyr

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

350,00
350,00

50,00

4,75
8,25

14,00
19,00
14,00Stambogssekretariat

JYRAK'S
sta m b ogssekretariat
er opdelt således:

Langhår:
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

U

U
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STAMTAUIEKOPI AUISHANNER
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.

Bemærk venligst Mange tror, at når en
opnået tilel er meddelt og registreret hos
Felis Danica's stambogsføre4 så vil
denne titel automatisk blive påført alt,
som vedrører denne kat. Dette er kun
tilfældet for afkommeg der fødes efter
den opnåede titel, og katten er far/mor.
Titler for generationer før, skal indsen-
des til ane-påføring mod betaling.

Husk inden der bestilles stamtavler,
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 stamtavle, samt op-
nåede certifikater. Registreringen er
gratis. Ønsker man titlen påført stam-
tavlen, skal skriftlig anmodning til
stambogssekretæren medsendes.

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

HVÆSSEBRÆTTET

OBS! OBS! OBS! Alt 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 »iTil
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 lørste
kuld, at medsende en kryptorchid at-
test når du søger om stamtar'lq også
selvom du ikke ønsker ham autorise-
ret.

EJERSKIFTEIAN N U TTERIN G

Ejerskifte af - og annullering af stam-
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-kokardg
som dog koster kr. 150,-. Alle disse
kokarder køber Felis Danica hos
FIFe til ca. kr. 150,- pr. stk. Hvis du i
stedet for at få en international ko-
karde gratis ønsker at få en Grand el-
ler Europa kokardg er du velkom-
men til at vente med at bestille den,
indtil din kat opnår denne titel.

Fremgangsmåden er følgende:
Når din kat har opnået en titel, tager
du en kopi 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 enchance 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
Øslergade29
3660 Stenløse
Ttf. 42 t8 46 29

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen
Vildtbanestien 15, l. th.
2635 Ishøj
Tlf . 42 73 36 31

PERSEREN:
\{ette 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.
AvVOpdræt 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!

Så ruller bussen igen til
udstillinger i udlandet!!

l. april l99l til Eindhoven Mundi-
cat's eendagsudstilling og 27. og
28. april l99l til Luxemburg til
Lux Cat Clubs 2-dags-udstilling.
Begge ture er baseret på 25 delta-
gere, for at gøre dem så billige som
muligt.
Tilmelding til Karen Yilladsen,
tlf. 86 44 13 70.
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Tyskland

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

Husk: Betaling skal ske sammen med
tilmelding. 55 DM pr. kat. 35 DM pr.
kastrat.
Burmål i Tyskland: 7 0 x7 0 x7 0 cm. In-
gen dobbeltbure

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

FELIKAT
Inchr. Tenttoonstellingen
Postbus 272
NL2280 17G - Rijswijk.
Pris pr. kat 47 ,50 gylden.

KLUBINFO

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

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

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

-I

Adresserludl, kluhher

luxemhurg San Marino

-
Spanien
Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, 10 C.
28011 Madrid - Tlf. 349 14 6479 76

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

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

Li
ffi

Ungarn

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

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

Italien
Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja20
I-10I38 TORINO TO
Ttt. ,l-7495627.
Pris pr. kat 25.000 lire

Zveza Felinoloskih Drusev Slovenije
Kraigherjeva 7, YU-63000 Celje
Tlf. 3863-35 550/ 34945.
Pris pr. kat 50 DM.

Portugal
Clube Portugues de Felinicultura
C. Hartmann Fernandez
R. Joaquin Ereira 1195

P-2750 Cascais
Tlf. 0t-2843903.

O sterreichischer Verbandftir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-316423.
Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKO Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien, tlf. 0222-3570493.
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 brwg da der ikke
kan kræves erstatning, hvis brevet
bortkommer. F.L.

Østrlg

Belgien Ir

Frankrig II Jugoslauien

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

Federation Feline Helvetique
Monsieur Alfred Wittich,
Btintacher 22.
CH 5626 Hermetschrvil-Staffel.
Pris pr. kat 40 sfr.
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AVTSTJENESTE

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. gangkr. 50,00 eller kr.
150,00 incl. moms for et kalen-
derår' Bestilling sendes til:

Leif Henriksen
Sulstedlandevej 33
9380 Vestbjerg
Tlf. 98 29 69 45

Alle bestillinger skal være skrift-
lige og betales forud.

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

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

6710 Esbjerg V.
Trf.75 152205.

PERSER
Zakko's Mikro
81å 3 (l3b).
Far: Olfert du Nord
Mor: Lilli-Marlene v. Eurocrest

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

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

of Piem.
Mor: Energy Gossip ol Piem.

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

PERSER
Int. Ch. Master Fnank u Goldregen
Harlekin Hvid/Sort l2H a.
Far: Gr. Int. Ch. Thbas

Rainbow Warrior.
Mor: Thbas Calypso Queen.

Jette Valentin,
Langbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Trf.14 46 19 24.

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

Patricia Antonsen,
Præstekærsvej 20,
2700 Brønshøj.
TIf. 31 E6 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 CaptainCool
Mor: Nigajami's Bleu Cladestine

Bettina Henningsen,
Øster Hassingvej 5

Langholt, 9310 Vodskov.
Trf. 98 25 50 50.
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PERSER
Charmos af Thperije
Blå 3. Født 28/7-1988.
Far: Int. Ch. Tabaqui Fireball, 5.
Mor: Malov Newstead, 12a.

Elsa Knakkergård,
Sønder A116 13b,

8500 Grenaa.
Ttf. E6 32 47 29.
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AVTSTJENESTE

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

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

af Thmara.
Mor: Misty Brown's Penny.

Inge Thysen,
Ødis Byvej 1, 6580 VamdruP.
Trf. 75 59 81 50.

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

Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj l,
6400 Sønderborg.
Ttf .14 42 94 s6.

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 I\{i.
Brtrnmasket l3bSP.
Far: Ch. Misty Browns King.
Mor: Mac Burney's Dee

Ida Lise Jagd Jeppesen,
Ørslev Klostervej 176, Hald,
7840 Højslev.
Trf. 97 53 83 68.

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

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

af Thmara
Mor: Fenja af Bardolino.
Inge Lise Laursen,
Rådhusgade 52,
8300 Odder.
Ttf. 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 Aabenrå
Ttf.74 69 85 sl.

HELLIG BIRMA
Charly U. D. T[etebelle
Blå Masket.
Far:
Mor:
Karin Christlund,
Galgebakken Torv '7 -12 A,
Galgebakken,
2620 Albertslund.
Ttf. 42 64 72 82.



AVTSTJENESTE

NORSK SKOYKAT
Tagkattens Bastian
Sort/hvid, l3NF Bw.
Far: Tioldhøjen's Arrild
Mor: Dovregubbens Hulda.

Ely Leegaard,
Fragtrupvej 21,
9640 Farsø.
Trf. 98 63 13 60.

BURMESER
Ch. Geridos Zosimos
27b.
Far:
Mor:
Palle Jæger,
Torupvej 49,
6800 Varde.
Ttf. 75 26 95 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.
Tlf. 86 62 El 89.

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

Jean Jonner,
Ommestrup,
8544 Mørke.
Ttf. 86 37 7174.

BURMESER
Int. Ch. Honesty v. Ashadjah
Creme2'1F.
Far: Int. Ch. Satoh Noble Knigth.
Mor: Int. Ch. Lao-Ying Blauen

Palais.
Sterna Gilbg
Miltonsvej 21,
8270Højbjerg.
Ttf. 86 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 Aalborg Øst.
Trf. 98 15 E7 71.

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

Margit Høgh Christensen
Skovvejen 47
6064 Jordrup
Tlf. 75 55 63 67
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BRITISH SHORTHAIR
Int. Ch. Femmans
Bertil Baskaroll Sort 15.
Far: Int. Ch. Magie's Yam-Yam

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

Erik og Yvonne Larsen,
Kornelparken 146,
Grindsted, 9310 Vodskov.
Trf. 98 28 63 41.



AUTSTJENESTE

RUSSIAN BLUE
Eur. Ch. Matrjoschka's Dombands
Blå l6a.
Far: Gr. int. Ch. Andy v. Sopka.
Mor: Int. Ch. Skvallergrånds Clarissa

Jorn Ellinghaus
Østervang 8

6520 Toftlund

I

(

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

Siisse Leiditz,
Østbanetorv l, 1.,
8000 Aarhus C.
Tlf. 86 1273 40.

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

Susse Leiditz,
Østbanetorv 1, 1.,

8000 Aarhus C.
Ttf. 86 1273 40.

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 8193.

Colourpoints af Stapris

Foto: Irbial 'M' af Strpris (fO ugcr)

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

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

8981 Spentrup 86 4 13 70 - derfor forlanges en FIP-a$est

-$
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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.

)

Killinger ovlet pd ømerikansk, Madame Nu's eng.
og holl. linier udbydes lejlighedsvis til salg.
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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 2E 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 Coshi af Clipper lc (lilla-cinna-
mon). Dejlig type, elskeligt temperament.
Karen-Marie Juhl Petersen, >>Bakkehuset«,
Sønderballevej 24, Genner Strand, 6200 Aa-
benra.
Ttf. 74 69 E5 51.

Miss Voss
Colourpointopdræt i forskellige maske farver.
Speciale tabbymaskede. Killinger lejlighedsvis
til salg. Vita Voss, Bevtoftvej 8, 6520 Toftlund.
Ttf. 74 E3 02 7t.

Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. rød, cremg
chokolade og lilla efter bl.a. Gr. Int. Ch. Vero-
nica af Clipper. Killinger frit opvokset efter
sunde og velafbalancerede forældre Egne
avlshanner. Karen-Marie Juhl Petersen, »Bak-
kehuset<<, Sønderballevej 24, Cenner Strand,
5200 Aabenrå.
Ttf. 74 69 85 51.

ZAKKO
Specialopdræt af: Lilla, Chokolade i maske +
fuldfarvet. Jævnligt blå + brun + rød +
skildp.-mak. Inge Lise Andreasen, Sønder-
borg.
Ttf.74 42 94 56

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.
Tlf. 75 12 11 20.

HELLIG BIRIVIA

Carnegie
Dejlige perserkillinger - creme./hvid, b 1å,.'hvid,
blåtortie/hvid, harlekin og hvid. Frit opvok-
sede efter sunde udstillingspræmierede ior-
ældrg mange x Bio og Nom. Bis. .{r'lshan: se
»Avlstjenesten<<. Linda Kærler, Ahlefeldtsvej
11, 5230 Odense M.
Ttf. 65 91 62 60.

Killinias
Perseropdræt i mange farve-variationer. I far-
verne: Hvide m. orange-oddeyed, blå øjng
blå, cremg 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.
T8.74 46 19 24.

de La Val
Colourpoints i flere maskefarver, lilla, choko-
lade blå og brun. Killinger lejlighedsvis til
salg. Inge Lise Laursen, Rådhusgade 52, 83fi)
Odder.
Ttf. 86 56 09 69.

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

CUPIDO's
Tillidsfulde kærlige colourpointkillinger frit
opvokset i hjemmet. Lejlighedsvis til salg. For-
trinsvis chokolade- og lillemasket. Lone Ras-
mussen, Bryggen 13, 6893 Hemmet.
Tlf.75 2E 04 6E efter kl. 17,30.

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

de Monique
Seriøst perseropdræt i farverne: blå, creme,
blå-cremg blåtortie-hvid, bi-colour og harle-
kin. Specialopdræt af bi-colour. Monica
Busk, Bildtsvej 3A, 6950 Ringkøbing.
Tlt.91'32 40 11.

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

Esperance
Opdræt af lilla, blå og bicolour idisse varian-
ter. Desuden lille seriøst opdræt af Exotis
Shorthair. Solveig Clemmensen, Niels Lykkes-
gade 6, 9400 Nørresundby.
Ttf. 9E 17 42 5E.

JI

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

BRITISH SHORIHAIR

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

Miss Dittmer
Opdræt af British Shorthair, sort og blå. Kil-
linger lejlighedsvis til salg. Nanna Bødker,
Funder Kirkevej ll, 8600 Silkeborg,

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

Af Pegu Yoma
Opdræt af burmesere i farverne: brun, blå, rød
og creme. Sterna Gilbe, Miltonsvej 21, 8270
Højbjerg.
Ttf. t6 27 10 02.

BURIVI ESERE

RUSSIAN BLUE

Af Sibiboon
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg. Lene
Bang Sørensen, Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby.
'rfi.64 4217 5E.

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

SIAIVI/OKH
Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår i forskel-
lige farver. Anne Lise Kaag Ingrids Alle 13,
5250 Odense SV.
TIf. 66 12 52 91.

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

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

Allegretto
Opdræt af hel- og tabbymaskede siamesere i
diverse farver. Enkelte OKH. Jytte Hjo Thplov,
Kirketerpvej 16, Kirketerp, 4000 Roskilde
Tlf. 42 38 71 96.
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§pisk vitamin- og mineralindhold
Aske
Xalk
fosfor. . . .

Kalium ...
Magnesium
Natrium . .

t'QIq Yitamin A...
Vitamin D3. .

Vitamin E.. .

Vitamin K .. .

Vitamin Bl2 .

Thiamin ....
Riboflavin. ..
Pantothensyrc
Nikotinsyre. ,
Folinsyre....

Hvad indeholder
Techni-Cal
kattemad
* Fjerknæprodukler.

* Majs.
* Hvedemel.
* trjerkrfedt.
* Ingen sojsprotein.

* Ingen aromastoffer.

* Ingen tilsætningsstoffef,

* Under saadig kontrol sf den
Canadiske Dyrlægeforening.

* Lrvt aske- og
magnesiumindhold.

lE0fi) i.e./kg
2810 i.e./kg
. 110 i.e./kg
,. 2,5 mg/kg
, 100 mcg/kg
. .. 8 mglkg
. . 12 mg/kg
. . 16 mg/kg
.. 75 mg/kg
...2mq/kg

.0,20mg/kg

.. 8,5 mglkg
22O0 mg/kg

me/ki
mg/kg
mg/kg
fiiC/kC

,18
.72
250
,15,
0,4

Jod.
Selen

0'280/o
mg/kg
mc/.\E

Æ

* GARANTI: Fuld tilfredshed eller pengene tilbage

Vi påtager os ansvaret
for Deres dyrs sundhed.

Nærmeste forhandler anvises af importøren: KLINGE DYNASTY . 75 64 38 44.
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Katte ville vælge Whiskas
Karin Kastrup, Dragør

Vcvt -^*

Men mest al alt elsker han har brug for,

hvis han får lov til

Whiska§ tås i 1 1 lækre varianter: Vild1, oksekød, kød og lever, fierkræ, hiefte, torsk
og makrel, kalkun, lækkerbidder, rejer, tun og and samt Whiskas til killinger.

at liqge i arm
under en dyne.

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

tor 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 hunkatle kan
gøre ham lidt betænkelig.

Vi forstår godt, at Henry vælger
Whiskas. Han har brug for megen
energi - når han skal følge med i alt,
hvad der sker i huset.

Henry deltager aktivt i hele

familiens gøremål og »snak-

Henry er 1 år og en rigtig lamiliekat.
Han elsker at lege med børnene - og
spinder velfornøiet, hvis de kører
ham en tur i barnevognen.

Og Henry er altid med, når børnene
skal lægges i seng. Han elsker godnat-

historier og sover bedst,

\

,.


