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Hilsen til Ole Klivager
og Hanne Sofie Snåum
Generalforsamlingen, samlet på Hotel Ansgar den 23. fe-
bruar l99l sender klubbens kontaktperson vedr. smit-
somme sygdomme Ole Klivager, og vor populære dommer
Hanne Sofie Sneum de varmeste hilsener med Ønsket om
god bedring.

Vi håber snart at se jer på banen igen.
Pd g enerølfo rs om lin ge ns v e gne

Finn Laursen, formand

Til lykke til Dorte Kaae
I forbindelse med plenarforsamlingen den24. februar 1991

var der 4 personer, der i blandt Dorte Kaaq til dommerelev-
eksamen.
Dorte var til eksamen i spørgsmål i siam/orientalergrup-
pen, og efter at have svedt godt, forelå resultatet. Under ple-
narforsamlingen kunne formanden Aase Nielsen meddele,
at Dorte havde bestået sin prøve med ialt 95 point.

Det er efter det forliggende oplyste det højeste pointtal,
der til dato er givet i forbindelse med disse prØver.

Vi kvitterer med et stort til lykke, og Ønsker Dorte held og
lykke med sine fremtidige planer i dommergerningen 

F.L.
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Breu fra
formanden

Kære
medlemmer og læsere...

Ja, så skriver vi 1991, og efter en noget grå januar måned kom
vinteren endelig til Danmark med sne og kulde. - Som det siges:
»Dagene længes og vinteres strenges«.

Når man skriver brev, ja så r,il det være naturligt at fortælle om
de seneste begivenheder, der er sket i klubben.

Den23. februar mødte 90 medlemmer op til generalforsamlin-
gen på Hotel Ansgar i Århus. - Det blev til et ca. 6 timers langt
mødg og det vil føre alt for langt at komme med et referat her,
blot skal jeg nævng at beretningen blev godkendt, der var en de-
bat om strukturen inden for kattesporten i Danmark, regnskabet
blev ligesom budget for 1991 godkendt.

Der blev vedtaget en forhøjelse af kontingent med virkning fra
1. januar 1992.Herefter blev satserne kr. 200,- for hovedmedlem,
kr.25,- for familiemedlem og kr. 100,- for pensionister. Desuden
blev der indført en ny gruppe, nemlig kontingent for en husstand
på kr. 250,-. Abonnement uændret kr. 150,-.

Der skete et par ændringer i bestyrelsen, idet der blev foreta_ser
nogle nyvalg, ligesom vi igen fik bestyrelsen fuldt besat.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke medlemmerne
og bestyrelsen for tilliden til at genvælge mig som formanci ior
Jydsk Racekatte Klub.

Desuden vil jeg benytte lejligheden til at takke de afgåede b,e-

styrelsesmedlemmer Dorte Hagen, der ikke blev genvalgt, sam:
Lykke Nielsen, der ikke modtog genvalg, for arbejdet de har ui-
ført for klubben. - Samtidig sendes en hilsen til familierne for .a.-
modigheden I udviser, når vi beslaglægger jeres ægtefælle: :

klubarbejoet.
Året 1991 vil udstillingsmæssigt blive vekselvirkning mellen l

x l-dags udstillinger og de kendte 2-dages-udstillinger.
Først mødes vi i Skive den 6.-7. april, dernæst til septembe: :

Solsidehallen i Nørre Sundby, og til november afholdes vor ur-
stilling i Ry. - I{old øje med »spisesedlerne«, der indeholder næ:-
mere oplysninger om enkeltheder om udstillingerne.

Med venlig hilsen og pa gens;.1.

Fi n n Lau rs? n, fo r t n tt rt t;

Næstformand og kontaktperson
for studiekredse:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 87 05

Sekr€tæn
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg
7870 Roslev Træffes efter
Tlf.97 57 45 59 kl. 17,00

Starnbogssekr€tær semilanghår, korthår
og siam/orientaler:
Christian Cilleborg
Skanseparken.{7
8400 Ebeltoft Træffes rnel.
Tli. 86 34 60 38 17,00 - 19,00

Stambogssekrrtær langhår:
Karen-Marie Juhl Petersen
Sønderballevej 24, Genner Strand
6200 Aabenraa Træffes efter
Tlf. 74 69 85 5t kt. t9,00

Udstillingssekretær indland:
Dorte Kaae

Udstillingssekretær udland:
CIaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel TrtzJfes mel.
Tlf. 86 96 50 96 17,00 - t9,00

Kontaktperson vedr. smitsommc
sygdomme og konsulenter:
Ole Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø
'nf. 64 83 l8 70

U

U
BESTYRELSE:

l suppleant:
Finn Thuesen
IVliddelfartvej 260
5200 Odense V
Tll. 66 t6 85 8l

Udenfor beslyrclsen -
Præmiesekretær:
Niels Højen Hansen
Silkeborgvej l9
8464 Galten
Tlf. 86 94 46 87

Formand:
Finn Laursen
Rådhusgade 52
8300 Odder
Ttf. 86 56 09 69

Tiæffes bedst
efter kl. 19,00

Kasserer:
Elena Neumann
Fyrparken 364
6710 Esbjerg V
Tlf.7s t5 26 49

TræfJes ikke
mondag!

Esbjergparken 5
9220 Aalborg Ø
Tlf. 98 15 93 18

Ticeffes efter
kt. 19,00
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PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug i hjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
natu rlige fordele f remfor
al mindel igt katteg rus.

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

KATTE
GRUS

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

r .\
i',' l\'t

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

uis

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

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGTOG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

A/S Carl Fr. Mortensen Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44
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Selv den mindste
kattekilling er et
mestgfVæfk ,/ræonardo da yinci

Står man som nybagte katteforældre og spekulerer på,
hvordan man giver den lille ny en god start på livet, så er
trylleordet energi.

Den lille killing har, som sine forfædre og de store vilde
kattg brug for en kost med et højt energiindhold. Kattene
er rovdyr, men ikke udelukkende kødæderg så hvis de nø-
jedes med at spise kød, ville de få for mange A vitaminer.
Det er derfor, at der er så vigtigt at afbalancere kostens
sammenhæng.

I kattenes første leveår har den brug for væsentligt mere
energi end den voksne kat. Så længe killingen dier, får den
ca. 4 gange så mange kalorier pr. kg kropsvægt som den
voksne kat. Frem til katten er ca. l0 måneder og dermed
voksen nedtrappes det daglige kalorieforbrug pr. kg krops-
vægt til 70-80 Kcal. alt afhængig af kattens aktivitetsnive-
au.

Katten har behov for proteiner,
og killingen ikke mindst
Kattens karakteristika som rovdyr betyder blandt andet, at
katten har en evne til at opmagasinere proteinerne i musk-
ler og lever, for derefter når behovet rnelder sig atlransfor-
mere det til energi i fedtdepoterne

Killingerng som på intet tidspunkt har haft mulighed
for at oplagre fedt, behøver derfor i endnu højere grad pro-
tein og i en kort periode (ca. en måned) også ekstra fedt.

Selv den bedste og fedtholdige kost nytter dog intet, hvis
ikke også vitaminer og mineraler er tilstede i passende
mængde Både for lidt og for meget kan give varige skader,
som kan undgås ved at give sin killing fuldfoder.

Alt dette sØrger Whiskas til Killinger for.
Whiskas til Killinger gives til killingen når den vænnes

fra modermælken i 6 ugers alderen og frem til den er om-

kring 6 måneder gammel. Whiskas til Killinger har et høje-
re indhold af såvel kalorier som mineraler og vitaminer, og
er således væsentligt forskelligt fra Whiskas til de voksne
katte

Sammensætningen af ernæringsstofferne i Whiskas til
Killinger betyder foreksempel at kalorieindholdet på 100 g
er ca. 40Vo højerg og at mineral indholdet af calcium og
fosfor er ca. 25Vo højere end i Whiskas til voksne katte

Whiskas til Killinger er et af de få seriøse tilbud, der fin-
des af færdiglavet fuldfoder specielt til killinger. Det høje
ernæringsindhold, og den for maven skånsomme kost er et
ideelt bud på den lille killings første faste føde

MasterFoods har netop lanceret en ny variant af Whis-
kas til Killingel og der findes nu således 2 varianter:

Whiskas til killinger med kylling og Whiskas til killinger
med oksekød.

En god start på livet for en lille kiiling kan begynde ved
madskdlen, hvor denførste oplevelse efter at have drukket
modermælk i 6 uger bør være sd blid for moven som over-
hovedet muligt. En god madoplevelse for killingen forud-
sætter proteiner, kulhydratef fedt, yitaminer og mineraler
i passende mængder somt i varierende smag.
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Carnegie-kuld.

Opdræt af sunde
tillidtfulde persere
i farverne creme,
blå, blåcreme,
bicolour & harlekin
på amerikanske linierl

Dejlige perser-
killinger til salg
. NETOP NU!
- både i udstillings-
og kæle-kvalitet,
til gode hjem.

2 creme-hvide (? )

1 creme (d)
1 creme (?)

Linda Kærlev & H. C. Frederiksen
Haraldsgade 7 B, 1.th.

67OO Esbjerg I tat.75 13 48 ()6!
Ahlefeldtsvej 11

5230 Odense M / tlf. 65 91 62 6()ese%699€
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Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

Flubenol vet. er

a

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

JANSSENPHARMA AÅ

Ttt. 42 8l l0 44

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel
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13TAiDK

Ali-Pashs Amir Hqn (13ru-U.

Indtil for nogle måneder siden var vores katebestand i
Thrige befolket af en håndfuld huskatte af skildpadde- og
blåcremefarvet observans og en håndfuld Tyrkisk Van.
Den sidste er en semilanghårskat med en helt speciel karak-
ter; der er tale om en angora-variant med kridhvid pels og
så de bekendte van-aftegninger.

Ja, det er faktisk fra denne kat, at betegnelsen for disse
hoved- og halefarvemarkeringer stammer. Rent genetisk
kendes fænomenet fra adskillige pelsklædte dyrearter. Selv
om Tyrkisk Van har været i Danmark siden sidst i 70'erne,
så er der tale om en i antal lille race; omkring 25 er befolk-
ningen på i øjeblikket, men der er fremgang at spore. Der
er på det sidste født nogle spændende killinger af kattq der
er importeret indenfor de sidste par år; racen har fået de
l'ørste champions og også en enkelt international cham-
pion er det blevet til.

Til ovennævnte beboere i kattestalden er kommet et par
nye sjældne semilanghårede: Danmarks to første Tyrkiske
Angoraer (13 TA). Der er egentlig tale om opfyldelsen af en
gammel drøm, idet vi har læst om denne kat så langt tilba-
gg vi kan huske i familien. Ligeledes har vi kendt til
»slægtsskabet« mellem Tyrkisk Van og Tyskisk Angora.

Og alligevel var det et tilfældg der bragte den første af
dem til Danrnark, sådan som så meget her i livet egentlig er
et tilfælde.

I 1989 optog FlFe organisationen AUCCA i USSR. Med
udgangspunkt i klubben Fauna i Moskva er det hensigten
at opbygge en landsdækkende organisation. Formanden
Olga Frolova og et par andre tog i efteraret 1990 til Dan-
mark for at besøge kattevenner og -udstillinger og med-
bragte Ali-Pasha Amir Han, som er en flot hvid, odd-eyed

.4li-Pøsha Amir Høn (13 TA-b) +
l"full llom Somlond (13 TA-x).
6

han. Til at begynde med forløb det. at han var en flertarvet
Tyrkisk Van, og sådan en kunne vi jo godt tænke os at se,
al den stund at vi jo har haft -lyrkisk Van siden engang i
1979, og at denne kat endnu kun er godkendt i farverne
rød/hvid, men findes i de andre kattefarver også. Det viste
sig imidlertid, at det med farverne mest var sprogforbist-
ring. Det eneste flerfarvede var de forskelligt farvede øj ne.

Men en lang slank Tyrkisk Angora var der tale om, og vi
købte ham.

Siden viste det sig, at det at få omskrevet en russisk stam-
tavle til en dansk ikke var så lige en sag, som vi havde regnet
med. At det også var forbundet med besvær at fa de rigtige
papirer fra Moskva er imidlertid nok noget, man må regne
med, når man drager på katteimport sådanne steder. Felis
Danica har været os en stor hjælp i denne sammenhæng.

Det er med katte som med at tælle får, når man ikke kan
sove; det er altså ikke nok med en enkelt, hvis man vil gøre
noget ud af det. Så vi købte et par måneder senere en ung
hun-angora af en tysk opdrætter, Ybell vom Samland. Hun
er sort som natten, d.v.s. efter FlFe-reglerne 13 TX-x. Hun
er et fjollet legebarn, mens der måske er lidt mere stil over
hannen. Vi må nok indrømmq at der er tale om de to mest
sociale kattg vi har oplevet. Det tog dem to sekunder at ac-
ceptere hinanden, der kom ikke så meget som et enkelt
hvæs, og allerede natten efter sov de i samme kattekasse.

Og vores indtryk af dem er nu efter nogle måneder i de-
res selskab, at de er kærlige, venlige og interesserede katte,
der nok skal forstå at bringe sig selv i centrum for begiven-
hederne Man risikerer let et slik på en kind eller et nap i et
øre, ogegentlig skal man nok beslutte sig for, om man lige
gider en omgang sandpapir på kinden, når man giver sig til
at snakke med dem. Det står absolut fast, at de ikke forstår,
at det ind imellem kan forekomme, at man altså ikke lige
har lyst eller tid til at afkonferere verdenssituationen, blot
fordi kattene gider.

Der er en særpræget ynde over deres bevægelser, som på
en eller anden måde understreges af pelsens bølgende hår.
Der er en afmålthed i deres gangart og spring, som vi ikke
har bemærket hos andre katte; måske en anelse af det sam-
me hos Tyrkisk Van, der jo for de fleste eksemplarers ved-
kommende er en noget kraftigere kat. Men den slags skal
opleves, det er vanskeligt at beskrive.

Også historisk er Tyrkisk Angora en meget interessant
kat. Alle kattebøger fortæller noget i retning af, at Angora-
en er verdens ældste katterace. Det kan dokumenteres, at
katten op gennem senmiddelalderen og de efterfølgende
århundreder, er kommet til Europa fra det landområde,
der i dag er det østlige §rkiet. Så sent som omkring år-
hundredeskiftet kan det på billeder og fotografier ses, at
der rundt omkring findes angoralignende katte. Men op i
vort vuværende århundrede forsvinder typen og fortræn-
ges af persertypen, der som bekendt er en kat med meget
mere pels, korte ben og kort fladt ansigt og et mere eller
mindre udpræget stop. Men angora-navnet bliver hængen
dg og hænger forresten stadig ved perserkatten nogle ste-
der endnu. Under en kattediskussion i forbindelse med et
familiebesøg i julen 1990 i Vendsyssel kunne vi konstatere,
at d6r kaldes en perserkat altså stadig en angora. Men alt
andet lige er der grund til at antage, at de allerfleste lang-
hårskatte af angora-typen var borte omkring midten af
dette århundrede. Der foreligger kun ganske få eksempler
på typens stadige eksistens.

Omkring 1960 sker der så det, at man i Tyrkiet begynder
at indsamle eksemplarer af angora-typen til landets zoolo-
giske haver. Også i Tyrkiet er katten ved at være sjælden og
ikke bare sådan at finde på gaden og i baggårde Det er lidt
uklart, om der findes en bevidst avl af hvide katte sted, eller
der bare avles med katten i de zoologiske haver. Der er in-
gen tvivl om, at katten findes i de almindelige kattefarver
som f.eks. hvid, rødtabby og sort. Men i Tyrkiet er Ankara
Kedi, Angora-katten den hvide med forskelligfarvede øjng
og det er bl.a. den dag i dag forbundet med stort besvær at



Til sammenligning Stine med en tyrkisk Van Siyø Van
Lqndsheer (13 d).

udføre en sådan kat, mens katte med øjne af samme farve
uden det helt store besvær kan udføres.

Det skal på dette sted nævnes, at Ali-Pashas forældre er
købt i Ankara Zoo af opdrætteren i Moskva, så han må si-
ges at være tæt på den »originale« vare.

Derefter kommer vi så til historien om det amerikanske
ægtepar, der for den fyrstelige sum af $ 5.000,- fik lov at ud-
føre de første (nye) Angoraer fra §rkiet. Det har senere
vist sig, at der allerede noget før, i1954, var importeret kat-
te til USA, og senere er der importeret flere De amerikan-
ske katteorganisationer anerkender Tyrkiet Angora i aIle
farver, og lad os håbe på, at FIFe snart følger efter på dette
punkt. Rent kattegenetisk er det vel nok lidt vanskeligt at
holde fast i, at hvidt er mest ))ægte((, når to hvide Angoraer
f.eks. kan få et kuld kiilinger med farverne i hvid, I brun-
tabby og 1 sort.

Vores natsorte dame Ybell har ovennævnte slægtskab.
Der er altså på ingen måde tale om, at Angoraen avler rent
hvidt, ligesom det er en illusion at tro, at den kan komme
til det.

I Europa er det især i Tyskland, at Tyrkist Angora har
vundet udbredelse de sidste år, men der er ikke så mange af
dem endnu.

Vi håber naturligvis på, at der til sommer vil dukke en
forøgelse af bestanden op i Thrige. Nu må vi sg om kattene
også mener det. Kirsten ll'eiclntqnn & Kurt Froken

LÆSERBRE
2 x l-dagsudstillinger,
om vi må be'!!!
I Hvæssebrættet nr. 4/1990 meddeler formanden os, at Jy-
rak har aflivet 2 x l-dagsudstillingerne til fordel for de
gammelkendte 2-dages udstillinger.

Og i samme Hvæssebræt er der også på læserbrevssider-
ne fyret et par kanoner af til fordel for de gammeldags
2-dages udstillinger.

Formanden og delvis også læserbrevsskriverne begrun-
der ønsket om at vende tilbage til 2-dages udstillingerne
med, at der ikke er kræfter til l-dags udstillingerne. Vi må
selvfølgelig undskylde denne vor forenklede sammenfat-
ning. Vi er klare ovet at der er nævnt andre argumentel og
at det at lave udstillinger er et stort arbejde.

Vi vil til gengæld gerne sigg at vi har været glade for
l-dags udstillingerne. Det har nemlig gjort det muligt for
os at deltage som udstillere på en hel del udstillinger. Og
det har der været mange gode og lærerige oplevelser for-
bundet med.

l-dags udstillingerne har gjort det muligt for os at kom-
me afsted og hjem igen sådan ca. på 6n dag. Det har passet
fint på grund af arbejdg ungerne og vor kattestald der-
hjemme. Vi har ikke skullet indlogere os på dyre hoteller på
stedet. Det ville vi simpelthen ikke have rad til. Vi har ikke
lor tiden nogen brugbar campingvogn. Det har vi ikke rad
til. En campingbus kan vi kun drømme om, men vi køber
en, ligeså snart vi vinder 4-500.000 i lotto eller tips. Katte-
stalden kan på vore udstillingsdage nøjes med en affodring
om morgenen og en affodring om aftenen; der skal ikke
træffes besværlige aftaler med venner og bekendtg der
måtte trække yderligere på deres velvilje og forståelse Vore
to unger når også at blive tilpas trætte på 6n dag; på anden-
dagen er der for dem intet nyt på udstillingen, og så skal de
jo bekræftes.

Og vi er helt sikre på, at der er masser af medlemmel der
mener det samme som os om udstillingernes længde De to
lange dage passer ganske enkelt ikke til en moderne familes
liv. Der er behov for, at der også hjemme er tid til at være
familie.

Og vi er også helt sikre på, at der hos den almindelige in-
teresserede udstiller også er andet end katte på hjernen.
Der skal være plads til andre ting end 6n hobby.

Vi mener desuden atkunne huske, at formanden for ikke
så lang tid siden tilbagemeldte et favorabelt overskud på et
par udstillinger. Nu kender vi ikke så meget til Jyraks regn-
skab, så vi skal ikke gøre os til eksperter der, men hvis ud-
stillingerne stadig kører med overskud af den størrelsesor-
den, der nævntes dengang, så må der efter vor bedste over-
bevisning også være økonomi til at købe sig til en smule
mere hjælp til udstillingerng så de ikke er så stressende for
Tordensskjolds soldater. Hvad med en dommer merg så

bedømmelserne går lidt hurtigere? Hvad med at købe sig et
par stewarder ekstra? Hvad med lidt mere drøn på præsen-
tationen af de forskellige ting fra scenen? Det sidste være
nævnt uden at ville være ondskabsfuld, personlig eller på
anden vis smålig - men vores formand er altså ikke nogen
ørn til det! Og hvad med at gribe fat ved ondets rod? Det
hjælper fedt at løbe tungen ud af munden, hvis der ikke er
hjælpere nok.

Vi er sikre på, at de aktivg hvis indsats vi værdsætter,
skulle bruge lidt mere tid til at blande andrg almindelige
mennesker ind i tingene Dette er helt afgørendg hvis der
skal komme lidt mere ro over sagerne. Det er altid helt af-
gørendg at 6ns energi smitter af på andre udenfor den
snævne kreds. Man vinder ikke folk og får dem ikke gjort
interesseret ved at sige til dem: Sg hvor meget vi gør for jer!
Vi slider os ihjel!

Så vi synes, at I, der nu sidder i bestyrelse m.v. og repræ-
senterer os, skulle bruge lidt tid på at gøre det lettere for os
almindelige (og ikke så aktive!) kattefolk at blande os, og
her kunne I starte med at beholde l-dags udstillingerne.

Forøvrigt vil vi da også gerne give en hånd med, hvis der
er mulighed for det, men vi kan ikke komme allerede fra
fredag aften, og vi kan ikke blive til søndag nat. Vi har nog-
le ganske almindelige (andre) sociale forpligtigelser, der
hindrer os!

Kirsten Wbidmann og Kurt Froken, Af Thrige DK
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Pas på med langhårskatte:

Uden børstning
- ødelagt pels
Saksetfra Kottens Venner 3/1990

Foto: Hanne W'eidinger, foredragsserien »>Kend din kst«

Man kan næsten forestille sig, hvor slemt det må være fbr
en langhårskat at blive barberet »nøgen«.

Udover at katten må fryse den første tid, så fortæller per-
sonalet i vort internat, at det tydeligvis påvirker den p,s-v-

kisk at miste pelsen - og dermed miste sin identitet. Det
fremgår klart af dens opførsel.

Man har oplevet, at katte der er søskende, ikke kan kende
hinanden efter barberingen. De er pludselig begyndt at
hvæse ad hinanden.

Men alt det er dog problemer, der kan Iøses på kortere ei-
ler længere tid.

Uhyggelige tilfælde
Det kan gå langt værrg hvis der ikke bliver grebet ind. I
nogle tilfælde har filter-knuderne udviklet sig så grotesk,
at pelsen så at sige har trukket sig selv op i en spiral - og ud
af kattens hud.

Under store smerter selvfølgelig, og med væskende sår i
den nøgne hud til følge I de værste tilfælde kan det blive
nødvendigt at aflive den stærkt lidende kat.

Stort ansvar
Man påtager sig et ansvar, når man har dyr. Men med lang-
hårskatte er ansvaret ekstra stort. Bliver pelsen ikke børstet
2-3 gange om ugen (enkelte katte endog hver dag) går det
galt - som med katten på billedet.

Og hvis en langhårskat bliver hjemløs, så går den en for-
færdelig skæbne i mødg fordi ingen kan tage sig af pelsen.

Fortæl det til alle, der drømmer om en langhårskat: Den
skal plejes og passes endnu bedre end andre katte - det skal
man være indstillet på i forvejen.

Henstilling
Tilsidst en alvorlig henstilling til ejere af ukastrerede lang-
hårshankatte (d.v.s. især opdrættere): Lad aldrig disse katte
løbefrit, så de kan pørre sig. Derved skobes hjemløse lang-
hdrskatte, som gdr en frygtelig skæbne i møde.

Birgitte Mandel

Frø udstillingen i Esbjerg: Vinder Box Kastrat Bartel's Arq-
bella 13, ejer K. H. Bartel

Med jævne mellemrum modtager vi i Kattens Værn lang-
hårskattg hvis pels er så ødelagt, at der kun er een udvej: at
få dyrlægen til at barbere hele pelsen af under fuld narkose.

Det kan være en langhårskat, der af den ene eller anden
grund er blevet hjemløs og dermed uden mulighed for den
helt nødvendige pleje og børstning - og som, til held for
den, er indfanget af vor katteværnstjeneste.

Eller det kan være som med katten på fotoet En ejer, der
ikke var sig sit ansvar bevidst og åbenbart ikke gad have
ulejlighed med at børste sine katte Til sidst var deres pels
een sto6 filtret klump.

Heldigvis lykkedes det på et tidspunkt et familiemedlem
at overtale ejeren til at afsta katteng og de blev bragt ind til
Kattens Værns internat.

Pels fjernet
Også i dette tilfælde måtte pelsen af, for det er næsten al-
drig muligt at udrede håreng når først den manglende
børstning har stået på et stykke tid.

Modvillige katte
Der er dog også enkelte kattg der simpelthen ikke tilladet,
at ejeren bØrster dem. Her kan en kattesalon i en vis ud-
:trækning klare filterproblemerne Men ellers bliver det
også her nødvendigt at bede dyrlægen om hjælp - og så må
katten »løveklippes«.

Det er meget vanskeligt selv at klippe totterne af. Man
: --ir'rle r meget let til at stikke/skære ind i huden så dyrlæ-
;: :.1_sefter må sy - ofte op til adskillige sting, oplyser
,.. " 

, . ..erinære konsulent, dyrlæge Tom Schantz Kristen-

Frq udstillingen i Esbjerg: Ny race, ikke anerkendt i FlFb.

| il *try
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- althvad dinkatbehøver

Ja tak, jeg vil gerne vide mere om, hvad
al ggre for, at min(e) kat(te) har det godt.

r vt
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jeg sk

Navn:
Adresse:

Sendes til: Trouw Danmark A/S
Høegh Guldbergsgade 19 8700 Horsens
Tlf. 75 61 76 00.
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Registrerede stamnayne
i Jyrak 1990:

DK Klosterheden
Lilac DK
Von Lundsbeck DK
DK l,uterna's
Af Lykkeskov DK

Birgit Kamstrup
Lone Brøndum
Mette Lund
Charlotte Kammersgaard
Hanne Lykke Nielsen
& Jan Larsen
Jane L. Pedersen
Joan Bendiksen
Jette Iversen
Micheyl Riis Vinther
Pia Malmros Brobjerg
Anna Hansen
Krista Munk
Sonja Kristensen
Jane Roursgaard
Anette Schuldt
Nana Stoltze Jessen
Marianne Dejgaard
Mona Rasmussen
Dorte Pedersen
Lisbeth Lynge
Grete Hansen
Nana Charlotte Schjetne
Hanne Krabbe
Uffe Fabricius
Annette Chowaniak
Jytte Sloth
Steffen Friis Jensen
Anne Marie Paulick
Lene Stederup
Amy K. S. Pedersen
Majbrit Thomsen
Laila Pedersen (llI)
Esther Høngaard
Benita Schrnidt
Jonna Larsen

.{llison DK
DK Annette s

DK Assur
DK Bartram's
Bell-Grey DK
BK Blue Dream's
The BIue Ocean DK
La Bool6 DK
Cappuccino DK
DK Cavagnaro
DK Cimbretto
Af Corbieres DK
Damavands DK
Dejåvu DK
S * Doga's
Eisenblåtter DK
DK Falk de Bytho
For your eyes DK

Birgit Clemmensen
Annette Olsen
Karin Johansen
Ren6 & Bodil Bartram Sørensen
Finn Hostrup Thomsen
Elna Sørensen
Kirsten & Poul Reinholt
Bodil Malling-Jensen
Tina Nielsen
Inge Marie Cavagnaro
Maja & Evan Nielsen
Poul Pilegaard
Kirsten Møller
Conny & Mogens Bang Olesen
Charlotte Eisenblåtter
Connie Eisenblåtter
Inge & Frederik Falk Byrgersen
Doris Eriksen &
Poul Erik Bredal Larsen
Wendy A Briiel
Ketti Frederiksen
Ulla & Finn Petersen
Bente Gammelgaard
Lizzi Gammelgaard
Lise Pedersen
Anette Agerbak
Annett Søs Fyrstmann
Inger Ranum
Anette Vohnsen
Bente Svane
Kirsten H. Pedersen
& John Andersen

DK Lynell'
DK Lythraceae
DK Mercury
DK Micheyl's
Mille Fleur DK
DK Mis-Dido
DK Munk's
DK Møllehuset's
DK Møvero
Nashua DK
The Natura Cat DK
DK Permajdi
DK Pepeluali§
Qui Vive DK
Von Sampit DK
DK Sat Mahal
DK Schjetne
Sensomia DK
DK Siffe
DK Skatka's
DK Slot
DK Slotslyngen's
Sotelo DK
DK Stafford
DK Stoddard's Own
Von Thn-Gill DK
DK Terressa
DK Vildmosen's
DK Wild Cat
DK Xantor

DK Frantas's
DK Frenett
Af Fruerlund DK
Af Gammelgaard DK
Of Gipsy Cat DK
DK Heftebjerggaard's
DK Hopeless Tiibes
DK lsfolket's
DK lvory
.lurian DK
DK Karakul
DK Kissimme6's

Yedr. handel med katte
Som tidligere omtalt i Hvæssebrættet er handel med katte/
killinger omfattet af købeloven.

Det er god skik, at en mundtlig aftale er ligeså bindende
som en skriftlig, men hvis der opslår tvistigheder, er det
ofte vanskeligt, ja endda umuligt aI føre bevis for, hvad
man har aftalt.

Det kan derfor være praktisk, at man laver en skriftlig
aftalg og en sådan aftale kunne ligne den, som er vist i for-
bindelse med dette indlæg.

Det skal bemærkes, at eksemplet har været forelagt for
en advokat der har givet udtryk foq at indholdet i aftalen
er retsgyldigt.

Klubben har gennem årene fået mange henvendelser om
tvistigheder mellem køber og sælger, og selv om man har
indgået en skriftlig aftalg og den brydes, kan man komme
ud for, at man ikke kan få erstatning, selv om man har en
dom herfor. Her tænkes der på de situationer, hvor skyld-
neren simpelthen ikke åar mulighed for at betale.

Alligevel giver en skriftlig aftale en vis form for garanti,
lor såvel køber som sælger, hvorfor klubben anbefaler at
man laver een eller anden form for skriftlig aftale mellem
p arterne.

Denne aftale her, er et eksempel på teksten i en aftale. Er
der andre forslag til salgsaftalg hører redaktionen gerne
heroni.

l0

SÅt,GSAITÅLE

sÆI.GER/OPDRE1,1 Elt

DENI{ARK

KOBLR

Navn _-___
Adresse ___-.-
Postnr. /EI _-

'Ilf

{i1 11rg/kaL rlavrt

Fodt Kpr l

Vdqt gI:

8119,, 

--+Undertegnedo kob€r af ovennvænts klltlng/kat. forpllgter s1g
tll ved omplacerlng, eller afllvnlng, af denne, at underrett€
sælger/opdrætter lroron, lnden dette sker, l.lgeson denne lkke
må sæIges som forsogsdyr sller burkat.

Undertegnede sælgor,/opdrætter af ovennævrtt6 ki I11ng,/hat,
garanterer at den er t11set af dyrlægo sarnt va(cineret flrod
kattesyge o9 kattulnfluenza, 7fr. medfplgende attost.

Fra dags dato yd6s l{ dages fortrydolsssrot, og ovennæv[tB be-
løb tllbagebotales med €t fradrag af kr. 5OO,OO tll dæknlng
af omkostnlog€r.

som k@ber §om sælger

EL



Hvordan Iams hj alp disse

ertil etbedre helbred
førdeblevfødt.

aO

I
Det er naturligvis vigtigt for en kat at få

den rigtige kost i hele dens liv. Men det er

endnu vigtigere, når den er drægtig, for så

skal kattens kost opfylde hendes

skiftende behov i denne vigtige periode.

Kosten skal også ernære de killinger, hun

bærer. Uafhængige forskere har for nylig

gjort rede for, hvad Iams Cat Food kan

gøre for kattemoderens og killingernes

helbred.

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

tet, USA - blev 24 hunkatte afforskellig

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

halvdel fik et andet kostmærke. Deres

vægt, kostmængde og vækstrate blev

konstant overvåget af en gruppedyrlæges-

tuderende, der ikke fik at vide, hvilke

katte fik hvad.

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

gennemførte

deres

periode bedre, og selvom deres killinger

var større, gik de mindre ned i vægt efter

fødslen end de katte, der fik andre

tørkostprodukter. Killingerne blev taget

fia i seks-ugers alderen, Den ene gruppe

fik Iams Kitten Food. de andre et andet

mærke killingefoder, AIle killingerne

blev konstant undersøgt: deres generelle

form, pels, hud, muskler og fusiske
udvikling, den indtagne kostmængde,

samt vægtforøgelse blev målt.

Fire måneder senere.

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

kategorier. I kategorien »generelle ydre

karakteristika« klarede de sig

helt op til 27% bedre end de

andre. Skønt de spiste 33%

mindre, tog de mere endtTolo

mere på ivægt. Disse resultater

viser nok engang klart, at Iams

Kitten Food er letfordøjeligt og

har en høj næringsværdi.

Iams-vinderalle
tests.

Uafhængig videnskabelig

forskning har

bevist, at Iams

gavner kattens

helbred og

kondition.

Iams er et

perfekt afstemt

fuldkostpro-

dukt, baseret

på animalske

ingredienser,

der opfylder selv de hårdeste kvalitets-

krav. Derfor er Iams så letfordøjeligt - og

naturligvis indeholder produkterne

ingen kunstige farve- eller smagsstoffer.

Prøv selv, og De ser hurtigt forskellen.

Iams produkterne forhandles udeiuk-

kende hos Deres specialist.
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Hvis De ønsker yderligere oplysning, er

D e v elkomme n til at kontakte :

T H, Trading' Gammelsøvej 61

4760 Vordingborg .TIf, 55340077
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U HAR MOUTAGET

Med venlig hilsen
Hvert år til jul, sender jeg en lille j ulehilsen til venner, fami-
lie og bekendte.

Det er der ikke noget exceptionelt i, da nok de fleste be-
nytter sig af denne måde at holde kontakten vedlige på.

Tidligere, da jeg ikke var med i JYRAK's bestyrelsg var
jeg en flittig brevskriver, tit med alenlange brevg - men den
slags er der ikke tid til mere. Selv min familie i Norgg har
i de sidste par år måtte nøjes med eet brev årligt, og d6r blev
naturligvis op til jul. - Ja, jeg ved det er under al kritik, men
sådan er det nu en gang blevet, til trods for, de sene natteti-
mer også blevet udnyttet. Det er nemlig sådan, at mine kat-
te først og frernmest skal passes og plejes, dernæst kommer
familien indenfor husets fire vægge, og til sidst, efter
JYRAK-arbejdet er udført, bliver der måske tid til brev-
skrivning henimod den årlige jul.

Det jeg egentlig ville ind på var, at jeg helt fra de første
killinger jeg solgte for snart 9 år siden, - efter at have fået
navn og adresse fra hver enkelt køber, begyndte at skrive
julehilsener til mine killingekøbere. Jeg kunne godt lide at
holde en lille kontakt vedligg samt høre hvordan det gik
med kattene jeg solgte

I starten var det et arbejdg jeg nemt kunne overkomme
med at besvare hvert enkelt brev, men efterhånden måtte
jeg begrænse mig til at skrive til jul, da der var flere og flere,
der skulle skrives til.

Det dejlige ved disse julehilsener er, at jeg i de allerfleste
tilfælde får svar-breve med fotos, og således får fortalt,
hvordan lige netop d6n kat har fået det hos sin familie.

D6t er noget, der varmer, og man mærker øjeblikkeligt,
både i ord og mellem linierne i brevet, at det er en ægte
katte-elsker, der i sin tid har købt ens killing.

indtil dags dato har jeg solgt l17 killinger/katte, (det ly-
der måske ikke af så meget, men jeg avler meget moderat
på mine katte), - så det er alligevel lidt af en opgave at sende
julehilsener til så mange En større udgiftspost er det også
blevet til efterhånden. Nogle enkelte er dog faldet fra i form
af flytning, og dermed for mig, ukendt adresse. Alligevel er
der en hel del at skrive julehilsener til.

Også i år har jeg fået mange dejlige, sjove og søde katte-
julehilsener fra både »gamle« og nye kattelkillingekøbere.
Det er hver gang en fornøjelse at læse disse brevg samt stu-
dere de fotos der bliver medsendt. Lysten til at besvare hver
enkelt, er desværre noget, jeg ikke har kunnet opfylde.
Derfor vil jeg her i dette indlæg til Hvæssebrættet, sige en
stor TAK til samtligg der har beriget mig med både søde
breve og dejlige fotos. Ud fra alle de små hilsener jeg også
får i løbet af året, er jeg blevet klar oveq at så godt som alle
mine solgte killinger eller voksne kattq har været utroligt
heldige med deres nye hjem.

Netop dette er jeg meget taknemmelig over, da man sa dr
hører om sørgelige katteskæbner.
Der er også sket noget, som jeg aldrig havde troet var mu-
liet.

I enkelte tilfælde har jeg fået et ekstra godt forhold til
den nye killinge-/katteejer, således at vi mødes privat, ta-
ger på udstilling sammen, passer katte, sover hos hinanden
eller bare kommer sammen i ny og næ. Dette havde jeg,
som sagt, ikke drømt om ville kunne ske, netop fordi d6t at
skulle sælge en dejlig kat eller killing - pludselig at skulle af
med den - nogle gange gØr så ondt, at man prØver at få et
upersonligt forhold til det hele Ja, - så er det jo bare ekstra
Iækkert at harmonien er der og kontakten holdes vedligg
så jeg får mulighed for at opleve kattens opvækstperiode i
ord, fotos, ved besøg og ved selvsyn.

Hvilke mange sjovg dejlige og hyggelige stunder har vi
ikke haft med netop disse helt specielle gode kattevenner,
opdrætter, udstiller eller »bare« kælekatte-ejer!

På denne baggrund vil jeg anbefale andre opdrættere til
også at holde kontakten vedlige med killingskøbere. Man
får tifold tilbage og intet er vel mere lækkert, end at få et
uventet brev dumpende ind ad brwsprækken.

Ud af de mange 1990-julehilsener jeg fik, synes jeg et par
af disse breve så levende beviser glæden ved at fortælle om
et kært lille væsen, en ægte katte-elsker, der glæder mig,
som opdrætter, ved at bibeholde kontakten. Begge breve er
skrevet i kattens egen person og taler derfor for sig selv.
Mange af de modtagne breve jeg fik er i samme stil eller la-
vet helt personlige med stof-tryksmotiver, silketryk eller
anden kunstfærdige motiver, - så TAK ALLE SAMMEN!
- der er ikke plads til alle sammen i Hvæssebrættet, men
glæden ved at modtagq - er for mig allerstørst.

Med venlig hilsen
CLIPPER opdræt v/ Karen-Marie

\ogle a,f de mange præmier fra udstillingen i Esbjerg. Det kan være onstrengende at være på udstilling.



i. jan. '91

Kære Karen-Marie
-l eg skulle hilse fra min mor og sige tak for julehilsenen og
rnske jer godt nyør.

Jeg selv er ikke så begejstret for julen, for så er her så

nange mennesker hele tiden. Det er jeg ikke så meget for,

'a 
jeg plejer at liste af lige så stille uden nogen opdager det,

Folk har det nemlig med at skulle ae mig og sige: »Neeej,
.1\'or er den yndig« ! Som om jeg er en den. De er ikke en-
gang klar over, at jeg er af hankøn, endda en meget sød og
.ornuftig 6n på godt 4 kg.

Jeg er blevet stor, og min mor mener, jeg snart er udvok-
.et. Hun har også fundet ud af, at jeg sikkert ikke skal ka-
.ireres alligevel. Jeg er nemlig ikke begyndt at strintg og så

rener dyrlægen og min mor, at det kommer jeg heller ikke
'.',i at gøre. Derfor er der jo heller ingen grund tii den slags
:rat, skulle jeg mene.

Bortset fra alle de menneskel der kom her ijulen, så r'ar
:et nu alligevel en dejlig tid for en lækkersulten kat som
:rig. Vi fik kalkun- »UHM« - og dervar nok ti1, at jeg kun-
:-e få i flere dage. De andre fik kun 6n dag. Desserten var
,. gså lækker, men den fik jeg bare ikke så meget af, for mor
ientg at det nok ikke var så godt med sukker og vanille i
:rs å la manddn til mig, men hun kan da også være noget
: rollet, sommetider. F.eks. var hun helt sikker på, at jeg vii-
.: Iege med julepynten på juletræet. - Som om jeg kunne
,:nde på den slags! Derfor købte hun straks elektriske lys,
;e plejer ellers altid at bruge levende lys, har jeg hørt. Alt
.:ertg bare fordi der var en nisseguirlande på væggen, jeg
.rmpelthen ikke kunne lade være med at sætte poterne i.
Den holdt også kun til den 2. december.

Nåh, nok om julen.
J eg er blevet lidt kræsen på det sidste. Jeg spiser mere og

r.rere tørfoder (dyrlægens), det kunne jeg ellers ikke for-
Jragg da jeg var lille. Ellers er det lidt forskelligt, hvad jeg
rar lyst til at spisg fra dag til dag.

Jeg kan også duppere hele familien, når jeg har fået sluk-
\iI tØrsten, for jeg elsker at lege med vand. BI.a. har jeg
. undet ud af, at det er mægtigt sjovt at plaske hele gulvet til
ned vand, når jeg drikker. Mor siger, at det garanteret ikke
:r normalt for en kat, at opføre sig sådan. Hun er da ikke
:igtig klog, - for som kat, ved alle og enhver da, at den slags
:r ganske normalt.

Forresten! Jeg havde helt glemt mit øje. Det var jo lidt ir-
:iteret, da jeg var lillg men hudinfektionen forsvandt for
længe siden og nu er der slet ikke noget at se mere.

Nogle af de ting jeg elsker er, at følge efter min mot -

nest når vi to er alene hjemme. Hvis hun så lige når at
lmutte fra mig, fordi hun altid har så travlt, - miaver jeg
rarg og så »giver hun lyd«, således at jeg kan finde hende.
,Teg kommer nemlig altid, når hun kalder.

Det bedste jeg ved, er sengetid om aftenen. Jeg venter al-
:id til mor går ovenpå. Når hun så går i seng, suser jeg op

til hende og nusser rundt i hendes hår, til vi begge falder i
SøVN.

Dog er det lidt træls, hvis jeg en sjælden gang tager fejl
og starter hos far. Ham kan jeg ikke bruge til den slags.

Det værste jeg nogensinde har været ude fol var engang
da vi skulle have nyt vinyl på gulvet. Mor og far havde
smurt en masse lim på gulvet, men de havde begge glemt at
fortælle mig om det. Jeg biev bare lukket inde i et andet væ-
relsg men jeg så da mit snit til at smutte ud på et tidspunkt,
og susede ind i stuen. Sikken en overraskelse jeg fik d6r. Det
var totalt håbløst at gå, fordi jeg fik en masse ulækkert lim
på poterne Tænk dig, de kunne næsten ikke få det af. Det
tog ivertfald flere timer. Ja, d6t var godt nok meget slemt!

Jeg kan godt lide at blive redt, bare ikke når jeg skal redes
mellem bagbeneng så stopper jeg straks med at spinde.
Heldigvis varer det sjældent ret længg inden jeg er færdig
og så føler jeg mig så godt tilpas, ja, for smuk er jeg jo.

Jeg elsker også at komme ud og få lidt frisk luft, bare
ikke for længe ad gangen. Måske til sommer.

Mine søskende (menneskebørn) er også søde. Somme ti-
der kan det bare blive lidt for meget, men så stikker jeg bare
al og gemmer mig. Jeg elsker at finde gode gemmesteder,
specielt hr is jeg kan finde en skabslågg der står åben, - det
er alle tiders.

Ellers er det hele bare dejligt, - også at have nogle at lege
med, når jeg har l1'st. De har købt en masse mus og bolde
ti1 mig o,s det er da også godt nok. Men mine søskendes le-
getøj er da også helt fint.

Nåh, jeg blirer nødt til at stoppe nu. NIor siger, hun får
krampe i hånden.

Det var e1lers ærgerligt, for jeg kunne blive ved med at
fortælle om mig selv i lang tid endnu.

Miau Miquv fra Nicolai (Svoysi) of CLIPPER

P.S. Jeg glemte at fortællg at de kalder mig Svoysi efter en
af deres venner. Et underligt navn, synes jeg nok, men nu
er jeg efterhånden blevet vant til det og også blevet glad for
det.

Svoysi

ETIELAM
i farverfl€' rØd-

.blå.blåcreme.

llllllltt ttlt

Hanne Haibert
Lindevej 3

DK-4700 Næstved - Danmark
Telf. 53 7216 41

Dyrlægekontrol af dyrlæge Bruun, Esbjerg Dyrehospital.
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JYDSI( RACEKÆTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

TOMMERUB FYN
20.-21 . JULI 1991
Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH.

Åbent for udstillere:
Lørdag
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag .

Dyrlægekontrol søndag

kt. 0
k]. o
kr. 0
kr. 0

7,OO - 18,
7,OO - 18,
7 ,OO - 09,
7 ,OA - 09,

00
oo
oo
00

Åbent for publikum:
Lørdag
Søndag

kl. 10,00- 1B,oo
kl. 10,00 - 1B,oo

Bemærk venligst:
Alle katte skal være i deres bure senest
kl. 09,00,

t1 ,t
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Nilange,
srurde liv
på 2rettermad ooo
I{rli's Science Diet@ er et afbalanceret fuld- Science Diet er et af verdens forende fuldfoder-
. - der, der indeholder alt det, din kat har brug produkter og underlagt en streng kvalitets-
-: r i det daglige for at leve sundt og ernærings- kontrol, fra råvare til færdigprodukt. Science
::gtigt. Diet kan købes hos din dlrlæge.

Science Diet til katte omfatter 2 specialproduk
ter - Feline Growth og Feline Maintenance.

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...

- Her kan du også få mere at rade om foderet,
der følger din ven hele livet...

Hilb
SCIENCE DIET

15
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JYDSK
RACE,KATTE KLUIT

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer

Opdrætsnummer:

Klub:

Ttf

PAR R I N G S-AN IVI E LD E LS E

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

119 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn

Hankatteejerens adresse

den I 19

H ankatteejerens underskrift

STA IVI TAVLE R E KV I S IT I O N
Udfyldes af hunkatteejeren og indsendes til hunkatteejerens klub's stambogssekretariat snarest efter kuldets fødsel
og senest 1 år efter fødslen.

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

4

E

6

l

5

Hunkatteejerens navn: Klub:

- : -'..3:::: .'enS adfeSSe Ttf

den 19

H unkatteejerens underskrift

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

Stambogsnummer: _-- Titel:
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produkt fra

Løvens kemiske Fabrik

Nærmeste forhandler anvises'
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Indusrnvel 2l DK-1111 (lltlrrrrr' flf 75679000
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Odense, den 30.-1.-91

Kære >)gamle<< mor!
l.::red en lille hilsen lra mig - Nocturne. Ja, det er jeg jo

= 
-- J. nok døbt, men da jeg kom til min nye mo! var der een

;e: sagdg at jeg var vel nok en pudsig »Pussycat« - og fra
-rcr dag begyndte de at kalde mig Pussi. OK - jeg vænnede
:rr,r hurtigt til navnet - og efter en køretur fra Kerteminde
r1 \ordenhusg hvor jeg græd hele vejen, fandt jeg nu hur-

:rst ud af, at min nye mor elskede mig - så jeg lærte hurtigt
ri ,ino hende

\år de tog på arbejdg gik jeg ind på »mit« eget værelse
- iagde puderne i køjen rigtigt til rette og lå der og gassede
nrig. Når jeg var træt af det, legede jeg med halvstore sta-
niolkugleq min pibemus eller som det bedste legetøj, der
r ar der: llueforhæng af majs. Jeg blev brandgod til at klat-
re op i toppen på ingen tid - og jeg øvede mig om dagen, så
reg om aftenen kunne visg hvor god jeg var til det.

Om aftenen var og er min yndlingsplads på skødet af
nrin mor. Jeg elsker at blive pusset og nusset både morgen
og aften - og jeg ved, a1 min mor kan li' det lige så meget
\otll mig.

Elter nogle måneder flyttede vi til Odensg hvor vi bor
r)m Vinteren. Jeg syntes, at huset var lidt stort i starten, men
nu kender jeg hver krog isåvel stug kælder og 1. sal.

I Odense har vi desværre ikke mine dejlige majsforhæng -
men i stedet hænger der noget dejligt klatrestof ved de fle-
ste vinduer. Det er også brandgodt at klatre i - men på det
punkt forstår min mor og mig ikke hinanden helt. Når jeg
vil vise min kunnen og holde min træning i orden roser de
mig slet ikke - men raber højt om, at jeg ikke må og skal
komme ned. Hvorfor i alverden har de så hængt det op?
Mennesker! Nå - de er nu nok gode nok - det er nok det ene-
ste punkl hvor vi ikke er helt enige - endnu!

Maden kan jeg heller ikke klage over. Min mor køber
forskelligt lækkert kattemad - men een af mine livretter er
rat kød og ost af hånden.

Om natten sover jeg fast og trygt hos min mor - og det
har vi det begge dejligt med - og har haft fra første dag.

Forøvrigt - tak for den flotte kokardg du sendte til mig.
Min mor har haft lidt for travlt, så hun har først fået sendt
pengene i dag. Jeg ved, at hun har meldt sig ind i JYRAK
i november og betalt for 1991 - så vi glæder os til at få kat-
tebladet sendt. Der kommer forhåbentligt et inden så læn-
ge

Nu vil jeg slutte min lille hilsen til jer - jeg var meget glad
for at høre fra jer til jul.

Kærlig hilsen
Nocturne (Pussi) af CLIPPER

Sakset fra Colourpointen nr. I 1991.

Billeder fra
Esbjerg-udstillingen

Advarsel! Pas på,
når du bruger Tiguvon!

Fra udstillingen i Esbjerg,

v/ Gurli B. Petersen
Alle kender problemet lopper. Det havde jeg endelig fået
løst med det nye middel Tiguvon, som er kommet i hande-
len.

Godt nok er det kun anerkendt til hunde her i Danmark,
men det er testet på katte i England (har jeg læst hos min
dyrlæge), derfor var jeg ikke bange for at bruge det, bare
jeg fulgte brugsanvisningen rigtigt.

Azena en colourponit kastrat på7 kg skulle have renset
sine tænde6 derfor ringede jeg for at bestille tid hos min
dyrlæge Azena blev bedøvet og jeg kørte hjem og gjorde
klar til tandrensningen (jeg gør det selv), men da jeg tog
hende op af transportkassen levede hun ikke merg jeg
prøvede med hjertemassage og kunstig åndedræt, men for-
gæves, hun var død. Jeg ringede til min dyrlæge og han
kunne ikke forsta, hvad der var skel Han sagdg, at hendes
puls nok var så lav, at jeg ikke kunne mærke den, men det
var desværre ikke tilfældet. Da jeg havde prøvet at få hende
tilbage til livet i ca. 20-30 min. opgav jeg og kørte hende til-
bage til dyrlægen, hvor han konstaterede at hun var død.
Dyrlægen oC jeC prøvede at gå tilbage for at sg hvad der
kunne være sket.

l. Han havde brugt en engangssprøjte.
2. Ampullen med medicin var ikke ny, ergo var det ikke

forkert medicin, der var i flasken. .

3. Hun havde været bedøvet før, så hun burde kunne tåle
det.

Hun blev obduceret og der var ikke noget forkert. Hun
var ikke kvalt i opkast og hendes hjerte var fint, så var der
kun en ting tilbage - Tiguvon.

Min dyrlæge henvendte sig til firmaet og der blev min
mistanke bekræftet. Tiguvon og bedøvelse er dødelig, hvis
man har givet sin kat det inden for en uge så derfor pAS
PA!

Der står, at man ikke må bruge andre utøjsbekæmpelses-
midler sammen med Tiguvon, ikke eet ord om bedøvelse,
men nu er det jo også til hunde Kunne dette ikke også have
været sket for en lille hund?

E.,";crs. -\Iis Esbjerg, Honne Hedegård's



Af Honne Weidinger
Sakset frø Hunde-Journalen nn 2/90

Lykken er at være to
- men hvilke to?
Der er mange muligheder for katte-kombinationer
Her er et por tommelfingerregleL som er baserct på
e rfo r i n ge r i kat te -fa mi I iefo rø ge ls e

Det er ingen hemmelighed, at jeg er en stor tilhænger af
mere-end-6n-kat-i-huset. Det fortalte jeg allerede i forrige
nummer. Dels er det sjovere og dejligere for os - dels er det
bedre og sundere for kattene. Og så er det hverken mere be-
sværligt eller meget dyrere at hygge sig med 2 katte i stedet
tbr at nøjes med l.

En god begyndelse...
Når jeg bliver spurgt til rads, anbefaler jeg altid at starte
med 2 katte Er det killinger, familien drømmer om, vil det
r ære naturligt at vælge 2 kuld-søskende. De har ligget side
om side og fået mælk hos deres mor. De er vokset op sam-
men, har leget og sloges med hinanden, såden de kunne
stavre af sted. D6r hvor de er født, ved man som regel, hvil-
ke killinger, der er glade for hinanden - og hvem, der måske
altid slås. Den gensidige sympati mellem killingerne vil
.om regel fortsætte - også når kattene forlængst har giemt,
ar de er søskende. Og jeg vil vælge en han og en hun. Man
skal blot huskg at hankatten ofte kan pare og lave killinger,
-or man trol han kan! Og han kan lugte, at en hunkat er i
iøbetid, flere dage før hun via sin opførsel fortæller sine
nenesker det. Derfor er det ofte nødvendigt at sikre sig
;-r.rod, at teenager-kattene får uønskede killinger. Det gøres
remmest og sikrest ved at give hunkatten P-piller, til de
regge er gamle nok til at kunne neutraliseres (kastreres,/ste-
:iliseres).

Han og hun - et naturligt valg
Hvis man allerede har I kat og beslutter sig for at udvide
.amilien med kat nr. 2 - hvad skal man så vælge? Det
.pørgsmål får jeg oftg når jeg holder foredrag. Mit svar er:
\'ælg det modsatte køn. D.v.s. en han, hvis man har en hun-
iat i forvejen - og omvendt. Det er et naturligt valg. De to
riln påss€r godt sammen - supplerer hinanden i deres ad-
:ærd. Også når de neutraliseres. Efter en kort tilvænnings-
:e riode vil en voksen hunkat passe og nusse en lille hankil-
:ng. Og en voksen hankat vil være alletiders legeonkel for
:n lille hunkilling. Vælger man en ungkat - d.v.s. en stor kil-
:ng på mellem 6 og12 måneder - eller en voksen kat, er
rodsat køn stadig det bedste valg. Og giver alle chancer
.:r sympati og venskab.

Det er bedre og sundere for kattene at være to - og det er
:.iovere og dejligere for eierne!

Det er ogsd hyggeligere at være to sammen i fordrssolen.

Få et kuld og beholde en killing?
Mange hunkatte-ejere drømmer om at få et kuld killinger
og beholde en af dem. Set med menneskeøjne skulle det
være ensbetydende med en guldrandet garanti for succes.
Det er det bare ikke! For i katteverdenen eksisterer begrebet
»blodets bånd« ikke ret længe Når en morkat er færdig
med at opfostre sine killinger, så er ddt eventyr slut. Når kil-
lingerne er omkring 3 måneder, afviser morkatten dem og
gør alt, hvad hun kan, for at undgå dem. Nu må de klare sig
selv, sådan som hun har lært dem det. Basta. Hun har alle-
rede næste kuld i tankerne. Det er hendes naturinstinkt.

Utallige er de skuffelser, jeg har hørt om ved mine fore-
drag. Hvorfor elsker mor og barn ikke bare hinanden, som
de gjorde til at begynde med.

»Jamen det var jo dengang<<, vil en kattemor sige En
halvvoksen hankilling er en irriterende lømmel. Han vil i
mange tilfælde øve sig i parringsleg på sin mor. Ligesom
han i leg øvede sig på sine søskende af begge køn. Og så

bli'r mor arrig. For den dumme knægt aner ikke noget om,
at en kunkat skai være i løbetid, før hun synes, den leg er
sjov.

Eller også vil han dominere hende mere og mere efter-
hånden, som han vokser hende over hovedet. Hugge hen-
des mad, hendes yndlingsplads o.s.v. Skulle hun være lyk-
kelig for det?

Beholder man en hunkilling, vil den i løbet af nogle må-
neder udvikle sig til en voksen hun. Og så har morkatten
fået en konkurrent - en rivalinde inden for dørene. Er det
måske lykken?

2katte af samme køn
2 hankatte eller 2 hunkatte. Det kan gå godt - og det kan gå

skidt. Får man dem som killinger, skal man være opmærk-
som på, at der vil komme en magtkamp, når de bliver køns-
modne. Derfor må man holde godt øje med deres adfærd
over for hinanden. Hankatte - også søskende - kan sagtens
blive kønsmodne på forskelligt tidspunkt. Den, der bliver
først voksen, vil dominere den anden. Og så er d6t venskab
slut. Mit råd er at kastrere begge hankatte samtidig - så
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;:.i \ iser dominerende han-katteafdærd. Så er
r.; -rrrde ior at bevare fordrageligheden og den kær-

:. ,:--:"rgsicrrm mellem kattene
:-,,: r,...rn_ser kan også udvikle sig i forskelligt tempo, så

- ::. .:.. ia r mulighed for at dominere den anden. Men her
,.:.=. r'.:ir srr re udviklingen lidt bedre f.eks. ved hjælp af P-
:....: :rl Cen kønsmodne hun. Senere bør man sterilisere
:::. )amtidig.

F-.r bade 2han- og2 hunkillinger er det efter min mening
. -i.:_qi. at de har samme status. Neutraliserer man den ene
:.en rkke den anden, vil den »fungerende« kat altid få over-
-'_ier, Det er naturens orden.

Hrad med huskat og racekat?
-leg kender rigtigt mange fine kattevenskaber mellem hus-
iat og racekat. Katte har ingen problemer, fordi den ene er
,,iin« og har stamtavle - den anden af blandet eller måske
ukendt herkomst. Det er os 2-benedg der er snobbede. Ikke
kattene Det enestg som tæller, er kattenes psyke og tempe-
rament. Her skal man gøre sig stor umage for at vælge den
rrgtige kombination. Det er synd for alle parter at sætte en
lir lig, superenergisk type sammen med en sindig, rolig og
stille kat. De vil blive til irritation for hinanden. Fordi de
ikke meneq at en god kattetilværelse rummer de samme
,slæder og aktiviteter. Og lad være med at tro, at man kan
sætte mere fut i en stille og rolig kat, fordi den bliver pådut-
tet et omkringfarende energibundt. Eller omvendt. At sæt-

te2katle sammen er som at lege Kirsten Giftekniv - og det
kræver omtanke For kattene kan ikke fortællg hvad de me-
ner om arrangementet, før de har lært hinanden at kende.
Og så kan det være for sent at ændre på forholdene.

Lille legekammerat til gamle katte?
Hvis en kat er blevet 8-10 år og har levet hele sit katteliv i
ophøjet ensomhed med sine menneskel mener jeg ikke,
man skal ulejlige den med en kåd og legesyg killing, der
drøner rundt med fuld fart i al sin vågne tid. Det svarer no-
genlunde til, at et menneske på 60 skal leve sammen med et
barn på 4-5 år. Det kan være meget sjovt en times tid - de-
refter er det ret anstrengende. Og irriterende Den gamle
kat har sine åregamle vaner og sit territorium. Killingen re-
spekterer ingen af delene Derfor har jeg med held anbefa-
let at få 2 killinger. De kan legg slås og drøne rundt sam-
men - længe efter den gamle kat er kørt træt og gerne vil
nøjes med at kikke på.

HUSK: Ingen regel uden undtagelser
I alle livets forhold er der skrevne og uskrevne regler, som
erfaringerne har vist, at det er klogest at overholde. Og det
gælder også i katteverdenen. Hver eneste kat er jo en per-
sonlighed. Den ved præcis, hvad den vil - og ikke vil. Men
derfor kan man alligevel sagtens finde mange eksempler
på, at der er sluttet stærke kattevenskaber, som går på tværs
af alle regler.

Søndag, den24. februar l99l blev der afholdt plenarfor-
samling i Felis Danica.

Plenarforsamlingen er klubbernes Øverste myndighed
inden for kattesporten i Danmark.

JYRAK var repræsenteret med 7 mandater. Desuden var
Racekatten repræsenteret med 8 mandater, Darak med 4
mandater og Perseren med 2 mandater.

Dette indlæg er ikke et referat af plenarforsamlingen,
men er en orientering om de vigtigste begivenheder, der
fandt sted på planarforsamlingen.

Samarbejdet i FU har i det forløbne år været noget an-
strengt, hvilket formanden Aase Nissen også kom ind på i
sin beretning. Beretningen blev efter nogle bemærkninger
fra salen godkendt. Det samme var tilfældet med regnska-
bet, der fik et par rettelser med på vejen af kassereren.

Det kan oplyses, at SWO ikke blev godkendt som ny ho-
vedklub, samt atAase Nissen, formand for Darak blev gen-
valgt som formand for Felis Danica.

Ny kasserer i Felis Danica blev Vibeke Holm Andersen,
Racekatten. Steen Nielsen, Racekatten blev valgt som
næstformand.

Det blev vedtaget, at man i Racekatten prøvekører reg-
lerne omkring et diciplinærnævn, og at et udvalg skal ar-
bejde med dette nævn i de næste 2 år.

Endelig blev Avlsradet nedsat, og de medlemmer, der
har arbejdet i radet blev genvalgt.

Et mere fyldigt referat vil naturligvis blive bragt i Hvæs-
sebrættet senere.

o
Finn Løursen

Nyt fra Felis Danica!

§e{
J

Fra udstillingen i Esbjerg.

Fra udstillingen i Esbjerg: Bølineser-vinder i bedste ung-
dyn Givenchy af Karitzy, 13BA BP Ejer: Dorte Hagen.

t I

DANSK RACEKATTE KLUB
RACEKATTEN

JYDSK RACEKATTE KLUB
PERSEBEN
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Panacur = ormekur
Atled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
I i ngsstad i e r af i n dvol dsorm.
l\tled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

lnformation pa apoteket hos dyrlægen og
hos Hoechst
Panacur købes receptfrit

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

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

Co
O

o
OooHoechst @
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Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

og æg af orm
O bredspektret - udrydder a//e killlngerns

væsentlige indvoldsorm.

O let at give - opløses i vand og gives
munden (spæde killinger)eller i: andes
foderet.

O uden smag lugi og bivirknrnger



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, Ganløse, 3660 Stenløse.

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

EuropdKlubben
Susanne Jensen,
Rebbølsvej 42, 6392 Bolderslev.

Bicolouren
Elsebeth Mikkelsen,
Albjergpark en 27 lth., 2660 Brøndby Strand.

Specialklubben for Siamopdrættere
Margit Thomsen,
Skovvejen l38, 4050 Skibby.

swo
Mogens Østerby,
Klingeskov 13, 5450 Otterup.

SASO
Marianne Roth,
Skrænten 41, 52'70 Odense N.

Sokoke Klubben,
Gloria Møldrup
Karsebjergvej 101, 5491 Blommenslyst.

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

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

l3MC Klubben,
Evald Gregersen,
Brogade 73, 8850 Bjerringbro.

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

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

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

Sølvkatten af 1990,
Ann Friis,
Doktorparken, Ellidshøj, 9230 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 lovq 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 virkning pr. 31.-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-,/standard-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 aktiviteter, såsom stamtavler, in-
ternationale/nationale udstillinger etc. afvikles på nor-
mal vis gennem respektiv hovedklub. Der vil være tale-
ret (vedr. SPK-anliggender) men ikke stemmeret, da
specialklubberne ikke har status som anerkendt FIFe-
klub.

7. SPK's evt. lovændringer skal indsendes og godkendes af
FD. Evt. bestyrelsesændringer skal ligeledes indsendes
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 udtalelsg ikke klassificering, og ingen
certifikater. Dette skal tydeligt anføres i »spiseseddek<,
program eller katalog.

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

NB: Reglerne er under revision i samarbejde med SPK.
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Godkendelse af katterier
o g forsvarlig t kattehold
For I år siden omtalte vi i Hvæssebrættet w.4/89 arbejdet
ned godkendelse af medlemmernes katehold.

Det går ikke alt for stærkt med goskendelserng da der
-kke er ret mange henvendelser fra medlemmerne herom.

Der er enkelte medlemmer der er på venteliste, og dette
'kyldes for det mestg at man vil holde omkostningerne for
Jet enkelte medlem så lave som muligt, idet forholdsvis
spredt kørsel er meget dyrere i forhold til en mere samlet
:ute.

For at anskueliggøre fremgangsmåden ved godkendelse
af medlemmernes kattehold repeterer vi her uddrag af,
hvad vi skrev sidste år:

Besøg hos medlemmerne
Bestyrelsen er blevet godt modtaget af medlemmerne un-
der sine besøg, og har foretaget besigtigelse af den måde,
hvorpå kattene holdes, og har naturligvis ikke fundet an-
Iedning til, ikke at kunne foretage en godkendelse af katte-
holdet.

Besigtigelsen foregår under hyggelige former, hvor der
over en kop kaffg selvfølgelig bliver snakket kattg katte-
hold, udstillinger, udstillingsresultater, studiekredsmøder
og om, hvordan det i øvrigt står til i klubben netop nu.

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

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

Fremtidige godkendelser
Det vil fremover blive således, at medlemmer, der ønsker sit
kattehold godkendt, vil få besøg af en konsulent og et be-
styrelsesmedlem. - Der vil, så vidt det er muligt, blive lagt
en rute således, at man forsøger at samle en række besøg

inden for et områdg og derfor kan man godt komme ud
foq 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
kattehoidet er kørselsudgiften. - For tiden er der fastsat en
kilometertakst på kr. 2,05 pr. km, som medlemmerne skal
betale til klubben, og her kommer fordelen ind ved, at der
lægges en rute i et områdg hvorved den samlede udgift de-
les mellem det antal medlemmel der besøges. - Et besøg
kan komme til at koste omkring 200,00 kr. hvortil kommer
udgiften trl en plakettg som kan købes for 95,00 kr.

En godkendelse af katteholdet vil altså komme til at ko-
ste ca. det sammeil, 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 henvendeise
ikke skal gå iglemmebogen, har vi lavet en lille kupon, som
du bedes ben)'ttg hvis du ønsker dit kattehold godkendt.

Kuponen indsendes til Ole Klivager, Rugårdsvej 898,
5471 Søndersø,

Undertegnede ønsker snaresi at få mit kattehold
godkendt:

Navn;

Adresse;

Telefon:

Er du ked af at klippe i bladet er du velkommen til at foto-
kopiere kuponen.
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Frit spil for jægere..
Skal der også fremoyer være

Af Birgitte Mandel
Sakset fro >>Køttens Venner<< 2/1990

Skal danske jægere også i fremtiden kunne plaffe enhver
kat ned, som de ser på deres jagttur?

Der findes jægerg som nødvendigvis skal have afløb for
deres skydelyst, hvis jagtlykken ellers har svigtet. Så kom-
mer et hjemløst, udhungret lille dyr til at undgælde

Holdningsspørgsmål
Om katten måske havde hjælpeløse killinger liggende et
sted - hvad betyder det for en jæger?

Eller om den var et hØjt-elsket familiemedlem fra et hus
i nærheden - måske endda øremærket? Ligegyldigt.

Og det med de 150 meter til anden mands hus? Det er der
jo ingen, der kan bevise noget om.

Det siger man ikke i justitsministeriet eller landbrugsmi-
nisteriet. For de er jo velopdragne mennesker. Men resulta-
tet bliver det samme, hvis ikke jagtloven bliver ændret.

Kan ikke kontrolleres
Vi vil gerne i Kattens Værn præciserg at vi ikke i princippet
ville have noget at indvende imod det, hvis jægerens even-
tuelle nedskydning af katte udelukkende drejede sig om
decideret nødlidendg hjemløse kattq der med sikkerhed
ikke kunne have killinger.

Sikkerhed
Men det kan ikke lade sig gøre at sikre dette. Det ved en-
hver, og kun den, der ingen samvittighed har, lukker øjnene
for d6t.

Ingen kan på skudafstand bedømme den slags. Og om
katten er diegivendg skal der en dyrlæge til at undersøge.

Uværdig situation
Derfor er den nuværende situation uværdig for et såkaldt
humant og cir iliseret samfund. Hvert år dræber jægere
moderkatte lra deres n1'fødte killinger. Og hvert år skam-
skyder uduelige jægere katte for deres fbrnøjelses skyld.

L øvehulens Hevengift Lord Alleuluis.
Ejer; Rita Henriksen. Vinder avl + opdræt semi.
1l

Synes vore lovgivere, at det er helt i orden? Eller har de
ikke tænkt sig ordentligt om?

Hvor længe finder de mange hundredtusinde katteven-
ner sig i det?

Advarsel!
I et jagtblad annonceres med fælder til fangst af katte.

Kattens Værn opfordrer vore medlemmer til at gøre
eventuelle jægere i deres bekendtskabsLreds opmærksom-
me på, at det er forbudt privatpersoner at indfange herre-
løse katte. Dette skal foregå via kommuner og dyrlægg li-
gesom det kun er dyrlæger, der må aflive katte.

Kattens
parnn
og
drægtighedstabel
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IMPORT IEXPORT

E XPORT TIL TJEKKOSIOVAKIET
Faith de La Val
Født l, december 1990.
Far: Gr. Int. Ch. Graffity's Felino.
\lor: Eur. Ch. Diana de La Val.
Opdrætter: Inge Lise Laursen.
\y ejer: Rosa Najmen, Tjekkoslovakiet.

EXPORT TIL TYSKLAND:
Rockland's Djengis Khan 13 MC A
rRød tabby).
Far: Løvenhulen's Tornadq 13 MC B.
\1or: Int. Ch. Anastacia af Bamsebq 13 MC A
Opdrætter: Margit Bekhøj.
Ejer: Robin Zaedow.

EXPORT TIL TYSKLA\D:
Fabiola de La \al
Født i. december 1990.
Far: Cr. Int. Ch. Grafittl''s Felino.
Mor: Eur. Ch. Diana de La \al.
Opdrætter: Inge Lise Laursen.
Ny ejer: Roland Rosenkraz, Beriin, !-skland.

IMPORT FRA TYSKLAND:
Samson v. Nansong
Chokolade 27 B - burrneser.
Far: Gr. Int. Ch. Assul v. Nansong - 27 D.
Mor: Achila v. Nanson - 27 A.
Opdrætter: Heide Parschik, Schnaitsee.
Ejer: Sterna Gilbe

IMPORT FRA TYSKLAND:
Fiona v. Nanson
Brun Tortie 27e - burmeser.
Far: Gr. Int. Ch. Assul v. Nanson, 27 D.
Mor: Ch. Nicandra v. Nansong, 27 E.
Opdrætter: Heide Parschik, Schnaitsee.
Ejer: Sterna Gilbe.

Dyrlægehreukasse
Beklagelse..
Jer var desværre en redaktionel fejl i forrige nummer af
Jr æssebrættet, Der manglede således en angivelse af ad-
-::sen til dyrlægebrevkassen. Dette har medført at der ikke
:. spørgsmål tilbrevkassen. Har du spørgsmå1, eller ønsker
: -r specielle emner i dyrlægebrevkassen, skriv da til brev-
..3SSen.

lar du spørgsmål til dyrlægen, skriver du til Aase Kliva-
;:r. Rugårdsvej 898, Hindevad, 5471 Søndersø, som så vil
,..rge for at spørgsmålene bliver besvaret af:

Dyrlæge Gert Jarn Pedersen, Brenderup
)vr1æge Gert Jarn Pedersen efteruddannes i øjeblikket
,,.m fagdyrlæge vedrørende sygdomme hos hund og kat.

Vedlægges frankeret,/adresseret svarkuvert - besvares dit
,:ørgsmål direkte.

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

Hvad kan gøres mod statisk elektricitet i perserpelsen.
Meget er prØvet - intet hjælper!

Har nogen et godt rad???
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Denne artikel vil informere om en bedre forståelse af et vel-
kendt problem for mange katteejere. Dette er resultatet af
den nyeste forskning i England. Der er som bekendt mange
katte i England. Katteholdet er også her i stærk fremmarch
på bekostning af hundene Jeg kan som et kuriosum næv-
ng at specielt de korthårede orientalere Siameser og Bur-
meser er særligt populære racer. Denne store interesse for
katte afspejler sig naturligvis i forskningen, således er Eng-
land sammen med USA førende inden for forskningen af
kattesygdomme

På et kursus i november 1990, og i et videnskabeligt
tidsskrift december 1990, stødte jeg på en englænder ved
navn Tom J. Gruffydd-Jones. Han beskriver et »nyt« syg-
domsbilledg med kronisk diarr6 og blikhindefremfald.
Selve sygdommen er ikke ny, jeg har set, undersøgt og be-
handlet mange, de fleste uden de bedste resultater.

Det usædvanlige ved sygdommen er, at katten har diarrd
og blinkhindefremfald samtidigt, men tilsyneladende er
helt upåvirkede af tilstanden.

Sygdommen kaldes kronisk diarr6 og blinkhindefrem-
fald (Chronic diarrhosa and protruding nictitating mam-
branes). Som nævnt tidligere har katten normal appetit og
ingen vægttab på trods af diarreen. Der er en tilbøjelighed
til, at sygdommen oftere ses hos større kaltehold, og ofte
hos flere katte samtidigt.

Mange dyrlæger og katteejere kender dette sygdomsbil-
Iede, på trods af mange prøvel undersøgelser og behand-
linger har det ikke været muligt at finde årsagen til diar6en.
Det viser sig nu, at det er et meget lille virus (Torovirus), der
er den mest sandsynlige årsag til sygdommen. Virussyg-
domme kan ikke behandles. Det drejer sig derfor om at
forebygge smitte fra smittede katte til raske katte (isolati-
on), samt at tilbyde den raske kat diætkost. Diarr6en stræk-
ker sig over 2-3 måneder.

Min egen kat Sebastian har nu haft diarr6 i en måned.
Jeg synes, at de næste måneder virker uoverskueligt lange!

Oversat og bearbejdet af K. Klinge
Artikel fra >»FAB scientific<< efterår 1989,
vol. 26, nn 3 side 45-47

Kronisk diarre og
blinkhindefremfald

Et tilfælde af felin
idiopatisk p olyartri tis

delbart ud til at være ramt. Thbs' kropstemperatur var ste-
get til 104 F (normaltemperaturen er op til 102 F). En ruti-
neundersøgelse af brystpartiet og maveregionen - heri en
hjerteundersøgelse - afslærede ingen andre abnormiteter.
Imidlertid var der tydelig tegn på lymfadenopati (en gene-
rel udvidelse af lymfekirtlerne).

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

Ledbetændelsessygdomme kan underopdeles i to hoved-
grupper:

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

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

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

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

Mens Tabs var bedøvet blev en lille mængde ledvæske
(der smører ledhulerne) suget ud fra skulderleddet på det
højre forben og fra knæleddet på det højre bagben. Dette
blev så undersøgt for betydningsfulde bakterier og celler.
Resultatet bekræftede to punkter:

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

b) begge led havde et højt antal neutrofiler (en type hvide
blodlegemer, der findes i blodet) i væskerne - antallet al

af Hiløry Hill, videnskabsmand ved MB afdeling for
veterinærmedicin, Bristol University, Longford, Bristol.

Thbs er en 3 år gammel kastreret, stribet hankat. Han har
boet hos sine nuværende ejerg siden han var en lille killing.

I oktober 1988 blev Tabs henvist til Langford med en
lang historie (mere end l8 måneder) af periodisk tilbage-
vendende anfald af halthed, der ofte var ledsaget af høj fe-
ber (pyrexia), manglende appetit og vægttab. Det syntes, at
haltheden skiftede fra ben til ben, og at den var af varieren-
de alvorlighed. På tidspunktet for hans ankomst til Lang-
ford syntes haltheden atvære begrænset til det højre for-
ben, og den havde staet på i en periode af i alt 8 uger med
lejlighedsvis bedringer i perioder af 3-4 dage.

Da Tabs blev undersø gt første gang, så han ud til at være
rimelig kvik, men undervægtig for sin størrelse Han var
ikke i stand til at lægge vægten over på sit højre forben, og
der var synligt svind i alle musklerne i den højre skulder -

hvilket indikeret at han ikke havde brugt benet i nogen tid.
Han brød sig ikke om nogen form for bevægelse af skulde-
ren og albueledeng men der var ingen påviselig varme eller
hæveise omkring leddene Ingen af de andre led så umid-
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disse celler øges ligeledes i blodstrømmen - og bekræfter, at
der er betændelse på disse steder i leddene.

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

I nogle tilfælde af immunrelateret artritis er det muligt at
spore specifikke »auto-antistoffer« i blodsystemet. I sagen
med Tabs var vi ikke i stand til at finde nogle tegn på disse.
Hvis »auto-antistofferne« er til stedg vil de underbygge te-
orien om, at kattens immunsystem faktisk opbygger et
r'ærn mod dens egne celler - derfor er der »auto (d.v.s. selv)
immun«.

Ved autoimmune sygdomme kan det kliniske billede va-
riere alt afhængigt af, hvilke cellegrupper eller væv, der
bliver angrebet af autoantistofferne. Hvis eksempelvis re-
aktionen er specifikt rette med røde blodlegemer, så vil
ødelæggelsen af disse medføre kliniske tegn på blodman-
gel (dette syndrom er kendt som autoimmun hæmolytisk
anæmi). I mange tilfælde er reaktionen måske ikke så spe-
cifikt, og generelle betændelsestegn optræder på forskelli-
_ee områder i et enkelt tilfælde f.eks. nyrer, led, hud. I Tabs'
rilfælde syntes det kun at være led-systemet, der på under-
søgelsestidspunktet var ramt.

Polyartritis er relativ sjældent hos kattg og årsagerne til
ielin polyartritis syndromet venter nu stadig på at blive
klarlagt. Den nyeste klassifikation (Bennett 1988) er op-
_u 

j ort i fortegnelse 1. Til dato synes størstedelen af de tilfæl-
Jg man har set på Langford, at være af den ukomplicerede
ldiopatiske type

Det er blevet foreslået, at patogenesen i nogle tilfælde er
Iedsaget af eller er i forbindelse med svage betændelsestil-
stande og dannelse af immunkomplekser på forskellige
-iteder på kroppen; aflejringer af immunkomplekser i led-
dene fører til de karakteristiske kliniske tegn på artritis. I
nogle tilfælde har det også været klart, at felin leukæmi vi-
:us - og sikker andre virus stoffer - kan spille en rolle i pato-
genesen, antageligvis ved deres effekt på og interaktion
med værtens immunsystem på cellular niveau. Der er til
lato imidlertid ikke blevet indkredset nogle specifikke æti-
clogiske stoffer.

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

I sager som denng d.v.s. idiopatisk ikke-eroderende ar-
:ritis, er der ofte en rimelig til god prognostik. Resultatet af
medicinsk behandling med enten steroider ogleller cyto-
:oksiske medikamenter er sædvanligvis rimelig, og kattene
ian vende tilbage til et rimeligt aktivt liv. Mere komplekse
artritistyper har en svagere prognostik, der afhænger af
omfanget af multisystemisk involvering og af omfanget af
den tilstedeværende erosion i leddene.

I en periode af flere ugers varighed kunne vi overvåge
Tabs' antal af hvide blodlegemer, som vendte tilbage til
normalt niveau. Han opretholdt en klinisk bedring, tog på
i vægt og løb ganske glad omkring. Langsomt reducerede
vi omfanget af den medicinske behandling - nogle katte
kan godt klare perioder uden medicinsk behandling, mens
andre har brug for et lavt niveau af kontinuerlig dosering
lor at forebygge tilbagefald. Indtil dato har Tabs ikke lidt
af nogle kliniske probleme4 og vi skal blive ved med at
kontrollere ham regelmæssigt for at vurdere hans frem-
skridt.

1
af Felin Polyartritis Syndromet:

Fortegnelse
Klassifikation
Idiopatisk:
a) ukompliceret.
b) reaktiv - forbundet med en smittende procces andet-

steds i kroppen.
c) enteropatisk - forbundet med mave-tarmkanal-

sygdomme
d) ondartethed relateret hertil.

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

3. Reumatisk
I stir.hed efter hvile
II smerte red ber'ægelse
III hær'else i mindst et led
IV hær'else i mindst et andet led
V sl,mmetrisk ledhær'else
VI subkutane knuder
VII eroderenderØntgenmæssigeforandringer
VIII positiv reumatisk faktor test
IX typiskeledvæskekarakteristika
X karakteristiske hisrologiske ændringer i ledvæsken
XI karakteristiske histologiske ændringer i knuderne.
Syv af disse kriterier, heriblandt mindst to af nr. 7, 8 og l0
skal være opfyldt for at stille diagnosen klassisk reumatisk
artritis og kriterierne l-5 skal være til stede i mindst 5 uger.
4. Systemisk lupus erythematosis (S.L.E.)
- multisystem
- anti-nukleare antistoffer til stede i blodet
- påviselig.

immun patologiske træk i overensstemmelse med
klinisk involvering.

De første to kriterier skal altid opfyldes - definitiv S.L.E.
kan kun diagnostiseres, hvis alle tre kriterier er opfyldt.

Fra D. Bennett og A. S. Nøsh, JSAP (1988)

IæukæmiYaccine
i f)anmark
Det er nu muligt at voccinere kotte mod den

fry gtede v irussy g do m ka t te leu kæmi.

AJ dyrlæse Tbm Schøntz Kristensen, Skovlunde

Mange almindelige katteejere har hørt om katteleukæmi,
nogle har haft sygdommen inde på livet, en del har fået tes-

tet deres dyr i forbindelse med sygdom eller forinden par-
ring. Især racekatteopdrættere kender til sygdommen og
frygter den, fordi den kan ødelægge mange års avlsarbejde

Som følge heraf har det i mange år været et stort ønske
hos katteejere og især opdrætterg at kunne beskl'tte deres
katte ved vaccination. DET KAN MAN NU!

Kort om sygdommen...
Katteleukæmi skyldes et virus, der hører til gruppen Ret-
rovirus. Kattg der huser virus i blodet, d.v.s. som er positive
ved en leukæmitest, udstiller virus i spyt og urin. Smitte
finder sted ved almindelig social kontakt (slikken og vas-
ken), ved bid, nysen og fælles brug af foderskål og tissebak-
ke Overførsel af virus ved parring, gennem moderkage til
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fostre og via modermælk til nyfødte killinger er også mu-
lig.

Udsættes raske katte for smitte vil de enten danne anti-
stoffer og blive immune eller også vil de blive virusbærere
og senere udvikle sygdom bl.a. som følge af nedbrudt im-
munforsvar.

Nogle katte kan dog blive latent inficeret og på denne
måde huse virus i inaktiv tilstand i knoglemarven uden at
blive syge Ved senere stress-situationer som f.eks. ved syg-
dom, graviditet og ændringer i kattens miljø kan virus re-
aktiveres og katten blive smittefarlig.

Symptomer ved leukæmi er meget varierende Der kan
udvikles kræftknuder i lymfesystemet samt i organer som
tarmkanel, lever, milt og nyrer. Blodkræft med svære for-
andringer i blodets celler og blodmangel forekommer ofte

Som følge af virus forsvarsnedbrydende effekt vil syge
katte ofte pådrage sig andre infektioner bl.a. kroniske luft-
vejslidelser, mundbetændelse, smitsom bughindebetæn-
delse, parasitære lidelser etc

I katterier vil der forekomme avlsproblemer med nedsat
frugtbarhed, aborteq dødfødsler og »fading kittens«,
d.v.s. killinger der dør i den første leveuge

Ved symptomer som vægttab, nedsat eller ophørt æde-
lyst, nedstemthed eller depression, feber, blege slimhinder,
vedvarende opkastninger og diarr6 samt tegn på kronisk
infektion må der tænkes på leukæmi.

læukæmi i Danmark
Ca. l rt al danske katte er leukæmipositive Det er mindre
end i mange andre lande. Blandt kattg der er syge med
!\mplomer på nedbrudt immunforsvar, er ca. 8-990 leu-
..ænipositire

F,,.: der almindelige danske kattebestand er leukæmi
. : : -:. -..:; plLrbleml dog kan der være geografiske områ-

- :: l.: l ..-,::: iOrekOmSt.

Kommer derimod smitten ind i et katteri eller andet stør-
re kattehold, hvor smittespredningen er intens p.g.a. den
meget tætte sociale kontakt, ja så vil en meget stor procent
af kattene blive virusudskillere og senere syge

Den forholdsvis lave forekomst af leukæmi i Danmark
kan dog godt ændres i takt med stigende kontakt med
udenlandske katte f.eks. ved import af katte.

Hidtidig bekæmpelse
Rutinemæssig testning af katte forinden parring og ved im-
port, karantæne af sygdomsramte katterier, aflivning af
syge og positive kattg har alene været de mulighedel der
har været til radighed for at bekæmpe og begrænse syg-
dommen. Den hidtidige bekæmpelse har ikke ført til udry-
delse eller reducering af sygdommen.

Iæukæmitest
Påvisning af virusantigen i blodet ved den såkaldte leukæ-
mitest udføres i dag af en del praktiserende dyrlæger og på
veterinære laboratorier. Udføres prØven hos den praktise-
rende dyrlæge vil svaret foreligge indenfor et par timer eller
hurtigere. Ofte undersøges blodet på samme testkit også
for antistoffer mod FIV (katte-Aids virus).

Vaccination
I mange år har det i andre lande været muligt at vaccinere
mod leukæmi. Først nu er det muligt i Danmark. Vaccinen
hedder Fel-O-Vax Lv-K. Det er en dræbt vaccing d.v.s. den
indeholder opkoncentrerede dræbte viruspartikler og kan
som følge heraf ikke frembringe sygdom, men giver anled-
ning til antistofdannelse hos den vaccinerede kat.

Den nye vaccine i Danmark giver klart bedre beskyttelse
end de hidtil anvendte vacciner i udlandet. Undersøgelser
har vist at over 5090 af de vaccinerede katte var modstands-
dygtige overfor smitte med leukæmivirus.

Årfg re-vaccination
Det anbefales at der vaccineres 2 gange med 3-4 ugers mel-
lemrum første gang katten vaccineres. Herefter skal katten
revaccineres hvert år for at vedligeholde virkningen. Killin-
ger vaccineres første gang når de er l0 uger gamle. Vaccinen
kan gives sammen med den almindelige vaccination mod
kattesyge og katteinfluenza uden at effekten svækkes.

Der er ikke påvist væsentlige ulemper eller gener for kat-
ten ved vaccinationen, hverken umiddelbart efter eller se-

nere. Enkelte katte kan få forbigående feber, opkastning og
spisevægring. Almindeligvis er disse katte friske igen in-
denfor 24 timer efter vaccinationen.

Er vaccination løsningen?
Der er ingen tvivl om, at et vaccinationsprogram på læn-
gere sigt vil begrænse sygdommen. Katte som på vaccina-
tionstidspunktet er fri for leukæmi vil ved fortsat revacci-
nation forblive raske.

Hvis derimod man vaccinerer en leukæmipositiv kat gi-
ver vaccinationen en falsk tryghed, fordi en sådan kat sta-
dig vil udskille virus og stadig kan udvikle sygdom.

Derudover har nyere undersøgelser vist, at smittende
moderkatte kan overføre et virusforstadie - et såkaldt pro-
virus - til killingerne via råmælken (kolostrum). Vaccineres
sådanne killinger kan vaccinen godt nok beskytte dem
mod klinisk sygdom, men ikke forhindre at killingerne kan
bringe smitte videre

Leukæmitest ingen vaccination?
Som følge af disse forhold må det tilrådes, at lade visse kat-
te teste for leukæmi inden vaccination finder sted første
gang. For opdrætteres vedkommende vil jeg anbefale at
man leukæmitester de voksne katte inden første vaccina-
tion. Såfremt kattene er leukæminegative kan de vaccine-
res.

Her ses den første kat, som blev vaccineret mod den fryg-
tede virussygdom katteleukæmi, øf dyrlæge Tbm Schøntz
Kristensen.



Killinger fra et sådant katteri behøver ikke at blive testet
men kun rutinemæssigt vaccineres.

Hvis der viser sig at være leukæmipositive katte ved test-
ningen, kan jeg anbefale sædvanlig karantæne og bekæm-
p elsesforanstaltn inger.

Skal alle katte vacineres?
Katte der lever hele deres liv under beskyttede forhold uden
at komme i kontakt med andre kattg behøver ikke at blive
. accineret.

Katte, der har adgang til at løbe ude kan blive smittet.
:r sådanne katte bør vaccineres afhænger bl.a. af, hvor
r . lltebestanden er det pågældende sted, og om der skul-

: -: ir S€ogråfisk større forekomst af leukæmi. Thl med
..:: herom.

- :.. opdrætter racekatte eller som har større katte-
- -.: jævnligt tilføres nye katte eller afhænder katte
..:e deres katte vaccinere og årligt revaccinere.
. . n)'e vaccine giver god mulighed for, at man kan be-

, ,:e sin avl og forhindre den katastrofe det er, at blive
',-.rnt af katteleukæmi.

Godkendte katterier
i JYRAK 1990:
Ejer:
Vivian Nielsen
Ole Klivager
Heinke Karstens
.A.ino Sørensen
Dorte B. Madsen
Aja Bønnerup
Hans Jeppesen
Ely Leegaard
).Jorma Hassing
Lena & Carsten Lassen
Mogens Schou
Yvonne & Erik Larsen
Else Christensen
Lone & Klaus Donneborg
Elna Sørensen
Karen Mette H. Kristensen
Else & Georg Jeppesen
Jette Valentin
\,'ita Voss
Elna Lykke

Stamnavn:
Elling's Point of Jutland
Klivager's
af Ryslinge
Fidji's
Stelle Nova
Bønnerup's
Hajeka
Vossevangen
Doucet af Vendsyssel

Tobomo's
Dunvald's

Donneborg's
Blue Dream
Mac Burney
Para Mi
Killinias
Miss Voss
of Blue Water

Fra udstillingen i Esbjerg.

Årets kat i JYRAK 1990:

Hanner:
Nr. I - 18,4 p: Eu. Ch. Sander lan it Krobbeguod

Ejer: Anne Margrethe Hansen.
Nr. 2 - 17,6 p: Int. Ch. Sphinx-Qream-X-treme

Ejer: Anne Margrethe Hansen
Nr.3 - 17,0 p: Maydan-Schah's Mellow Yellow

Ejer: Bodil & Mogens Schou
Nr.4 - 16,8 p: Gr. lnt. Ch. D'Moonstreds Thbby Boy

Ejer: Micheyl Riis Vinther
Nr. 5 - 16,4 pz Gr. Int. Ch. Titirangi's Domino

Ejer: Elena Neumann

Gr. lnt. Ch. Tanholt's Frøbid
Ejer: Anne Margrethe Hansen
Int. Ch. O'Ming See-Nuan
Ejer: Susanne Schlager
Chant Bar Ome's Lady Chatty
Ejer: Emilie Hørstrup
Gr. Int. CH. DK Kiru's Lady Ann
Ejer: Kirsten Ulsø
Girå af Oddershede
Ejer: Lene Oddershede.

EU. Pr. Dunvald's Blue Natasja.
Ejer: Erik & Yvonne Larsen
Gipsypride's Moonlight
Ejer: Dorthe Svindborg
Golden Butterfly of Greystoke
Ejer: Annemarie & Per Loft
Merlion's Antonio Lo Bello
Ejer: Dorte Hagen
Fidji's Nikita.
Ejer: Henriette Kastrup.

Hunner:
Nr. 1-19,0p:

Nr.2-17,4p:

Nr.3-16,4p:

Nr.4-15,4p:

Nr.5-15,0p:

Kastrater:
Nr. 1-17,6p:

Nr.2-15,8p:

Nr.3-15,0p:

Nr.4-14,6p:

Nr.5-13,4p:
Frø udstillingen i Esbjerg: Sokoke Hslling - B. Kjeldgård.

29



STUDIEKREDS.
NYT!

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

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

Randers:
Henriette Kastrup,
Jernbanegade 18,

8900 Randers.
Tlf. 86 40 2t 97.

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

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

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

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

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

Salling:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslwvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Ttf. 97 57 45 59.
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AKTIVITETSPLAN
FOR STUDIEKREDS VEST
Lørdag, den 23. marts 1991:
Smitsomme sygdomme. Dyrlæge Brix-Christensen fra
Varde Dyrehospital vil fortælle om de mere alvorlige katte-
sygdomme. Et loredrag alle katteejerebør høre.

N{ødested: Rita og J. Elling, Solbakken 8, 6800 Varde,
Mødetid: K1. 14,00.

Lørdag, den 20. april 1991:
Pelspleje. Hygiejne i »h1'gge-katte-ho1d« og i katterier med
egen avlshan.
Mødested: Jeanette Larsen, Søparken 38, 6800 \arde. N{ø-
detid: Kl. 14,00.

Jeg håber, at der i 1991 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 jeg prøve at
arrangere det.
God jul og godt nytår til alle kattevennerne ønsker

Vivian Elling Nielsen

Alle kan bruge
konsulenter...
Under denne overskrift bragte vi en artikel indsendt af vor
konsulent på Fyn.

Desværre glemte vi at indhente tilladelse fra ophavsman-
den til denne artikel, journalist fr. Benni Møller, Fyens
Stiftstidende

Vi bringer her en undskyldning til Benni Møller for vor
glemsomhed.

Artiklen var sakset fra Fyens Stiftstidende
Finn.Luursen
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STUDIEKREDS.NYT!
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 møderne, har vi be-

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

Tidspunktet er dog stadig fra kl. 19.00-ca. 22.00.
Det skal understreges at ALLE 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

cliver mere tid til ganske almindelig »kattehyggesnak,<.
Desuden vil vi gerne fortsætte med præsentation af »Al-

renens kat«. Det aftaler vi fra gang til gang, så giv lyd til un-
dertegnede, hvis du har lyst til at fortælle om lige netop din
mis, og hvorfor det lige blev den.

27 i3: 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 stå i
hobbyudstillingens tegn. Vi skal have planlagt og
uddelegeret jobs i den forbindelse. (Gode ideer
modtages MEGET gerne).
Derudover kommer Birgitte Møldrup ogleller
Dorte Madsen og viser pelspleje. De »laver« selv
en, der trænger til at blive pelsplejet lidt.

)4/4: Denne aften er »Dyrlægeaften«. Dyrlæge Knud
Steensborg vil fortælle om »iliguvon«, 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
mange andre ting. Vi skal også se en video fra tu-
ren. Hvis vi får mere tid, vil Gloria fortælle om So-
kokekattene.

)6/6-
31 /7:
-i8:

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.

25/9: 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 ogleller Birgitte Møldrup
viser os hvordan og hvorfor.

30/10: 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.

27 /ll: »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.

lll12: Julehyggeogkreativitet. Viskalhygge os, og så skal
vi sg 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.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til: Studiekredsleder
Dorte Hagen, Grønningen 8, 8410 Rønde, tlf. 86 36 71 28.

STUDIEKREDS FI-\:
Ja, så er juleferien lorbi og.;e-u b1.der alle velkomne til stu-
diekredsen, hvis program jeg har fornøjelsen af at præsen-
tere for hele 1991. Re t t i I æn d rin ge r i p ro gra m met fo r be ho I
des.

Program for 1991:
5. marts kl. 19,00 - 22,00:
Lise Pedersen fortæller om pelspleje.

2. april kl. 19,00 - 22,00:
Hanne Bassøe fortæller om siam.

7. maj kl. 19,00 - 22,00:
Lis Rhymer Friis og Gloria Møldrup fortæller om
Sokoke-katten.

4. juni kl. 19,00 - 22,00:
Dyrlæge Jesper, Skibhus Dyreklinik.

Juli og august måned holder vi ferie!

3. september k. 19,00 - 22,00:
Lis Rhymer Friis fortæller om udstillingen ind- og udlano.

l. oktober kl. 19,00 - 22,00:
Hanne Sofie Sneum fortæller om pelspleje m.m.

5. november kl. 19,00 - 22,002
Dyrlæge Jarn Petersen, Branderup.

3. december kl. 19,00 -22,00:
Snak om året der gik, samt planlægning al program tor
1992, julehygge.

Studiekredsens møder afholdes på:
Rasmus Rask Skole, Brændekildevej 30, lok. 20.
Bellinge - Bus linie 3, endestation.

HUSK!!! Selv at medbringe kaffe,/te og brød, o-e mød op
med godt humør. - Du må gerne tage en kat med ti1 møde-
aftenerne. Du har måske en sjov historie om den!

Husk l0'eren til kredsens kasse. Med venlig lilsen
Pou I -Er i k C h r is t iq nse n
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STUDIEKREDS.NYT!
STUDIEKREDS AALBORG:
Først vil jeg ønske godt nytar til alle to- og firbenede

30. april: Vestbyens Bibliotek: Diskussion om købekon-
traktl ikke-købekontrakt.

Jeg stopper som studiekredsleder med mødet den 30.
april. Jeg har talt med Jan Pedersen, Gistrup og han vil ger-
ne overtage hvervet.

Hvis der er andrg som kunne tænke sig at blive studie-
kredsledeq så mød op den 30. april, så kan vi afholde valg.

Helle Thomsen

STUDIEKREDS RANDERS:
Så er vi på banen igen! Det første møde var en stor overra-
skelse for os, som stod bag denne idd - 25 kattevenner var
mødt op for at starte en studiekreds i Randers og det var
dejligt at sg at vi kan mødes, uanset hvilken kat vi har, og
uanset hvilken katteklub vi evt. er medlem af. Thk alle sam-
men!

Efter de fine forslag, som blev afleveret på det første
mødq er der blevet lagt en plan for første halvår af '91:

9. april 1991k|. 19,00:
Dyrelæge Diana Jessen, Gjerlev Dyreklinik.
Foredrag om kost, loppebekæmpelse killingepleje o.s.v.

Dette foredrag foregår på Vorup Bibliotek kl. 19,00. Der
vil være mulighed for at købe kaffe/the og kage for en be-
skeden sum af l0 kr., samt øl for '7 kr. og vand for 4 kr.
Overskuddet af disse salg vil gå til foredrag, ture og en evt.
hobbyudstilling senere hen. Derfor bedes I om ikke at med-
bringe noget selv.

Som en afslutning på dette halvår er der lagt planer om
en tur til MEKU Medicinkemi i Uldum, hvor der bl.a.
fremstilles tørfoder til katte. MEKU vil samtidig være villi-
ge til at vise os en film om soignering af katte. Hvornår
denne tur vil foregå, vil der blive sendt brev ud om senere.

På det første møde var der flerg som syntes, at det ville
være en god idg hvis der på hver møde, var 6n, som tog sin
kat med og kort præsenterede den. Derfor, hvis der er 6n,
som vil have sin kat med mødet, vil jeg gerne høre fra dig
snarest' 

Med venlig hilsen
Henriette Kostrup

SILKEBORG STUDIEKREDS:
Så er det tid til et nyt program for studiekredsen. Det kom-
mer måske lige i sidste øjeblik til mødet i februar, men jeg
håber, det nåes alligevel. Det er rart med den store interesse
for studiekredsen, selvom den ligger i yderkanten af områ-
det. På sidste møde blev det bestemt, at flytte mødedagen
fra onsdag aften til lørdag eftermiddag kl. 14,00.

Det er mit håb, at det måske kan lokke flere medlemmer
til.

Programmet er også lidt mere spændende end sidste år.
Det skyldes udelukkende de fremmødte medlemmers Øn-
sker om, hvad de kunne tænke sig athøre om. Til sidst vil
jeg opfordre alle til at skrive deres ønsker om evt. fore-
dragsholdere og mødested sådan at studiekredsen rammer
flest mulige medlemmer.

Program:
9. marts: Knud Steensborg. Kom og skyd på dyrlægen.

13. april: Aino Sørensen fortæller om jobbet som konsu-
lent.

18. maj: Besøg hos Karen Willasen. Tilmelding nødven-
dig en uge før til Klaus Donneborg, tlf. 86 96 50 96.

Alle møderne er fra kl. 14,00 på Gl. Hammelvej 31, Vold-
by, 8450 Hammel.

Medbring selv kaffe og te Alle skal være velkomne!
Venlig hilsen, Klaus Donneborg!

Længsel...

- Tænk bare, hvor lYkkelig
jeres kat vil blive her.. .

Liana er meget urolig,
for killinger trænger sig på.
Mor skulle helst komme hjem nu,
hvis ellers det rigtig skal gå.

Kom nu, ah kom, kære mor.

Zerlina kigger i kroge
Hvad mon hun nu finder der?
Men Olfert ligger i sofaen.
Mor plejer at sætte sig her.

Nu kommer hun nok, den mor.

Ras han kigger mod døren,
en parringshun eller mor?
Med elegance kom Iæa,
i køkkenvinduet hun glor.

Nu er det tid, var mor.

Der går både nætter og dagg
men endelig - der kommer mor!
Frem hun humper på krykker,
men gensynsglæden er stor -

for otte katte og mor!

Oue dejlige katte
sidder og venter på mor.
De skulle lege og pjatte.
Nu gider de slet ikke spor,

Kommer ej mor?

De modtog knus torsdag morgen.
»På gensyn«, fra døren de fik.
Nu tiden er inde til hjemkomst,
men tiden den gik - bare gik.

Hvor er mon mor?

Dejlige lille fru Ditte
vil være helt for sig selv.
Hun stirrer ud af sit vindu' -
sku' i løbetid med lidt held.

Men hvor er mon mor?

Til tider vil Sille drille.
Mina stiler mod dør'n.
Der vil hun modtage mor, men Sil
dasker med poten, for Søren.

Skilles de må, kære mor.

-t_



Championgalleriet

Chamoionqallerieta-- - stnsker du din kats udstillingsresul-
rter og titel offentliggjort i bladet,
.ial du udfylde kuponen og ved-

=gge et foto af katten.
3egge dele lægges i en kuvert og sen-
:es til: Hvæssebrættet

Redaktionen
Rådhusgade 52
8700 Odder

Optagelsen er gratis.
Ønskes foto retur, r'edlæg lrankeret
svarkuvert.

Premier
Barrtel's Arabella.
Født: 01.-06.-1987
Farve: Perser 13 blåcreme
Opd.: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Karl-Heinz Bartel

STED - DAIIO RESI- ITAT
Kerteminde, l.-2. sept. '90
Esbjerg, 25. nov '90 . . , .

Neumiinster. 24. febr. '91

CAP, Nom.
CAP, Nombis
CAP, Premier

InL Ch.
Kongshøj's \Yhite Angel
Fødc 23.-8.-1987
Farve Perser, hvid m. blh øjng 2
Opd.: Kurt Hansen
Ejen Kurt Hansen

STED. DATO RESI-'[-TAT

CAC
CAC
CAC, Ch.
CACIB, Bio
CACIB
CACIE Bio, lnt. Ch.

Aalborg, 10.-ll. nor: '88
Aars, 3.-4. dec '88 . . . .

Bogensq 1.-2. april'89
Holstebro, 16. april '89
Breda, ll. marts '90. . .

Randers, 3ll3J14 '90 .

Ch. Thgkattens Iæonora
Født:
Farve:
Opd.: Ely Leegaard
Ejer: Ely Leegaard

STED - DATO
Herning, 21. marts '87. .

\r Sundby, 25. april '87
åars, 3. dec '88 ... .. . .

Ch. Titirangi's Black Esa
Født: 6.-7.-1989
Farve:33, sort
Opd.: Elena Neumann
Ejer: Elena Neumann

STED - DAIT) RESUUTAT

RESULTAT
Bio, CAC
Bio, CAC
Biq CAC

Lerteminde, 1. sept. '90
Huizen,23. sept. '90 ..
Esbjerg, 24. nov. '90 ..

CAC
CAC
CAC, Champion

Kupon til Championgalleriet
Kattens titel:

Kattens navn:

Født, den:

Racg farve og opdr. nr.

Opdrætter:-

Ejer:

STED - DATO OP\AET REST-LTAT

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side. 33
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Grand Int. Champion
Reglof's Khmer Ramon
Fødti 25.-7.-1986 - Creme-masket
Farve: Perser-Cp., l3b CrP.
Opd.: Katrin Scheurich
Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

STED - DAT)
Aars,4.dec'88.....
Szczecin, 18. marts'90
Randers, 31. marts '90
Mtinchen, 29. april '90
Timmendorf, 19. aug.
Poznaf, 9. dec. '90 . . .

RESULTAT

CAGCIB, Biq Nombis
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, Gr. lnt. Ch.

Int. Ch. Taco Yilla's
Karnival in Blue
Fødf 16.-9.-1989
Farve: Abyssinier blå 23b1.
Opd.: Marianne Reth
Ejer: Ren6 og Bodil Bartram

STED. DATO RESULTAT

Champion
Choco's INRI af Clipper
Født 3.-3.-1989 (chokolade-masket)
Farve: Perser-Cp. 13b ChP
Opd.: Karin-Marie Juhl Petersen
Ejer: Karin-Marie Juhl Petersen

STED - DATO RESUI,TAT

København, 16. okt. '90
Leeuwrden,28. okt. '90
Glostrup, 4. nov '90 . . .

Esbjerg, 24. nou '90 ...
Ltineburg, L
Køge, 20. jan

dec. '90
.'91 ...

CAC
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB

Randers, l. april'90 ..
Kertemindg 2. sept. '90
Esbjerg,25. nov '90 ..

EX. I, CAC
EX. I, CAC
Ex. 1, CAC, Biq
Champion

Ch. Skomagerbakkens Romeo
Født:
Farve:
Opd.: Ely Leegaard
Ejer: EIy Leegaard

STED - DATO RESUITAT

Randers, 31. marts '90.
Kerteminde, l.-sept.'90
Esbjerg,24. nov. '90 ..

CAC
CAC
CAC

Grand Int. Champion
Yeronica af Clipper
Fødr 30.-5.-1987 (Blå-creme-masket)
Farve: Perser-Cp. l3b BTP
Opd.: Karen-Marie Juhl Petersen
Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

STED . DATO RESUTiTAT

Hørsholm, 5. nov '89 EX. I, CACCIB, Biq
Nombis
EX. I, CAGCIB, Bio
EX. I, CAGCIB
EX. t, CAGCIB
EX. I, CAGCIB
EX, I, CAGCIB, Biq
Gmnd Int. Champion

Int. Champion
Rossi de La Val
Fødti 27.-6.-1989
Farve: Colourpoint, Lillamasket 13bLP
Opd.: Inge Lise Laursen
Ejer: Finn Laursen

STED - DATO RESUI]TAT
Berlin, 18. nov. '90. . . .

Berlin, 21. nov. '90... .

Esbjerg, 24.-25. nov.'90

CAGCIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

Grand Int. Champion
Graffity's Felino
Født 18.-5.-1988
Farve: Colourpoint Lillamasket l3b LP
Opd.: Bente og Leif Henriksen
Ejer: Inge Lise Laursen

STED. DAIO RESULTAT

Frederiksværk, 13. aug. '89
Randers. 31l3-ll4 '90 .. . .

Luxemburg, 5. aug. '90 ...
Timmendorf, 19. aug. '90 .

Kerteminde, l.-2. sept. '90.
Esbjerg,24.-25. nov. '90 ..

CAGCIB, BiO
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB,
Gr. Int. Champion

Int. Pr.
Gipsypride's Moon-Light
Født 31.-8.-1987
Farve: Perser sort,/hvid, 12 a
Opd.: Heidi Burmester
Ejer: Dorthe Svindborg

STED - DAIO RESULTAT

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

Aarhus,6. jan. '90... .

Randers, 3l13-ll4'90 .

Beverwijk (NL), 13. maj
Kertemindg 2. sept. '90
Esbjerg,25. nov. '90 ..

CAP, Nom.
CAR Nom.
CAP, Nom, Premier
CAPIB, Nom, Bis
CAPIB, Nom.
CAPIB, Int. Premier

Ch. Nigajamis
Prima Ballerina
Født 18.-7.-1986
Farve: Perser, hvid/blå l2AHBL.
Opd.: Helle Thomsen
Ejer: Ingrid Tiainen

STED - DATO RESULTAT
Aars, 3.-4. dec. . . .

Bandholm, 14. okt.
Aars, 25.-26. nov. .

CAC. Bio
CAC. Bio Total
CAC, Ch.
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Aars,26. nov. '89 ........
Aarhus, 6. jan.'90.......
Szczecin, 18. marts'90 ...
Miinchen, 29. aprtl'90 . . .

Kerteminde, 2. sept. '90 . . .



Ch. Anino's Ranaldo
Fødti 25.-3.-1989
Farve: Perser, hvid/blå l2aHBL.
Opd.: Indrid Tiainen
Ejer: lngrid Tiainen

STED - DAIIO RI]SUlrAT
Randers 31l3-l14 '90
Odensg 21. april '90

CAC
CAC, Bio Total,
Nombis
CAC, Ch.l'erteminde, l.-2. sept. '90

Champion
Udklittens Blue Bandit
Fødr l.-7.{988
Farve: Blåsmoke/hvid, l3 MC BW
Opd.: Birgitte Philipsen
Ejer: Kåte Høj

STED . D,{TO RESTJIJTAT

Vejle, 2. marts'89
Aars,26. nov. '89 ..
Randers, l. april'90

CAC
CAC
CAC, Champion

Champion
Juanitha af Clipper
Fødr l.-5.-1989
Farve: Perser-Cp. 13b STP (Tortie-msk.)
Opd.: Karen-Marie Juhl Petersen
Ejer: Gitte-Merete Juhl Petersen

STED - DATO

Randers, l. april'90 ..
Odensg 21. april '90 ..
Kertemirrdg 2. sept. '90

RESUT-TA'I

EX. I, CAC
EX. I, CAC
CAC, Biq Champion

Bliv medlem af
JYRAK!

JYDSK

L{v
u

RACEKATTE KLUB

r gO'ernes katteklub!

Int. Champion
Veronica af Clipper
Født 30.-5.-1987 (Blå-creme-masket)
Farve: Perser-Cp. 13b BTP
Opd.: Karen-Marie Juhl Petersen
Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

STED - DAIO RF]SUI]IAT

Hørsholm, 6. nov. '88 ..
Kalundborg, 27. nov. '88
Hamm,20. aug. '89. . . .

EX. I. CACIB
EX. I, CACIB
EX. 1, CACIB,
Int. Champion

-,'inder Box: Tiuvvelter's Funny Føce.
:.i er: Jeanette Lorsen. Vita Nielsen.
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UDLAND:

Ny rubrik
Flere og flere medlemmer tager til udlandet med deres kat-
te, 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: Neumiinster - 24. februar '91

Kattens navn: Int. Ch. Majse de La Val

Resultat: CAGCIB, BIO

Ejer: Inge Lise Laursen

sted,/dato: Neumiinster - 24. lebruar '91

Kattens navn: Gr. Int. Ch. Graffity's Felino

Resultat: CACE

Ejer: Inge Lise Laursen

Sted/dato: Neumiinster - 24. februar '91

Kattens navn: Ismini's Nemea

Resultat: CAC, BIO

Ejer: Lufas Gravel

Sted/dato: Berlin - 18. november '90

Kattens navn: Carnegie's Marime - Creme Perser

Resultat: EX. I, BIO

Ejer: Linda Kærlev & H. C. Frederiksen

Sted/dato: Berlin - 21. november '90

Kattens navn: Carnegie's Maxime - Creme Perser

Resultat: EX. 1, BIO

Ejer: Linda Kærlev & H. C. Frederiksen

Sted/dato: Zuid Laren - 9. december '90

Kattens navn: Chant Dar Ome s Lady Chatty - l0 Chinchilla

Resultat: CAGCIB, BIq Best in Show - opp. sex

Ejer: Emilie Hørstrup, Støvring

sted,/dato: Neumiinster - 24. februar '91

Kattens navn: Ch. Josephine de La Val

Resultat:

Ejer: Jannie Lykke Laursen

sted/dato: Neumiinster - 23. februar '91

Kattens navn: Ch. Lærke af Hajeka (16)

Resultat: CACIB

Ejer: Elna Sørensen, Sjørring

sted/dato: Neumiinster - 24. februar '91

Kattens navn: Bartel's Arabella

Resultat: CAP

Ejer: Karl-Heinz Bartel

U DSTITTINGSRESUTTATER UDIAN D:

Sted/dato:

Kattens navn:

Ejer:

36
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Sted/dato Liineburg - 2. december '90

Kattens navn: Chant Dar Ome's Lady Chatty - l0 Chinchilla

Resultat: CAGCIB

E jer: Emilie Hørstrup, Støvring

Sted/dato: Hamm - 20. august '89

Kattens navn: Klivager's Brown Eliot

Resultat: CAC

Ejer: Margit Høgh Christensen, Jordrup

Sted,/dato: Timmendorfer-strand - 18. august '90

Kaltens navn: Ebony's Amadeus

Resultat: CACIB

Ejer: Margit Høgh Christensen, Jordrup

Er jeg ikke sød?

Et udsnit af de mange præmier - kokarder og pokoler.

Efterfølgende billeder er fra udstillingen i Esbjerg.

s red,/dato: Duisburg - 9.-10. juni '90

Kattens navn: Ebony's Amadeus

Resultat: CAC, NOM.

E jer: Margit Høgh Christensen, Jordrup

S ted,/dato Polen: Poznari - 8.-9. december '90

Kattens navn: Gr. lnt. Ch. Veronica af Clipper - l3b BTP

Resultat: CACE

Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

Sted/daro: Polen: Poznaf - 8.-9. december '90

Kattens navn: Int. Ch. Reglof's Khmer Ramon - l3b CrP.

Resultat: CAGCIB, Gr. Int. Ch.

Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen Tilst
Dyrepension
06 24 15 11
Pension . Pelspleje . Klipning
Spec. løbegårde
også tor katte
Dyrlægetilsyn.

AGERØYEJ 2I
(Dyrehospitalet v/Bilka i Århus)

Sted/dato: Polen: Poznaf - 8.-9. december '90

Kattens navn: Ch. Choco's INRI af Clipper

Resultat: CACIB

Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

Filler's dommering. Åben bedømmelse.
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Best of Best 1:
Sander v. it Krobbeguod l8btch.
Ejer: Anne Margrethe Hansen.

Best of Best 3:
Sphinx' Queen of Hearts 29c
Ejer: Rikke Foldager.

Bedste Huskatte:
Sir Robin, han
Ejer: T. Nissen & K. Kiholm
Ling hun
Ejer: T Nissen & K. Kiholm.

Best of Best 2:
Winni Puuh aus Berlin 5.
Ejer: Lis Staunskjær

Best of Best 4:
Hevengift Lord Alleuluia l3MC Aw
Ejer: Rita Henriksen.

Best in Show -
Bis:

Box:

Bis-Kastrat:

Box-Kastrat:

Ungdyn

Killing:

Veteran:

Pensionist:

Kuld:

Avl:

Opdræt:

Best in Show -
Bis:

Box:

Bis-Kastrat:

Box-Kastrat:

Ungdyr:

Killing:

Veteran:

Kuld:

Avl:

Opdræt:

38

Langhår:
Winnie Puuh aus Berlin, 5

Ejer: Lis Staunskjær
Grizabella aus Berlin, l3
Ejer: Lis Staunskjær
Maydan Shah's Justabout, 5

Ejer: Anne Grethe Andersen
Bartel's Arabella, 13

Ejer: Karl-Heinz Bartel
Nice To Be Broadway Baby, ll
Ejer: Jackie Jensen
Agustini's Black Passion, I
Ejer: Lise & Carsten Rasmussen
Pirol's Red Baron, 4
Ejer: Grethe Hansen
Captain Madigus af Tamara
Ejer: Kirsten Nielsen
Carnegie's Perser Kuld
Ejer: Linda Kærlev
Captain N{adigus af Thmara
Ejer: Kirsten Nielsen
Mist.v Brou'n
Ejer: Kirsten Nielsen

Semilanghår:
Hevengift Lord Alleuluia, 13MC A.
Ejer: Rita Henriksen
Valery Van Mausrache 13c CHP.
Ejer: H. Sofie & F. Sneum
White Night's Felis Jubatus, 13NF B.
Ejer: Kim & Annette Agerbak.
Calypso Aux Fattes Petites, 13 SO.
Ejer: Martina Paschke
Givenchy af Karilzy,l3BA BP.
Ejer: Dorte Hagen
Oba Fricka v. Rheingold, l3NF Aw.
Ejer: Alice & Erik Andersen
Felia v. Feropival, 13 SO K
Ejer: Martina Paschke.
Aux Pattes Petites Somali-Kuld
Ejer: Martina Paschke
Hevengift Lord Alleuluia, 13Mc A
Ejer: Rita Henriksen
Løvehulen
Ejer: Rita Henriksen

Best in Show -
Bis:

Box:

Bis-Kastrat:

Box-Kastrat:

Ungdyr:

Killing:

Veteran:

KuId:

Avl:

korthår:
Sander v. it Kobbeguod, l8btch.
Ejer: Anne Margrethe Hansen
Odile Hesseldahl, 16a
Ejer: Iæila Koch
Cassanova Pyrros af peradeniya, 23
Ejer: Ellen Bach Lønbæk
Dunvald's blue Natasja, 16
Ejer: Yvonne & Erik Larsen
Wil-o-Glen's Legasy of Aurifer, 23
Ejer: Spendler & Oddershede
Swift-Footed Sweeper of Stenius, 27d
Ejer: Inger Spiro
Gic Tanholt Harald
Ejer: Ania Ohlsen
Blue Dream's British Shorthair kuld
Ejer: Elna Sørensen
Matrj oschks's Dombanos
Ejer: Niels Fogh

Best in Show -
Bis:

Box:

Bis-Kastrat:

Box-Kastrat:

Ungdyn

Killing:

Veteran:

Kuld:

Avl:

Opdræt:

Siam/OKH:
Sphinx' Queen og hearts, 29c
Ejer: Rikke Foldager
Me-Til's Mr. Sandman, 32a
Ejer: Sheila Mitchell
New Look Sphinx, 29CH Tb sp.
Ejer: Rikke Foldager
Tiaveller's Funny Face, 24b
Ejer: Jeanette Larsen
Sphinx U2,29
Ejer: R. Foldager & F. Smedegaard
B. W. Diamond's Tirlipa Indigq 35
Ejer: Annie Christensen
Chantina Justinian
Ejer: Kirsten & Mette Foldager
Sphinx OKH-Kuld
Ejer: Kirsten & Mette Foldager
Chantina Justinia
Ejer: Mette & Kirsten Foldager
Sphinx
Ejer: Kirsten og Mette Foldager

ESBJERG d. 24.-25. november 1990:



Fedtstoffer:
inclcholder flerumapl-
lede. Fechsyrer. .
Nødvendige for al
sil<re sundl"red og
smuk pels.

Kulhydrater:
en vigtig kilde til
energi.

Proteiner:
indeholder livsvig-
lige aminosyrer.
Væsentlige for dan-
nelse a[ celler og væv
Gives for lidt pro-
tein risikeres vaekst-
problenrer.

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

,at

Vitaminer
A,B,d og C -er af be
lyclrring for blarrdt
arrdel vael<st, nerver
knogler og syn.

Kattens Godbidder
Når du vil give din kat det bedste.

Lige her og nlr.
indbyrdes forlrold, der
sikrer din kat en sundop'
vækst og et godt voksent
liv.
Kattens Godbidder er
dansk fremstillede og

Mineraler:
især kalk og [os[or,
er vigtige ,b]rggeelei
menter« i t.errder og
knogler.

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

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

9 D

- sikkerhed for sundhed
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27 /28 Simrishamn
Ikke fastlagt
Skara
Bergen
Loano
Moscow
Luxemburg

S

F
S

N
I

SSE
L

U

MAJ.l99l
04/ Szombathely H
04105 Ikke fastlagt S

Skedsmo N
Sarreguesmines F
Helsinki SF

Kristiansand N
05/ Cussing A
11112 Pinerole I

Freiburg Breisgau D
Ikke fastlagt S

Huizen NL (Mundikat)
Trondheim N
Wien A
Fredericia DK (FD)

18/ Umeø S

l8l19 Ikke fastlagt F
Estoril P
Ikke fastlagt A
Stavanger N
Novara I
Eksjø S

JUNI I99I
0l/ Ikke fastlagt SF
0ll02 Alesund N

Monza I
Axvarella Tlavbane S

Portoroz YO
02/ Arol B
08/09 Kristianssand N

Belluno I
Ikke fastlagt F
Hergiswil Bei Luzern CH

15116 Oslo N
Pont a Mousson F
Perugia I
Nykoping S

Arnhem NL (Mundikat)
Thmpere SF

22/23 Wtppertal D
Ikke fastlagt F
Casale Monferrato I
Leningrad USSR

29/30 Bode N
Ikke fastlagt F
Haugesund N

MARTS 1991
02103 Herlev DK (Darak)

(2 x 1 dag)

Ikke fastlagt I
Zwolle NL (Mundikat)
Valencia E
Bergen N
Helsinki SF
Stockholm S

Amriswil CH
09/ Elverum N
09110 Innsbuck A

(Verdensudstilling)
Rimini I
Ikke fastlagt F

16/ Reading GB
16117 Kolding DK (Perseren)

(2 x 1 dag)

23/24

30/31

Ikke fastlagt
Rosenheim
Praha
Ikke fastlagt
Oslo
Prodenone
Ikka fastlagt
Ikke fastlagt
Riihimåki
Menton
Latina
Maribor
Debrecen
Oslo
Orebro

NL
D

CSSR
F
N
I

S

CFI
SF

F
I

YU
H
N
S

APRIL 199I
0l/ Almere NL (Mundikat)
06107 Ikke fastlagt NL (Felikat)

Skive DK (Jyrak)
Oslo N
Strassbourg F
Brno CS

13114 Sion CH
Ikke fastlagt S

Egersund N
Chartres F
Turku SF
Verona I

14/ Genk B
20/ Ikke fastlagt GB

Sundsvall S
20/21 Bochum D

Hradec Kralove CS
Kongsberg N
Lodi I
Ikke fastlagt F

JULI 1990
06/07 Andorre F

Ikke fastlagt S

Arendal/Grimstad N
07/ Hamm D
13114 Tlonheim N
20/21 Alegitrd/KongsParken N

Ikke fastlagt F
Stockholm S

27 /28 Kockelscheuer L

EXTRA:
Jyrak holder en sommerud-
stilling:

20. og 21. juli
i Tommerup på Fyn.
Det er en2x1 dags.

AUGUST I99I:
03/04 Goteborg S

Gjøvik N
ll/ København DK (Darak)

Ikke fastlagt GB
l7l18 Giessen D

Hønefoss N
Tromsø N

24/25 Enschede NL (Mundikat)
Helsinki SF
Davos CH
Alingsås S

31101 Aalborg DK (Jyrak)
Moelv N
Ikke fastlagt A
Ikke fastlagt I
Cagnes Sur Mer F
Boden S

********

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

de tyske og hollandske udstillin-
ger).

********

Udstillingskalender:



Int. Racekatteudstitling i Fredericia

$'%
DANSK RACEKATTE KIUB

BACEKATTEN
JYDSK RACEKATTE KLUB
TI LSLUTTET FEDE RATION I NTE R NATIONALE FE LI N E, SVEJTS

Landsforeningen Felis Danica indbyder til international racekatteudstilling med kåring af

"Årets Katte i Danmark" den 11. og 12. ma1 1991 Udstillingen finder sted i Fredericia Hal-
len, Vester Ringvej 100. 7000 Fredericia

Der dånische Verein, Felis Danica ladet Sie zur lnternationalen Rassekatzenausstellung
und Winner-Show in Frederrcra Hallen ern am 11. und 12. Mai 1991.

Stamtavler og vaccinatlonsatlester skal forevises Alle katte skal være vaccineret mod
kattesyge hø1st 2 år og senest 14 dage lnden udstillingen. Katte under 3 måneder kan ikke
udstilles. Hunkatte, der ammer. eller hvrs orægtighed overstiger 4 uger, kan ikke udstilles.
For hankatte over 10 måneder ska attest på normalt udviklede og rigtigt ansatte testikler
fremvises. Katte fra rabresramt område ska yderligere være vaccineret mod rabies efter
gældende regler,

lmpf ung gegen Katzenseuche tst obltgalatsch unc muss mrndestens 14 Tagen alt sein
und hoechstens vor zwei Jahren vorgenomnen w,orden seln, Die Katzen m)ssen gegen
Tollwutt geimpft sern. Die lmpfung muss 4 Wochen vor der Ausstellung erfolgt sein und
darf nicht mehr als 12 monaten zurucklrgen.

Lørdag skal kattene være i burene kl I30. så bedømmelserne kan starte kl, 10 00, og søn-
dag kl 9.00. Kun katte med halsnummer biiver bedømt,
BEMÆRK: Dommerens afgørelse er inappellabel.
FlFe's udstillingsregler og Felis Danicas tillægsregler er gældende.
Kattene udstilles på eget ansvar. lngen kat må fjernes f ra udstilllngen i åbningstiden, Grus
forefindes på udstillingen. Medbring selv vandskå|, grusbakke, gardiner m.v.
Burmål: enkeltbur, 75 x 60 x 60. Dobbeltbuc 150 x 60 x 60.
Ønskes flere katte i samme bur, bedes det tydeligt antørtpå tilmeldingerne.
Aggressive katte kan ikke bedømmes. Det tilrådes udstillerne at klippe kattens klør.

Die Katzen mlssen Samstag von 9.30 bis 18.00 und Sonntag von 9.00 bis 17.00 Uhr in den
dekorierten Kåfigen sein.
Klassenånderungen mAssem am Einlass bekanntgegeben werden.
E i m al E rte i lte R i c hte r u rte i I e s i n d u n anfec htbar.
Die Ausstellungsanmeldung ist entspræhend den FlFe und Felis Danica Regeln getåtigt.
Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko, und Regressanspriche konnen nicht geltend ge-
macht werden.
Kåfiggrosse: einzel, 75 x 60 x 60. Doppel, 150 x 60 x 60
Werden mehrere Katzen im selben Kåfig gewilnscht, muss dies in allen Anmeldeschei-
nen deutlich angegeben werden.
Bitte die Krallen der Katzen schneiden.

Karina Bjuran, Norge
Dagmar Dooelmann, Tyskland
Wim Engbert, Holland
Arvid Engh, Norge
Elaine Jones, England
Margret Leleitner, Tyskland
Sabine Paquin, Frankrig
Sagurski, Tyskland
Waltraut Sattler, Tyskland
Peter Scholer, Belgien
M. Rihova, Tjekkoslovakiet

D.kr. 170,- pr. kar (pro Katze)
D.kr. 130,- pr. huskat (pro Hauskatze)
D.kr. 200,- pr. kuld (pro Wurt)
D.kr. 50,- pr. tillægsklasse
D.kr. 10,- Til salg i kataloget (Hinweise »zu verkaufen" in Katalog)
Et kuld er mindst 3 killinger. Ønskes en eller flere killinger bedømt i killingeklasse også,
må særskilt tilmelding indsendes og betales med kr. 170,-.
Ein Wurf ist mindestens 3 Tiere zwischen 2 - 4 Monaten alt.
Udstillingsgebyret skal indbetales sammen med tilmeldingen.
Geburen mussen spåtestens am 1. Mai eingezahlt werden.
Felis Danica Giro nr 3 07 18 63

I/tbe*etlo/rz-,,lzdczrenZm'ehasene2/t2ffi C/osrø?,

4t

%r§
Dyrlægekontrol
lørdag kl.7-9.30
Tierartzkontrolle wird
Samstag um 7 bis 9.30
erlolgen

Praktiske
oplysninger
Praktische Hinweise

Dommere:
Vogesehene
Richtern

Udstillings-
gebyr
Ausstellungsgebilren



Lørdag kl. 10.00 - 18.00
Søndag kl. 10.00 - 17.00

Samstag von 10 bis 18 Uhr.
Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Eksta tilmeldingsblanketter (kopiering tilladt) rekvireres hos egen klubs udstillingssekre-
tær og returneres til samme.
Sidste frist for til- og afmelding mandag den 8. april 1991.

Anmeldung erto@t durch den eigenen Verein an Felis Danica.
Anmeldeschluss am 8. April 1991.

Annoncer til.kataloget modtages gerne. Tydeligt manuskript fremsendes til egen klubs
udstillingssekretær.
Priser incl. moms % side kr. 300,-. t/z side kr. 17s,- for opdrætterannoncer
Priser excl. moms % side kr. S00,-. ,r/z side kr. 30d,-.

Præmier modtages med tak og meddelelse gives til egen klubs udstillingssekretær.

Dommerassistenter er meget velkomne, kontakt venligst
lnge Nord, Dyndagervej 1, 9280 Storvorde. 98 32 62 00

Der Gallaabend wird Samstag Abend statt finden. Melden Sie sich bitet bei Kim Brems.

Hjeretelig velkommen og på gensyn.

lllr wunschen unseren Austellern eine gute Reise und viet Erto@.

Udstillingshjælpere er altid meget velkomne, både lør, under og efter udstillingen. Er du
interesseret i at give en hjælpende hånd så mød op i Fredericia Hallen fra kl. 18.00 fredag
den 10. maj.

De mest vindende katte i Fclis Danica præsenteres på scenen lørdag. Har du en kat, hvis
bedømmelse berettiger til deltagelse i Årets Kat i Felis Danica, skal-du kontakte din klub
for indberetning af resultater senest 1. maj 1991. (Årets kat i Felis Danic aløber i perioOån
1. majtil30 april).
Udstillingens Best in Show kåres søndag.

Alle er meget velkomne til gallaaftenen lørdag aften, hvor årets katte vil blive hyldet. Me-
nu: Røget kalkunbryst med slikasparges og spinatcreme. Oksetyndstegsfilet med sauce
Bordelaise, årstidens friske grøntsager og pommes a la creme. Hjemmelavet isbombe
m_ed_mangofrugter. Kaffe/te med petitfours. Pris kr. 200,-. Tilmelding til Kim Brems på tlf.
66 18 44 22.

Åbningstider
for publikum

6ftnungszeiten

Tilmelding
Anmeldeschluss

Annoncer

Assistenter/
hjælpere

Kåring/
Best in Show

Gallaaften
Galla Abend

Præmier



l. DEKZV.eV., Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
TIf. 061 1/300016 el. fax 06ll/309403
Postgirokonto:
Frankfurt/M ain 5 6212 / 607 .

Husk: Betaling skal ske sammen med
tilmelding. 55 DM pr. kat. 35 DM pr.
kastrat.
Burmål i Tlskland: 70x70x70 cm. In-
gen dobbeltbure

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

FELIKAT
Inchr. Tenttoonstellingen
Postbus 272
NL-2280 l7G - Rijswijk.
Pris pr. kat 4j,50 gylden.

Cat Club de Belgique
Mr. Rossi
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles, Belgique
Tlf. 009 32 25 t 25 77
Pris pr. kat 1.000 bfr.

KLUBINFO

I

-

Luxemhurg San Marino
Lux Cat Club, IvIr. \{. Pohl
B. P. 526, L - 2015 Luremburg.
Tlf. 009 352 37 85 61.
Pris pr. kat 1.000 fb.

Polen
Spanien

Federazione Sammarinese Feline
FeSa,Fe Strade di Monte Olivo 40
RS\1--1703 1 DOMAGNANO,
TIf. 519-900046.

-

Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, 10 C.
28011 \'Iadrid - Tif. 319 14 64 79 76.

-

ii

-
Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
Orszagos Egyesylete
MMOE Postbox 68.
H-1725 BUDAPEST.
Tlf.526-3'.7,].
Pris pr. kat $30,- eller 55 DM.r

il

-
Osterreichischer Verbandfiir 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,- tis.

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 breve, da der ikke
kan kræves erstatning, hvis brevet
bortkommer. F.L.

43

Adresserludl. klubber

Tyskland

trI

Krzysztof Sobzak
Ul. E. Plater 4/8M9
9l/748 Lo'dz', Polen
Pris pr. kat $30,-

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

L
ffi

Ungarn

I Jugoslavien

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

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi dAcaja 20
I-I0138 TORINO TO
Tlf. l-7495627.
Pris pr. kat 25.000 lire

Portugal

Østrig

Belgien I. IenIta

Frankrig
Cat Club de Paris
75 Rue Claude Decaen.
F - 75012 Paris

Zveza F elinoloskih Drusev Slovenij e
Kraigherjeva 7, YU-63000 Celje
Tlf. 3863-355 50/34945.
Pris pr. kat 50 DM.

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

Q§

§

Federation Feline Helvetique
Monsieur Alfred Wittich,
Biintacher 22,
CH 5 626 Hermetschwil-Staffel.
Pris pr. kat 40 sfr.

*

B
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KtUB.INFO

JYRAK's konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillinger, forberedelse etc,
fodring, kattefødsler, pelspleje el-
ler lignende kan du henvende dig til
klubbens nedenstående konsulen-
te4 der gerne hjælper alle med rad
og vejledning.
Klubbens konsulenter kan mod et
mindre gebyr på kr. 50,-, efter nær-
mere aftale aflægge dig et besøg.
Sygdomsproblemer henvises til din
dyrlæge

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

Grethe Hansen,
Fyrkildevej ll2, st.th.
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 15 92 52

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

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
8800 Frederikshavn.
Tlf. 98 42 05 t0

Vivian Elling Nielsen,
Glistrupvej 17,

6800 Varde.
Tlf. 75 22 45 9s

Aino Sørensen,
Amtsvejen 7, Gassum,
8981 Spentrup.
Tlf. 86 47 8t 28

NYT FRA FELIS DANICA
I Feiis Danica's lorreiningsudr al-e har man besiuttet, med virkning fra den
L april 1991, at foretage en række ændringer i prislisten over stamtavler
m.\'.
For smmtar.ler 0--1 mdr.. 3 -6 mdr. og 6-1 3 mdr. o-s kopistamtavle sker der in-
gen ændringer i priserne De: er ogsa uændrede priser for sår'el stamnavn,
som transfer.
Taksten for 5. generalions stamtar 1e er ændret til kr. 1-s0,00, Iigesom der er
sket en ændring for registerkort. Her blirer priserne de samme som for
stamtar'1er.
Øvrige særskildte takster bonfalder, det er f.eks. ændringer' rettelsel titel-
påføring o,s.l. Disse økster erslaltes af en enhedspris på kr. 40,00 r'ed ud-
skiftning af indlæg i stamtar'Ien, ligesom prisen for n)'t slamtavleomslag
bliver kr. 40,00.
Som eksempel kan det nævnes: Har du fået stamtavle på en hunkat, og det
viser sig, at katten er en hankat, ja så skal hele stamtar'len ombyttes, og pri-
sen herfor er kr. 80,00.
Endvidere betyder det, at man ved opdatering af diverse titler i stamtavlen
kommer til at betale for et nyt indlæg til stamtavlen til en pris å kr. 40,00.
Efter indførelsen af EDB, er det i øvrigt ikke længere nødvendigt at sende
stamtavler ind, når først oplysningerne er inde i anlægget, men du er selv-
følgelig velkommen til at fa din stamtavle a'jourført; mod betaling.

F.L,

Fotografier
sælges i Skive!
Klubben råder over en mængde fo-
tografier fra udstillinger landet
over.
Disse fotografier vil på vor udstil-
ling i Skive blive udbudt til salg!

Pris pr. stk. kun 5 kr.
EL.

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

FL.
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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-
lingsarbej de for medlemmerne.
I Nordjylland kan man henvende sig
til Yvonne Larsen

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

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

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.

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

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

ILL

STAMNAUN

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

Karen-Marie Juhl Petersen
Sønderballevej 24
Genner Strand
6200 Aabenraa
Ttt.74 69 8s sl
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.

AKTUETLE PRISER
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Jyrak's killingellste

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

Ændring af hanlhun . . .

Udskiftning af inderside
Ombytning af omslag. . .

Transfer
Titelpåførine @ner 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)

95,00
135,00
175,00
215,00
95,00
80,00
40,00
40,00
75,00
2s,00
70,00
50,00
95,00

135,00
175,00

150,00
350,00Al henvendelse vedrørende tilmeldin-

ger til killingelisten bedes rettet til:
Inge Lise Laursen,
Rådhusgade 52
8300 Odder
Tlf. 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.

Beløbet indbetales til giro I73 77 03.

Tilmelding til killingelisten skal se

skriftligt senest den 25. i måneden.

EKSPEDITIONSBEGYR:
Med virkning fra 1. juni 1990 pålægges
et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00, samt
portotakst. UANSET FORUDBETA-
LING!
Posttakst pr. dato:
l- 3stamtavler... 4,75
4-l2stamtavler... 8,25

13 - 24 stamtavler 14,00
over 24 stamtavler 19,00
Opkrævningsgebyr 14,00

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

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM...

Stambogssekrctariat

JYRAK'S
stambogssekretariat
er opdelt således:

Langhår:
Karen-Marie Juhl Petersen
Sønderballevej 24,
Genner Strand, 6200 Aabenrå.
Tlf.74 69 85 51.

U
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STAMTAVTEKOPI AVTSHANNER
INDLAND:
Spiseseddel rekvireres hos den arran-
gerende klubs udstillingssekretær.
Tilmeldingsblanketter rekvireres og
tilbagesendes til egen klubs udstil-
lingssekretær.

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15.
1.th., 2635 Ishøj. Tlf. 42 73 36 31.
Kasserer: Allan Thors øe, By gaden 7 9
B, 2630 Tåstrup, giro I 08 7 2 23.
(Sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på
udstillingsgebyret).

DARAK:
Winnie Andersen, Østergade 29, Gan-
løse, 3660 Stenløse. Tlf . 4218 46 29.
Kasserer: Ole Johnsson, Lupinvej 23,
3650 Ø1st1'kke, giro 9 00 39 7 5.

J\ R{K:
Done Kaae. Esbjergparken 5, 9220
.\iborg O. tlf. 98 15 93 18.
Kasserer: Elena \eumann, Fyrparken
-16-1.6-10 Esbjerg \'. giro 5 06 85 09.

PERSERE\:
\Iette Foldager. Stornrgade 6-i,A,, 6700
Esbjerg. tli. --( 13 :5 "-1,
Kasserer: Henrik I.,oldborg. Dr. Loui-
sesrej 19. 5000 Odense C.
giro I 57 60 89,

Udstillingsbegyr incl. moms

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.

TITETPAFøRINGER

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 J1'rak annoncet hvilket
også er gældende for opdrætteran-
noncering.

HUSIC
Når din hankat bliver far til sit fønte
kuld, at medsende en kryptorchid at-
test når du søger om stamtavle, ogsa
selvom du ikke ønsker ham autorise-
ret.

EJERSKIFTE/Atl T'I U LLERIN 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.

Fremgangsmåden er følgende:
Når din kat har opnået en titel, tager
du en kopi af de relevante certifikater
og sender dem til stambogssekretæ-
ren. Få evt. samtidig påført kattens
titel på stamtavlen. Du vil herefter
modtage din kokarde. Der kan være
ventetid, idet den skal bestilles hos
FIFe. Herfra sendes den til Felis Da-
nica sekretæren, som videresender
den til stambogssekretæren. Først da
har du en chance for at modtage den.

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

Bemærk venligs* Mange trol at når en
opnået titel 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 afkommet der fødes efter
den opnåede titel, og katten er farlmor.
Titler for generationer før, skal indsen-
des til ane-påføring mod betaling.

Husk inden der bestilles 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-
bogsføre4 af egen kats opnået titel,
foregår gennem stambogssekretæren
ved indsendelse af stamtavlg samt op-
nåede certifikater. Registreringen er
gratis. Ønsker rlan 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.

Pr. kat . .

Pr. huskat
170,00 kr.
130,00 kr.

OBS! OBS! OBS! Alt materiale
til Hvæssebrættet bedes ma-
skinskrevet eller tydeligt tek-
stet!

Tilmelding til udstillinger skal ske
gennem egen klub.
Ansøgning til dommerassistent og
dommerelev skal også ske gennem
egen klub.

Kuld.. .....200,00kr.
Veteranl).... 50,00kr.
AvTOpdræt 50,00 kr.

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

BEMÆ,RK: Gebyr indbetales til
arrangerende klubs kasserer før
udstilling!

HVÆSSEBRÆTTET UDSTILTING, INDLAND

Så ruller bussen igen til
udstillinger i udlandet! !

1. april 1991 til Eindhoven Mundi-
cat's eendagsudstilling og 27. og
28. april 1991 til Luxemburg til
Lux Cat Clubs 2-dags-udstilling.
Begge ture er baseret på 25 delta-
gerg for at gøre dem så billige som
muligt.
Tilmelding til Karen Yilladsen,
tlf. 86 44 t3 70.
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AUTSTJENE$TE

Denne rubrik er beregtret tbr
.lYI{AK's mcdlemmcr, der har
hankat til avlstjcneste. Bestilling
al' annoncen skal vedlægges
folo, kryptorchid attest og han-
katlen skal være autoriseret. Pri-
sen er pr. gang kr. 50,00 ellcr kr.
150,00 incl. tnoms tbr el kalen-
dcrår' Bestilline scnclcs til:

I r:it' I le nrikscn
Sulslecllanderrej 33
93tiO Vestb.icrg
t'ti. 98 29 69 45

Allc bestillinger skal værc skrift-
ligc og betales forud.

PERSER
ShalTin's L,lliot.
Rød 4.
Far: Int. Ch. lVlarco

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

6710 Esbjerg V.
Ttf. 75 15 22 05.

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

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

of Piem.
Mor: Energy Cossip of Piem.

Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Ttf. 98 29 69 45,

PERSTTR
Int. Ch. Master !'nank v. Goldregen
Harlekin F{vid/Sort 12t{ a,

Far: ( ir. lnt. Ctr. lahas
Ilainbow Warrittr.

l\'1or: Iabas Calypso Qtrcen.

.l ctte Valerttin,
L.angbro 10, Blarts,
6400 Sønderborg.
Ttf. 74 46 19 24.

PER§ER
Chormos af Thperije
81å 3,
Far: Int. Ch. Thbaqui Fireball, 5

Mor: Malov Newstead, lZa.

Elsa Knakkergård,
Sønder A116 l3b,
8500 Crenaa.
Tlf. E6 32 47 29"

PI.]RSIIR
lnt. (lh. (lalle cle Moniqr-re
Ilvid 2 a
liar; Scbastiitn l-a I)oucg -l

Mor: Bardolino's Xenia, 2a

Ircrtc Sclrmøkcl,
l{øybcrgve.i 45, Visby
6261 llredcbro
'Ilr. 7i178 35 19

PERSI.]R
llur. (lh. Andanle al
'f imanfaya
Lilla lc (l3b).
Iiar : []lovstrød's lgo.
Ivlor: Al'ro al''I'imanfaya.
Bente & Lcil' Henrikscn,
Sulstedlanclevci -13,

9380 Vestbjerg.
'nf. 98 29 69 45"

COIOI-]RPOINTS
Gr. lnt. Ch. Graffity's l'elino
Lillamasket l3bt.P
["ar: Eur. (]h. Andantc

al Timanlaye
Mr.ir: ('h" Cassandr'a at-Yzor-c.

I ngc [,ise l.Aursen
I{ildhusgadc 52
Itl()0 Oclclcr
'Ilf. lt6 56 09 69

-{I



AVLSTJENESTE

COT{)URPOINTS
Ch. Chano de La Yal
Blå Masket 13b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

af 'famara
Mor: Fenja af Bardolino.
Inge Lise Laursen,
Rådhusgade 52,
8300 Odder.
Ttf. E6 56 09 69.

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

af Tåmara.
Mor: N{ist1' Brou n's Pennl'.

Inge Thysen,
Ødis Byvej l, 6580 \amdrup.
Tlf. 75 59 E1 50.

COII)URPOINTS
Int. Ch. Sarastro Para Mi.
Brunmasket 13bSP.
Far: Ch. Misty Brown's King.
Mor: Mac Burney's Dee

Ida Lise Jagd Jeppesen,
Ørslev Klostervej 176, Hald,
i8-10 Højslei.
Trf. 97 53 83 68.

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

(l3b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (1b).

Karen-Marie Juhl Petersen,
Sønderballev. 24, Genner Strand
6200 Aabenraa
Ttf.74 69 85 51.

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

Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj 1,

6400 Sønderborg.
Tlf.74 42 94 56.

COITOURPOINTS
Ch. Fyrst Igor af Bardolino
Far: Ch. Misty Brown's King.
Mor: Belinda af Bardolino.

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

NORSK SKOYKAT
Ch. Thgkattens Bastian
Sort/hvid, l3NF Bw.
Far: Tloldhøjen's Arrild
Mor: Dovregubbens Hulda.
Ely Iæegaard,
Fragtrupvej 21,
9640 Farsø.
Trf. 98 63 13 60.

NORSK SKOVKAT
DK Vossevangens Christoffer
Rødtig/H - 13 NF-Aw.
Far: Int. Ch. Ollendorfs Fønix.
Mor: DK Fiskbækskovs

Christina.
Ely Leegaard,
Fragtrupvej 2l
964OFarsø
Trf. 98 63 13 60.

BURMESER
Klivager's Brown Eliot
Brun 27
Far: Ch. Gerido's Zosimus.
Mor: Ch. Vickiå Hunter.

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

I
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AULSTJENESTE

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 2t 63 41.

RUSSIAN BLUE
Eur. Ch. Matrjoschka's Dombands
Blå 16a.
Far: Gr. int. Ch. Andy v. Sopka.
Mor: Int. Ch. Skvallergrånds Clarissa

Jorn Ellinghaus
Østervang 8

6520 Toftlund

I

(

I

(

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

Stisse læiditz,
Østbanetorv l, 1.,
8000 Aarhus C.
Trf. 86 1273 40.

Det burde Yære hyggeligt
at udstille...!
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 ikke 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 være en andens skat«.

Prøv om noget af dette kan bruges:
1. Lykønsk vinderen.
2. Tab og vind med samme sind. (Det lyder måske dumt,

men man kommer til at sove godt om natten).
3. Slap af! Lad et barn a'e »mis<<, dommeren vil alligevel

ugle pelsen. Hvis du er bange fo4 at r>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 almindelige fornuft og vær rationel. Udstillinger
er ikke stedet til at offentliggøre sit dårlige humør. Din
utilfredshed er skadelig for kattene, for sporten og er
med til at latterliggøre dig selv. Føler du trang til at råbe,
skrigg sparke eller lignendg 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 kot sri godt du kan, og mor

dig godt. >>Det er jo kun en køtteudstilling«.

-< c)

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

Siisse Leiditz,
Østbanetorv l, 1.,

8000 Aarhus C.
Ttf. 86 t2 73 40.



OPDRÆTTER IJYRA

PERSERE
Graffity
Perseropdræt af flere farver. Speciale: Lilla & Chokolade
Bente & Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33, 9380 Vest-
bjerg.
Tlf. 98 29 69 45.

Clipper
Lilla- og chokolade persere efter bl.a. Int. Ch. Hennessee
Goshi af Clipper lc (lilla-cinnamon). Dejlig typg elskeligr
temperament. Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6200 Aabenraa.
Ttf . 74 69 85 51.

Carnegie
Kvalitetsopdræt af sunde, tillidsfulde perserkillinger på
amerikanske linier til rimelig pris. Farver: Cremg biå, blå-
creme samt bi- og trocolour. Linda Kærlev, Haraldsgade
78, L th., 6700 Esbjerg.
Ttf. 75 13 4E 06.

Killinia's
Seriøst / godkendt katteri. Dejlige afbalancerede killinger,
efter gode avlskatte Fantastisk pelskvalitet. God, blivende
øjenfarve Vi opdrætter fuldfarvet, bi- og trocolour. Egne
avlshanner: Int. Ch. Masker Frank v. goldregen (l2ah).
Killinias Cooler (5). Jette Valentin, Langbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Tlf .74 4619 24.

Borking's
Seriøst perseropdræt. Ring og forhør på tlf. 75 28 00 54, ef-
ter kl. 17. Ingrid Clausen, Vestervang 13, Nr. Bork, 6893
Hemmet.

COLOURPOINT
Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. rød, creme, chokolade og
lilla efter bl.a. Int. Ch. Veronica af Clipper. Killinger frit
opvokset efter sunde og velafbalancerede forældre. Egne
avlshanner. Karen-Marie Petersen, »Bakkehuset«, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6200 Aabenraa.
Ttf.74 69 E5 51.

ZAKKO
Specialopdræt af: Lilla, Chokolade i maske + fuldfarvet.
Jævnligt blå + brun + rød + skildp.-mak. Inge Lise An-
dreasen, Sønderborg.
Ttf.74 4294 56.

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

Graffity
Lejlighedsvis colourpointkillinger til salg i forskellige ma-
skefarvel oftest lillamasket. Egne avlshanner, Bente og
Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33, 9380 Vestbjerg.
Tlf, 9E 29 69 45.

CUPIDO's
Tillidsfulde kærlige colourpointskillinger, frit opvokset i
hjemmet. Lejlighedsvis til salg. Fortrinsvis chokolade- og
lillamasket. Lone Rasmussen, Bryggen 13, 6893 Hemmet.
Tlf. 75 2E 04 6E efter kl. 17,30.

Af Stensgård
Opdræt af brun-, bla-. skild.-. rød- og lejlighedsr is choko-
lade og lillamasket colourpoint. Annelise Pedersen, He-
densted Skor.
Ttf. 75 t9 19 05.

HELLIG BIRIVIA
Sofie's Hellige Birmaer
Kærligt opdræt af Hellige Birmaer i maskefarverne: Brun,
blå, tortietabby samt chokolade og trilla bærere Hanne So-
fie & Flemming Sneum, Højvangs Parkvej 44, DK-6700
Esbjerg.
Tlf. 75 t2 tt 20.

Christlund's
Specialopdræt af hellig birma i maskefarverne blå og brun.
Karin Christlund, Vindruen's Kvt. 6.8,2620 Albertslund.

CORNISH REX
Titirangi
Lille opdræt af Cornish Rex, sort, smokg blå, chokoladg
roligg harmoniske dyr. Elena Neumann, Fyrparken 364,
6710 Esbjerg V.
Ttf. 75 15 26 49.

BRITISH SHORTHAIR
Miss Dittmer
Opdræt af British Shorthair, sort og blå. Killinger lejlig-
hedsvis til salg. Nanna Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600
Silkeborg.

5l
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Hesseldal
Lille opdræt af zarens elegante blå kat med de;
Kirsten Kaag Johannes Ewalds Vej 103, 8230
Trf. E6 25 06 31.

RUSSIAN BLUE SIAM/OKH
Jawhara's
Opdræt af siam,/orientalsk korthår i forskellige farre:.
Anne Lise Kaag Ingrids Alle 13, 5250 Odense SV.
Tlf. 66 t2 5291.

Salween Blue
Siamesere 24a,24b og24c OKH: Havana, blå, Iavendel.
ebony. Stisse Leiditz, Østbanetorv l, 1., 8000 Arhus C.
Tlf. E6 t2 73 40.

Bellamis'
Siameser- og orientalerkillinger lejlighedsvis til salg i di-
verse farver. Specielt rød, tortiq ebony og brunmasket.
Dorte Kaag Esbjergparken 5,9220 Aalborg.
Trf. 98 15 93 lE.

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Leif Henriksen (Se avlsannonce).
Pris kr. 50,00 pr. gang. - Kr. 150,00 for et kalendenir!

grønne øtne
Abyhøj.

BURIVIESERE
Af Pegu Yoma
Opdræt af burmesere i farverne brun, blå, rød og creme.
Sterna Gilbe Miltonsvej 21, 8270Højbjerg.
Ttf. E6 27 t0 02.

Af Sibiboon
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg. Lene Bang Søren-
sen, Lillevej 5, Balslev, 5592 Ejby.
Trf. 64 4217 5E.

Karantænebestemmelser
I Kattesyge og -influenza
Arlige revaccinationer giver god beskyttelse og tilrådes for
at holde immuniteten oppe hos hele kattebestanden. Ved
forekomst af katteinfluenza i en kattebestand skal al han-
del, avl og udstilling af dyr fra bestanden standses, indtil
hele bestanden er raskmeldt.

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

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

Findes negativ reaktion ved IEA-test eller Elisa-test fore-
laget2 gange med 3 måneders mellemrum, kan kattene be-
tragtes som fri for leukæmi. Findes Elisa-testen positiv og
IFA-testen negativ, er katten ikke smittefarlig, såfremt
yderligere I IEA-test, foretaget efter 3 månedel er negativ.
Findes såvel Elisatesten som IFA-testen positiv, er katten
smittefarlig og skal isoleres fra katteriets øvrige kattg om
muligt aflives,

AI avl og salg skal stoppes indtil katteriet kan erklæres
fri for smitte Som foranstaltning over for avlskatte kan an-
befales, at hunkattg der modtages til parring, skal være

5:

testet og fundet negative ved? prøver foretaget med 3 må-
neders mellemrum, og at avlshanner skal testes rutinemæs-
sigt 2 gange med 3 måneders interval og derefter I gang år-
ligt.

I Smitsom bughindebetændelse
Smitsom bughindebetændelse (Feline Infektiøs Peritoni-
tis, FIP) er specielt i katterier en meget udbredt virusinfek-
tion. Sygdommen er lumsk, idet katten kan gå med virus i
kroppen formentlig i årevis og først bliver syg i det øjeblik,
dens resistens af anden årsag bliver ændret. Derfor er det
meget vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at fastsætte be-
stemmelser, der sikrer mod overførsel af virus mellem kat-
tene. Et katteri betragtes som inficeret med FIP ved fore-
komst af klinisk syge katte med symptomer på FIP samt!
dig med en forhøjelse af blodtiterværdierne over 400. Ved
en stigning af blodtiterværdierne alene uden samtidig kli-
niske symptomer, kan katteriet ikke betragtes som infice-
ret, men kun sættes under mistanke for infektion. Det vil i
denne situation ikke være relevant at foretage karantæne-
foranstaltningeq ligesom det vil være fejlagtig at aflive en
kat på grundlag af et forhøjet titertal alene.

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

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

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

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

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

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

Der må i denne periode ikke sælges killinger, tages katte
ind eller sendes ud til parring.
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Katte ville vælge lUhiskas

lVIen mest aI alt elsker

Karin Kastrup, Dragør
Vr^.-^^-

han har brug forHenry 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,
hvis han får lov til

at ligge i arm

. under en dyne

Whiskas fås i 1 'l lækre varianter: Vildt, oksekød, kød og lever. fjerkræ, hjerte, torsk
og makrel, kalkun, lækkerbidder, reier, tun og and samt Whiskas til killinger.

ker« ustandselig. Der er ikke noget

Henry er bange for' kun hunkatte kan

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

Whiskas. Han har brug for megen
energi nårhanskal følge medialt,
hvad der sker i huset.

Henry dehager aktivt i hele

familiens gøremål og »snak-

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

for alle varianter'så vi kan forkæle
ham hver dag og samtidig være sikre
på. at han holder sig sund og rask. For

med Whiskas får han alle de vigtige

Henry'Whiskas. Og han

har en næsten umættelig
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