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BESTYRELSE
Formand:
Finn [,aursen
Rådhusgade 52
8300 Odder Træffes bedst
Tlf. 86 56 09 69 efier kl. 19,00

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

Kasserer:
Elena Neumann
Fyrparken 364
6710 Esbjerg V
Tlt.75 t5 26 49

Treffes ikke
mandag og
fredas

Sekretær:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12,k.}jerg
7870 Roslev
Tlf.97 57 45 59

Træffes efier
kl. 17,00

Stam bogssekretær semilan ghår,
korthår og siam,/orientaler:
Christian Cilleborg
Skanseparken 47
8400 Ebeltoft Træffes mel.
Tlf. 86 34 60 38 17,00 - 19,00

Stambogssekretær langhår:
Karen-Marie Juhl Petersen
Sønderballevej 24, Genner Strand
6320 Røde Kro Træffes efter
Tlf.74 69 85 5r kt. 19,00

Udstillingssekretær indland:
Dorte Kaae
Esdergparken 5
9220 AalborgØ Træffes efter
Tlf.98 15 93 l8 kt. 19,00

Udstillingssekrctær udland:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel Træffes mel.
Tlf. 86 96 50 96 17,A0 - 19,A0

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

l. suppleant:
Finn Thuesen
Middelfartvej 260
5200 Odense V.
Tlf. 66 16 85 8l

Udenfor bestyrclsen -
Præmiesekretær:
Niels Højen Hansen
Silkeborgvej 19
8464 Galten
TIf. 86 94 46 87

Breu lra
formanden

Kære
medlemmer og læsere...
Udstillingsmæssigt tog vi hul på 1991 med en meget flot udstilling i Skive den
6.-7. april.

Det var topprofessionelle forhold i showvante omgivelser, og vi havde et vir-
keligt godt samarbejde med Skivehallemes personale, og jeg vil her takke Ski-
vehalleme for det store forarbejde, som I gjorde for os. - Vi har talt med mange
efter udstillingen, der er kommet med mange roser, og det vil vi hermed bringe
videre.

Studiekreds Salling havde gjort et enormt forarbejde med megen presseomta-
le. Bl.a. fik klubben 4 min. i en direkte TV-udsendelse fredag aften, hvor vi fik
en enorm reklame for udstillingen. - Ca. 1.600 betalende gæster besøgte vor ud-
stilling, og der iblandt var der flere af byens promenente personer.

Vor burudvalgsformand Knud Kronvang har ønsket at trække sig tilbage, ef-
ter lang tid med det slidsomme arbejde, som det er at holde burparken i orden. -
Vi takker her Knud for det store arbejde, har har gjort for klubben, og håber at
se ham og familien til vore næste udstillinger.

Burparken passes nu i en overgangsperiode af Klaus Donneborg, Niels Højen
Hansen og Steen Olsen, foruden de øvrige der deltager i vedligeholdelsesarbej-
det. - Mere herom under Klubinfo.

I skrivende stund arbejder bestyrelsen på Felis Danicas udstilling i Fredericia.
Det er den 2. i rækken, og er en forløber til samarbejdet om verdensudstillingen,
der kommer til Danmark i 1993.

Næste udstilling JYRAK afholder bliver en ekstra udstilling på Fyn. - Udstil-
lingen var planlagt til at foregå i Tommerup, men vi har netop fået meddelelse
om, at hallen er erklæret konkurs og alle arrangementer er aflyst. - Vi arbejder
med et altemativ, så vi alligevel kan afvikle udstillingen. - Hold øje med spi-
sesedlerne, der indeholder nærnere oplysninger om enkelthedeme.

Med venlig hilsen og på gensyn!
Finn Laursen, formand
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Sal<setfra »Dyrene og os«, nn 1/1991

Forbavsende mange
katte har orm
Af dyrlæge Tbm Schantz Kristensen,
Skovlunde Dyreklinik
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Fig. 1. Den vigtigste indvol.dsorm hos kattene i Danmark er
spoleormen. Spoleormen er meget almin^delig, og lever af tar-
mindhold,

På Skovlunde Dyreklinik undersøgte vi i perioden september
1 990 - januar 199 | 122 afføringsprøver fra katte indsat på Kat-
tens Væms internat i København. Kattene var mellem 6 uger
og I år gamle.

Katte, som formidles via Kattens Værn, er ikke vildtleven-
de katte, men familiekatte på vej fra et hjem til et andet. Man
kan derfor gå ud fra, at en del af kattene tidligere er behand-
let mod orm.

Så meget desto mere overraskende blev vi efterhånden som
resultatet af undersøgelsen tegnede sig.

Hele257o af de 122 katte var smittede med spoleorm.
En kat var smittet med lungeorm. Bændelorm blev ikke

fundet i nogen af de 122 katte. Det skal inds§des, at under-
søgelsen ikke sigtede mod at afsløre lungeorm og bændelorm,
så den fundne smitte med disse to orm, er derfor efter al sand-
synlighed for lav.

Som en konsekvens af den høje smittegrad, bliver alle kat-
te, som formidles via Kattens Værn, nu behandlet mod orm.

Fis. 3

4

Udekat
vol«sen

Indekat
volsen

Katteri Ved 4. mdr. 2-4 x årl

Privat
opdræt

Ved 4. mdr. 2 xårl

Familiekat 2-4xtul. I x årl.

Vildtlevende
kat

4 xårl.

Fig.2

Spoleormen er den værste
At257o af de undersøgte katte var smittede med spoleorm er
overraskende og foruroligende.

Et »godt« gæt ville inden undersøgelsen have været, at 5-
L0% af kattene var smittede.

Spoleormen har et meget snedigt livsforløb, som gør at
smitte let spreder sig fra kat til kat. Bl.a. smitter moderkatten
sine killinger ved at udstille ormelaryer med modermælken.
Figur 1,8-10.

Spoleorm er især en belastning for killinger og ungkatte,
hvor smitte kan betyde alvorlig sygdom eller død. Spoleorm
skaderdels ved larvemes vandringer i kattens organer og dels
ved de voksne orms tilstedeværelse i katæns tarm (op til 10
cm lange).

Tegn på smitte er tynd mave, svingende appetit, dårlig triv-
sel, op pustet bug, opkastninger og hoste. Voksne katte kan
være smittet uden at vise tydelige tegn på orm. Smittede, ra-
ske katte vil ofte ikke blive behandlet mod orm og virker der-
for som »skjulte« smittespredere.

Mennesker, som smittes med kattens spoleorm, kan blive
syge. Oftest mærker man dog ikke noget til smitten, som al-
drig når at udvikle sig til voksne orm. Hvor hyppig smitte til
mennesker er i Danmark, er ikke undersøgt. I Sverige har ca.
7 Vo af Ltefolhtingen forsvarsstoffer mod kattens og hundens
spoleorm i blodet, hvilket betyder, at de på et tidspunkt har
været smittet med spoleorm.

Især småbørn er udsat for smitte (tæt kontakt til husets kat,
sand- og jordspiseri).

Det er vigtigt at holde husets kat fri for orm
For at sikre at husets kat trives bedst muligt, og for at mind-
ske risikoen for at familiens børn og voksne smittes, er det
vigtigt, at man regelmæssig behandler katten mod orm. VoLs-
ne katte skal behandles mod spoleorm et par gangepl år samt
ved mistanke eller konstatering af orm.

Nogle spoleormemidler virker også mod visse bændelor-
me. Man vil her uden ekstra omkostning/besvær få en del

Pris pr. ormekur
til voksen kat
(5 ke)

Anvendelse 1 ormekur =
antal
behandlinger

Virkningsspektrum

Spoleorm Bændelorm

Panacur tabl.

Vermox tabl.

Banminth pasta

Flubenol pasta

Droncit tabl.

10k
17 kr.

26Vr.

45 kr,
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bændelorme med i købet, når man rutinemæssigt behandler
mod spoleorm (se fig. 3). Hvis man finder tegn på smitte med
bændelorm (»ris« i afføÅng), bør man dog bruge et egentligt
bændelormsmiddel, f.eks. midlet Droncit, som kan købes re-
ceptfrit på apoteket.

Killinger behandles som en tommelfingenegel mod spole-
orm ved 2,4 og 8 ugers alderen. Ved at behandle her, forhin-
drer man helt, at smitten når at udvikle sig til votsne orm i
larmen. Killinger, som smittes med modermælken og som ik-
ke behandles tidligt, vil have voksne spoleorm i tarmen, alle-
rede når de er 2-3 uger gamle. Den ret almindelige frem-
gangsmåde atbehandle første gang, når killingeme er 5-6 uger
gamle, er derfor ikke hensigtsmæssig. Killingerne har da of-
te været belastet med spoleorm i2-3 uger, og vil allerede ha-
ve »tilbagesmittet« moderkatten kaftigt.

Moderkatten behandles lige før fødslen. Hvor hyppigt
voksne katte skal behandles, afhænger helt af det miljø, som
de lever i; jo større smittefare, jo hyppigere behandling (se fi-
gur 2).

Nyt ormemiddel
De smittede katte i undersøgelsen behandlede vi med et or-
memiddel beregnet til katte og hunde.

Midlet hedder Panacur og købes receptfrit på apoteket.
For at kontrollere om Panacur er effektivt mod kattens spol-

eorm, undersøgte vi de smittede kattes afføring igen 10 dage
efter behandlingen med Panacur. Det viste sig, at Panacur var
meget effektivt.

Guide til ormemiddel-junglen
Mange forskellige ormemidler til katte kan i dag købes re-
ceptfrit på apoteket. Midlerne er langtfra ens, hvad angår an-
vendelsesmåde, virkningsspektrum og pris.

Samtlige receptfri ormemidler til katte er opført i fig. 3.
Her vil man let kunne overskue »junglen« og finde det mid-

del, som passer en bedst.

Indsend artikler lfoto
Vi, i redaktionen, vil opfordre medlemmeme til at indsende
artikler og foto til »Hvæssebrættet((, så bladet kan blive end-
nu bedre. Helst i original som returneres efter brug!

Brumme, julen 1987. Ejer Karin og Ninna Hansen, Horsens,

Ttrng gang!
Mine skridt er tunge
Jeg bærer en sorg.
Hvorfor sku'han dø så ung?
Og så lige ham
Mit håb -
min længsel.

Jeg ved det godt,
han var »l«rn<< en kat,
men alligevel.
Han fyldte min dag med glæde.
Nu må jeg græde.

Mine skridt er tunge.
Jeg bærer en kat
ud i haven
til gravpladsen.

Jeg ved det godt,
der var andre førham,
der følger andre efter.

»Konig«
kongen over alle.

Nu, farvel!

ETIELAM
ifarverneirød.

llllrrrr

.blå.b]åcreme.

Hanne Haibert
Lindevej 3

DK-4700 Neestved - Danmark
Telf. 53 7216 41
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S al<s e t fr a Dy refo nde k<

Pas os god
Af Wbeke Brisson

Tegning: Kirsten Schou-Omak

Sommerferien
planlægges
»I denvårfriske årstid, ruir luften er rolig og beha-
gelig, ville det være vrantenhed og enfornærmelse
mod naturen ikke at gå ud og i kor med jord og him-
mel at tage del i dens fryd". John Milton (1608-
1674).

Foråret - denne lyse, skønne tid - er også tiden for Hunde-
Journalens rejseråd.

Mange mennesker starter planlægningen af sommerferien
allerede nu, og især i hjem med dyr er det vigtigt at være i god
tid med ferieforberedelseme, hvad enten man påtænker at ta-
ge familiedyret med på ferie, sætte det i pension, eller lade fa-
milien, venner eller naboer tage sig af pasningen.

Med på ferie
Der er heldigvis mange dyrevenlige feriesteder, der gæstfrit
tager imod den firbenede, men det er klogt at sikre sig dette,
inden man drager af sted.

Spørg derfor først, hvis De skal feriere i lejet sommerhus
e1ler lejlighed eller på kro/hotel.

I Dansk Folkeferies feriebyer er der generelt forbud mod at
medbringe familiedyrene.

Dansk Vandrelaug oplyser, at der er generelt forbud mod
hunde på vandrehjemmene, men at den endelige afgørelse lig-
ger hos værten.

I Campingrådets fortegnelse over 507 campingpladser i
Danmark (koster 70 k og kan købes hos boghandlere, på tu-
ristbureauer og campingpladser) fremgår det tydeligt, at hun-
de kun er forbudt på ganske få pladser. På FDM's camping-
pladser er hunde velkomne (tlf. 45 93 08 00). Dog er vore hun-
des adgang til campingpladseme betinget af, at hundene er i
1rne, ikke støjer unødigt, og at hundeluftning foregår uden for
p,adsen. Og naturligvis samler hundeejerne op efter deres
::nde.

r bil
:l';is hundery'katten skal med på rejse i bil, er det væsentligt,
:: .! rel er tr)gt som bilpassager. Ellers må man benytte tiden
.: j: jl ienen til at vænne dyret til bilkørslen. Katte og små hun-
- : : : : :-i :\o ne re s s i krest i transportkasser, større hunde på bag-
:.-::: . .:iie:hedssele eller bag et sikkert gitter inde i bilen.
-:::: : ': :r-r iffiIl-sportereS i lukkede bagagerum.

I tog og på færger
Hunden skal luftss omhyggeligt inden rejsen. Katten trans-
porteres i velegnet transportkasse.

DSB (tlf. 33 14 L7 01) giver følgende oplysninger: Mindre
dyr (katte og små hunde) kan uden ekstra betaling medbrin-
ges på såvel 1. som 2. klasse i tog og om bord på færger, når
de er anbragt i taske, bur eller anden velegnet emballage.

Dimensionerne af en sådan emballage må ikke overstige
60x60x30 cm.

Mern, siger DSB, nogle hundeejere propper alt for store
hunde ned i tasker o.s.v. med disse mål. I nogle tilfælde
grænser det til dyremishandling, og så griber DSB ind.

Under hele rejsen skal dyret blive i emballagen, som skal
anbringes som håndbagage, d.v.s.: Under eller over passage-
rens egen plads.

Dyr må ikke ved lugt, støj eller på anden måde genere de
øwige passagerer, og den person, der medfører hund/kat, skal
selv passe på dyret.

Hunde-Joumalen har talt med DSB om besværet med at rej-
se i tog med en stor hund. Hvis der er mange passagerer, er
der ganske simpelt ikke altid plads til den firbenede, som man
dog trods alt har beølt børnebillet for.

DSB foreslar hundeejere med pladsbillet at kontakte tog-
personalet, hvis der ikke er plads nok til hunden. OBS: Der er
nye regler under udarbejdelse for rejsende med hunde i de nye
IC3+og.

Hunde har normalt ikke adgang til færgernes restauranter,
men må som regel medtages i cafeterier og i kahytterne, hvis
man betaler for hele kahytten.

Mols Linien (tlf. 53 42 63 00) og Grenå-Hundested Linien
(tlt. 42 33 82 33) oplyser, at hunde i snor og katte i lukket ta-
ske/kurv/kasse er meget velkomne om bord. De rejser gratis.
Bomholmstrafikken (tlf. 33 13 18 66) oplyser, at katte rejser
gratis. For hunde betales tlr ca.l48 kr. Dyrene, som skal være
i snor, må bevæge sig overalt på skibet, hvor der ikke er
gulvtæpper. Der er specielle kahytter uden gulvtæppe til rej-
sende med dyr.

TiI og fra Bornholm via Sverige
Kun hvis færgeruteme Dragør-Limharnn og Rønne-Ystadbe-
nyttes, kan man medbringe sin huVkat i bil gennem Sverige.

OBS: Der er helt specielle regler, som skal overholdes.
Kontakt Dyrefondet om yderligere oplysninger eller læs om
ordningen i Hunde-Journalen nr. 1i91.

- Kontakt togpersonalet, hvis det kniber med gulvpladsen til
de større hunde, som man betaler børnebilletfo4 opfordrer
DSB.

+ ???Uoooooo



-{ndre transportmidler
Hvrevogn: Normalt ingen problemer. Husk blot ved bestilling
at oplyse, at De har en hund eller kat med. Medbring om mu-
ligt et tæppe, som hunden eller katten kan ligge på.

I bybusser må man gratis medbringe mindre dyr i øske. I
:r'-yderzoner og i landdistrikter er større hunde som regel og-

=å velkomne i bus/rutebil mod betaling af børnebillet.

\Ied fly
S.\S oplyser, at katte og små hunde (max. vægt 10 kg) gratis
:å medtages i kabinen på indenrigsruterne (tlf. 33 13 62 66).

Dyret skal være anbragt i en taske med vandret bund. Støne
iund skal befordres i specielle hunde-transportkasser, der an-
rringes i lastrummet. Dette er opvarmet og friskluftventileret,
;g trykket er det samme som i kabinen, understreger SAS.
Transportkasser kan købes hos SAS.

Til rejsemål i Europa med SAS (tlf. 33 15 4877) er det sta-
rig muligt at have katte og små hunde med i kabinen, men på
:r'ersøiske ruter skal dyrene nu - på grund af rejsetidens læng-
ie - også i lastrum. Prisen beregnes som overvægt - både ved
:phold i kabinen og i lastrummet.

Ifø1ge intemationale luftfartsregler må der kun befinde sig
:r hunde i samme flykabine. Det er derfor nødvendigt, at man
. :d reservation af flybillet oplyser, at man medtager hund/kat.

OBS: Mødetid i lufthavnen er 45 minutter før normal mø-

Spies/Conair (tlf. 33 91 42 N) oplyser, at man må medta-
:e hund, der inkl. taske ikke vejer over 5 kg i kabinen. Men
let er nu et kav, at der er to voksne, der rejser sammen med
:rnden. Prisen for en hundeflybillet i kabinen er 85 kr. t/r.
Større hunde og katte skal i lastrum, og der betales efter over-
" ægt. Transportkasser kan købes (tlf. 31 50 12 03). De sam-
re regler fælder for Mærsk Air (tlf. 3153 44 44) og for Tjære-
:org (tlf. 3L ll 41 00), der anbefaler, at rejsende med dyr ved
:ej sens bestilling undersøger det pågældende luftfartsselskabs
:egler, da disse kan variere.

S p e c ielle forberedeker nødvendige :

Stempling af attester i Veterinærdirektoratet
Veterinærdirektoratet oplyser, at i de tilfælde, hvor påstem-
pling kræves, kan dette ske ved indsendelse af attesten (atte-
steme) eller ved personlig henvendelse mellem kl. 10,00 og
14,00 i Veterinærdirekoratet, Rolighedsvej 25, 1958 Frede-
riksberg C. Ved indsendelse skal der vedlægges adresseret og
frankeret svarkuvert.

Tilbage til Danmark
Rabies-vaccinationsattest kæves. Vaccination skal være fo-
retaget mindst 30 dage og højst 12 måneder før indrejse.

Revaccination er gyldig straks, såfremt den har fundet sted
inden for udløbet af en tidligere vaccinations gyidighedsperi-
ode. Begge attester skal medbringes.

Fra rabiesfri lande (Sverige, Norge m.fl.) kan man fnt med-
føre hund/kat - men under personledsagelse.

Der gælder andre regler for dyr, der kommer til Danmark
uden personledsagelse. Her kæves sundhedseftersyn foreta-
get af grænsedyrlæge plus en rabies-vaccinationsattest.

Yderligere oplysninger
Veterinærdirektoratet udsender hvert forar ajourførte oplys-
ninger om de forskellige ferielandes indrejseregler. Disse var
ikke færdige ved udarbejdelsen af denne artikel - men vi har
fået oplyst, at der vil være visse ændringer, bl.a. i Østeuropa.

Spørg dyrlægen, Veterinærdirektoratet (tlf. 31 35 81 00) el-
ler JYRAK, hvis der er noget, De er i tvivl om.

Ikke med på ferie.....
Hvis familien af den ene eller den anden grund ikke kan ha-
vefamiliedyret med påferie, må der sørges godtfor det på an-
den vis.
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- når hun og kat skal
med til udlandet...
Hvis ferierejsen med den firbenede skal gå til udlandet, er der
,jir,erse veterinærbestemmelser, som skal overholdes, før det
:ågældende land giver indrejsetilladelse.

Nogle lande har generelt forbud eller så lange karantæne-
.dav, at de overstiger en almindelig feries længde.

Lande med generelt forbud/lange karantæner er bl.a. Sve-
:rge, Norge, Island, Færøeme, Grønland, Storbritannien og k-
.and. Desværre er det nødvendigt at gentage igen og igen: [.ad
r'ære med at forsøge at smugle familiedyret ind i disse lande!
Det er uansvarligt, det er ulovligt, det er tåbeligt. Et us§ldigt
Cy'rs liv kan blive prisen - foruden en klækkelig bøde.

Kontakt dyrlægen i god tid
Før ferien til udlandet skal man i god tid kontakte sin dyrlæge.
Denne har blanketter til de nødvendige attester, og efter de
fornødne vaccinationer udleveres attesterne til ejeren som
selv skal sørge for eventuel påstempling for visse landes ved-
kommende også i disses ambassade/konsulat.

De fleste lande kæver, at rabies-vaccinationen (rabies -
rundeselskab) er foretaget mindst 30 dage før indrejse.

Hvor sundhedsattest også kræves, skal man være opmærk-
som på, at den i visse lande har begrænset gyldighed.

Igen må det slås helt fast, at de forskellige landes veteri-
iærbestemmelser skal overholdes. Er de lrævede attester ik-
ke i orden, bliver man simpelthen afvist ved grænsen.



Svar til
Kirsten Weideman
og Kurt Froken
2xl-dags udstillinger om vi må be'!!!
Til jeres læserbrev om 2x1-dags udstillinger kunne man fri-
stes til at svare: - Nå!!!, men det må man jo ikke, for så får
man een over nakken for sådan en udtalelse.

Til jeres almindelige orientering, består bestyrelsen altså
ikke af en række overklassemennesker, men af ganske almin-
delige lønmodtagere, der lige som jer, også har diverse soci-
ale forpligtigelser, og katte på hjemmefronten, der skal pas-
SCS.

Uanset hvad I mener, så er 2xl-dags udstillinger betydeligt
mere arbejdskrævende, og også dyrere at afvikle, til trods for
at de måske kan give overskud.

Forarbejdet til en udstilling bliver ikke mindre af, at den
bliver over 2xl dag, og dette forarbejde skal vi lave i vor fri-
tid, som vi gerne bruger på det, for ellers ville det jo være for-
målsløst at lade sig opstille til bestyrelsen.

Som et tips til overnatning i forbindelse med de gammel-
dags 2-dags udstillinger, kanjeg fortælle, atjeg selv og andre
i bestyrelsen indlogerer os i campinghytter rundt om på cam-
pingpladseme til små priser. At vente på en lottogevinst, så

man kunne få bedre råd til dette eller hint, er jo ønsketænk-
ning. - Hvem ville da ikke gerne vinde 4-500.000 l<r - Var det
tilfældet, ville investeringen nok blive andet end en cam-
pingvogn.

Nå, men tilbage til sagen: 2xl-dags udstillinger. - Vi har
måtte sande, at 2xl-dags udstillinger er noget vi må leve med,
hvis vi vil overleve økonomisk, og det må vi så indrette os ef-
ter, så de næste JYRAK-udstillinger afvikles som 2xl-dags
udstil linger. Det skulle tilgodese de medlemmer, der har travlt,
men det tilgodeser så ikke de medlemmer, der mangler det
samvær, der er med de udstillere, der udstiller henholdsvis lør-
dag og søndag.

En hjælpende hånd kan der altid være brug for. I kunne jo
starte med at kontake bestyrelsen.

Medvenlig hilsen
Finn Laursen, formand

Er jeg ikkc sød! Inge Lise laursen

Huskeseddel!
Går ferierejsen til Syders sol og sommer - så husk, hvis hun-
den og/eller katten skal med, at den skal rabiesvaccineres se-

nest 1 måned før afrejsedato.
Skal dyrene derimod blive hjemme, så husk i god tid at af-

tale pasning hos familie/venner eller at reservere plads i dy-
repension.

Ti lst
Dyrep

I

enston
86 24 1511
Pension . Pelsple
Spec. løbegårde
også for katte!
Dyrlægetilsyn!

je . Klipning

AGERøVEJ 21
(Dyrehospitalet v/ Bilka i Århus)
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- Her kan du også få mere at r.ide om foderet,
der følger din ven hele livet.,.

Hill's Science Diet@ er et afbalanceret fuld- Science Diet er et af verdens førende fuldfoder-
foder, der indeholder alt det, din kat har brug produkter og underlagr en srreng kvalitets-
for i det daglige for at leve sundt og ernærings- kontrol, fra råvare til færdigprodukt. Science
rigtigt. Diet kan købes hos din dyrlæge.

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...

Hill's
SCIENCE DIET
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Tapetserermester
W Schdffer med

en kol<et lille Dame
af Røcen Russian Blue.

Hun hedder
»»Pierrette<< og gik op i

Tbilettet før Udstillingen
med al den Yndc

og Elegance,
som kun en Dame kan

I februar 1944blev der på DARAK's udstilling i København
for første gang udstillet en Russian Blue i Danmark. Katten
hed Pierrette og var født d.23. apt',l 1941 - altså for 50 år si-
den. Russian Blue kattene har en speciel tilknytning til Dan-
mark, og det fortæller denne artikel bl.a. om.

Man kender ikke i dag Pierrettes afstamning, og desværre
har det ikke været muligt at opspore hendes stamtavle. Måske
har hun virkelig haft Russian Blue afstamning, men det lyder
ikke særlig sandsynligt, at man under 2. verdenskrig skulle
have fået en kat med den »korrekte« afstamning hertil fra en-
ten England, Rusland eller Finland, hvortil det vides, at der er
kommet blå katte fra Rusland før krigen.

Det er nok mere sandsynligt, at Pierrette var enten blå hu-
skat med grønrrc øjne eller en blanding af en siameser og en
huskat. British Blue fandtes ikke i Danmark på dette tids-
punk1, så de har næppe været blandet ind i sagen. Ligegyldigt
hr ad Pierrettes afstamning var, så så hun i hvert fald ud som
ln Russian Blue, og hun blev stammor til de senere så berømte
skandinaviske Russian Blue katte.

I det hele taget er det et åbent spørgsmåI, om de Russian
Blues, der findes i dag, har noget som helst med Rusland at
,:rre. \{en at der fandtes blå katte i Rusland i zar-tiden (mu-
.r,s,, is endda helt tilbage til vikingetiden) erder ingen tvivl om.
D: rla katte blev holdt ved zar-hoffet, hvor de var højt værd-
::::3 på erund afderes renlighed, klogskab og dejlige karak-
::: De 'olev brugt som gaver til udvalgte personer, og en gam-
:- :. :*<sisk bøn om huslig lykke nævner specielt den blå kat.

D:: ,.:des også med sikkerhed, at der kom blå katte fra
.. ..":.: t:i England i slutningen af 1800-tallet. De blev af
, : *.: :: _:: io:fattere beskevet som katte med lang, slank krop,
-:.-:.::: :.,:i:d med store ører og en usædvanlig smuk blå
.: i . ..1r. \,r,:r. tæt o_e med sølvskær. I begyndelsen blev dis-
: ' :": .l: _:."rd L:aldt Archangel Blue, senere Foreign Blue,
j '.,-: i - *: ! :,e,, Russian Blue den officielle betegnelse i

. - , ,- : ;: l trr,: Je nu:idrge engelske russere kan dog føres
-: -: ' :. ..:::, ::: i.m lla Rusland. Så vidt jeg ved, kan

stamtavlerne højst føres tilbage til 1926, men muligheden for,
at de oprindelige russiske katte ligger bag nutidens engelske,
findes selvfølgelig.

Tilbage til Pierrette: Kort tid efter udstillingen i '44 blev
hun panet med en 10 måneder gamrnel brunmasket siameser,
l,ongfellow of Annam. Pienette og Longfellow havde på det-
te tidspunkt samme ejer, men om det var en planlagt parring,
ved man ikke. Hvis man geme ville have blåt afkom, ville det
have været mere nærliggende at vælge en blåmasket siame-
ser, som der ganske vist ikke fandtes ret mange af i Danmark,
men nogen var der dog.

Longfellow og alle hans kendte forfædre var brunmaskede,
men at han havdc gen for blåt, viste sig, da Pierrette fik sine
killinger. Man ved kun noget om 6n af dem, Mette, men hun
var til gengæld blå. Senere fik Pierrette flere kuld killinger
med l,ongfellow som far, og hver gang var der blå killinger,
bl.a. Casimir v. Elsdorf og Muzette of Rossia (begge med »»ef-

temavn« efter deres købere; det var åbenbart normalt den
gang). Casimir og Muzette blev parret med hinanden og fik
bl.a. Anita of Finlandia, der blev solgt til Sverige og blev
grundlaget for de svenske Russian Blues.

Nogle få år efter laigen var de blåmaskede siamesere ble-
vet mere almindelige i Danmark, og man forsøgte at danne en
ny Russian Blue linje ved hjælp af to af disse, Scholda af Bel-
lahøj og Blue Boy (undertiden også nævnt med stamnavnet af
Bellahøj). De fik bl.a. Hans af Bellahøj i 1950, Russian Blue
og senere international champion som sådan. Hvis man ken-
der bare en smule til genetik, ved man, at to maskefarvede kat-
te ikke kan få fuldfarvet afkom, og sædvanligvis antager man,
at Blue Boy var fuldfarvet - og der må være en fejl i Hans'es
stamtavle, hvor Blue Boy angives som blåmasket og begge
Blue Boys forældre som maskefarvede. Sandsynligvis var og-
så Blue Boy enten en blå huskat eller en siam,/huskat blanding.

Under alle omstændigheder kan alle skandinaviske russere
føre deres linjer tilbage til disse fre katte: Pierrette, l,ongfel-
low of Annam, Scholda af Bellahøj og Blue Boy. Plus en fem-
te, som ikke er den mindst interessante. Denne femte en han-
katten Pan du Bois. Han er født i 1948, og hans forældre kan-
des ikke, men på hans såkaldte afstamningsattest står der un-
der såvel fader som moder: »Import fra Rusland«. Hans ejer
var Siisse Leiditz, såvel dengang som nu en kendt siameser-
opdrætter, og på Pan du Boi s'tid som oftest omtalt som Fru
Redaktør Helge Jersen. Siisse har fortalt, at hun fik Pan af et
dansk ægtepar, der var bosiddende i Finland, men skulle flyt-
te til Island, og angiveligt skulle Pan være løbet til Finland fra
Rusland. Så hvis man geme vil have, at der skal være en for-
bindelse mellem nutidens danske nssere og de blå katte ved
zarens hof i Sankt Petersborg, er det nok Pan du Bois, man
skal hælde sit hoved til.

For nylig har vi fået en meget interessant beretning fra et
katteri i l,eningrad, der udelukkende arbejder med russiske

Russian
Blue

r50år
i Dan-
mark!

Pan du Bois. Ingen tvivl om russer-looket!



En ung Russian Blue hankat, Djingiz Hessellal.
På billedct ses hans megetfine pelsstruktur tydeligt, men og-
så at han har lidt rigeligt »hvalpefed«<, så han ikkc er helt så
elegant som en russer bør yære.

Foto og ejer: Kirsten Kaae.

katte, og under ingen omstændigheder importerer, da man ger-
ne vil undgå siameserlinjerne (og også britisk korthår, der er
blandet ind i russeravlen enkelte steder) Imidlertid er der - selv
i Leningrad - ikke ret mange Russian Blue katte, og derfor trar
man brugt slanktypede sorte huskatte i avlen.

I beretningen er der en beskrivelse af de russiske russeres
udseende, ogjeg synes, det lyder, som om de meget ligner de
skandinaviske. I den forbindelse skal det nævnes, at ganske
i'ist blev der altså brugt siamesere i begyndelsen i Danmark,
men det er mange år siden, og siameseren så helt anderledes
ud i midten af 40'erne, så det er faktisk sandsynligt, at lighe-
den er der. Men hvor ville det være sjovt at se nogle af de rus-
siske Russian Blues - eller bare billeder af dem - men det har
vi til gode endnu. Et afde kendetegn, der omtales, har de dan-
ske russere dog ikke. Deres urin, endog hankattenes marke-
ing, skulle være lugtløs (i hvert fald for mennesker). Det kan
de dan ske russere ikke prale med.

En anden interessant ting, der nævnes i beretningen fra Le-
rungrad er, at deres største problem er, at en del af deres kil-
iinger får en hvid medaljon på brystet. Hvis man ser på bille-
det af Pan du Bois, kan man måske ane, at han vist også har
haft lidt hvide hår på brystet. Måske kan det tages som en in-
Cikation på, at han har samme afstamning som Russian Blue
(attene i Leningrad.

:'; -Rassian Blue hunkat med præcis det udtryk i ansigtet, jeg
."tles er så pragfuld. Katten hedder Flora Lotus og ejes af

..l:;nne lnursen. Foto: Anne Merete Ebbesen

Ofelia Hesseldal på et af yndlingsgemmestederne: i dynen.
Foto og ejer: Kirsten Kaae.

I de 50 år, der er gået siden Pierrette, har der været både op-
og nedture for de skandinaviske Russian Blue katte. En af
storhedstideme var 50'eme, hvor de skandinaviske Russian
Blues med stamnavne som »av Olsenburg«, »of Finlandia«,
»af Molleby<< og »af Braheborg« varhøjt berømmede. Disse
katte blev eksporteret til det meste af verden - dog ikke Eng-
land - og i USA blev de sanulen med engelske importer
grundlaget for den amerikanske Russian BIue avl. En anden
storhedstid kom i slutningen af 60'erne med b1.a. Alice Hein-
sens berømte l,ef,rne-katte. Også disse katte blev eksporteret
til hele verden, selv til England.

Netop nu fungerer Danmark som en slags smeltedigel for
Russian Blue avlen. Der er i de senere år importeret nssere
fra USA, Tyskland, England, ljekkoslovakiet og selvfølgelig
fra det øvige Skandinavien.

Man er ikke helt enige om, i hvilken retning russerne skai
udvikle sig. På dette punkt er jeg selv meget konservativ, og
jeg håber, at man vil bevare en Russian Blue type, der ikke er
ekstrem på hverken den ene eller den anden måde. Jeg synes,
nsseren er så smulq som den er. Elegant, men ikke overdre-
vet elegant, og med den fine balance og harmoni, der kende-
tegner en Russian Blue i dag, med den dejlige, let plyssede
blå pels med sølvskær, og med de pragtfulde grønne øjne, som
næsten altid er det første, der bliver lagt mærke til. Måske kan
russeren ved første øjekast ligne en almindelig grå kat, ved
andet øjekast ser man altid dens smukke særpræg.

Med hensyn til Russian Blue kattenes væremåde er der
selvfølgelig individuelle forskelle, men generelt er nsseren
intelligent, kælen og legesyg, men samtidig selvstændig og i
besiddelse af en høj grad af kattenarur. Den knytter sig tit til
nogle få mennesker, og andre mennesker interesserer den ik-
ke ret meget. På udstillingerne træffer man tit publikummer,
der fortæller, at de har en »almindelig« kat, der meget ligner
en Russian Blue i udseende. Når man spørger dem, hvordan
disse kattes væremåde er, viser det sig næsten altid, at også
deres temperament ligner russemes. Maske har disse katte en
Russian Blue i afstamningen, men efterhånden kume man
godt få en mistanke om, at der er noget med koblede gener,
således at katte med den blå sølvskinnende plyspels og grøn-
ne øjne også er i besiddelse af det specielle temperament, der
kendetegner en russere.

Når jeg i sin tid valgte at få en Russian Blue (som siden er
blevet til tre stk. afslagsen), var det i første række, fordi dens
temperament tiltalte mig. Jeg ville geme have en kat, der var
helt min egen. I anden række var det fordi jeg syntes, den var
smuk, og fordi jeg geme ville have en kat, der lignede en al-
mindelig kat, men med racekattens fordele. For mig beød det
især noget, at det ikke er nødvendigt at lade katten gå frit ude,
og jeg ville geme have en vis garanti for, hvordan katten kom
til at se ud som voksen. Jeg har aldrig haft grund til at fortry-
de mit valg. Jeg kunne umuligt have fået en bedre og kærli-
gere kammerat end netop: EN RUSSIAN BLUE.
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Pressemeddelelse!! !
Lørdagden 4. maj 1991 aftroldtes på Brobjergskolen i Århus
stiftende generalforsamling.

DANSK VANGORA - SPECIALKLUB FOR TYRKISK
VAN OGTYRKISKANGORA.

Der blev vedtaget et sæt love, der gør klubben til special-
klub under Felis Danica, et formandsskab valgtes og der blev
nedsat en redaktionsgruppe.

Klubben får til opgave at arbejde for de to nævnte kattera-
cer, d.v.s. at udbrede kendskabet til dem - at sike racernes be-
varelse - at sikre opdræt af sunde og racetypiske katæ med et
godt temperament - at silae priser på et seriøst niveau - at sik-
re konsulentbistand til klubmedlemmer og interesserede og at
udsende et medlemsblad.

Klubbens formandsskab vil nu i første omgang lave en min-
dre medlemshverve-kampagne blandt kendte interesserede,
sålede.s at så mange som muligt er med fra begyndelsen.

Derefter vil man gå i gang med forberedelser til at sil«e, at
klubben bliver kendt i noget større omfang, d.v.s. at forsøge
at have en stand på alle danske udstillinger, samtidig med at
det sikres, at katteraceme udstilles på så mange udstillinger
som muligt.

Der vil også blive indledt et samarbejde med tilsvarende
klubber i nabolandene.

Der valgtes følgende formandsskab, som man naturligvis
skal være velkommen til at kontakte: Kirsten Weidmann,
Bjømshøjvej 26,8380 Thrige, tlf.8623 05 33. Lene Jeppe-
sen, Ågade L2,47OO Næstved, tlf . 53 73 7176.Belirt Elkjær,
Vestergade 38,7500 Holstebro. /kf.

NUTRA
NUGGETS
PROFES-
SIONEL

DIET
Nutra Nuggets Professionel
Diet er et energirigtigt og
koncentreret foder, der kan
anvendes til alle katte - både
voksne katte, killinger samt
drægtige og diegivende katte
Foderet indeholder ikke
f arvestoff er eller konserveri ngs-
midler.

lngredienser:

Kyllingebiprodukter, majsmel,
hvedemel, animalsk ledt,
majsglutenmel,
kødmel,f iskemel, tø rrede kogte
kyllinger, tørrede hele æ9,
tønet kødsuppe, tørret ost
ølgær, vallepulver, skummet-
mælk.

Nutra Nugget serien
består af:
Nutra Nugget Cat Food
Nutra Nugget Prof.
Diet Cat Food
Nutra Nugget Chunk
Nutra Nugget High Protein
Nutra Nugget Prof Diet

Forhandler: Dyrehandlere
m.Y.

§9 Diofcrrm
Flegmade 11 B ' DK-7100 Vejle

Telefon 75 82 80 44

-

t

Lv AK Tøs

4r' r g9o

Specialklub
for sølvkatte
af alle racer!

Er du også
fascineret af
sølvkatte?

Bliv medlem! - Telefon 98 38 4/-20 - 86 69 21 58 - 36 30 1473

Chaparral's

Chinchilla
silver shaded,
persere

Ttf.86 57 2331

Møllehusets

Chinchilla,
silver shaded,
smoke persere

Ttf. 98 428514

Take Care of

Smoke,
tabby,
persere

Tlf.31 38 60 53

Von Hirsch

Chinchilla,
silver shaded,
golden,
perser + exotic

Ttt.4218 13 10

A Magic Silver
Chinchilla,
silver shaded,
sølvtabby,
shaded tortie
smoke persere
Tlf. 86 69 21 58

Ambæks Design

Chinchilla,
silver shaded,
sølvtabby,
smoke persere

Ttf. 97 92 46 50

Greystoke
Chinchilla
silver shaded,
golden persere
og exotic.

Tlf. 98 38 4/-20

Lynge's

Smoke
Cameo,
rødtabby,
fuldfarvede persere

Ttf.98 282803

Snowball
Chinchilla,
silver shaded,
sort, blå,
blåcreme,
tortie persere
Ttf. 36 30 14 73

rÅ nrcrlor cRATts KtLLtNcELrsrE - TLF. g6 go t4 7s!
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produkt lra

LEO Løvens kerniske Fabrik

Nærmeste forhandler anvises'

Ei*ilnreku
ln<lusrrivej 21. DK-1171 L)lttunr Tlf . 75 67 90 00
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Scket fra Hunde-Journalen - nn 2-1991

Fy for katten Guinness
En rekordfed kat er ikke noget at prale med
- »ærtimod...

Af Hanne Weidinger

I efteråret 1990 blev årets udgave af Guinness Rekordbog
præsenteret for pressen ved, at man bl.a. fremviste Danmarks
fedeste kat. Pjevs hed denne tromletykke huskat, som boede
i Virum og vejede l6,2kg. Jo, der står seksten-komma-to!

På dette tidspunkt var det højsæson for mine »Kend din
ka«<-foredrag, og på alle hold kom der spørgsmål om Pjevs,
hans enorme størrelse og den mad, ejeren fortalte, katten sat-
te til livs hver dag.

Utrolig mange havde set billeder af katten i TV eller i avi-
sen, og jeg overdriver ikke, når jeg siger, at man væmmedes
ved synet. »Stakkels kat<< var den mest almindelig kommen-
tar. Og på samtlige hold var forundringen stor over, at Guin-
nes overhovedet ville optage sådan en rekord. »Det næste bli-
ver vel, at vi præsenteres for Danmarks fedeste baby under 3
måneder, under 6 måneder o.s.v.«, sagde en dame ironisk.

Næsten 200Vo overrægt
Pjevs skulle efter oplysningeme være 8 år gammel - en en
amatørvideo viste, at katten engang havde været en livlig, le-
gesyg killing af almindelig størrelse og tykkelse. Nu kunne
Pjevs dårligt gå, fordi dens ben lrogede ind under den udspi-
lede mave, som næsten ramte jorden. Da det er en huskat, gæt-
terjeg på, at Pjevs burde veje 5 til 6 kilo. Men han vejer næsten
3 gange så meget.

Forklaringen fik vi, da ejeren stolt fortalte, at Pjevs skam
også var dyr i drift. Han spiste nemlig hver dag en pakke med
450 g torskefilet og drak fløde 13!

Den fodersammensætning lød i mine ører som værende
temmelig ensidig - og ikke særlig sund for katten. Og da der
stadig stilles mange spørgsmål om »Danmarks fedeste kat«
ved mine fore&ag, kontaktede jeg en dyrlæge, som koncen-
trerer sig om katte.

Garfi eld-syndromet, siger dyrlægen
Dyrlæge Raiku Sarvå, som har Danmarks første og indtil da-
to eneste klinik udelukkende for katte, var mildest talt målløs,

o o

da jeg fortalte om den rekordfede Pjevs og bad om hendes fag-
lige vurdering af kattens størrelse, dens kost og de følgevirk-
ninger, denne fodring kunne have for katten:

»»Det er desværre ikke ualmindeligt, at nogle mennesker
overfodrer deres kæledyr, så de bogstaveligt talt er ved at gå

ud af deres gode skind. I USA kalder man det Garfiels-syn-
dromet, når katteejere måler deres kats trivsel i den mængde
mad, den sætter til livs.

Pjevs spiser tor 2l
»Nu harjegjo ikke haft lejlighed til at undersøge Pjevs. Der-
for kan jeg naturligvis ikke udøle mig om, hvordan netop den-
ne kat er påvirket afsin overvægt og sin ensidige kost<<, siger
dyrlæge Raiku Sarvå. »Men vi ved, at en kat, som lever af tor-
skefileter og fløde 13, kan få mange forskellige mangelsyg-
domme og helbredsproblemer«.

»En voksen kat har højst brug for 75 kcal. pr. kg legems-
vægt pr. dag. Det er for en S-kilos kat ca. 375 kcal pr. dag.
Jeg har regnet lidt på Pjevs' dagsration, og hvis den får bare 1

dl fløde 13 foruden de 450 g torskefilet, får den faktiskT0%
flere kaloriet end den har brug for. Hver eneste dag. Så det er
jo ikke mærkeligt, at den er blevet tyk. Hvis den nu drikker
mere end 1 dl fløde, får den næsten Zkattes madration hver
dag! Og det siger sig selv, at det ikke kan være sundt«.

Fedme kan give alvorlige problemer
»En fed kat har først og fremmest bevægelsesproblemer<<,
fortsætter dyrlæge Raiku Sarvå. »Det s§ldes, at overyægten
hindrer katten i at bevæge sig normalt. Dens led belastes al-
vorligt, og senebånd kan sprænges - ja, den kan sågar få gigt
af sin fedme. De mange kilo løn også give den hjerte/kar-pro-
blemer.

Når katten er så tyk, ligger den jo mere stille, og så. øges ri-
sikoen betydelig for de frygtede urinvejsproblemer, vi kalder
FUS. Den orker ganske enkelt ikke at slæbe sig hen på bak-
ken så ofte, som det er nødvendigt. Den holder sig - og det
ved vi, er farligt for katte. Urinen bliver mere koncentreret,
og risikoen for urinvejssten og tilstopning af urinrøret stiger.
Pludselig kan den måske ikke tisse. Det er både farligt og me-
get, meget smertefuldt for katten, og det kan koste ejeren dyrt
at redde sin kat. For ddt problem kan kun en dyrlæge klare -
og det skal ske hurtigt«.

Torskefilet og Iløde kan give mangelsygdomme
»>Som nævnt indeholder Pjevs'mad alt for mange kalorier. Til
gengæld er der alt for få vitaminer og mineraler<<, fortsætter
dyrlæge Raiku Sarvå. »Jeg hæfter mig især ved manglen på

A-, D- og B-vitaminer kombineret med alt for lidt kalcium og
fosfor. Det kan virkelig give problemer og mangelsygdomme.
Der kan f.eks. ske en alvorlig afkalkning af knoglerne, så de
bliver sprøde og tynde og nemt brækker. Og de manglende
vitaminer har bl.a. en negativ indflydelse på kattens knogle-
bygning, stofskifte og nervesystem, på slimhinder, hud og
pels. Så jeg vil bestemt også sige: Stalckcls Pjevs«!

Forsigtig og langvarig slankekur
»Hvis den rekordfede kat var min patient, ville jeg straks gå i
gang med at rette op på hans koniske mangel på vitaminer og
mineraler. Samtidig vill e jeg prøve atomlægge hans kost. Det
villenoktage lang tid, for katte erutrolig stædige, nårdet gæl-
der deres mad. Og selv om han er så tylq kan han ikke tåle ba-
re at blive sultet. Der er nemlig stor risiko for, at han har fået
fedtlever af de alt for mange kalorier. Men sikkert er det, at
Pjevs ville få et bedre katteliv, hvis han kom ned på normal
vægt«, slutter dyrlæge Raiku Sarvå.

Kære Guinness. Drop disse underlødigevægtrekorder i 1991-
udgaven. De er unaturlige og uæstetiske - og slqldes udeluk-
l<cnde menneslccrs uvidenhed om dyrs behov og sygdom!
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Efter utallige opfordringer, vil vi hermed stable en dansk racekatteårbog på benene med

deadline for indsendelse af annoncer d.l5l9-t991. Udgivelsen vil finde sted omkring
d.lstlz-lg9l og vil forhåbenligt blive udgivet på dette tidspunkt hvert år. Årbogen vil
blive af samme kvalitet som den amerikanske årbog fra CFA, og alle indsendte billeder
vil blive lavet i farver. Oplag ca. 1000-1500 stk.

Annoncerne vil kunne optages som 2/1 , lll, og U2 sidet. Der er i denne forbindelse visse

standard mål som skal overholdes for den gældende annonce, derfor har vi lavet et udkast

på hvordan en side kunne se ud på næstf6lgende side i bladet.

Felice Danica's Top 10 vil også være repræsenteret i årbogen, samt et titelgalleri bagest i
årbogen, sammen med en opdræterliste/stamnavnsliste. Desuden vil vi være meget inter-
esseret i henvendelser fra firmaer, virksomheder, som på en eller anden måde kunne have

interresse i, at reklamere i fubogen for Deres produkt. Vi er også åbne for indslag som

Ønskes medtaget i fubogen af de enkelte racekatteklubber.

I det hele taget ser vi meget positiv på folks opfordring om at lave en fubog, som bestemt

ikke er noget nemt stykke arbejde, derfor vil vi også bede store som små omdrættere om,
at stØtte dette projekt, ved at sende Deres tilmelding til os med et virkelig godt billede/
billeder af den eller de katte De Ønsker med i årbogen. Skriv selv den tekst som De vil
have til billedet/billederne, lav evt. selv en opstilling hvordan De mener det hele skal

hænge siunmen, det gør arbejdet lettere for os. På forhånd tak. Husk billedÆilleder til
tiltelgaleriet samt hvilken titel katten har opnået og hvor.

For nøjagtig annonce, afkryds venligst for side type, antal foto, skrift, farve, rammevalg.

Prisliste incl.moms

Antal fotos I 2 3 4

Opdrætter-
prisliste

2ll side
35x26,4cm

Kr.2000.- Kr.2m.- Kr.28m.- Kr.3400.-

* 1/l side
17,5x26,km

Kr.1400.- Kr. 1800.- Kr.22N.- Kr.2800.-

* ll2side
17,5x13,2cm

Kr.9O0.- Kr. 1400.-

AnnoncØr
prisliste

2ll side
35x26,4+m

Kr.5000.-
Prisen er incl. rentegning samt filmfremstilling
til tryk af Deres annonce + I stk. Dansk Katte-
årbog 1991Æ2 tilsendt Dem vederlagsfrit.

* l/1 side
17,5x26,4cm

Kr.3m0.-

* l2 side
17,5xl3,2cm

Kr.2m0.-

Rammevalg
til foto

IIIL-J I l--
Valg af

skrifttype zopf Times J,tur,,tghi0 Helvetica
Valg af

kanfarve Lys blå Lys rgd Lilla Ingen
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Overskrift : Starnunarrn * op&æt

Eksempel på hvordan en U2 sidet annonce kunne se ud med I foto.

Kattens navn & titel

avl's han os

Tlf

Supplerende tekst

postnr. by
Adresse
Navn...

opdræt af farverne etc.......

Max. fotostØrrelse ved de forskellige annoncetyper

Antal fotos I (HxB) 2 (HxB) 3 (HxB) 4 (HxB)

2/l side 18x15 cm 18x15 cm 8xl0 cm 8x10 cm

1/1 side 18x15 cm 8xl0cm 5x6 cm 5x6cm

l2 side 8x10 cm 5x6 cm

x
Bestillingskupon for annonce og/eller Dansk Katteårbog I99U92

Navn

Adresse Bestillingskuponen sendes til :

Postnr.

By

(6.) Tlf.

Ønsker Dansk Katteårbog 199U92

Pris. kr. 200.-

tselobet for Dansk Katteårbog 199U92 og/eller annonce indbetales med check eller på gironr. 8-86-61-20

\led bestillingskuponen medsendes check eller kopi af giroindbetalingen. Først efter d.15/5-199I.
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il Ja tak,
jeg skal gøre

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

Navn:
Adresse

Sendes til: Trouw Danmark A/S
Høegh Guldbergsgade l9 8700 Horsens
Tlf. 75 61 76 00.
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Svar til Kirsten Kaae
Mange tak for dine venlige bemærkninger om udstillingen i
Skive. - Det varmer!

2 x 1 dagsudstillinger.
Jeg vil lade dine forslag og synspunkrcr indgå i bestyrel-

sens arbejde med de fremtidige udstillinger.
Vi har overvejet een-dags udstillinger, men er veget lidt til-

bage fra det igen, Iigesom vi er opmærksom på, at man sav-
ner det samvær, man har med de øvÅge udstillere på 2-dags-
udstillingerne. - Noget af dette samvær kunne vi måske råde
bod på ved, som du selv nævner, at »parre« hovedgrupperne
på en anden måde.

Medvenlig hilsen
Finn Laurscn, formand

Tir rinn 
Mtu*ffiffiwffiffiwffiffiffiffiw''

Nu, hvor jeg skal sende noget materiale til Hvæssebrættet, vil
jeg samtidig benytte lejligheden til at give JYRAK en stor ros
for udstillingen i Skive.

Jeg synes, så godt som alt klappede. Det var en dejlig og
smukt pyntet hal. Der var gode faciliteter for udstillere og pub-
likum. Tidsplanen holdt fint - i hvert fald om lørdagen, hvor
jeg var der. Og ikke mindst: Der havde været et godt PR-ar-
bejde forud for udstillingen. Næsten alle de publikummer, vi
snakkede med, havde hørt udstillingen omtalt i TV/radio, el-
ler havde læst om den.

Efter min mening er det dog stadig et problem, at man ar-
rangerer 2 x 1 dages udstillinger, hvor publikum ikke kan se
alle racer samme dag. Jeg er godt klar over, at udstillerne svig-
ter de »gammeldags« 2 dages udstillinger. Når der er så man-
ge udstillinger, hvor de kun behøver at stille op 6n dag, er det
svært at overtale dem til at komme to dage. Hvad med en gang
imellem at arrangere I dages udstillinger med alle racer sam-
me dag? Det kæver selvfølgelig en stor hal, men måske kun-
ne man nøjes med f.eks. 500 katte - ikke nødvendigvis 700,
som det har været tilfældet tidligere. Man kunne også »par-
re« hovedgrupperne anderledes en gang imellem. Dette løser
selvfølgelig ikke problemet for publikum, men for udstiller-
ne vil det være sjort at træffe udstillere fra en anden hoved-
gruppe end dem, man plejer at udstille sammen med. Endelig
k-unne jeg også forestille mig, at man af og til byttede dag, så-
ledes at korthår og semilanghår fik den eftertragtede søndag
- en klar fordel for de udstillere, der arbejder om lørdagen.

Jeg håber, I vil overveje disse forslag, og jeg ved godt, at
jeg ik*e kan overskue alt det praktiske, så måske kan det over-
hovedet ikke lade sig gøre.

Under alle omstændigheder var Skive-udstillingen en god
oplevelse.

Venlig hilsen Kirsten Kaae

Fra udstillingssekret ær
udland:
Husk ALTID at sende kopi af tilmeldingen til den arrange-
rende klub, samtidig med tilmelding til undertegnede.

Klaus Donneborg

,rDren reddet!
Kat fri for fæl anklage.. !
En ellers skikkelig huskat lægger sig i baghold og venter på
naboens hund. Da hunden, en blanding mellem collie og lab-
rador retreiver, dukker op, farer katten på den, sønderriver
dens ene bagben og flår en tå af. Har man hørtmagen?

Nej, det havde en britisk dommer, som nylig behandlede
den efterfølgende retssag i Surrey, heller ikke. Han nægtede
at tro på historien og frikendte kattens ejer, der var sagsøgt af
hundens ejer. Sådan nogetgør katte ikke.

Tusinder afkattevenner, som følte alle huskattes ære kræn-
ket med bes§ldningen, ånder lettet op. Hundens 26-årige ejer
holdt på sit. Her var for en gang s§ld et >»kat efter hund«-
drama. Og det var ikke til at le ad. Han ville have dyrlæge-
regningen betalt. Hunden havde slreget så hjerteskærende, at
folk kom styrtende til.

Men nej, sagde dommeren. Kun katte, der er trængt op i en
krog, angriber hunde. Og så går de efter hovedet, ikke efter et
bagben. Dommeren var også tilfreds med den 29-ångek,atte-
ejers øvrige forklaring: At to hunde var efter katten, og at den
ene så uforvarende kom til at bide den anden under forfølgel-
sen.

En hunde-pause
Og mens vi er ved britiske domstole: Tolv nævninge trak sig
tilbage for at votere i en nylig røverisag ved den centrale kri-
minalret i London. Dagen gik og aftenen med. Nævningene
måtte tilbringe natten på hotel. Regleme siger, at de skal bli-
ve sammen, og under opsyn, til de er enedes om en kendelse.

En af dem, en enligt boende mand, blev mer og mer urolig.
Derhjemme befandt sig hans tre-årige schæfer, som ikke var
vant til at være alene så længe.

Med udsigt til endnu mange timers votering traf den an-
svarlige dommer en rask beslutning næste morgen. På vej fra
hotellet til retten blev bussen med nævningene dirigeret til det
østlige London. Og mens elleve af dem ventede i bilen, fik
den tolvte lejlighed til, under opsyn, at se sin hund, fylde dens
madskål og give dem en kort luftetur.

Der kendes ingen fortilfælde. Dog skal en politibetjent for
nogle år siden være blevet sendt til en kvindelig nævnings
hjem for at fodre hendes guldfisk, da en sa trak ud.

(tilsendt redaktionen - ved ikke, hvor den er saksetfra!)

7L
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PERLER lra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug ihjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturl ige fordele fremfor
almindeligt kattegrus. ,ll;age

g
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. 2,,

./i

., ///
/ 1, ',, ,\ \

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

li is /7

tll

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

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IIMPORTØR

A/S Carl Fr. Mortensen Lidemarksvej 50 . 4632 B1æverskov . Tlf. 53 6714 44
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Love vedrørende
Specialklubber: Specialklubberne (SPK):
Specialklubben for Russian Blue af 1990
Kirsten Kaae, Johs. Evaldsvej 103, 8230 ÅUytrø3.

Silver Klubben
Ruth Brynnum,
Søndervangen 60, 3460 Birkerød.

DAC
Margit Hærslev,
Lærkevej 6, 3550 Slangerup.

Colourpointen
Winnie Andersen,
Østergade 29, Ganløsq 3660 Stenløse

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

Europe'-Klubben
Susanne Jensen,
Rebbølsvej 42, 6392 Bolderslev.

Bicolouren
Elsebeth Mikkelsen,
Albjergparken 27 lth, 2660 Brøndby Strand

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

swo
Mogens Østerby,
Klingeskov 13, 5450 Otterup.

SASO
Marianne Roth,
Skrænten 41, 5270 Odense N.

Sokoke Klubben,
Gloria Møldrup
Karsebjergvej l0l, 5491 Blommenslyst.

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

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

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

Den Hellige Birma
Nanna Brandt, Carl Plougsvej 19C, 3460 Birkerød.

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

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

Søh katten af 1990,
\nn Friis,
Doktorparken, Ellidshøj, 9230 Svenstrup.

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

2. Vedr. optagelse som specialklub under FELIS DANI-
CA:
SPK skal fremsende en skriftlig ansøgning, indeholdel-
de deres love, der skal godkendes afFD bestyrelsesliste,
samt medlemsliste.

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

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

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

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

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

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

8. Vedrørende regler for hobbyudstillinger:
SPK skal 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 >>spiseseddel<<,
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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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

helbted,

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

tet, USA-blev 24 hunkatte af forskellig

race tilfældigt udvalgt. Halvdelen fik
udeiukkende Iams Cat Food, den anden

halvdel fik et andet kostmærke, Deres

r,ægt, kostmængde og vækstrate blev

konstant overvåget af en gruppedyrlæges-

tuderende, der ikke fik at vide, hvilke

katte fikhvad.

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

gennemførte

deres

drægtigheds-

periode bedre, og selvom deres killinger

var større, gik de mindre ned i r,ægt efter

fødslen end de katte, der fik andre

tørkostprodukter, Killingerne blev taget

ha i seks-ugers alderen. Den ene gruppe

fiklams Kitten Food, de andre et andet

mærke killingefoder. AIIe killingerne

blev konstant undersøgt: deres generelle

form, pels, hud, muskler og fysiske

udvikling, den indtagne kostmængde,

samt vægtforøgelse blev må1t,

Fire måneder senere.

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

kategorier. I kategorien »generelle ydre

karakteristika« klarede de sig

helt op til 27% bedre end de

andre. Skønt de spiste 33%

mindre, tog de mere end 17%

mere på ivægt. Disse resultater

viser nok engang klart, at Iams

Kitten Food er letfordøleligt og

har en høj næringsværdi,

Iams -vinder alle
tests.

Uafhængig videnskabelig

forskning har

bevist, at Iams

gavner kattens

helbred og

kondition.

Iams er et

perfekt afstemt

fuldkostpro-

dukt, baseret

påanimalske

ingredienser,

der opfylder selv de hårdeste kvalitets-

krav. Derfor er Iams så letfordøieligt - og

naturligvis indeholder produkterne

ingen kunstige farve- eller smagsstoffer.

Prøv selv, og De ser hurtigt forskellen.

Iams produkterne forhandles udeluk-

kende hos Deres specialist.

Iamshjalp disse

ertil etbedre helbred
førdeblevfødt.
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Hvis De ønsker yderligere oplysning, er

D e velko mme n til at ko ntakte :

T, H. Trading. Gammelsøvej 61

4760 Vordingborg . Tlf. 55 34 00 77



UDSTIIII N GS RESUTTATER SKIUE
BEST OF BEST NR. 1:
Never Mind's Rambo 1

Ejer: Britt larsen

BEST OF BEST NR.2:
Baldrian's T eje 29S Tb tig
Ejer: Kirsten & Mette Foldager

BEST OF BEST NR. 3:
Vilo-GlenSs Ingacy of Aurifer 23
Ejer: L. Oddershede & Spendler

LANGIIÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOXKAST.:

UNGDYR:

KILLING:

YETERAN:

KULD:

AVL:

OPDRÆT:

Never Mind's Rambo 1

Ejer: Britt Larsen
Grizabella aus Berlin 13

Ejer: Lis Nilsen
Titmouse Boomerang 5
Ejer: Inger M. Jensen
Purr Posie of Melampus 1

Ejer: Oda Tange
Maydan-Shahs Pump the Jam 3
Ejer: Laila Bjemrm
Maydan-Shan"s Lean on Me 13

Ejer: Laila Bjemm
Mefisto M av Fagervoll 12a bl
Ejer: Bodil & Mogens Schou
Waldu's Perser - Kuld
Ejer: Britta Waldu
Liens Anchorman
Ejer: Karen Villadsen
Stapris
Ejer: Karen Villadsen

SEMILANGHÅR:
BIS: Oba Electra 13NF Aw

Ejer: E. Irgens - Bergh

BOX:

BIS KAST.:

BOXKAST.:

UNGDYR:

KILLING:

KORTHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

Mega Aslan 13MC A
Ejer: Nana & Leo Stoltze Jessen

Christlund's Emil 13c SP

Ejer: Dorte Liljengreeq
White Night's Felis Jubatus 13NF B
Ejer: Kim & Annette Agerbak
Katland's Æexandria 13NF Bw
Ejer: E. Bargholz & E. Andersen
Flatlands Daniel 13NF A
Ejer: Kim & Annette Agerbak

Wilo - Glen's Legacy of Aurifer 23
Ejer: L. Od dershede & Spendler
Torsani's Black Debbie 15

Ejer: Verner Bødker
Ferry Maste/s Tøs 16
Ejer: Diana Dideriksen
Sander V. it Kobberguod l8btch
Ejer: Arure Margrethe Hansen
Aurifels Chetah Tena Cotta 23a
Ejer: Gitte Barlach
Save the Kiss for me Of Stenius 27h
Ejer: A. M. Bjelke Hansen
Dunvald's Blue Natasja 16

Ejer: Erik & Yvorule Larsen

:i
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PENSIONIST:

KULD:

AYL:

OPDR,IET:

SrAM/OKH:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

Lr*GDYR:

KILLING:

KULD:

\VL:

Dunvald's Blue Michaela 16

Ejer: Yvonne & Erik Larsen
Bjelke's Burmeser - Kuld
Ejer: Anne Marie Bjelke Hansen
Klivager's Fimpe2T
Ejer: Aase & Ole Klivager
Klivager
Ejer: Aase & Ole Klivager

Baldrians Teje 29S Tb tig
Ejer: Kirsten & Mette Foldager
Loui Braun Brimiso 24
Ejer: Britt Hansen
Byvangen's Nicolaj 35
Ejer: Tanja Nissen & H. Hansen
Klingeskov's Tanos 24
Ejer: Annelise & Erik Nissen
Bella Mis'Vanessa 32a
Ejer: Clu. & Andr6 Cilleborg
Nissen's Kuld
Ejer: Annelise & Erik Nissen
Blue Felicity's Felix 32 c
Ejer: Chr. & Andrd Cilleborg

Sander V. it Krobbeguod l8btch
Ejer: Anne Margrethe Hansen

Undskyldning!

HUSKAT:
BEDSTE HUSKAT: Han: Sir Robin

Ejer: T. Nissen & H. Hansen
BEDSTE IIUSKAT: Hun: Miss Bibbi

Ejer: Hanne Nedergaard

}IISS SKIVE:

Da skrivemaskiner ikke er, hvad de har været, er der sket en
skrivefejl i udstillingsresultater fra Esbjerg.

Bedste kuld korthår var ikke som skevet nr. 663 men nr.
665: Klivager. Ejer: Aase & Ole Klivager.

Man må ikke tage en kattekilling for tidligt fra dens
mor. Hvis den fjernes, tør den er syv uger gammel,
bliver den ikke så intelligent, som hvis den havde
været længere hos moderen.

Det styrker sammenholdet mellem dig og din kat, hvis
du leger rrreget med den. Desuden bliver killingen
klogere som voksen, io mere man har leget med den.

( ))

t.-
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UDSTITHNGSRESUTIATER
UDLAND:

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

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

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

Sted/dato: Liineburg - 1. december 1990

Kattens navn: Ch. Akdamar Binbasi (13 d)

Resultat: CACIB

Ejer: Kurt Froken

Sted/dato: Neumtinster - 23. februar l99l
Kattens navn: Int. Ch. Akdamar Binbasi (13 d)

Resultat: CAGCIB, BIO

Ejer: Kurt Froken

Sted/dato: Neumtinster - 24. februar l99l
Kattens navn: Anino's Rinaldo

Resultat: CACIB

Ejer: Ingrid Tiainen

Sted/dato: Neumiinster - 24. februar 1991

Kattens navn: Borking's Je'Thime

Resultat: CACIB ( Int. Ch.

Ejer: Ingrid og Ingolf Clausen

Sted/dato: Neumtinster - 23. februar 1991

Kattens navn: Charlot Haley Coon 13 MC BW

Resultat: CACIB / Int. Cha.

Ejer: Jan Rathje

Sted/dato: Neumiinster - 24. febrvr l99L

Kattens navn: Nigajamis Prima Batterina

Resultat CACIB/ BIO TOTAL/ Int. Ch.

Ejer: Ingrid Tiainen

Steddato: Eindhoven - 1. april 1991

Kattens navn: Eros von Leerbeck

Resultat: CAGCIB

Ejer: Torben & Linda Leerbeck

U DSTI ILIN GSRESUTTATEB UDLAN D:

Kattens navn:

Resuhat:

-tr 
-:::

Sted/dato:



Sted/dato: Hvizen - 23. september 1990

Kattens navn: Int. Ch. Isis of Qvintis Cousin

Resultat: CACIB / Int. Ch.

Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

Sted/dato: Bascharge - 28. apil l99l
Kattens navn: Josephine de La Val

Resultat: CAGCIB

Ejer: Jannie laursen

Sted/dato Neumiinster - 23. februar 1991

Kattens navn: Giovanna's Piero Peppone

Resultat: CAC

Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

Sted/dato: Bascharge - 28. april l99l
Kattens naYn: Graffity's Felino

Resultat: CACE

Ejer: Inge Lise Laursen

Sted/dato: Bochum -20. apnl l99l
Kattens navn: Giovanne's Piero Peppone

Resultat: CAC/ BIO, Champion

Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

Sted/dato: Neumiinster - 24. februar I99l
Kattens navn: Graffity's Felino

Resultat: CACE

Ejer: lnge Lise Laursen

Sted/dato: Bochum - 20. april 1991

Kattens navn: Tajmur von Achor

Resultat: CAC lChampion

Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

Sted/dato: Bascharge - 28. april 1991

Kattens navn: Rossi de h Val

Resultat: CAGCIB / BIO

Ejer; Finn l:ursen

Sted/dato: Neumtinster - 23. febnnr 1992

Kattens navn: Mannie Babushka

Resultat: CAC/ Nom Bis

Ejer: Kirsten Ulsø

Sted/dato: Eindhoven - 1. april 1991

Kattens navn: Rossi de La Val

Resultat: CAGCIB/ BIO

Ejer: Finn Laursen

Sted/dato: Hvizen (NL) - 23. september 1990

Kattens navn: Ch. Valery van Mouståche

Resultat CAC/ Champion

Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

Sted/dato: Neumiinster - 24. februar 199 I

Kattens naYn: Majse de lå Val

Resultat: CAGCIB / BIO

Ejer: Ingelise Laursen

Sted/dato Buscharge, Luxemburg - 28. april 1991

Kattens navn: Titirangi's Black Esa

CACIB

Ejer: Elena Neumann

Sted/dato: Neumiinster - 24. februar 1991

Kattens navn Int. Pr. Gipsypride's Moonlight

Resultat: CAGPIB

Ejer: Dorte Svindborg

Resultat:

Resultat:

Ejer:

Ejer:

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Sted/dato: Buscharge, Luxemburg - 28. april 1991

Kattens navn: Tihrangi's Domino

CACE

Elena Neumann

Sted/dato: Eindhoven (NL) - 1. april 1991

Kattens navn: Gipsypride's Moonlight

Resultat: CAGPIB/ Nom.

Ejer: Dorthe Svindborg

Neumiinster - 24. februar 1991

Majse de La Val

CAGCIB/BrO

Inge Lise l,aursen

Sted/dato: Pragh - 16. marts 1991

Kattens navn: Charmos af Taperije

Resultat: EX.IICAG/BIO/Nom.
Ejer: Elsa Knakkerg|rd lA. Rasmussen

Sted/dato: Neumiinster - 24. februar 1991

Kattens navn: Josephine de Ia Val

Resultat: CACIB

Ejer: Jannie [aursen

Sted/dato Neumiinster - 24. februar 1991

Kattens navn: Borking's Nancy

Resultat: CACIB/ Int. Ch.

Ejer: Ingrid og lngolf Clausen
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Ghampiongalleriet

Ghamnionqalleriet
Ønsker du' din kaii udstillingsresul-
tater og titel offentliggjort i bladet,
skal du udfylde kuponen og ved-
Iægge et foto af katten.
Begge dele lægges i en kuvert og sen-
des tit Hvæssebrættet

Redaktionen
Rådhusgade 52
8700 Odder

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

Int. Ch. Josephine de La Val
Født: 14.-12.-1989
Farve: Colourpoint lillamasket, I3BLP
Opd.: Inge Lise Laursen
Ejer: Jannie laursen

STED. DATO RESULTAT

Neumiinster, 24. feb.'91.......
Herlev,2.-3. mars 9l ..........
Skive, 6.-7. april 9l .............

CACIB
CACIB, BIO
CACIB, Int. Champion

RESULTAT

cAc
cAc
CAC, Champion
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champim

Int. Ch. Borking's Je'Taime
Fødf 14.-8.-1986
Farve: Perser, hvid m. odd. eyes, 2.B.

Ingrid Clausen
Ingrid & Ingolf Clausen

STDD. DATO

Aarhus, 5.-6. sept.'87...........
Frcderilshavn, 5.-6. dec.'87
Fredericia, 16.-17. april'88 ..

Aan,3.-4. dec.'88
Bogerse, l.-2. april'89.........
Neumiirsær 24. feb. '91 .......

Kupon til Championgalleriet

STED. DATO OPNAET RESULTAT

o

Kattens titel:

Kattens navn:

Fødg den:

Racg farve og opdr. nr.:

Ejer:

Premier Traveller's Funny Face
Fødr: 2.-12.-1987
Farve: Siameser24b
Opd.: Lene og Per Bøgelund
Ejer: Jeanette Iarsen

STED. DATO RESUUTAT

Esbjerg, 24.-25. nov. '90......
Kolding, 16.- 17. mårts'91...
Skive, 6.-7. april'91 ............

CAR Nom., Box kåstrat
CAP, Nom., Box kastrat
CAP, Premier

Bliv medlem
Af JYRAK

U

U
- gO'ernes
katteklub!

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side.
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Techni-C al : Seri Øst kattefoder
til ansvarsbevidste katteejere.
T-l* fleste producenter af
t-lkattefoder vil gerne have
Dem til at tro, at kattefoder
blot er noget, man køber "for
sjoy''. Derfor er der ofte lagt
mere vægt på i6jnefaldende
indpakning og speciel smag
end på næringsindhold og
næringsværdi.

Heldigvis er katteejere i dag
bedre informeret. De ved, at
katte }ige såvel som menne-
sker har brug for motion,
regelmæssige undersøgelser og
en rigtig sammensat kost.

Det er på dette punkt, at
Techni-Cal Cat Food (kattefoder)
kan hjælpe. I modsætning til

Er det ikke seriøst? Jo, ingen Techni-Cal Cat Food...
tvivl om det. Og for også at få til dem, der tager deres kats
Techni-Cal kattefoderet til at sundhed alvorlig!
sm?ge godt,.er hver pille over- Rins 7b648g44 ellertrukket med et meget hnt. ::-.?- :;fi;a;iå"tist,;,E.'Jt#" f,1i:firlgSåir1;"1ffiP"

rrr-rrrrr rrrl

katte-
i

JA, JEG VIL GERNE
IIA\IE EN SUND KAT.
Venligst send mig Deres
brochure om kattefoder.

Sendes til
Klinge Dynasty,
Siriusvej 13, 8700 Horsens

Navn
Adresse
Postnr./ bv-

Telefon
Antal katte

Techni-Cal uktet
, fordi udel

de fineste
fierkræprodukter,
kornprodukter,
vitaminer,
mineraler og kun lidt
aske - alt sammensat i
et perfekt forhold - for
at opfylde Deres kats behov

FORMEL
OG

Ernæringsmæssigt fuldcndt - med garanti!
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Ch. Charmos af Taperije
Født: 28.-7.-1988
Farve: Perser, blå 3

Opd.: Elsa Knakkergård
Ejer: Elsa Knakkergård / A. Rasmussen

STED - DATO RESULTAT

Rmders,3U3 - 1/4'90 CAC, BIO, Nom. Bis.
Be,st of B€st 3

EX I, CAC
EX I, CAC, BIO,
Nom Bis
EX I, CACIB

Luxemborg, 5. aug.'90.........
Prach, 16. nurts'90..............

Skive,7. april'91..

Int. Ch. Borking's Nancy
Født: 1.-7.-1988
Farve: Perser, hvid med blå øjne,Z
Opd.: Ingrid Clausen
Ejer: Ingrid og IngolfClausen

STED - DATO RESULTAT

Aars, 25.-26. nov.'89 ...........
Aarhm, 6. jan.'90.................
Hamburg, 24.-25. mans'm..
Esbjerg, 24.-25. nov. '90.......
Kerteminde, 1.-2. sept. '90...
Nemiinster, 24. feb.'9 1.......

CAC
CAC, B.O.V.
CAC, CH.
CACIB
CACIB, BIO
CACIB, Int. Ch.

Premier Mis Dittmers Oline
Født: 29.-3.-1989
Farve: Colourpoint, brunmasket 13b SP

Opd.: Nanna Bødker
Ejer: Christina S. Petersen

STED. DATO RESULTAT

Kerteminde, 2. sept.'90.......
Glostup, 4. nov.'90 ............
Herlev, 3. marts'91..............
Skive,7. april 91.

CAP
CAP
CAB Premier
CAPIB

Int. Ch. Akdamar Binbasi
Født: 18.-9.-1989
Farve: Tyrkisk Van, rød-hvid, 13 D
Opd.: Joyce Johnson, England
Ejer: Kurt Froken

STED . DATO R-ESUL-TAT

Tirmendorfer, 18. aug. '90 ..
Kerteminde, 1. sept.'90........
\\'emgerode, 29. sept. 'm....
København, 14. okt.'90........
Lthcbug, 1. dæ.'90............
Bacsr'ærd, 3. feb. '9 I ............

CAC
CAC
CAC, Champion
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

Ch. Chant Dar Ome's Pavarotti
Født: 27.-7.-1988
Farve: Perser Chinchilla 10
Opd.: Irene Brolin, Sverige
Ejer: Emilie Hørstrup

STED. DATO RESULTAT

Neumiinster, 24. feb.'9 1..,...

Skive,7. april'91.
Aarhus, 26. april '91 ............

CAC
CAC
CAC, BIO TOTAL

Gr.Int.
Chant Dar Ome's Lady Chatty
Født: 21.-4-1988
Farve: Chinchilla 10
Opd.: kene Brolin, Sverige
Ejer: Emilie Hørstrup

STED. DATO

Keræminde, 1.-2. sept.'90...
Esbjerg, 25. nov.'90.............
Liineburg, 2. dec.'90............
Zuidlaren, 9. dec.'90............

Neumiirster, 24. feb.'9 1.......
Nijmegeq 3. måns'91 .........

CAGCIB, BIO
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, BIO TOTAL,
BIO, BOX
CAGCIB, BIO
CAGCIB, BIO,
Crmd Int. Champion

Int. Ch. Anino's Rinaldo
--,r;l: 15.-3.-1989
i.,:,:: Pener Harlekin, hvid/blå l2aHbl
;'j lngrid Tiainen

:-:: Lngnd Tiaiaen

iTED .DATO RESULTAT

CACIB
CACIB

Int. Ch.
Nigajamis Prima Ballerina
Født: 18.-7.-1986
Farve: Perser Harlekin, I2AHBL
Opd.: Helle Thomsen
Ejer: Ingrid Tiainen

STED - DATO RESULTAT

Aarhus, 6. jm.'90.................

Esbierg, 24.-25. nov. '90.......

Neumiitrter, 24. feb.'9 1.......

CACIB, BIO TOTAL,
NOMBIS
CACIB, BIO TOTAL,
NOMBIS
CACIB, BIO TOTAL,
Int. Champion

Gr. Int. Ch. Eros von Leerbeck
Født: 20.-1 1.-1988
Farve: Perser, hvid/blå harlekin, lZaHbl.
Opd.: Linda Leerbeck
Ejer: Torben & Linda Leerbeck

STED. DATO RtrSULTAT

Randers, 1. april'90.............
Beverwifh 13. maj'90........
Emden,20. maj'90
Duisbug, 10. juti '90

Esbjerg,25. nov. '90
Eindhoven, l. april'91

CAGCIB, BIO
CAGCIB
CACCIB, Nom.
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, Gr, Int. Ch.

C.{CIB, Int. Champion

RESULTAT

: '- -:-l:: " Ylr.
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: remier Ånghagen's Ursula
_. 2.-3.-1989
- :: Hellig Birma, 13c Tb STP
' , G. Eriksson (S)
. H. Sofie og Flemming Sneum

STED - DATO RESULTAT
- ;t, 12. aug.'90.............

- 
'rnde, 1.-2. sept. '90 ...

' iC. rpt.'m.................

CAP,Nom
CAP
CAP, Premier

r, \Iannie Babushka
_ 11.-4.-1990
- :: Hellig Birma, l3c BTP
, Kristian Wold, N

STED - DATO
tr:mfinster, 23. feb.'91.......
n!Eh',2.-3. marts 91 ..,.......
rtuiftg, 17. marts'91 ..........

RESUTTAT

CAC, Nom. Bis
cAc
CAC, Champion

.r, Giovanna's Piero Peppone
_' 3.-4.-1990
- :: Hellig Birma, l3c SP
, Giovanna Digovic (I)

'- H. Sofie og Flemming Sneum

STED - DATO RESULTAT

:imteq 23. feb.'91.......
:::, 17. marts'91 ..........
-n,, 20. april'91 ..........

CAC
cAc

Ch. Giovanna's Palmira Jane
Født: 3.-4.-1989
Farve: Hellig Birma, 13c BP
Opd.: Giovanna Digovic (I)
Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

STED - DATO RESULTAT

Bagsværd, 3. febm'91.......
Koldirg, 17. marts'91 ..........
Skive, 6. april'91..................

CAC
CAC
CAC, Champion

Gr. Ch. DK-Koru's Lady Ann
Født: 6.-7.-1988
Farve: Hellig Birma, l3c SP
Opd.: Kirsten Ulsø
Ejer: Kirsten Ulsø

STED. DATO RESULTAT

Kerlrade, 17. sept.'89.........,
Bandholm, 15. nov. '89.........
Am, 25.-25. nov.'89 ...........
Aarhu, 7. jan.'90.................
Broelles, 13.-14. jm.'90.....
Eindhoven, 28. jan.'90.........

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, BIO,
Grmd Int.

Ch. Yalery van Moustache
Født: 12.-2.-1989
Farve: Hellig Birma, 13c CHP
Opd.: P. A. v. d. Vin (NL)
Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

STED. DATO RESULTAT

Jyllinge, 12. aug.'90.............
Kerteminde, 1.-2. sept.'90 ...

Hviæn, 23. æpt.'m.............

cAc
cAc
CAC, BIO, Nom. Bis

Ch. Tajmur Von Achor
Født: 16.-8.-1989
Farve: Hellig Birma, 13c LP
Opd.: G. Kamber (CH)
Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

STED. DATO RESULTAT

Kolding, 17. marts'91 ..........
Skive, 6. april 91.
Bochum, 20. april'91 ...........

CAC
CAC
CAC, Champion

Int. Ch. Isis of Qvint's Cousin
Født: 12.-7.-1988
Farve: Hellig Birma, l3c l,P
Opd.: R. Neve, NL
Ejer: H. Sofie og Flemming Sneum

STED. DATO RESULTAT

Wiirzburg, 22.-23. juli '89 ....
Kerteminde, l.-2. sept.'90 ...

Hvizen, 23. sept.'90.............

CACIB
CACIB
CACIB, Int. Ch.

Int. Ch. Choco's INRI af Clipper
Født: 3.-3.-1989
Farve: Perser-Colourpoint, 13b ChP
Opd.: Karen-N1arie Juhi Petersen
Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

STED. DATO RESULTAT

Pozna'n, 9. dec. '90 ..............
Kolding, 16. nafls'9 I ..........
Skive,7. april'91.

EX I. CACIB
EX I, CACIB
EX I, CACIB, BIO,
Int. Clnmpion

CAC, BIO, Champion
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Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

Flubenol vet. er

a

a

a

a

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

JANSSENPHARMA {s

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel

Ip

e

€

rt.4?8t10446

I,I r/ \. 
-

a-rr



JYDSK RACEKÆTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

UISSENBJERG
20.-21 . JULI 1991
.ørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH.

Åbent for udstillere:
Lørdag
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag
Dyrlægekontrol søndag

kl. 07,00 - 18,00
kl. 07,00 - 18,00
kl. 07,00 - 09,00
kl. 07,00 - o9,oo

Åbent for publikum:
Lørdag ...k1. 1O,OO- 18,00
Søndag ...k1. 10,00- 18,00

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

t1 t'
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VISSENBJERG 2(,.-21 . JULI lggl

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

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

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

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

Elena Neumann,
Fyrparken 364, 6710 Esbjerg V

samtidig med tilmeldingen.
Kuld udenfor bedø mmelse:
100 kr. pr. dag pr. dobbeltbur!

Sidste frist for til- og afmelding er
fredag, den 14. juni 1991

H u sk f ran ke ret sv arkuv e rt!

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:

T. Tikkanen(SF)
A. Joquel(F)
M. Oldervik(N)
G. Okkens(D)
C. WaIler(D)
C.K. Gulsett(N)
E. Beintema(Nl)
L. Borch(DK)

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

HJÆLPERE:
Alle er meget velkomne til at give et nap rned både lør,

under og efter udstillingen.

Vi starter fredag kl. 16.00, og der bliversørgeltor mad og
drikke til hjælperne fredag og søndag aften.

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

Niels Højen Hansen
Silkeborgvej 19, 82164 Galten, tlf. 86 94 46 87

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

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

Hunkatte, der ammer, eller hvis drægtighed overstiger 4 uger,
kan ikke udstilles. Killinger født efter 21. april1991 kan ikke
udstilles.

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

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

Ønskes f lere katte isamme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
anføres på de respektive t!lmeldinger.

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

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

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

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

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

Uel mødt iUissenbjerg!
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Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af gyldigt medlemskort!



JYDSI( RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

7.-8. september 1991
Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Sian/OKH.

Åbent for udstillere:
Lørdag
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag .

Dyrlægekontrol søndag

kl. 07,00 - 18,0o
. kl. 07,00 - 18,00
. kl. 07,00 - 09,00
. kl. 07,00 - 09,00

Åbent for publikum:
Lørdag . kl. 10,00 - 18,00

. kl. 10,00 - 18,00Søndag

Bemærk venligst:
Alle katte skal være i deres bure senest
kt.09,oo.

11 t'
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AALBORG 7..8. SEPTEMBER 1991

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
tirsdag, den 13. aug. 1991

H usk fran keret svarkuvert!

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:

Foreløbig dommerliste:

R. Kuhnel (A) All round
Mahelkova (CS) LH, SLH
Mahelka (CS) LH, SLH
A. Wolf-Mølmen (N) LH
H. Hornell (N) SLH
M. Rihova (CS) LH, KH, Siam/OKH
R. v. Haeringen (NL) KH, Siam/OKH

Ret til ændringer forbeholdes.

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

under og efter udstillingen.

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

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

Niels Højen Hansen
Silkeborgvej 19, 8464 Galten, tlf. 86 94 46 87

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

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

Hunkatte, der ammer, eller hvis drægtighed overstiger 4 uger,
kan ikke udstilles. Killinger født efter 8. juni 1991 kan ikke ud-
stilles.

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

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

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

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

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

Kun katte, der ved bedømmelsens start befinder sig i sit br,'
med sit nummer om halsen, vil blive bedømt. Katte, som e'
kunstigt forskønnet (farvet, bleget og lignende) og/eller ove.
drevet pudret, kan diskvalificeres af dommeren. Aggressiv=
katte kan ikke bedømmes. Såf remt 2 stewarder ikke har kunns
tage katten ud af buret, vil katten blive diskvalificeret. Katten€
udstilles i øvrige på udstillerens eget ansvar.

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

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

Uel mødt iAalborg!
Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af gyldigt medlemskort!

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr, 170,- pr. kat.
Kr. 130,- pr. huskat.
Kr. 20A,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 md,).
Kr. s0,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

Ovenstående udstillingsgebyr skal indbetales til JY-

RAK',s postgirokonto 5 06 85 09 til

Elena Neumann,
Fyrparken 364, 6710 Esbjerg V

samtidig med tilmeldingen.
Kuld udenfor bedømmelse:
10A kr. pr. dag pr. dobbeltbur!
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JTDSK ^

U
RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYpELtcr pA masxrrue
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINGBLANKET T!L
UDSTILLING I:

den 19

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Aben (over 10 måneder)
Kastrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)
Novice (over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 å0
Pensionist (over 10 år)
Kuldklass€ (3-4 måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker informationsfolder
til nye udstillare

.attens navn:

lace

=ødt: Han Hun

1,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6,

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

Stambogsnummer:

Jodrætsnr.: Farve:

-ar Opdr. nr.:

r,,lor: Opdr, nr:

Spdrætter:

Telefon:

Adresse Klub

rostnr.: By:

Antel tidl.
cårtif ikater

)ato Sted:

CAC:

CAP:
CACIB
CAPIB

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

Dommer:

iesten kan løres på bagsiden).

Cnskes i bur med: Opdr. nr.

Undertegnede erklærer hermed at have sat mig ind i gældende udslillingsregler og erklærer samtidig på lro og love, al katlen ved lilsted8værelsen på udstil.
lingen ikke overtræder de lil enhver lid gæld€nde FELIS DANICA karantænebeslemmelser vedrøronde katl6, der er eller har værol inficer6t a, ellsr udsat,or
smilsomme sygdomme.

den 19

(eg6nhændig underskritl)

UDFYI.DES AF IITMEIDERENI UDFVLDES AF TIffiETDERE]II UDFYTDES AF TIMELDEREilI

Det bekræftes herved, at

(kartsns navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udlyldes med ntvn og adrcsse I

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

den 19

35

Dennesedde'n*'o*å1r,:::'3i:å;:i:y,ii":i;:,!iå'å"1#i,!;!i.rdenertorsvnetmed

KATALOG NR.

Opdr. nr.:



Udstillingskalender:

SEPTEMBER:
0/08 Bassano del Grappa I

Aalborg DK (Jyrak)
Haguenau F
Kristiansund N
Jyvås§la SF

08/ Antwerpen B
I4l Helsingborg S

14115 Ikke fastlagt NL
Oslo N
Ikke fastlagt I
St. Raphael F
Kecskemet H
Siracusa I

l5l Ostrava CS

2U22 Passat D
Kaiseraugst CH
Finnsnes/Dilsand N
Kuopio SF

Bled YU
Cremona I
Ikke fastlagt F
Olsfors (Borås) S

28/29 Stocktolm S

Sneek NL
Ikke fastlagt F
Ikke fastlagt USSR

Ferrara I
Hodonin CS

Porsgrunry'Skien N
291 Aalborg DK

(Racekatten)

Davos CH
Alingsås S

Silkeborg DK(Perseren)
3ll01 Moelv N

Ikke fastlagt A
Ikke fastlagt I

Cagnes sur Mer F
Boden S

OKTOBER:
04/06 Potimao
05106 Yicenza

Karlstad
Porvoo
Ikke fastlagt
Rennes

Ikke fastlagt
l2l13 Stavanger

Tulln (nationale)

P

I
S

SF

A
F
F
N
A

JUNT:
0U Ikkefastlagt
0U02 Ålesund

Monza
Axvalla Travnana
Portoroz

021 Arlon
08/09 Birkerød

JULI:
06107

071

13114

t4l
2012r

27128

Kalmar S

Haugesund N
Hamm D
Trondheim N
Ikke fastlagt GB
Åtgara6ongeparken N
Ikke fastlagt F
Stockholm-Ekerd S

Yissenbjerg DK (Jyrak)
Kockelscheuer L

SF

N
I
s

YU
B

DK
(Racekatten)

Belluno/Longarone
Ikke fastlagt
Hergiswil bei Luzern
Orleans

15/16 Oslo
Pont å Mousson
Perugia
Nyk<iping
Tampere

16l Ikke fastlagt
22123 Wuppertal

Ikke fastlagt
Casale Monferrato
Leningrad

29130 Bodø
Ikke fastlagt
Augst Agder

I
F

CH
F
N
F
I
s

SF

GB
D
F
I

USSR
N
F
N

AUGUST:
03/04 G6teborg

Gjøvik
LU Nykøbing Falster

Ikke fastlagt
17l18 Ciessen

Hønefoss
Tromsø
Ikke fastlagt

18/ Ikke fastlagt
2-1125 Helsinki

(Darak)

s
N

DK

GB
D
N
N
S

GB
SF

Milano I
Lille F
Liberec CS

l3l Ikke fastlagt NL
13/14 Ikkefastlagt A
19/20 Franldurt am Main D

Ikke fastlagt A
Drammen N
Vercelli I
Zuich (ubilæum) CH
Paris F
Aarhus DK (Perseren)

261

26127

271

Stockholm S

Marseille F
Orebro S

Bergen N
Wien-Oberlaa A
Varberg (Siam Orient.) S

Ikke fastlagt GB
Ikke fastlagt NL

031

0e/10

NOVEMBER:
02103 I

N
F
S

NL
S

DK (Darak)
D

CH
I

SF

F
P

GBt6l

oooooaooo
BEM,ERK:
Der kan ske ændringer i
ovennævnte udstillingska-
lender (især de tyske og
hollandske udstillinger).

ooooaoooo

Bologna
Tønsberg
Toulouse
Skellefteå
Leeuwarden
Stockholm
Glostrup
Zwickau
Bassecourt
Torino
Helsinki
Nantes
Lisboa
Ikke fastlagt
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KLUBINFO

IE
llI San Marino

Lux Cat Club, Mr. IvI. Pohl
B. P. 526, L - 2015 Luremburg.
Tlf. 009 352 37 8s 61 .

Pris pr. kat 1.000 fb.

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

Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, 10 C.
28011 N{adrid - Tlf. 349 14 64 79 76.

1. DEKZV.eV", Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
Tif. 06ll1300016 el. fax 0611/309403
Postgirokonto:
F rankfurt/M ain 5 6212 / 607 .

i{usk: Betaling skal ske sammen med
:ilmelding. 55 DM pr. kat. 35 DM pr.
iastrat.
Burmål i Tlskland: 70x 70x 70 cm. In-
gen dobbeltbure

Holland
MUNDIKAI TOC:
Gerda Tjeerdsma,
Kerkstraat 12,
NL9649 Gr. Muutendam,
glr.o2358697
Pris pr. kat 50,- gylden.

FELIKAT
I nchr. Tenttoonstellingen
Postbus 272
\L-2280 l7G - Rijswijk.
Pris pr. kat 4i,50 gylden.

Adresserludl. kluhher

Tyskland

Polen

- 
Spanien

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

Cesky Svaz Chovatelu
Hermanova 6, CS-17000 Praha7
Tlf. 2-878397. Pris pr. kat $30,-

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

i . 'l:.':i-.,',,i.' ':lll.-- ::..:. 1: ..a.::... t

Ungarn

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

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

Finland
Suomen Rotukissayhdistysten
Keskusliitto SRK
Relanderinaukio I C 23
SF-00570 Helsinki
Tlf. 3s8-0-6849409.

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

Italien II

furtugal

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja20
I.IOI38 TORINO TO
Tlf. l-7495627.
Pris pr. kat 25.000 lire

Zv eza F elinoloskih Drusev Slovenij e
Kraigherjeva 7, YU-63000 Celje
Tlf. 3863-355 50/ 3494s.
Pris pr. kat 50 DM.

6sterreichischer 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,- os.

Bemærk!
Reglerne om sundhedsattester ved
udstillinger i udlandet ændres til sta-
dighed. Undersøg derfor gennem
dyrlægen, veterinærdirektoratet eller
udstillingssekretæren om, hvilke atte-
ster der er nødvendige Ved betaling af
udstillingsgebyrer gøres opmærksom
på, at betalingen skal ske direkte til
den arrangerende klub. enten pr. giro
eller pr. check. Der må ikke sendes
penge eller checks m.v. til udstillings-
sekretæren for udland. I øvrigt henvi-
ses til de almindelige regler i post-
loven om, ikke at sende kontante be-
løb i almindelige brevg da der ikke
kan kræves erstatning, hvis brevet
bortkommer. EL.

37

Østrig

Belgien Ii*

Frankrig II Jugoslavien

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

§I

luxemhurg

cssR



BUSTUR!
Katteudstillingen Goteborg (Sverige)

lørd?gr den 3. august 199 I
Pris: 250,00 - der inkluderer:

Bustur, morgenbuffet på færgen, entre til udstillingen
og dagens ret på færgen hjemad.

Dansk Naturfoder Depot præsenterer:

'teg gør det oldrig
mere på grus!"

"Kottegrus er slet ikke
noget fior en blød kot.
Det hårde stods bliver
hængende,og detgør

qrso'1

4,OO-17,30
4,OO-1 9,00

N*r*og nsnligt
§x*§{i§ti§§\, s\\\a§r}ttr$\§l

Slton*niski bntg
!{ewr$»rrs

"Cotolet er en helt ny slogs fyld
til min kottebokke. Mine mennesker
siger, ot det gør mig lugtfri og
miliøvenlig ...o9
ogso lidt billigere
of bo sommen
med'1

NY CATOLET er et rent noturproduh - frern$illet of popirmosse, der opsuger ol lugt.

NY CATOLET klistrer ikketil bokken og kon slryiles ud itoilettet uden miliøproblemer

Mi§*nlrnlig§

Ring og spørg efter nærmeste
forhandler på tlf. 43 53 23 33
Mandag-torsdag .r.r kl.
Fredag kl.

i
1

Lørdag . r r. r.. r !. kl. 1O,OO-14,OO

i'q

{

G
J

.115

§f r,



Panacur = ormekur
Arled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
I i ngsstad i e r af i n dvol d sorm.
Atled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

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

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

Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

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

væsentlige indvoldsorm

O let at give * opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eiler iblandes
foderet.

O uden smag lugt og bivirkninger

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

O
o
o)o
O)
@Hoechst @

39
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Godkendelse af katterier
og fomvarligt kattehold
For I år siden omtalte vi i Hvæssebrættet nr. 4/89 arbejdet
med godkendelse af medlemmernes katehold.

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

Der er enkelte medlemmer der er på ventelistg og dette
skyldes for det mestg at man vil holde omkostningerne for
det enkelte medlem så lave som muligt, idet forholdsvis
spredt kørsel er meget dyrere i forhold til en mere samlet
rute.

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-
ledning 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 star 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
fundet sted, opdrættets navn, ejerens navn og adresse. - En-
delig et diplom, der overdrages ejeren, forsynet med de be-
søgendes underskrifter, og dermed er katteholdet god-
kendt, som værende i overensstemmelse med de fastsatte
regler.

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

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
for, at det vil gå lidt tid inden man får besøg af »rejsehol-
det«.

Nærmere oplysninger herom får du ved henvendelse til
Ole Klivager.

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

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

For at gøre det lidt lettere m.h.t. at sikre at en henvendelse
ikke skal gå i glemmebogen, har vi lavet en lille kupon, som
du bedes benl'ug hvis du ønsker dit kattehold godkendt.

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

Undertegnede ønsker snarest at få mit kattehold
godkendt:

Navn:

Adresse:

Telefon:

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

4l
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STUDIEKREDS
VEST:
Lørdag, den 25. maj 1991 kl. 14,00:
Katte-snakke-hygge-rend-sarnmen med gennemiang af
efterårets program.
Mødested: Vivian Nielsen, Glistrupsvej 17, 6800 Varde.

Fredag, den 21.juni 1991 kl. 18,00:
Grill-fest med afslutning for sommeren. Af hensyn til
bespisningen er det nødvendigt med tilmelding senest
den 19.juni 1991.
Mødested: Vivian Nielsen, Glistrupsvej 17, 6800 Varde.

Lørdag, den 3. august 1991 kl. 14,00:
Forstå din kat. Kattesprog, psykologi og sociologi v/
Hanne Sofie Sneum & Vivian Nielsen.
Mødested: Ingrid Clausen, Vestervang 23, Nr. Bork,
6893 Hemmet.

Lørdag, den 21. september 1991 kl. 14,00:
Hvordan finder man vej i katteverdenens papirnusseri?
Vi kigger på div. blanketter og formularer vi vil falde
over i forbindelse med parringer: Købskontrakter, trans-
fer til/fra udlandet, tilmeldingsblanketter til udstillinger
her og i udlandet.
N{ødested: Jeanette Larsen, Søparken 38, 6800 Varde.

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

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

Randers:
Henriette Kastrup,
Jernbanegade 18,

8900 Randers.
Tlf. 86 40 2t 97.

Aalborg:
Dorte Kaae,
Esbjergparken 5,
9220 AalborgØ.
Tlf.98 15 93 18

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:
Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn
Tlf.98 4205 rO

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

Salling:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslwvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Tlt.97 57 45 59.
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STUDIEKREDS FYN:
Ja, så er juleferien forbi og jeg byder alle velkomne til stu-
diekredsen, hvis program jeg har fornøjelsen af at præsen-
i ere for hele 1991. Ret t i I æ ndrin ge r i p ro gra m me t fo rb e ho l-
des.

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

Juli og august måned holder vi ferie!

3. september k. 19,00 -22,00:
L is Rhymer Friis fortæller om udstillingen ind- og udland.

1. oktoberkl. 19,00 -22,00:
Hanne Sofie Sneum fortæller om pelspleje m.m.

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

3. decemberkl. 19,00 -22,00:
Snak om året der gik, samt planlægning af program for
1992, julehygge

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

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

Husk l0'eren til kredsens kasse Med venlig hilsen
Pou l-Erik Christ ianse n

RIGTIGE KAf,TE KOMMER IKKE GALT
AF STED, FORDI DE ER I.rySGERRIGE.
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STUDIEKREDS ÅnffUS - Program 199L
Ja, så er programmet for l99l 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
20, når man er 40), så fremover vil møderne blive holdt på
NORDGARDSSKOLEN, »Fagbygningen«, indkørsel fra
Jettevej, 8220 Brabrand - Se kortet.

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

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

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

triii, Her holder vi ferie

7 /8: 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 pelsplejg 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.

1ll12: Julehyggeogkreativitet. Viskalhyggeos, ogsåskal
vi sg hvad de forskellige laver af henholdsvis teg-
ning, maling, broderi, papirklipning o,s.v. omkring
vores kære katte Medbringgløgg, såvi kan komme
i julestemning.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til: Studiekredsleder
Dorte Hagen, Grønningen 8, 8410 Røndg tlt.86 36 71 28.
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STUDIEKREDS RANDERS:
Så er vi på banen igen! Det første møde var en stor overra-
skelse for os, som stod bag denne id6 - 25 kattevenner var
mødt op for at starte en studiekreds i Randers og det var
dejligt at sq at vi kan mødes, uanset hvilken kat vi har, og
uanset hvilken katteklub vi evt. er medlem af. Tak alle sam-
men!

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

På det første møde var der flere, som syntes, at det ville
være en god ide hvis der på hver mødg 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 Kastrup

STUDIEKREDS FREDERIKSHAVN :
Tak til Norma!
Igennem ca. 19 år har Norma Hassing og jeg kendt hinanden,
som gode katteveninder. I de sidste 5 år har vi haft Studie-
keds sammen her i Frederikshavn, det har været helt even-
tyrligt godt. Norma har valgt at stoppe nu, da hun har andre
og vigtigere gøremål.

Kære Norma! Vi ved vist alle, at du er uerstattelig, for der
findes nemlig kun en Norma. Men - the Show must go on - og
vi prøver at fortsætte i din ånd. Tak fra hele studiel«edsen.

Der skal også lyde en tak til de fungerende dommere, for
denne dag på Hobbyudstilling i Frederikshavn, Finn Laursen,
Poul Christensen og l,ene Kattenhøj Lassen, samt alle de flin-
ke og rare medlemmer, som frivilligt påtog sig et stort arbej-
de som alt-mulig-mænd og -kvinder.

Som jeg sagde til Normas afslutning og som Finn l:ursen
siger: »- Sig ikke, hvad kan klubben gøre for dig, men hvad
kan DU gøre for klubben«. Det er nemlig hele sagen i en nød-
deskal.

Med hilsner til alle kattefolk i JYRAK Kis Gammelgård

Efter en velafviklet og hyggelig hobbyudstilling går vi vide-
re i programmet:

Onsdag, den 10. april:
Hyggeaften, Skolegade 8, Frederikshavn kl. 19,30 siger vi far-
vel og tak til Norma Hassing med maner. Laila og Jan Peder-
sen fra Aalborg-området fortæller om lilla- og chokoladefar-
vede persere og tager nogle eksemplarer med. Der bliver rig
lejlighed til at spørge.

Lørdag, den 25. maj:
Sommer- og familieudflugt til Aalborg ZOO
Vi mødes på Frederikshavn Kirkeplads kl. 14,00, som vi ple-
jer. Der kan skaffes kørelejlighed for de billøse.

Over 20 personer giver rabat iZOO, så mød talstærkt op.
Tag bare moster Magda og onkel Theodor med. Alle er me-
eet r elkornne - det gælder alle arrangementer fremover også.
Etier besøg i haven kører vi til Vera [ange, »Kattens Værn i
.{alborg<<, hvor Vera har fået en dejlig gård til sine misser af
i:cruiiunen. Efter besøget kører vi ud til Norma og Johan på
\".iie Budde, hvor der bydes på aftensmad. De som har lyst

": c:lnge. er velkomne.
P,i a. anan_sementet og af hensyn til værtsparret skal til-

::,::ng ske senest 17. maj. Personer, som bør nærmest Aal-
,.::,i. .(:;r clrei«e møde uden forZOO kl. ca. 15,00. Tilmel-

...,-- 
,, res- 3i skal _eires til Kis.

Vi siger tak for en dejlig sæson og byderalle velkomneigen
til efteråret, til nye og spændende og hyggelige studielaeds-
aftener. På gensyn! Medvenlig hilsen!

Kis Gammelgaard og Lene Kattenhøi Lassen

Katteudstilling hos Uggerhøj
Søndag, den 17. marts kan man se katte af mange spændende
racer i Knud Utrherhøjt store automobilhal, Søndergade 246.
Hellige Birmaer, siamesere, norske skovkatte, persere, baline-
sere m.fl., men såmænd også vore helt almindelige huskatte.

Burene er et fata morgana for sig. Udstillernes fantasi er
enonn og man kan føle sig hensat til 100 I nat. I et orgie af blon-
der og flæser præsenteres mange af de velplejede dyr, som det
var babyer.

Så någen Åse Guldhammers Bine i TV 2's »Elevatoren<<?

Den rød-hvide harlekin-farvede perser med to forskelligeøjer-
farver. Bine skal snart nedkomme og kan ikke deltage. Men en
søn af hende er med på udstillingen.

Åse Guldhammer blev budt 25.000 kroner for Bine - men
takkede nej. - Man sælger ikke det bedste man har.

At ha'katte er en hobby og en livsstil, siger Kiss Gammel-
gård, Frederikshavn. Man kan få et glimt af den at se på Jydsk
Racekatte Klubs store udstilling på søndag.

Et eventyr!
Der kom to farende sømænd
en aften hjem til vort hus.
De kom fra de fem store have
i læ her for stormenes sus.

I lange nætter og dage
så tit de havde et savn.
Hans dejlige kat var herhjemme.
Don Carlos, det var kattens navn
Men Carl, han er ikke mere,
han døde en sommemat.
Suk, gråd og lidt klage -
han varjo trods alt deres skat.
Hårdt er det at miste.
En kat vil de ej have mer'.
Men skæbnen kan ingen styre,
så hør bare her, hvad der sker.

De kom lige inden for døren.
På killingen straks de fik kik.
Han stod der og var bare dejlig,
så det sagde omgåhde klik.
Det vared'ikke en time,
før sømandspigen fik kat.
Når sømanden atter må rejse,
så har hun allig'vel en skat.
Kær, livlig og lækker,
ja, sådan en kat kan de li'.
Sjov, sød og en frækkert -
så hun sagde straks: »»Para mi<<. (Til mig)
Nu killingen Ibsen
bli'r ny sømandskat for de to.
Her slutter så eventyret,
og enden den er bare go'.
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Kanantæneregler:

SILKEBORG STUDIEKREDS:
Så er det tid til et nyt program for studiekredsen. Det kom-
mer måske lige i sidste øjeblik til mødet i februat 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.

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

Medbring selv kaffe og te Alle skal være velkomnel
Venlig hilsen, Klous Donneborg.l

symptomer, kan katteriet ikke betragtes som inficeret, men
kun sættes under mistanke for infektion. Det vil i denne sit-
uation ikke være relevant at foretage karantæneforanstalt-
ninger, ligesom det vil være fejlagtigt at aflive en kat, alene
på grundlag af et lorhøjer rirerral.

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

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

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

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

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

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

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

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

Henrik Bøstholm, dyrlæge

1. KATTESYGE OG INFLUENZA
Arlig revaccination giver god beskyttelse og tilrådes for at
holde immuniteten oppe hos hele kattebestanden.

Ved forekomst af kattesyge og -influenza i kattebestan-
den skal al handel, avf og udstilling af dyr fra bestanden
standses, indtil hele bestanden er raskmeldt.
2. KATTELEUKÆMI
Katteleukæmi er en sporadisk forekommende langsom vi-
rusinfektion, der optræder hyppigst, hvor mange katte le-
ver tæt sammen. Den er relativt sjælden, hvorfor det fore-
kommer unødvendigt at teste alle katte rutinemæssigt.
Derfor gælder følgende: Hvis der konstateres katteleukæ-
mi i en kattebestand, skal alle katte fra bestanden testes.

Findes en negativ reaktion ved IFA-test eller Elisa-test
foretaget2 gange med 3 måneders mellemrum, kan kattene
betragtes som fri for leukæmi. Findes Elisa-testen positiv
og IFA-testen negativ, er katten ikke smittefarlig, såfremt
yderligere I IFA-test, foretaget efter 3 måneder, er negativ.
Findes såvel Elisa-testen som IFA-testen positiv, er katten
smittefarlig, og skal isoleres fra katteriets øvrige katte, om
muligt aflives. Al avl, salg og udstilling skal stoppes indtil
katteriet kan erklæres fri for smitte

Som foranstaltning overfor avlskatte kan anbefales, at
hunkattg der modtages til parring, skal være testet og fun-
det negative ved2 prøver foretaget med 3 måneders mel-
lemrum, og at avlshanner skal testes rutinemæssigt2 gange
med 3 måneders interval og derefter 2 gang årligt.
3. SMITSOM BUGHINDEBETÆNDELSE (FIP)
Smitsom bughindebetændelse (Felin Infektiøs Peritonitis/
FIP) er en, specielt i katterier, meget udbredt virusinfek-
tion. Sygdommen er lumsk, idet katten kan gå med virus i
kroppen formodentlig i årevis, og først blive syg i det øje-
blik dens resistens af anden årsag bliver ændret. Derfor er
det meget vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at fastsætte
bestemmelser, der sikrer mod overførsel af virus mellem
kattene

Et katteri betragtes som inficeret med FIP ved forekomst
af klinisk syge katte med symptomer på FIP samtidig med
en forhøjelse af blodtiterværdierne på over 400. Ved en
stigning af titerværdierne alene uden samtidig kliniske

DET ENESTE, EN RIGTIG KAIr HADER
MERE END OPERA ER Air BLTVE
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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 nedenslående konsulen-
ter, der gerne hjælper alle med rad
og vejledning.
Klubbens konsulenter kan mod et
mindre gebyr på kr. 50,-, efter nær-
mere aftale aflægge dig et besøg.
Sygdomsproblemer henvises til din
dyrlæge

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

Grethe Hansen,
Fyrkil"devej l12, st.th.
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 t5 92 s2

Lis Rhymer Friis,
BøgebjergT,
5471 Søndersø.
Tlf. 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 95

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

NYT FRA
FELIS DANICA

Felis Danicas plenarforsamling blev afholdt i Korsør den24. fe-
bruar. Der blev vedtaget en del nye ting - bl.a. at killinger til salg
skal være 12u,ger,før de må sælges imod førhen 10 uger.

Nye betingelser for avertering med avlshanner og mange andre
ting - et udførligt referat vil blive bragt i næste nunmer, da vi ik-
ke har modtaget det officielle referat.

Der blev rykket lidt om på pladseme og som ny kasserer fik vi
Vibeke Holm-Andersen, RK og Steen Nielsen, RK blev næst-
formand. På posten som sekrctæE blev Dorte Kaae, JK valgt.
Finn Laursen, JK, Inge Nord, PE og Kjeld Mathiasen, PE, Flem-
ming Nielsen, DK blev valgt som FU-medlemmer og Aase Nis-
sen blev genvalgt som formand.

Fotosrafier
sælg6s...! !!
Klubben råder over en mængde fo-
tografier fra udstillinger landet
over.
Disse fotografier vil på vor udstil-
ling på Fyn blive udbudt til salg!

Pris pr. stk. kun 5 kr.
EL.

Nu nærmer sommeren
sig og det er tid for som-
merferie.
Mange tager i sommer-
hus, og får måske en lil-
le sommerhusven.
Der er udgivet en lille
folderiA5stønelse,
der omtaler denne situa-
tion.
Folderen kan fås ved
henvendelse til bibliote-
kerne, eller ved henven-
delse til en af neden-
nævnte organisationer.

Foreningen til Dyrenes
bes§ttelse i Danmarlg
tlf . 31 22 32 22

Dansk Dyreværn, Århus,
tlf . 86 29 44 22

Kattens Væm,
rlf. 38 88 12 00

Inges Kattehjem,
tlf . 42 9121 89
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\mmeformidlingen har igen og igen
revist, at det virkelig kan lade sig gøre,
at redde nødstedte killinger, hvis moder
:r død, eller ikke har tilstrækkelig med
nælk, så den selv kan opforstre sine kil-
,inger.

JYRAK har 3 kontaktpersoneq der
3anske gratis foretager dette formid-
.ingsarbejde for medlemmerne.
I Nordjylland kan man henvende sig
:i1: yvonne Larsen

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

- 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-
sonel 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:
I killing . . . . kr. 6,- pr, døgn
2 killinger . . . kr. 8,- pr. døgn
3 eller flere killinger kr. 10,- pr. døgn

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

ILL

STAMNAVN

Registrering af stamnavn sker ved
fremsendelse af mindst 3 forslag til
stambogssekretæren:
Karen-Marie Juhl Petersen
Sønderballevej 24
Genner Strand
6320 Røde Kro
Tlf.74 69 85 5l
der videresender ansøgningen til
FIFe gennem Felis Danica. Det regi-
strerede stamnavn bliver opdrætte-
rens personlige ejenCom og vil ikke
kunne bruges af andre end ens nær-
meste familie i 20 år efter ens død.
Pris for stamnavn er kr. 350,00 incl.
moms + porto, som betales SAMTI-
DIG med indsendelse af ansøgnin-
gen.

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

AKTUELTE PRISER
incl. moms.
Stamtavler0- 3mdr.
Stamtavler3- 6mdr.
Stamtavler6-12mdr.
Stamtavlekopil)....
Ombytningsstamtavle
/Endring af hanlhun
Udskiftning af inderside . .

Ombytning af omslag. . . . .

Transfer
Titelpåføring (aner 2) . . . . .

Autorisation af hankat 3). .

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

Ammeformidling

Jyrak's killingeliste

95,00
135,00
175,00
215,00
95,00
80,00
40,00
40,00
75,00
25,00
70,00
50,00
95,00

135,00
175,00

. 150,00

. 350,00.\l henvendelse vedrørende tilmeldin-
_:er til killingelisten bedes rettet til:

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

Giro 8 73 77 03.

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

Beløbet indbetales til giro 8 73 77 03.

Tilmelding til killingelisten skal se

skriftligt senest den 25. i måneden.

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

Posttakst pr. dato:
l- 3stamtavler... 4,75
4-12stamtavler... 8,25

13 - 24 stamtavler 14,00
over 24 stamtar,ler 19,00
Opkrævningsgebl'r 14,00

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

Stambogssekrfiariat

JYRAK's
stambogssekretariat
er opdelt således:

Langhår:
Karen-Marie Juhl Petersen
Sønderballevej 24
Genner Strand
6320 Røde Kro
Tlf .74 69 85 51

Semilanghår
og korthår:
Christian Cilleborg
Skanseparken 47
84CI Ebeltoft
Tlf. 86 34 60 38

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien I 5.
l.th., 2635 Ishøj. Tlf. 42 73 36 31.
Kasserer: Allan Thors øe, By gaden 7 9
B, 2630 Tåstrup, giro | 08 72 23.
(Sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på
udstillingsgebyret).

DARAK:
Winnie Andersen, Østergade 29, Gan-
løse, 3660 Stenløse. Tlt.42 L8 4629.
Kasserer:
Ea Telandet Hesselvej 4a.

JYRAK:
Dorte Kaae, Esbjergparken 5, 9220
Alborg Ø, tlf .9815 93 18.
Kasserer: Elena Neumann, Fyrparken
364,6710 Esbjerg V, giro 5 06 85 09.

PERSEREN:
Mette Foldager, Stormgade 654', 6700
Esbjerg, tlf . 7 5 13 25 73 .
Kasserer: Henrik Koldborg, Dr. Loui-
sesvej 19, 5000 Odense C,
giro I 57 60 89.

Udstillingsbegyr incl. moms
Pr.kat .....170,00kr.
Pr. huskat . . 130,00 kr.
Kuld.. .....200,00kr.
Veteran l) .... 50,00 kr.
AvVOpdræt 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.

BEM,ERK: Gebyr indbetales til
arrangerende klubs kasserer før
udstilling!

Hris 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.

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

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

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

OBS! OBS! OBS!
Det er ikke tilladt at man selv tilføjer el-
ier pålører noget i en stamtavle. - Gør
man ddt, risikerer man annullering af
samtar 1en.

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

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

HUSK:
Når din hankat bliver far til sit første
kuld, at medsende en kryptorchid at-
test nåp du søger om stamtavlg også
selvom du ikke ønsker ham autorise-
ret.

EJ ERSKIFTEIAN N U ttERIN G

Ejerskifte af - og annullering af stam-
tavle foretages gratis af stambogssekre-
tæren.

GRATIS KOKARDE

HVÆSSEBRÆTTET UDSTIttING, INDLAND

OBS: OBS! OBS! Alt materiale
til Hr æssebrættet bedes ma-
:kinskrer et eller tl deligt tek-
!tetl

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

Hvis din kat opnår titlen Internatio-
nal Champion eller International
premier, er du berettiget til at modta-
ge en gratis FlFe-kokarde. Hvis din
kat opnår titlen Grand eller Europa
champion,/premier, er du også beret-
tiget til en meget flot FlFe-kokardq
som dog koster kr. 150,-. Alle disse
kokarder køber Felis Danica hos
FIFe til ca. kr. 150,- pr. stk.

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.



AVTSTJENESTE

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

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

Alle bestillinger skal være skrift-
lige og betales forud.

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

of Valentinos.
Mor: Maydan-Shah's Ninetta.
Ketty Brandt,
Sædding Strandvej 17,
6710 Esbjerg V.
Trf. 75 15 22 05.

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

PERSER
Charmos af Taperije
Blå 3.
Far: Int. Ch. Tabaqui Firebal1, 5

Mor: Malov Nervstead, 12a.

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

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

Rainbow Warrior.
Mor: Tabas Calypso Queen.

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

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

Yabadabado, 30.
Mor: Ch. Granholls Apricot, l5
Erik og Yvonne Larsen,
Kornelparken 146,
Grindsted, 9310 Vodskov.
Trf. 9E 2E 63 41.

PERSER
Int. Ch. Calle de Monique
Hvid 2 a
Far: Sebastian La Doucg 3

N{or: Bardolino's Xenia, 2a

Irene Schmøkel,
Hø1'bergvej 45, Visby
6261 Bredebro
Ttf . 74 7E 35 19

PERSER
Eur. Ch. Andante af
Timanfaya
Lilla lc (13b).
Far: Blovstrød's Igo.
Mor: Afro af Timanfaya.
Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Trf. 9E 29 69 45.

RUSSIAN BLUE
Eur. Ch. Matrjoschka's Dombands
81å 16a.
Far: Gr. int. Ch. Andy v. Sopka.
Mor: Int. Ch. Skvallergrdnds Clarissa

Jorn Ellinghaus
Østervang 8

6520 Toftlund

49



AVTSTJENESTE

COI,OURPOINTS
Ch. Chano de La Val
B1å Masket l3b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

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

COII)URPOINTS
Gr. Int. Ch. Graffity's Felino
Lillamasket l3bLP
Far: Eur. Ch. Andante

af Timanfaye
Mor: Ch. Cassandra af Yzore.

Inge Lise Laursen
Rådhusgade 52
8300 Odder
Trf. E6 s6 09 69

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

Ida Lise Jagd Jeppesen,
Ørslev Klostervej l7 6, Hald,
7840 Højslev.
Trf.97 53 E3 68.

COI,OURPOINTS
Ch. Choco's INRI af Clipper
Chokolademasket l3b ChP.
Far: Opus One Choco af Clipper

(13b ChP).
Mor: X-Centra af Clipper (1b).

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

COTI)URPOINIS
Ch. Zakko's Choko Ekko
Chokolade Masket 13b CHP.
Far: Miakee's Cullinan, CHP
Mor: Kikki af Blovstrød, BP

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

COLOURPOINTS
Ch. §rst Igor af Bardolino
Far: Ch. Misty Brown's King.
Mor: Belinda af Bardolino.

Karen Mette Have Kristensen
Roslwvej 12, Jebjerg
7870 Roslev.
Ttf. 97 57 45 59.

NORSK SKOVKAT
Ch. Thgkattens Bastian
Sort,/hvid, l3NF Bw.
Far: Tioldhøjen's Arrild
Mor: Dovregubbens Hulda.

Ely Leegaard,
Fragtrupvej 21,
964OFarsø.
Trf. 9E 63 13 60.

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

Christina.
Ely Leegaard,
Fragtrupvej 21

9640 Farsø
Tlf. 9E 63 13 60.

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

Margit Høgh Christensen
Skovvejen 47
6064 Jordrup
Ttf. 75 55 63 67
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PERSERE
Graffity
Perseropdræt af flere farver. Speciale: Lilla & Chokolade
Bente & læif Henriksen, Sulstedlandevej 33, 9380 Vest-
bjerg.
Tlf. 9E 29 69 45.

Clipper
Lilla- og chokolade persere efter bl.a. ht. Ch. Hennesse Go-
shi af Clipper 1c (lilla-cinnamon). Dejlig type, elskeligt tem-
perament. Karen-Marie Juhl Petersen, »Bakkehuset<<, Søn-
derballevej 24,Gennu Strand, 6200 Aabenrå.
Ttf.74 69 85 51.

Carnegie
Kvalitetsopdræt af sundg tillidsfulde perserkillinger på
amerikanske linier til rimelig pris. Farver: Cremg blå, blå-
creme samt bi og trocolour. Linda Kærlev, Haraldsgade
78, l. th., 6700 Esbjerg.
Trf. 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.
Ttf .74 4619 24.

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

Donneborg
Perseropdræt af smoke og cameo. Lone og Klaus Donneborg,
Gl. Hammelvej 31, Voldby,8450 Hammel.
Ttf. 86 96 50 96.

COLOURPO!NT
Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. rød, creme, chokolade og lil-
la efter bl.a. Gr. Int. Ch. Veronica af Clipper Killinger frit op-
vokset efter sunde og velafbalancerede forældre. Egne avls-
hanner. Karen-Marie Juhl Petersen, »»Bakkehuset<<, Sønder-
ballevej 24, Genner Strand, 6200 Aabenrå.
Ttf.74 69 85 sl.

ZAKKO
Specialopdræt af: Lilia, Chokolade i maske + fuldfarvet.
Jævnligt blå + brun + rød + skildp.-mak. Inge Lise An-
dreasen, Sønderborg.
Ttf.74 42 94 56.

de La Val
Colourpoints i flere maskefarver, lilla, chokolade blå og
brun. Killinger lejlighedsvis til salg. Inge Lise Laursen,
Rådhusgade 52, 8300 Odder.
Trf. E6 56 09 69.

Graffity
Lejlighedsvis colourpointkillinger til salg i forskellige ma-
skefarver, oftest lillamasket. Egne avlshanner. Bente og
Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33, 9380 Vestbjerg.
Tlf. 98 29 69 45.

CUPIDO's
Tillidsfulde, kær1ige colourpointskillinger, lrit opvokset i
hjemmet. Lejlighedsvis tii salg, Fortrinsvis chokolade- og
lillamasket. Lone Rasmussen, Bryggen 13, 6893 Hemmet.
Tlf. 75 2E 04 68 efter kl. 17,30.

Af Stensgård
Opdræt af brun-, blå-, skild.-, rød- og lejlighedsvis choko-
lade og lillamasket colourpoint. Annelise Pedersen, He-
densted Skov.
Trf. 75 89 19 05.

Mac Burney
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver. Karen Mette
Have Kristensen, Roslevvej 12, Jebjerg,7870 Roslev.
TIf. 97 57 45 59.

HELLIG BIRMA
Sofie's Hellige Birmaer
Kærligt opdræt af Hellige Birmaer i maskefarverne: Brun,
blå, tortietabby samt chokolade og lilla bærere Hanne So-
fie & Flemming Sneum, Højvangs Parkvej 44, DK-6700
Esbjerg.
Ttf. 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.
TIf. 75 t5 26 49.
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BRITISH SHORTHAIR SIAIVI/OKH
Miss Dittmer
Opdræt af British Shorthair, sort og blå. Killinger lejlig-
hedsvis til salg. Nanna Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600
Silkeborg.

Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår i forskellige farver.
Anne Lise Kaag Ingrids Alle 13, 5250 Odense SV.
Trf. 66 t2 52 91.

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

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

Det burde være hyggetigt
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 ikkg at man ikke kan have en negativ holdning
til en kat, en dommer eller en person. Bare pas på, hvordan
og til hvem, du udtrykker det.

Et gammelt ordsprog siger: »Hvad der er en mands ra-
gelse - kan være en andens skat<<.

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

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

ugle pelsen. Hvis du er bange for, at »mis<< skal kradse
barnet, så burde »mis« slet ikke deltage.

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

5. Brug almindelige fornuft og vær rationel. Udstillinger
er ikke stedet til at offentliggøre sit dårlige humør. Din
utilfredshed er skadelig for katteng for sporten og er
med til atlatterliggøre 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 sd godt du kan, og mor

dig godt. »»Det er jo kun en katteudstilling«.

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

BU RIVIESERE
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, 5592Ejby.
Trf. 64 4217 58.

Køtteejer: Vis hensyn!
- også for kattens skyld... !!!
Husk!
- At dyrevenner ikke må være med til at forøge bestanden

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

nem deres triste katteliv - præget af sult og kulde.
- At det er gammel overtro, at katten er »sin egen« og kan

klare sig selv.

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

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

- At alle fortjener et hjem - ingen katbør være hjemløs.
- At lade katten øremærke - det giver katten identitet.
- At øremærkede katte kan komme i sygekasse Rekvir6r

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

over.

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

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

- At ikke alle naboer og genboer kan lide katte.
- At flere og flere katteejere ønsker at holde deres dyr på

egen grund - afhensyn til kattens sikkerhed og deres egen
tryghed.
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JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klu b:

Trf

U

U PARRI 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 unders krif t

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Hunkatteejerens navn: Klu b:

Hankatteejerens adresse Ttf

den I 19

H unkatteeje rens u nderskrift

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

Opdrætsnr, Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8
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Dyrlægehreukasse

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

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

Vedlægges frankeret/adresseret svarkuvert - besvares dit
spørgsmål direkte

SpørgsmåVsvar og evt. artikler bringes i den udstræk-
ning pladsen tillader i Hvæssebrættets Dyrlægebrevkasse

/

--.,--l
,

l, /

>4v
U

IMPORT IEXPORT

IMPORT FRA USA
Catcairn Counter Punch
Født 8.-8.-88, sort han.
Far: Girc. South Paw Sundag punch
Mor: Chamyr Chalyse of Catcairn.
Opdrætter: Jason + Patricia Mechling
Ejer: Tina Christoffersen.

OLD LADIES and
OtD GENTTEMEN

Donna of Melampus
Født oktober 1982.
Flasker i øjebliktet sine to 2 mdr. killinger op. - Som vil bli-
re de sidste inden Donna søger pension hos en hjemvendt
.snand.
F' :: : Tina Christoffersen.
<.

U

U

I
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Betragtninger om
Plenarforsamlinger og
Klubarbejde
Så har der igen i år været plenarforsamling, som jeg atter del-
tog i. Hvad skal vi så lægge øre til'l

Forud for dette års plenarforsamling, er der sket ting, som
medlemmeme nok ikke er klar over. Det synes mig rigtigt at
oplyse om dette, da JYRAK ustandseligt bliver udsat for ved-
holdende kitik af henholdsvis andre klubber og medlemmer.
Her er navnlig tænkt på Racekatten og Perseren der i år for-
søgte at afvise JYRAK's medlemsliste, der blev sendt og skal
sendes til den 20. januar ifølge lovene. Bemærk, at den 20. ja-
nuar 1991 er en søndag. Man modtager den 21. januar listen,
ifølge gældende retspraksis - andre steder står: Er fristen en
helligdag/søgnedag, gælder førstkommende hverdag.

Dette ville hverken Perseren eller Racekatten acceptere,
idet de så kunne få flertal ved afvisningen af JYRAK's liste
på dette års plenarforsamling. Det var vigtigt idet SWO's op-
tagelse så kunne gå gnidningsløst igenxem.

Men der var også andet på prografirmet: Et disciplilæmævn
som RK havde fremsendt. Nu kan man riSig komme over si-
ne uvenner/naboer og andre - deri står nemlig intet om katte
eller kattehold.

Nævnet skal bestå af 3 uvildige samt en dyrlæge, en advo-
kat. Hvem skal mon betale - det er der kun medlemmeme til,
ved endnu en forhøjelse af kontingentet.

Samtidigt er samarbejdet blevet yderligere forværret - sam-
arbejdet om vor fælles hobby - kattene!

Det er aldeles uholdbart ustandseligt at lægge ører til den
kitik, både DARAK og JYRAK er udsat for. Hvorfor er man
så utilfreds, hvad er det man vil?

Vi vil da bakke op om div. specialklubber, naturligvis. Per-
seren har vijo selv været med til at godkende som hovedklub.

Er der mon nogen, der glemmer, at de fleste af os har et 8-
4 job, som vi skal forsørge os med, og klubarbejde er fritids-
beskæftigelse, som det skulle være fomøjeligt at være med til.
Som det er nu, er fomøjelsen blandet.

Vi i bestyrelsen har det jo godt sammen, taler pænt til hin-
anden og vor formand er altid venlig, arbejder virkeligt hårdt
for vor klub. Det skal man på ingen måde være i tvivl om.

E, N.

Dommeren skal specielt iagttage, at katten ikke besidder
egenskaber, den kan diskvalificeres på. Endvidere skal bid og
hale iagttages. Hankatte, der overholder dette, får prædikatet
»CAC-kvalitet«.

Kåringen
Hankatten kåres når:
1. Stambogsføreren har modtaget dokumentation for at punk-

terne a, b og c er opfyldt.
2. Der er indbeølt 70 k til hovedklubben.
Derefter udfærdiger stambogsførerer et kåringsbevis, hvoraf
kåringens evt. udløbsdato fremgår.

Der kan kun annonceres med kårede hanner i klubbla-
de, kataloger, etc.

Specialklubber kan anmode om, at der l«æves attest på, at
kårede hanner er fri for bestemte arvelige defekter, der synes

at være et generelt problem inden for deres race.

Supreme Breeder Marit
Titlen opnås når: En hankat er far til 10 Int. Ch., Int. Pr. eller
Supreme Breeder. Kastrater skal samtidig have været nomi-
neret til Best in Show min. 1 gang for at tælle med. En hun-
kat er mor til 5 Int. Ch., Int. Pr. eller Supreme Breeder. Ka-
strater skal samtidig have været nomineret til Best in Show
min. 1 gang for at tælle med. Titlen kan påføres stamtavlen,
når stambogsføreren har modtaget dokumentation. Titlen Su-
preme Breeder påføres gratis.

Sal<set fra Hunde-Journalen - nr. 2 - 1991:
Boganmeldelse:

Du og din kat...

Nye titler!
Nedenstående blev vedtaget på Felis Danica's plenarforsam-
ling 1991:

Kåring af avlshanner...
For at blive kåret som avlshan skal katten:
a have attesteret, at testiklerne er normalt udviklede.
b være far til et kuld.
c opfylde betingelseme i et af punkterne d, e eller f.
d have en af titleme Supreme Breeder, Int. Ch. eller mere.
e have titlen Champion. For disse gælder, at kåringen ud-

løber ved udgangen afdet femte år efter katten opnåede sit
seneste certifikat (CAC, CACIB).

f Hanner, der har opnået et CAC, og hanner der har været
udstillet i avls-kåringsklasse og opnået prædikatet »CAC-
kvalitet«. For disse gælder, at kåringen udløber ved ud-
gangen af det andet år efter katten opnåede sit CAC eller
»CAC-kvalitet«.

Avlskåringsklasse
Katten bedømmes af en Int. FlFe-dommer på en int. udstil-
ling. Katten skal have kvaliteter således, at den ville kunne
opnå et CAC, hvis den var i udstillingskondition.

Engelsk kattebog lever ikke op tilforventningerne!
Hvor er det dog trist endnu en gang at måtte konstarere, at en
bog, som kunne være blevet god, nu kun er halvgod. Det er
ærgerligt, at selv de største bogforlag sparer den tid og de pen-
ge, det vil koste at få danske katte§ndige til at gennemar-
bejde oversættelsen fra engelsk.

Resultatet er derfor igen en bod, som ikke er god nok. På
grund af forkerte oversættelser, misforståelser og manglende
viden om »kaueforhold<< i Danmark.

F.els. er der ikke tilladt her i landet at sælge hvalpe og kat-
tekillinger i dyreforretninger. Heldigvis. Og i Danmark kan
man ikke hente sig en gratis kat på et anerkendt internat. In-
gen heldigvis.

Du og din kat er en 283 sider tyk bog i praktisk håndbogs-
format. Den har pragtfulde billeder - Bode, instruktive bille-
der. Men af de mange sider skønner jeg, at kun halvdelen kan
bruges af danske katteejere. Resten skal tages med et gran salt,
som man siger. Og desværre er det kun de mest velorientere-
de katteejere og opdrættere (der næppe har brug for denne
bog), som vil registrere de forkerte oplysninger.

Så hvis nogen spørger mig til råds, vil jeg sige: Vent med
atkøbe »Du og din kat« til den udkommer i 2. reviderede ud-
gave. Oversat af Torben Hanson. 

H. W.

David Thylor: Du og din kat - Gydendal - 283 sider - pris kr. 128,-.
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Katte ville vælge tilhiskas
Karin Kastrup, Draqør

Va;^^-

Men mest af alt elsker næring$toffer, han har brug forHenry er 'l år og en rigtig familiekat.
Han elsker at lege med børnene - og
spinder velfornøjet, hvis de kører
ham en tur i barnevognen.

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

historier og sover bedst,
hvis han får lovtil

at ligge i arm

, under en dyne.

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

sull. Hver gang køleskabsdøren bliver
åbnet, kommer Henry springende og
tror, at det er Whiskas-tid. Han er glad
Ior alle varianter - så vi kan lorkæle
ham hver dag og samtidig være sikre
på, at han holder sig sund og rask, For
med Whiskas Iår han alle de vigtige

Henry'?Whiskas. Og han
har en næsten umættelig

ker« ustandselig. Der er ikke noget
Henry er bange for - kun hunkatte kan
gøre ham lidt betænkelig.

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

Henry deltager aktivt i hele

familiens gøremåi og »snak'

'l


