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CALLE,S DYRERIGE ER OGSÅ:
lam'sfoder-RoyalCanin-Nagut-Eukanuba-Besskroketter-Friskies-Technical-Hokamix-Vitabena
- KW shampoo-serie - SA 37 - Kitzyme, nyhed, supergod! - Pelskur - Ormekur - Tangle Fix - Coat Closs -
Crooming pudder - Øjensalve - Ørerens - Lavita til hurtig fældning - Køresygetabletter - Katte transporter,
mange modeller og farver - Plydshuler - Senge - Kradsetræer, også store lege-modeller - Kattegrus - Bonnie
dyrecenter - Cassius - Biokat - Kattebakker - Huse og m.m. Postordre besørges, men måske er vore kæle-
dyrsbusser i dit område? Ring og hør nærmere!
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Breu fia
formanden

Kære
medlemmer og læsere...
Landets fritidsakiviteter har nu overstået en meget vaffn sommer, og er klar til efter-
årets program. - Dette er også tilfældet for kattesporten, og vi glæder os til at komme
igang med arbejdet i den kommende efterårs- og vintersæson.

Planlægningen af vor udstilling i Nørresundby er naturligvis i fuld gang, og det er

med fornøjelse, vi slår dørene op til denne sensommerudstilling med en snert af det

intemationale islæt, der er på disse udstillinger.
Et længe næret ønske om et stewardseminar går nu i opfyldelse, idet vi i samar-

bejde med LICHOK og MC 13 arrangerer et stewardseminar den 26. og27. oktober
1991 i Odder. - Se de nærnere omtale inde i bladet. - Det er et seminar, vi selv for-
venter os meget af, og håber de interesserede medlemmer får garT r af, da det er tan-

ken med seminaret, at det skulle blive en ekstra kvalifikation for den enkelte deltager,
at have deltaget. Seminaret skulle også blive til gavn for udstillerne, og ikke mindst
de udstillede katte, der efter seminaret bliver behandlet af professionelle hænder.

Der har netop været aftroldt møde med klubbens konsulenter. Mødet resulterede
bl.a. i, at vi kan se frem til nogle spændende artikler/debatoplæg. Konsulenterne blev
enige med bestyrelsen om, at de skulle revidere vore regler omkring forsvarligt kat-
tehold, og lave ændringsforslag til fremlæggelse på næste ordinære generalforsam-

ling. Det er vort håb, at vi kan få en saglig debat om disse regler, og undgå den sæd-

vanlige debat om badeværelseskattene.
Mødet resulterede også i, at jeg som formand skulle slå et slag for at vende tilbage

til de kendte 2-dages udstillingeq da man savnede det kammeratlige samvær, man hav-
de tid til på disse udstillinger.

Der er derfor lagt op til en debat om erlnet inde i dette numner af medlemsbladet,
og jeg vil ikke undlade at opfordre til, at man giver sin mening til kende i denne sag'

Man bedes venligst bemærke, at Christian Cilleborg har overtaget hele stambogs-
seketariatet, og Karen Marie Juhl Petersen er stoppet. Ændringen sker pr. 1.-9'- I 99 1'

Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen, stewarder og hjælpere for arbejdsindsat-
sen ved sommerudstillingen i Vissenbjerg. - Denne udstilling var lidt af en prøveklud,

og vi må sige, at det gik måske bedre end forventet. - Vi kom ud med et overskud til
glæde for klubben og dens medlemmer.

På gensyn i Nønesundbyl Med venlig hilsen og på gensyn!
Finn l,aurse n, forntand

Næstformand og kontaktperson
for studiekredse:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9440 Aabybro
Ttf.982687 05

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

Kasserer:
Elena Neumann
Fyrparken 364
6710 Esbjerg V
TLf.75 15 26 49

Stambogssekretær:
Christian Cilleborg
Skanseparken 47
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 60 38

Tiæffes bedst
efier kl. 19,00

Træffes ikke
mandag og

frrdog

Træffes efter
kt. 17,00

Tiæffes mel.
17,00 - 19,00

Sekretær:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12,Iebjerg
7870 Roslev
T1f.97 57 45 59

Udstillingssekretær indland:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ Træffes efier
Tlf.98 15 93 18 kl. 19,00
Fax 98 15 93 18

Udstillin gssekretær udland :

Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel Træffes mel.
Tlf. 86 96 50 96 17,00 - 19,00

Kontaktperson vedr. smitsomme
sygdomme og konsulenter:
Ole Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø
Tlf.64 83 l8 70

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

Udenfor bestyrelsen -
Præmiesekretær:
Niels Højen Hansen
Silkeborgvej 19

846.{ Calten
Tlf. 86 94 46 87

Vissenbjerg,juli 1991
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»»Møn ery hvød man spiser
- det gælder også for
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Nu også killingefoder!
Techni-Cal : Seriøst kattefoder
til ansvarsbevidste katteejere.

Derfor indløs din rabatkupon hos...

Hos Calle finder du det,
nt

I

KREBSEN 1 . 92OO AALBORG SV

98 18 17 11

Dyrerige

du har brug for til DI^l kat
J

Calle's Dyrerige
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Læserbrey:

Køb en >)killin
på 1 Llz kg!!!

g«

Med omgående virkning er en ny regel trådt i kraft, nemlig at
killinger skal være 12 uger gamle ved salg mod tidligere l0
uger.

Denne lov skulle være lavet for at killingerne kan blive vac-
cineret på et senere tidspunkt inden de skal flytte i nye hjem.

Personligt forekommer denne regel mig fuldstændig tåbe-
lig, og det er som om, nogen har glemt at spørge et bredt ud-
snit af opdrættere først.

Det er i forvejen en dyr fornøjelse at opfostre et kuld kil-
linger, og det vil blive endnu dyrere at holde kuldet hjemme
de to ekstra uger. Det er heller ikke rart for de nye ejere at skul-
le vente fjorten dage mere på killingen. - De har svært nok ved
at vente de ti uger, det hidtil har varet. Er det min fordi nogen
har svært ved at få størrelse på deres killinger på ti uger? Det
vil, både af økonomiske og praktiske årsager, lokke mange til
at snyde med fødselsdatoeme.

Hvis vaccinationen skal være et problem, så har jeg et for-
siag. Lad os dog tale lidt ved lære af hundefolkene, som først
vaccinerer deres hvalpe i 3 mdr.'s alderen - solgt eller ikke
solgt. Det er ejerens ansvar, om det så er opdrætteren eller
køberen. Drop vaccinationen af killinger! Vaccin6r dem når
de er 3 mdr. - uanset hvor de bor. Det erjo den nye ejers an-
svar, at killingen ikke render på vejen og bliver kørt over. Det
er hans ansvar, om naboens hund skal knække nakken på den.
Det er hans ansvar, om killingen skal være underernæret og
plaget afutøj. Så lad det dog også være hans ansvar at få kil-
lingen vaccineret! Det er jo hans ansvar de næste ti-femten år,
så lad det dog også være det nu.

Hvis man gerne via en lov vil sike alle killinger en god
start i livet, skulle man hellere forlange tvungen vaccination
af alle avlsdyr. Forlange en fotokopi af årlig vaccination sam-
men med stamtavlerekvisitionen. I dagens Danmark kan alle
jo avle på uvaccinerede dyr og derved sætte killinger i verden
uden imunforsvar overført fra moderdyrets vaccine. Det vil-
le da være betydeligt effektivt og sikkert både for killingeme
og opdrætterne.

Så er der størrelsen og den psykiske udvikling. Enhver der
har prøvet at have killinger ved, hvor meget der sker på beg-
ge områder på de to uger. Utroligt meget! Enhver ansvarlig
opdrætter vil naturligvis beholde en lille og skvattet killing i
mere end ti uger, men giv os lov til at lade de store, sunde og
kraftige frækkerter skifte hjem. Hvis der er et lille pjok i kul-
det, vil den også kun have bedst af, at slippe af med sine frem-
brusende og dominerende søskende, så den kan få en chance
for at vokse. Der er heller ikke meget ved, for den nye ejer, at
få en kæmpe stor killing med meget indgroede flokinstinkter
med hjem. Giv dog den nye ejer en chance for at opleve en
dejlig lille killing fra dens tiende leveuge.

Skan også vore hunkatte. Ikke alle har den fornødne plads
til at skille moderen fra kuldet og mine egne hunner er nor-
malt dødtrætte af deres små plageånder allerede omking ot-
tende uge. Jeg synes, det er synd. En enkelt eller to tilbage-
blevne måske, men ikke et helt kuld.

Det eneste rigtige vil være en ændring af denne nye lov. For
alles s§ld. Der er i øjeblikket en underskiftindsamling i gang
og hvis nogen vil støtte den, så ring til Kirsten Nielsen (Mi-
sty Brown) påtlf . 43 54 lL 59 eller Berit Østberg (Breath-ta-
king) på tlf. 43 7l 68 50, så vi kan få endnu flere navne på li-
steme.

lør'rigt mener jeg, at en så vigtig beslutning burde være af-
gjort ved en urafstemning!

Venlig hilsen Mette Blume,

x Sakset fra » Hundej ournalen«

Af Hanne Weidinger

Se den lille kattekilling...
Jo yngre en ktlling eL når den tages fra sin mor -

de s større risiko fo r adfærds p ro ble me r s o m v o ks e n !
Vist er de dejlige, de små killinger. Dunede og bløde som ang-
oragam. Tyhnavede og ikke altid lige sikre i bevægelseme.
Nysgerrige, søde og sjove. Fulde afpåfund og spilopper. Når
man ser dem, får man en uimodsøelig trang til at kæle og le-
ge med dem. Og killingerne nyder både kæl og leg. Ingen tvivl
om det. Hvis ellers deres mor er inden for synsvidde.

For de små skal faktisk være ret store, før de ikke mere er
»tryghedsnarkomaner« og har konstant behov for at være i
nærheden af deres mor. Og her finder vi den naturlige forkla-
ring på, hvorfor idyllen med kattekilling i huset ikke altid ud-
vikler sig så idyllisk, som man havde forestillet sig.

Mor er den bedste i verden...
De første 4 uger af en killings liv går med at die, sove og vok-
se - og med at få alle sanser og den mest nødvendige motorik
til at fungere. Efter 4-ugers alderen - og afhængigt af, hvor
stort kuldet er - begynder killinger at spise lidt selv. Men mor
er stadig hovedleverandør af mælkemad - og tryghed. Hver
gang verden lyder eller ser faretruende ud, styrter killingerne
hen til deres mor og søger bes§ttelse. Og selv den mest fred-
sommelige hunkat forsvarer sine unger med et mod og en

energi, som er en løvindeværdig. Omkring 7 ugers alderen er
killinger vænnet delvist fra. Det vil sige, de spiser og drikker
selv - men måltiderne afsluttes sødig med en gang hygge-sut-
ning hos mor. Det er trygt, lunt og dejligt.

Et lille kuld får som regel lov at die længere hos moderen
end et stort kuld. Simpelthen fordi få killinger giver hende
færre skammer på bugen og omkring dievorter med deres sy-
leskarpe kløer og mælketænder - end mange killinger.

Den vigtige opdragelse
Det tager tid for en killing at udvikle sig til kat. Den lærer ved
at kikke på sin mor - og gffe som hun. Renlighed træner den

fra 4-5 ugers alderen - nemlig når den begynder at få andet at

spise end mors mælk. Indtil da sørger morkatten for at slikke
det væk, som killingen kvitterer. Nu ser den sin mor skabe,
sætte sig og dække til igen - og så gør killingen det samme.



a

a

Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

Flubenol vet. er

O

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 ^A
11.42 ?,1 t0 44

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel
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På samme sted. Når den leger med sine søskende, lærer den -
som alle andre dyrebørn - alle de færdigheder, en voksen kat
skal kunne mestre. Angreb og forsvar, at nedlægge et bytte,
at dræbe med nakkebid - ja, selv paningsstillinger øver kil-
linger sig i. Og morkatten træner selv sine unger i hurtige re-
aktioner og angrebsteknik ved at lade dem jage og fange hen-
des svingende hale.

Indtil killinger er omkring 10 ugel er de legebørn - og mor-
katten behandler dem som sådan. Først når de er ca. l0 uger
(2 ll2 måned) gamle, begynder hun at lære dem voksen kat-
teadfærd og kommunikation via kopssprog, angrebs- og for-
svarssignaler. Denne uddannelse tager mellem 2 og 4 uget

Snyder man en killing for disse sidste vigtige uger sammen
med dens mor og søskende, er der risiko for, at den tager psy-
kisk skade.

ilastværk kan blive lastværk...
Idange vil helst have en kattekilling så lille som overhovedet
mulig. Og dermed gør de både sig selv og killingen en bjør-
netjeneste. En killing, der tages fra sin mor, før den er »fær-
diguddannet<< og moden til at kunne klare den fysiske adskil-
lelse, bliver ikke blot ulykkelig. Den bliver utryg og bange -
får regulær s/ress. Det ved man i dag kan resultere i fejlud-
vikling. F.eks. sygelig angst for at være alene uden sine men-
neskeq unaturlig stor aktivitet, s§hed og nervøsitet, urenlig-
hed, sutten på alt låddent og blødt, sutten på øreflipper, hals
og fingre, sutten på sin egen halespids, spise uld og bide tøj
itu. Denne nervøse adfærd vokser katten desværre ikke fra
men vil i større eller mindre grad være præget af det hele li-
vet.

Nogle katte kan ligefrem udvikle aggressivitet over for bå-
de memesker og andre dyr, fordi de er frustrerede og ikke nåe-
de at få lært signal- og kopssproget af deres mor. De tror sim-
pelthen, at angreb er det bedste forsvar. Altid og i alle situa-
tioner.

Det betaler sig at være tålmodig
I dag bliver familiekatte snildt 12 år - og derover. Og med så

mange år sammen med den udvalgte kat er det dumt at for-
haste sig. Hellere vente de par uger det tager for killingen at
udvikle sig færdig - i tryghed - hos sin mor. Hellere få en har-
monisk kat frem for en problemkat. 12 år er uoverskueligt
længe at leve med konstante problemer og skuffede forvent-
ninger. Resultatet er derfor ofte aflivning af de nervøse, fejl-
udviklede katte. Det kan dyrlægerne bekæfte.

Siden oktober sidste år harjeg bedt alle huskatteejere ved
mine foredrag om at udfylde et skema og fortælle, hvor gam-
mel deres kat var, da de fik den, om de havde problemer med
katten - og i så fald hvilke. Svarene viste desværre med al ty-
delighed, at næsten alle problemkattene var taget alt, alt for
tidligt fra deres mor - og det svarer præcis til de udenlandske
undersøgelser. Og næsten alle moderløse, hitte-killinger hav-
de psykiske m6n i større eller mindre grad.

Nårjeg ikke spurgte ejeme af racekatte, er grunden den enk-
le, at det i årevis har været forbudt opdrætterne at sælge kil-
linger under l0 uger.

Nu ingen racekatte under 12 uger
Alle racekatteklubberne i Danmark har som en konsekvens af
den nye viden om killingers udvikling vedtaget at stramme
regleme. Fra 1. juli l99l skal enracekattekilling være mindst
72 uger, før den må flytte hjemmefra. Og da der ikke er den
mindste forskel på racekattes og huskattes udvikling, gør man
klogt i at vente, til også huskat-killingen er fyldt 3 måneder.
Kniber det med tålmodigheden, så bed om at få lov til at be-
søge killingen og følge dens opvækst. Det er normalt for ra-
cekatte - så hvorfor ikke også for huskatte.

For ejerne af morkatten er det også rart at vide, at en kil-
ling kommer til memesker, som vil give den en god start på

et godt katteliv.

6

8 uger gælder kun hundehvalpe!
Af ukendte årsager er 8-uger-gammel-loven, som gælder for
hundehvalpe, blevet overlørt på kattekillinger. Og det kan de
som nævnt slet ikke leve op til.

Hvis man tror, at man ved at få en ganske lille killing, bed-
re kan »præge den<<, så tager man fejl. Adfærdsforskere har
længe sagt, at kun en anden kat - og helst en morkat - kan
præge en killing, så den bliver en harmonisk, tryg og glad kat.

Moderløse killinger er ilde stedt
De, der læste med i »Kattejournalen« sidste år, kender histo-
rien om mine hvide hittekillinger og de mange anstrengelser,
jeg gjorde mig for at få en af mine hunkatte til at adoptere dem.
Det lykkedes heldigvis. Chip & Chap var endda så heldige, at
devar 2 og kunne trøste hinanden. Til trods for at de kun måt-
te undvære en morkats omsorg i godt2 døgn, kan jeg i dag se

små tegn på, at de alligevel er varigt præget at det savn og den

utryghed de oplevede dengang. Derfor er jeg ikke i tvivl om,
at kattekyndige dyrlæger har ret, når de siger, at enlige mo-
derløse killinger ikke skal reddes for enhver pris, hvis man ik-
ke har en anden kat, der er villig til at være reservemor eller
»legeonkel«. Moderløse killinger er ofte psykisk skadede - og
det opdages ikke altid, før det er for sent. Det vil sige, før man
har knyttet sig følelsesmæssigt tæt til det lille skavl, man har
reddet.

De dønske repræsentanter ved FIFe's GF '91: Aase Nissen &
Dorte Kaae.

Kort resume af
beslutninger taget på
FIFe's GF
i Estoril - Portugal i dagene 23.-25.
maj 1991
Der var 25 stemmeberettigede lande, hvoraf 3 var repræsen-

terede af andre lande.
Der var ingen ønske om nye love for FIFe, hvorefter man

gik over til de øvrige punkter på dagsordenen, der dog på

Tysklands foranledning blev ændret en del. Bl.a. var der heri
en mistillid til bestyrelsen stillet af Felikat, samt valg af en In-
terim-bestyrelse for 1 år.

Molly Oliver blev "gået" som præsident, dog under stærk
protest fra hendes side. Mistilliden blev tilkendegivet ved 16

JA, 7 NEJ og 2 blanke. I den nye Interim-bestyrelse valgtes
følgende:
Præsident: Alva Uddin Sverige



Vicepræsident Marc Pohl Luxemborg
Generalseketær Reiny v. Haeringen Holland
Kasserer H.G. Scholer Belgien
Vicegeneralsekretær Hans Lindberg Sverige
Vicekasserer A. Poirier Frankrig
Med virkning pr 1.1.1992 er følgende vedtaget:

Siam-dommerelever kan tage eksamen på.2 x I dag udstil-
linger. Udstillinger kan afholdes på alle ugedage, 2 udstillin-
ger på samme uge med min. 1 fridag imellem er muligt. Den-
ne type udstilling kan organiseres 1 gang om året pr. FIFe-
medlem. Dommere skal have besked om hotel og transport
dertil 14 dage før en udstilling. Det er påkævet med skille-
rum mellem burene i dommerringen.

Perser & Exotic anerkendes i farveme Tabby ffivid, Tor-
tietabby m/hvid, Tabby Harlekin & Tortie-Tabby Harlekin.
Ragdoll anerkendes i Bicolour med CAC-status.

Klubbeme kan arrangere udstillinger, hvor ejeme selv må
bære kattene, dog skal der være 1 steward til rådighed, og det
skal være stewarder ved Best in Show.

FIFe skal udsende udstillingslisten hver 3. måned. Baline-
sere og javanesere dømmes sarunen med Siam/OKH-grup-
pen. Somali dømmes sammen med korthårsgruppen. Dom-
merne skal besvare indbydelser indenfor 1 måned. Harlekin-
sruppen indenfor perser, exotic, British og Europ6 splittes op
i 2 grupper. Den nuværende gruppe omdøbes til Van og en ny
gruppe med mange flere farvede pletter kaldes Harlekin.

tldstillingsarrangøren skal uddele bedømmelseme under
udstillingen. Hvis en killing får BlO-ungdyr, kan ungdyret
stadigvæk nomineres og omvendt. Indenfor raceme Norsk
Skovkat, Maine Coon, og Tyrkisk Angora må følgende farver
rkke forekomme: burmeser- og siamaftegn, chokolade, cin-
namon.

Til udstillingsbrug opdeles Norsk Skovkat og Maine Coon
på følgende måde:
Gruppe 1 - sort og blå
Gruppe 2 - sort/hvid, blå/hvid
Gruppe 3 - agouti: sort og blå
Gruppe 4 - Agouti: sort/hvid, agouti blå/hvid
Gruppe 5 - rødlrød agouti, creme/creme agouti
Gruppe 6 - rødlhvid,rød/hvid agouti, creme/hvid, creme/hvid

agouti
Gruppe 7 - sølv: smoke i sort og blå, tortiesmoke i sort og blå

sølv agouti i sort og blå, tortiesølv agouti i sort og
blå

Bestillingskupon til FIFe's standarder

Jeg bestiller hermed Standard for (sæt X)

LH + SLH:

Sprog:

\avn:

KH + Siam/OKH:_

Engelsk: Tysk:_ Plansk:_

Adresse:

Postnr: D.,.

Underskrift:

?is: Sfr. 20 for 2 kategoner, Sfr. 35 for alle 4 kategorier

3€iøbet + porto opkræves ved fremsendelsen af standarderne.

3estillingsk-upon sendes tii: Done Kaåe, Esbjergparken 5,9220 Aalborg Ø.

Gruppe 8 - som gruppe 7 men med hvid
Gruppe 9 - hvid
Definition på agouti: makel, blotched, spotted og ticked

Til udstillingsbrug opdeles Rex på følgende måde:
Gruppe 1 - sort, blå, chokolade, lilla
Gruppe 2 - sort/hvid, blå/hvid, chokolade/hvid, lilla/hvid
Gruppe 3 - rød, rød agouti, creme, creme agouti, torlie: sorl.

blå, chokolade, lilla, tortie agouti: sort, blå, cho-
kolade, lilla

Gruppe 4 - som gruppe 3 men med hvid
Gruppe 5 - alle agouti-farveme i gruppe 1 og 2 samt sølv va-

rieteteme
Gruppe 6 - hvid
Gruppe 7 - si-rex

Definition på agouti: makel, blotched, spotted, ticked, tip-
ped, shaded. En person kan eje og opdrætte kattei2 forskel-
lige karantænezoner. Standarden for fortyndingsfarver på tab-
by ændres således, at farveskæret er i overensstemmelse med
farven på den tilsvarende fuldfarvede kat.

Gældende med øjeblikkelig virkning:
Al1 Union Cat Club - USSR får 1 års "betinget" til at bevi-

se, at de kan repræsentere USSR. FIFe-News ændres til et re-
gulært Nyhedsbrev, der udkommer 4 gange årligt i sort/hvid.
Der oprettes en arbejdskommite til at forestå et samarbejde
mellem CFA og FIFe. Der kan udveksles dommere med CFA.

De nye standarder er færdige, de er delt op i 2 små ringbind
med LH & SLH samlet og KH & Siam/OKH samlet. Stan-
darderne kan bestilles hos Dorte Kaae inden 1. December,
hvor der vil blive foretaget samlet bestilling hos FIFe. Prisen
er: 2 kategorier Sfr 20, 4 kategorier 35 Sfr. Der er copyright
på.

Dorte Køae, rådgiver Felis Danica
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Udstilling i Eindhoven -
1. april '91, Mundikat
Mange forventningsfulde danskere drog den l. april 1991 til
Holland for at udstille deres de.jlige misser. Turen skulle snart
vise sig at blive et mareridt især for nogle af kattene.

Følgende brev er sendt til FIFe til illustration af tilstande-
ne på netop denne udstilling.

»Officiel klage over Mundikat, Holland.
I forbindelse med udstillingen den l. april 1991, arrange-

ret af Mundikat og holdt i Eindhoven, vil vi geme rette en kla-
ge imod Mundikat og chefstewardens måde at behandle kat-
tene på.

Chefstewarden, Mr. Gerard Tjeerdsma, håndterede kattene
meget dårligt hele dagen, hvilket resulterede i nervøse og
skæmte dyr, som dommerne var ude af stand til at bedømme.
Nogle af dem blev diskvalificeret, og nogle af den har endda
fået ødelagt deres udstillingskarriere for evigt. Desuden var
han utrolig ond og uhøflig overfor de danske udstillere, som
blev fortalt, at de burde tage hjem, da de intet havde at gøre
på en hollandsk udstilling. Følgende episode kan illustrere
klagen:

Katalog nr. 350, DK Player's Cecilia, orientalsk korthår,
blev bragt til dommerringen af Mr. 1-eerdsma. Han pressede
katten ned imod bordet, hvilket gjorde hende nervøs og arrig.
(Han bar endda arbejdshandsker for at få et bedre greb om kat-
tene). Det lykkedes for hende at slippe væk fra dommerrin-
gen, og udstilleren ønskede at bringe hende tilbage til buret,
efter at have taget hende ned fra en murstensvæg og beroliget
hende. Mr. leedsma tvang katten ud af hændeme på udstil-
leren for at bringe hende til dommeren igen. Dette giorde hen-
de naturligvis mere gal, og hun blev diskvalificeret af dom-
meren, Fru Anciau. Denne kat vil aldrig være i stand til at bli-
ve udstillet igen, da hun nu er bange for fremmede mennesker.
Dette eksemplar er meget typisk for Mr. Tjeerdsma's opførsel
overfor de andre katte, at flere eksempler er unødvendig.

Følgende katte er alle involveret i klagen:
Nr. 208 Int. Ch. Femmans Colette Cox, ejet af Marianne G.

Larsen.
Nr. 226 Gr. Int. Ch. Diadora's Crem Dennis, ejet af Kurt T.

Nielsen.
Nr. 253 Ch. Gira af Oddershede, ejer af Tina Spendler.
Nr. 287 Miced Rebecca of Stenius, ejet af Kirsten Christian-

sen.
Nr. 378 Pr. Kalle Braun Brimiso, ejet af Britt Hansen.
Nr. 350 Playels Cecilia, ejet af Chr. & Andrd Cilleborg.

DK Player's Cecilias kuld.

Fælles for ovennævnte katte er, at de alle blev behandlet af
Mr. ljeerdsma. Nogle af dem blev diskvalificerede og nogle
afdem ødelagt. En afkattene var endda nomineret (nr. 378),
men Mr. TJeerdsma tinede katten så meget, at den blev sur,
og han nægtede at tage den ud af buret til dommeren, hvilket
selvfølgelig resulterede i mistet præmie.

Desuden vil vi gerne nævne, at kattene alle normalt var ro-
lige og medgørlige katte, men dette er helt klart slut nu.

Konklusionen må være, at Mundikat bør refundere udstil-
lingsgebyret og endda noget af transportudgifterne til udstil-
leme.

Beløbet er ca. Dl<r. 1.000,- pr. kat.
Dette kav er meget rimeligt, når man tager i betragtning,

at nogle af kattene er ødelagt for livstid.
Vi ser frem til at høre fra Dem med resultatet«.

Dette brev blev sendt til FIFe via Felis Danica, således at kla-
gen kunne blive behandlet på generalforsamlingen i Portugal
i maj måned. Brevet var udfærdiget på engelsk.

Klagen blev ikke behandlet, da FIFe's regler siger, at al hen-
vendelse skal foregå på de 3 hovedsprog, engelsk, tysk og
fransk. Om det har med kattepolitiske interesser at gøre eller
ej, bliver brevet nu oversat til tysk og fransk, hvorefter vi af-
venter en reaktion fra FIFe.

For vores egen kat's vedkommende, Player's Cecilia, kan vi
fortælle, at hun altid har været en temperamentsfuld dame,
men efter en udstillingspause på ca. et halvt år, var hun ende-
Iig så rolig, at vi turde tage hende med til en udstilling i marts
måned. Her var hun helt rolig og tog uden besvær sit første
CAC. Vi kunne nu roligt tage hende med til Holland, men det
psykiske knæk hun fik der, gjorde hendes nerver så flossede,
at hun nu ingen selvtillid har. Vi blev derfor rådet, at hun skui-
le have et kuld killinger for at få hendes tanker et andet sted
hen.

Hun er nu mor til fire pragtfulde killinger, men hendes tem-
perament har hun stadig. Hun vil ikke se s§ggen af fremme-
de mennesker i hendes nærhed. Det er lidt ærgeligt, når man
nu har en hunkat, men er stolt af og med en sjælden farve. Hun
er lillatortie, hvilket ikke ses så ofte på udstillinger, hverken
herhjemme eller i udlandet.

Vi vil herigennem fraråde andre udstillere at udstille hos
Mundikat, eller i hvert fald være på vagt, når Gerard ljeerds-
ma viser sig på arenaen. Når resultatet af klagen foreligger,
vil det selvfølgelig blive offentliggjort her i Hvæssebrættet.

Med venlig hilsen
Chn & Andrå Cilleborg-- .i-'-r .- :- : Ceciiia. lillatortie orientaler



Nilange,
sunde liv

OA
på 2rettermad oao
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 underlagt en streng kvalitets-
for i det daglige for at leve sundt og ernærings- kontrol, fra rår,are til færdigprodukt. Science
rigtigt. Diet kan købes hos din d1tlæge.

Science Diet til katte omfatter 2 specialproduk- Her kan du også få mere at vide om foderet,
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.

der følger din ven hele livet..

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...

Hilt's
SCIENCE DIET
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"Siden vi er begyndt at
hælde Catolet i kattens
tissebakke, tager jeg ger-
ne morgenvagten."

))

CATOLET er løsningen
på de f leste katteeleres al-
ler største problemer.

Bortskatfelsen af det
brugte grus. Lugten og
støvet som nok så nyde-
ligt danser rundt i luften.

CATOLET er helt igen-
nem et naturprodukt.
Fremstillet al papirmasse.

Teknikken kender du.

Du ved, hvor godt en avis
kan suge spildte væsker
op. Det er det samme med

CATOLET.

CATOLET suger kattens
urin til sig, og CATOLET

tager samtidig lugten.

CATOLET støver heller
ikke, og så kan det i min-
dre portioner skylles di-
rekte ud i toilettet. Helt
uden miljøproblemer.

CATOLET er lidt billigere
end andet grus på marke-
det. Så er der noget at si-
ge til, at flere og flere kat-

teejere nu skifter til
CATOLET.

Og såvejerdet næsten in-
genting.

..il***t*tr;ft:.

.*:ltøc*i*."]

'.::.,'*.r*#

CAIOLET gør det let at
bo sammen med en kat.

Det var kattens*



Hygiejne i kattebakken
betydning for miljø,
trivsel og sygdom...!
Indledning
Miljøes indflydelse på udviklingen af sygdomme hos dyr og
mennesker har længe været anerkendt af lægevidenskaben
som en af de vigtigste faktorer. Ofte kæves der blot ændrin-
ger i miljøet for at f.eks. infektionssygdomme eller allergitil-
stande kan bringes til ophør.

Når Deres syge kat skal til dyrlægen, er det derfor vigtigt,
at De informerer dyrlægen om miljø og indeklima - faktorer
han ved undersøgelse af den syge kat ellers ingen mulighed
har for at vurdere og tåge højde for.

)Iiljøet som sygdomsudvikler
lndeklimaet er den væsentligste faktor i udviklingen afen op-
stået sygdom. Specielt i katterier, eller hvis flere katte ellers
noldes sarunen, er et »dårligt miljø« den direkte årsag til at
mange infektionssygdomme smitter til de andre dyr.

Støv og høj luftfugtighed er direkte smittebærere. Virus,
balterier og svampe smitter ikke kun ved direkte kontakt via
urin, afføring og andre sekreter. Den luftbårne smitte, som
normalt foregår ved at sygdomsfremkaldende organismer
ilæber sig til støvpartikler og mikoskopiske vanddråber, er
også af stor betydning.

Luftvej slidelser og øjeninfektioner hos katte:
.\llergiske og infektiøse luftvejslidelser er hyppigere hos kat-
te end hos hunde. Ligeledes møder dyrlægen også hyppigt øje-
nrnfeLlioner hos katte, specielt i katterier og hvor flere katte
holdes sammen.

lndenfor de senere år har man koncentreret opmærksom-
neden omkring en mikroorganisme kaldet Chlamydia som en
af de vigtigste (og hidtil oversete) øjeninfektioner, ja det er
sågar muligt at få kombinationsvacciner, der også indeholder
res§ttelse mod Chlamydia.

Men hvordan forklarer vi de »øjeninfektioner« (og det er
mange), hvor flere katte samtidig angribes af røde øjne, der
:nten løber i vand eller er betændte, og hvor Chlamydia ikke
kan påvises ved dyrkning, og hvor der ofte heller ikke kan
råvises andre sygdomsfremkeldende mikoorganismer?

Kattebakken en vigtig faktor
for smittespredning
Set i relation til at mange katte hyppigere angribes af øjenin-
iekioner end hunde, og at der ikke altid kan påvises syg-
domsfremkaldende mikroorganismer som årsag til »øjenin-
rektioneme« faldt det naturligt, at fokusere på en miljøfaktor,
der var særegen for katte, og som kunne have en sandsynlig
:nulighed for smittespredning og miljøpåvirkning..... katte-
bakkery'kattestrøet.

Kattebakken, herunder kattegruset, er medvirkende til at
øge luftfugtigheden (øget smittesprednin g), øge støvtætheden
r'øget smittespredning og allerginiveau) og øge luftens slim-
hindeirriterende indhold af ammoniak (øget smitte- og eller-
,riniveau), udover at kattebakken naturligvis er et samlings-
sted for sygdomsfremkaldende bakterier, svampe og vi-
ruspartikler.

Klinisk afprøvning af forskellige typer kattegrus
Tidligere undersøgelser omkring almindeligt kattegrus har
vist et relativt højt luftfugtigheds-, støv- og ammoniakind-
hold.

I den følgende sammenlignende undersøgelse mellem al-
mindeligt kattegrus, klumpegrus (molertyper), savsmuldsbri-
kettyper og papir/kalk-granulattypen har man specielt kon-

centreret sig om de ikke kommercielle faktorer, såsom den al-
mene sundhedstilstand (specielt øjeninfektioner) i relation til
miljøfakorer (luftfugtighed, støv, lugt (ammoniakindhold),
herunder sugeevne, samt medtaget enkelte praktiske oplys-
ninger såsom potevenlighed, pelsklæb, renlighed omkring
bakken og materialeaccept.

Ialt 63 katte har medvirket i den sammenlignende under-
søgelse, herunder 4 katterier. Undersøgelserne har stået på

over en to måneders periode. De samlede resultater er anført
i figur 1, og kommentarer samt konklusioner herefter.

For at kunne tolke resultaterne anføres her evaluerings-
princippet:

- : betyder ringe, ingen, ikke, 0.
+: betydernogenlunde.
++: betyder almindelig, acceptabel, gennemsnitlig
+++ ; fstydel virkelig godt (over gennemsnittet).

Figur 1: Sammenlignende miljøundersøgelse
af forskelli ge kattestrøtyper:

Lugt (ammoniak)
Luftfugtighed (rum)
Luftfugtighed Gakke)
Sugeevne:
Støv:
Pelsklæb:
Potevenlighed:
Materialeaccept:
Renlighed omk. bakke:
* alm. grus
** klumpegrus

Alm. Klumpe-grus gru§

-+

++
++ ++
++ ++
++ ++
++ ++

= molertypen

Savsmulds-
briket
+++
++
++
++
++
++
++
++
++

Papir-
granulat

+++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++

= molertypen tilsat klumpemiddel
savsmuldsbriket -pressetsavsmuld
papirgranulat = rene cellulosefibre tilsat kalk.

Kommentarer til undersøgelsen:
Vedrørende lugten/ammoniakindholdet i luften :

Savsmuldsbrikettypen og papirgranulattypen var her klart de
bedste. Der kunne praktisk talt ikke konstateres »kattelugt«
ved anvendelse af de to typer, og sat under hårdeste belast-
ning... anvendelse til ikke kastrerede hankatte... var papirgra-
nulattypen den mest effektive, rensede sågar luften for ube-
hagelig lugt i løbet af 2 timer.

Vedrørende luftfugtigheden i rummet,
luftfugtigheden i bakken og sugeevnen:
Igen var savsmuldbrikettypen og papirgranulattypen bedre,
med et ekstre plus til papirgranulattypen, der direkte nedsat-
te luftfugtigheden, selv placeret i rum uden luftfugtighedsfo-
røgende kattebakke.

Forskellen på luftfugtigheden i kattebakken og i luften var
også mindst for papirgranulattypens vedkommende, en fak-
tor, der naturligt hang sarnmen med den ekstraordinære suge-
evne.

Som en ekstra gevinst ved undersøgelsen ses udfaldet af
kattenes adfærd omkring lukkede contra åbne kattebakker; til-
budt begge slags foretrak kattene klart den åbne kattebakke,
selv når gruset var næsten vådt af urin. Katte er åbenbart så

viseligt indrettede, at de selv forsøger at undgå det højere luft-
fugtigheds niveau, det højere ammoniakindhold og den høje-
re støvtæthed som de lukkede bakker medfører, og som net-
op er de faktorer som sundhedsmæssigt bør forsøges undgået.

Vedrørende stø\.tætheden i kattenes
opholdsrum og bakker:
Der er mærkbar forskel i miljøets støvtæthed afhængig af
valgt grustype. Kattens skrabende adfærd i forbindelse med
toiletbesøg, ligesom ophældning af produktet i bakken, be-
virker en ophvirvlen af støv, hvis materialets struktur og sam-
mensætning disponerer dertil.
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Savsmuldsbrikettypen og papirgranulattypen gav mindst
støvudvikling, savsmuldsbrikettypen har dog en støvende ten-
dens, når den kvælder op og smuldrer, og med tanke på de tid-
ligere nævnte miljøfaktorer, der disponerer til »løbeøjne«
m.m., var det ikke uventet blandt katte, hvor man anvendte
disse strøtyper, at øjenlidelser frembød fænest problemer.

Støvtætheden i opholdsrummet kunne nedsættes ved an-
vendelse af lukkede bakker. Til gengæld blev støvtætheden så

tilsvarende forøget inde i de lukkede bakker (naturligvis
gradsaftrængig af valgt strømateriale), med deraf følgende
forøget slimhindeirritation og, som tidligere nævnt, hvad der-
af følger for de katte som benyttede disse bakker.

Yedrørende pelsklæb, potevenlighed,
materialeaccept og renlighed omkring bakken
De sammenlignende undersøgelser viste ikke væsentlige for-
skelle imellem de 4 produkttyper. Større fugtighed i strøma-
terialet bevirkede naturligt mere pelsklæb og fasthæften til po-
ter. Hyppigere bakkeskift nedsatte disse ulemper.

Materialeaccepten var ligeledes nogenlunde ens. Det var
helt individuelt hvilke katte der vægrede sig mod de forskel-
lige strømaterialer. Skift fra en type til en anden kunne kort-
varigt bevirke få vægringeq men i det store og hele var af-
sætning af afføfing og urinering ved siden af bakkeme ikke
det store problem. Hvis en enkelt kat ikke ville anvende et spe-
cielt strømateriale, var det forholdsvis let at få løst problemet
ved at skifte til et andet materiale, eller ganske enkelt at blan-
de materialetyperne i en overgangsperiode.

Renligheden omkring bakken var ej heller markant for-
skellig.

Vurderingen gjaldt snarere ejernes smag og behag. Lyst vir-
ker naturligvis mere iøjnefaldende end brunt, men med tanke
på miljøets indvirken på sundhedstilstanden, skønnedes det
vigtigere, at kunne se »>skidtet« og få det oprenset..... end at
overse miljøforringende og eventuelle smittebærende overse-
te strømaterialer.

Renligheden omkring bakken var derimod i langt større
grad afhængig af åbne contra lukkede bakker, hvor de lukke-
de bakker i væsentlig grad nedsatte »>svineriet<<.

Konklusion:
Undersøgelsen peger på en sammenhæng mellem sundheds-
tilstanden i større ka{tebesætninger, hvor sygdomme (specielt
slimhinde- herundei øjensygdomme) oftere optræder... og
valget af kattestrøtype.

IIøj luftfugtighed, bøj støvtæthed og ammoniakindholdet
som kan udvikles ved bakteriel spaltning af urinen dispone-
rer især for slimhindeinfektioner, specielt øjeninfektioner og
luftvejsinfektioner.

Valg af kattestrøtyper der bevirker lavere luftfugtighed, rin-
ge strøudvikling samt ingen lugt (lavt ammoniakindhold),
specielt papirgranulat- og savsmuldsbrikettypeme, imøde-
kommer behovet for at kontrollere de miljøfaktorer, der dis-
ponerer til sygdom.

Hovedparten afde adspurgte katterier har valgt klumpegrus
som kattestrøtype, men det er også her de fleste øjeninfektio-
ner, specielt blandt persere, har optrådt.

Står valget mellem åbne og lukkede bakker, bør man for
kattenes s§ld vælge de åbne.

Visse kattestrøtyper har yderligere fordele, f.eks. papirgra-
nulattnrcn, ved at indeholde desinficerende stoffer (f.eks.
kalk). Endvidere løber urinen ved dette produkt ned igennem
strømaterialetfør det opsuges fra bunden afbakken. Derved
undgås overflade kontamination (bakteriel opformering i et
koncentreret område... i den afsatte urin).

Efterskrift
- ... -t skal der næl'nes en undersøgelse, hvor papirgranulat-
. :.r :.'i i e r arr v e n dt i en racekattebesætning, hvor samtli ge kat-
: :::.:..:', iængere tid havde lidt af »dårlige øjne«, d.v.s.

løbeøjne, der hos de fleste virkede l«aftigt betændte.
Der var blevet dyrket for Chlamydia og andre bakterier...

uden resultat, og 3 forskellige antibiotikaholdige bakterier var
blevet afprøvet... uden væsentlig resultat.

Katteriet, bestående af 10 voksne katte og 4 killinger, hav-
de hidtil anvendt klumpegrustyper og lukkede bakker. Ved
skift til papirgranulattypen, og delvis skift til åbne bakker, for-
svandt øjenproblememe i løbet af 3 uger!

En senere tilbagemelding, hvor katteriet forsøgsvis var gået
tilbage til klumpegrustypen, fortalte, at øjenproblernerne var
begyndt igen!

En afprøvning afpapirgranulattypen i 3 andre racekattebe-
sætninger udviste ligeledes (over en 4 ugers periode) markant
bedring hos patienter med øjenproblemer.

v/ Anette Vogt Jørgensen...
Jeg fik den sødeste lille perser killing Dolly. Da hun var 12

uger, skulle hun vaccineres, og da dyrlægen anbefalede den
nye vaccine, hvor der vaccineres mod I-eukæmi, tog jeg selv-
følgelig den. Da jeg kom hjem med Dolly, blev hun syg. Hun
begyndte at savle voldsomt, og temperaturen steg til sidst til
40,3.

Da hun kom til dyrlæge igen, var hun så syg, at hun lige så

godt kunne have været død. Hun fik et stik med febernedsæt-
telse, og et imod kvalme, og så beholdt han hende i ca. 12 ti-
mer. Selv efter hun kom hjem, var hun sløj i flere dage.

Jeg har spurgt andre dydæger om, hvad de mener. Flere har
sagt, at de simpelthen ikke ville bruge den vaccine endnu, for-
di den er så ny, at erfaringen ikke er stor nok. Flere har også
sagt, at det kan være meget svært for en lille killing, at tåle
den store blanding - så hellere vaccinere i 2 omgange. Efter
min sørgelige erfaring vil jeg advare imod at bruge den vac-
cine til de små misser, når det nu kan gå så galt.

Advarsel!
Pas på
med den
nye Yaccine!

Y Saksetfra
»Hundejournalen«

Af Hanne Weidinger

Kæl med
katten
- og få det
bedre
Engang i70'eme, da man rundt om i verden begyndte at in-
teressere sig for altemative behandlingsmetoder, opdagede
forskere, at hunde og katte gav deres ejere en ekstra gevinst i
form af et bedre helbred. Forklaringen er enkel: når vi kæler,
snakker eller leger med vore dyr, stresser vi rigtig godt af.
Blodtrykket falder, hjerteslag og åndedræt bliver roligere og
langsommere. Vi slapper kort sagt af.

En anden undersøgelse har vist, at når en katteejer sidder
og leger med sin kat, falder bl.a. blodtrykket til søvnniveau.
Den viden er siden brugt til at give bl.a. hjertepatienter og
mennesker med forhøjet blodtryk et bedre, længere og sikkert
også hyggeligere liv. Så nu kan jeg kalde hver af mine 9 kat-
te »min lille livsforsikring«. For vi kæler meget her i huset.

il

Tegning:

Tomnty Nlichelsen
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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 opfvlde hendes

skiftende behov i denne r,igtige periode,

Kosten skal også ernære de kiliinger, hun

bærer. Uafhængige forskere har for nylig

gjort rede for, hvad Iams Cat Food kan

gøre for kattemoderens og killingernes

helbred.

Testprocedure.
På Painter Dyreforskningscenter - i

tilknytnlng til Colorado Stats-Unir,ersite-

tet, USA - blev 24 hunkatte afforskellig

race tiifældigt udvalgt. Halvdelen fik
udelukkende Iams Cat Food, den anden

halr,del 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.
De hunkatte, derfiklams Cat Food,

gennemførte

deres

drægtigheds-

periode bedre, og selr,om deres killinger

var større, grk de mindre ned i vægt efter

fødslen end de katte, der fik andre

tørkostprodukter, Killingerne blev taget

fia i seks-ugers alderen. Den ene gruppe

fiklams Kitten Food, de andre et andet

mærke kiilingefoder. Å11e klllingerne

blevkonstantundersøgt: deres generelle

form, peis, hud, muskler og fvsrske

udvikling, den indtagne kostnængde,

samt r,ægtforøgelse 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 ir,ægt. Disse resultater

viser nok engang klart, at lams

Kitten Food er letfordøjeligt og

har en høj næringsr,ærdi.

Iams -vinder alle
tests,

Uafhængig videnskabelig

forskning har

bevist, at Iams

gavner kattens

helbred og

kondition.

lams er et

perfekt afstemt

fuldkostpro-

dukt, baseret

på animalske

ingredienser.

der opfvlder selr,de hårdeste kvaiitets-

krav. Derfor er Iams så letfordøjeligt - og

naturligvis indeholder produkterne

ingen kunstige farve- eller smagsstoffer.

Prø',, selv, og De ser hurtigt forskelien.

Iams produkterne forhandles udeluk-

kende hos Deres specialist.

Iamshjalp disse

ertil etbedre helbred
førdeblevfødt,
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Hvis De ønsker yderligere oplvsning, er

D e ve lko m m e n til at ko ntakte :

T H. Trading. Gammelsøvej 61

4760 Vordingborg. TIf. 55 3400 77
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DEBATOPTÆG

Udstillinger - 2x1 dag
eller gammeldaws
2 dages udstilling????

Ui har modtaget!

Der har nogle gange været tilløb til en debat, om man skal
fortsætte med 2xL dages udstillinger eller gå tilbage til 2-da-
ges udstillingeme.

Derfor lægges der nu op til en debat om dette emne, og vi
vil bede om nogle tilkendegivelser herom, også gerne fra an-
dre klubber.

På et møde med vore konsulenter blev emnet bragt op til
diskussion. Man savner nemlig det gamle samvær, som der
var på de tidligere 2-dages udstillinger. - Det er gået tabt i dis-
se tider, hvor udstillere mere tænker på certifikater end på, at
have det hyggeligt og rart sarnmen, hvor man enten kunne fej-
re succes eller fiasko.

Vor hverdag flyver og farer afsted, og denne tendens er og-
så kommet ind ved vore racekatteudstillinger, som vi ikke må
glemme er offentlige arrangementer, hvor publikum for det
første kommer for at se vore katte, og for det andet også ger-
ne vil røre ved dem. - Det mangler der tid til, når vi er opta-
get af Best in Show både lørdag og søndag eftermiddag.

Mange giver udtryk for, at det er for dyrt at overnatte ved
2-dages udstillingerne. Har man glemt de billige metoder? Det
kunne være vandrehjem, campinghytter, eller hos dine katte-
vemer, som du ikte får besøgt, ved 1-dages udstillingerne.
Det er ikke et krav, at man skal ovematte til dyrt betalte pri-
ser på hoteller.

Lad os få nogle meningstilkendegivelser frem, og det be-
høver ikke at være fint opsatte indlæg, bare de er skrevet på
maskine.

imellem. Jeg kunne fortælle DKA, at jeg har haft kat i 13 år,
og at min revisor havde fortalt mig, at jeg kunne have mine
katte, uden atjeg skulle momsregistreres, da det kun var en
hobby.

Jeg tog hjem fra DKA med god samvittighed, da sagen jo
var afgjort. Men to dage efter fik jeg et brev, hvori DKA for-
langte at få at vide, hvor mange katte jeg havde og hvor man-
ge killingerjeg harpr. år. Desuden ville DKA også vide, hvad
jeg havde af indtægter og udgifter. Hvor mange timer jeg
brugte pr. dag, og hvor meget tid jeg bruger til mit arbejde i
JYRAK's bestyrelse skulle de også vide.

Tak spids, tænkte jeg. Tror de, at man bliver millionær af
at have racekatte. Er ens fagforening ikke til, for at hjælpe de-
res medlemmer eller er de til for at modarbejde dem?

Gode råd var dyre, hvad gør jeg nu? Tænke, tænke! Jeg rin-
gede til Finn Laursen. Han kunne nokhjælpe mig, da han ar-
bejder med noget sådan til daglig. Jeg fik fat i den rette, da

Finn vidste, at der havde været en principsag ang. dette em-
ne. Desuden kunne han finde tilbage, og finde regler ved-
rørende dette, hvori der stod, at katte ikke er noget bierhverv,
men en hobby!

Med diverse papirer under armen fra direktoratet for ar-
bejdsløshedsforsikring, tog jeg ind til DKA i Skive, for athøre
hvad sagen drejede sig om. Jeg fik der at vide, at hovedfor-
bundet skulle vide de føromtalte ting ang. mit opdræt og be-
styrelsesarbejde.

Jeg viste dem mine papirer, som de ikke selv havde gidet
hente frem fra deres gellrmer. De så undrende på mig, tænk at
et medlem havde fundet ud af dette.

Til slut kan jeg fortælle, at jeg ikhe får trukket i min un-
derstøttelse, p.g.a. mine katte. Ej heller for mit arbejde i be-
styrelsen, da dette er kun en HOBBY.

Hvis nogen skulle have en buket roser, må det være Finn
Laursen, som tak fordi han havde brugt så meget tid, på at
hjælpe mig i denne sag!

Karen Mette Have Kristensen

Kommentar til
Køren Mette Have Kristensen's indlæg:
I fortsættelse af Karen Mette's indlæg kan det oplyses, at man
som ledig er omfattet af arbejdsdirektoratets bestemmelser
om, at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Desuden er der en række bestemmelser om selvstændig
virksomhed, bierhverv og øvrige aktiviteter.

Som arbejdssøgende er det vigtigt, at man overholder ar-

bejdsdirektoratets bestemmelser om, at sta til rådighed, da det
har stor betydning for udbetaling af dagpenge.

Der er en række bestemmelser om selvstændig virksomhed
og bierhverv, som kan få indflydelse på dagpengeretten, og
det er det, man har søgt at henføre Karen Mette under. Man
glemte bare at undersøge sagen nærmere, inden man greb til
at fremsætte kav overfor KM. - Det forholder sig nemlig
sådan, at hobbybetonede aktiviteter ikke er omfattet af reg-
leme om selvstændig virksomhed eller bierhverv. Herunder
kan henføres mindre hundekendel, biavl, husflidsarbejde samt
kattehold, og der er truffet flere afgørelser om, at sådanne ak-
tiviteter er hobbyvirksomhed, og uden betydning for udbeta-
ling af dagpenge, da men umiddelbart er i stand til at overta-
ge lønarbejde.

Endelig er der spørgsmålet om deløgelse i bestyrelsesar-
bejde. Her kan det oplyses, at bestyrelsesarbejde, der er uløn-
net også er uden betydning for udbetaling af dagpenge. - Det
er først i de tilfælde, hvor der betales honorar, at der kan op-
stå problemer. Det er imidlertid sådan, at størstedelen af lan-
dets foreningsaktiviteter foregår ved frivillig og ulønnet ind-
sats, hvilket også er tilfældet for arbejde i en katteklub.

Skulle der efter disse indlæg opstå problemer, er man vel-
kommen til at kontakte formanden for Jydsk Racekatte Klub
herom' 

F. L.

((

Opdrætter I
Arbejdsløs!!!
Som arbejdsløs kan man opleve meget, især hvis man er kat-
teopdrætter. En oplevelse jeg har haft med min fagforening
(DKA), kan jeg her berette om.

Nårmanbliverarbejdsløs, skal man skriveunderpå, at man
ikke har noget arbejde - også at man ikke har noget bierhverv.
Dette gjorde jeg. Men fik så at vide, at mine katte måtte være

et bierhverv, nårjeg var opdrætter og solgte killinger engang
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Kattekassen
Kat med halvdags job:
Hvid perserkilling, sød og kærlig, renlig, stambogsf. og vacc.,
iræffes efter kl., 12.00.

Batman, grisen, citronen og Brian, søger job som huskat,
stået i lære som renlig killing i 9 uger. Livsløn l<r. 3.60.

9 uger gammel killing kan afhentes af dyrevenlige menne-
sker sor{hvide.

Killinger, hvid hun med grå og creme. Mor: 1 år g1. renli-
se/hundevante. Helst til bondegård, hvid m. sort/røde pletter,
neget flot.

Prima misser - 4 stk. killinger, 8 uger, renlige og bøme-
lanter kan afhentes af voksne.

Sort hunkat I ll2 år sælges for 100 kr. med alt dens tilbe-
ror og C. D. foder til folk, som vil være kærlige imod den.

Killing, Sofus - yndig gra/blå han, 9 uger med meget tarm,
::nlig til kærligt og ansvarligt hjem.

Er det forende eller hvad? Halv racekat sælges.
Killinger, meget sårede til godt hjem. t hun sort/rød/creme,

I hanner sort m. hvidt.
I ll2 han m. stamtavle, cremefarvet, velopdragen, selv-

skabelig/legesyg, vacc. og kast. til stabilt hjem evt. m. udstyr.
Killinger, sorte søger nye hjem, er dyrlægekont. + ormekur,

salgsklare ca. 1516 kr. 50 pr. stk., medbring mad til l. mdr.
Lejlighedsvis raske killinger til salg.
Søg ejler misforståelser og send dem til:
Lone Donneborg, GL Hammelvej 31,
Voldby,8450 Hammel

RAGDOLL
Som omtalt andetsteds i Hvæssebrættet, blev Ragdoll'en
.nerkendt som ny race på dette års FlFe-generalforsamling.
:{er havde jeg den store oplevelse for første gang at se oE røre
. ed en Ragdoll, idet 4 tyske opdrættere havde taget turen til
?ortugal for at vise og fortælle om deres dejlige katte.
Ragdoll'en stammer oprindeligt fra USA, hvor en dame ved
iavn Ann Baker i begyndelsen af 60'eme parrede en hvid
-anghårskat, Josephine, med en Birma?? Historien går på at
, osephine var ude for et biluheld, og at kuldet derefter var me-

_l:t anderledes, end hendes tidligere kuld. De var alle en del
s:ørre end normalt. De havde blå øjne, lang pels, der ikke fil-
,:ede og et pragtfuldt roligt temperament. De 2 hankatte fra
,:ette kuld, blev parret tilbage til Josephine og afkommene af
:enne linie kaldtes for "lightside". For at komme videre i av-
:n tilføjede Ann Baker endnu en hunkat - hvilken race ved
:an ikke. Afkommene fra denne linie kaldtes for "darkside".
Pa det tidspunkt passede man meget på altid at parre en mørk
:il en lys, men da avlen i dag er så langt fremme, behøver man
:kke mere at be§mre sig om det.
Fra USA exporteredes i begyndelsen af 80'erne et Ragdoll-
:ar til England, hvor Lulu Rowley startede det engelske op-
;ræt. I Tyskland, hvor de fleste Ragdoll's på kontinentet fin-
ces, importerede man dels fra USA, dels fra England. Som
iølge afopdrættet der, oprettedes pr. 1. januar 1986 en speci-
alklub for Ragdoll under l.DEKZV e.V. Specialklubbens mål
i ar at få anerkendt racen indenfor FIFe. Allerede 5 år senere,
på udstillingen i Rosenheim, var dommerkommisionen ind-
kaldt for at se racen. Dommerkommisionen gik enstemmigt
ind for anerkendelse afbicolour-varianten. For at blive ende-
lig anerkendt, kræver reglerne, at også FIFe's generalforsam-
ling siger god for den nye race. Dette skete den 25. maj 1991.
Søndag, den26. maj var der dommerseminar og her fik man
rig lejlighed til at høre om Ragdoll'en og se den "live". Un-
der hele foredraget, som varede ca. ll2 time sad en stor ka-
strat på bordet ved siden af sin ejer. Kattene var meget rolige
af temperament og lod sig bære rundt på af hvem, der havde

lyst. Der har altid gået forskellige historier om Ragdoll'en,
bl.a. den tidligere nævnte historie om biluheldet, at de ikke fø-
ler smerte, at deres kopsstemperatur skulle være højere end
normalt og at de skulle være bevægelseshæmmede ved, at de
går og løber på en underlig hoppende måde. Alle disse histo-
rier blev manet i jorden, idet det blev slået fast, at Ragdoll'en
er en kat, som alle andre katte. Vi så da også tydeligt, at de be-
vægede sig helt normalt, da de blev sat ned på gulvet. Alt i alt
var det et meget spændende foredrag, og forhåbentlig varer
det ikke så længe før vifår lov at se Ragdoll'en på de danske
udstillinger.
Generelt kan man sige om Ragdoll'en, at det er en stor mus-
kuløs kat, der først er udvokset, når den er ca.4 år. En hankat
vejer 7 -9 kg., en hunkat ca. 2 kg. mindre. Pelsen er halvlang
og silkeagtig. Øjenfarven skal være blå. Der findes 3 varian-
ter indenfor Ragdoll, nemlig colourpoint, der som navnet si-
ger har colourpoint-aftegn, bicolour og mitted. Den mittede
har aftegn som en colourpoint, men med hvidt i masken. Det
er kun bicolouren, der blev anerkendt med CAC-status, de 2
andre varianter er til avlsbrug.

Standard for Ragdoll.
Generelt: Ragdoll'en er en massiv, stor kat med medium

knoglebygning og muskuløs kop. Den fore-
kommer i 3 mønstre (Colourpoint, Mitted og
Bicolour) og i 4 farver (seal, blå, chokolade og
lilla), i alt 12 varianter. Hunkatte er betydelig
mi-ndre end hankatte. Udvikles langsomt.

Hoved: Hovedet er af medium størrelse, bred kile, flad
mellem ørerne. Kinderne er godt udviklede, der
ender i middellang afrundet snude og kraftig
hage. Hos hankatte, skal der tages hensyn til
hankattekinder. Næsen skal på den øverste tred-
jedel fremvise en let bøjning.

Fejl: Smalt hoved, stop, romersk næse.

Ører: Middel størrelse, bred ved basis, afrundede
spidser, svagt pegende fremad, langt fra hinan-
den.

Fejl: Spidse, store eller små ører.
Øjne: Store og ovale. Øjenvinklen skal danne en linie

med det yderste af ørct. Øjenfarven er blå, jo
mere intensiv des bedre i forhold til kopsfar-
ven.

Fejl: Mandelformede øjne. Diskvalifikation: Anden
øjenfarve end blå.

Åse Nissen med Røgdoll
(Det er Ase til venstre).
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Fejl:

Krop:

Fejl:
Ben / poter:

Hale:

Fejl:
Pelsr

Fejl:
Pointskala:

Bicolour:

Seal

Chokolade

Lilla:

Race:
ABY
BAL
BRI
BUR
CHA
CRX
DRX
EUR
EXO
GRX
JAV
JBT
KOR

MCO
MAN
NFO
NON
ORI
PER
RUS
SBI
SIA
SOM
TUA
TUV

Halsen skal være kort og kraftig. Brystet skal
være veludviklet. Kroppen skal være lang og
muskuløs, kaftigere over bagpartiet. Den ud-
voksede kat er lige så bred over skulderen som
over bagpartiet.
Smalt bryst, "cobby" kop, lang og tynd hals.
Benene skal være middellange med medium
knoglebygning. Bagbenene noget højere end
forbenene, der giver indtryk af, at ryglinien
bøjer let fremad. Poterne er store, runde og med
kaftige "tuffer" mellem tæerne.
Korte ben, spredte tæer, manglende "tuffer".
Halen skal være lang, godt behåret og passen-

de til kroppen. Middel ved roden, tilspidsende
ved spidsen. Busket.
Kort hale, rund halespids.
Middel længde, tæt,blød og silkeagtig. Ligger
tæt til kroppen, men bevæger sig i takt med
koppens bevægelser. Længst ved nakken, ind-
ramme hovedet, så det ser ud, som om den har
hagesmæk. Pelsen er kort i hovedet, men bliver
længere fra toppen afhovedet og ned afryggen.
Middel til lang på sideme og maven. Pelsen på
forbenene kort til middellang. Medium til lang
og tæt på bagbenene.
Kort pels (sæsonbetonet).
Hoved 20 points
Ørcr 5 points
Øjne 5 points
Krop 20 points
Ben og poter 5 points
Hale 5 points
Pels 10 points
Farve og mønster 25 points
Kondition 5 points
Total 100 points
Punkter (Ører, maske, og hale) skal være godt
afgrænset. Masken skal have et omvendt hvidt
V. Maven hvid og uden pletter. Hvide ben fo-
retrækkes. Kropsfarven skal være lysere end
masken. Hvide pletter på ryggen er tilladt.
Næsespejlet og trædepuderne lyserøde.
Kropsfarven skal være en jævn lys brun farve.
Masken skal være dyb sealbrun, alle punkteme
skal have den samme jævne farve. Hagesmæk
og bryst en lys creme tone. Næsespejl og træ-
depuder mørk brun til sort.
Kropsfarven skal være en jævn platingrå med
blåligt skær. Bryst og hagesmæk lysere. Næse-
spejl og trædepuder blågrå.
Kropsfarve som mælkechokolade. Aftegnene
chokoladefarvede. Næsespejl chokoladefarvet.
Trædepuder kanelbrun til chokoladefarvet.
Kropsfarve lys magnolia med lilla aftegn (frost-
grå med rosa skær). Næsespejl og trædepuder
lavendelrosa.

DK

le semilanghårsgruppen er samlet indenfor opdrætsnr. 13 sam-
men med blåcreme perser og colourpoints, hvilket ikke er lo-
gisk.

I gennem flere ar har flere personer prcvet at finde det ide-
elle system, men let har det ikke været, for systemet skulle bå-
de være logisk, nemt at lære og til at overtøre til EDB. Det
blev Eva Minde fra Norge og Dagny Lindberg fra Sverige, der
i fællesskab fandt de viise sten og systemet døbtes "EASY
MINDE SYSTEMET".

Om de forskellige kav er blevet lNVo opfyldt, kan altid
diskuteres, men at det på længere sigt er langt bedre end vo-
res "gode gamle" system, er der ingen tvivl om. Det nye sy-
stem har nemlig den fordel, at det kan udbygges uden at bli-
ve uoverskueligt. Selv om opdrætsnulnrene bliver en del an-
derledes, beholdes selve race- og farvebetegnelsen dog. En
farve t hedder altså stadigvæk sort perser, men fra l.L.92,vil
der på stamtavlen og i udstillingskataloget stå PER n i stedet
for 1. Det kan selvfølgelig blive svært at vænne sig til, men
"The show must go on", så vi må hellere lære det først som
sidst.

Easy Minde Systemet er delt op i 5 hovedgrupper:
1. Race
2.Farve
3. Mønster
4.Hale
5. Øjenfarve

Race
Hver race får en betegnelse på 3 bogstaver.

Farve
Hver farve får nu en entydig betegnelse på et bogstav.

Mønster
Hvert mønster får sit eget nufitmer, således at bicolour har et
bestemt nummer, og harlekin et andet nummer. Anvendes
kun, hvis katten

HaIe
Halelængder indenfor f.ex. manx får en betegnelse bestående

af et nummer.

Øjenfarve
Hver øjenfarve får sit eget nummer.

Blå:

Abyssinier
Balineser
Britisk korthår
Burmeser
Chartreux
Comish rex
Devon rex
Europæisk korthår
Exotic korthår
German rex
Javaneser
Japansk bobtail
Korat

blå
chokolade
lilla
rød
creme
sort tortie
blå tortie
chokolade tortie
lilla tortie

Maine Coon
Manx
Norsk Skovkat
Ikke anerkendt race
Orientalsk korthår
Perser
Russian Blue
Hellig Birma
Siameser
Somali
Tyrkisk Angora
Tyrkisk Van

sort
sorrel
fawn
sorrel tortie
fawn tortie
silver
hvid
Ikke anerkendt race

Nye opdrætsnumre Farve
På forrige års FIFe-GF skete der lidt af en revolution inden-
for stambogsføringen idet det blev vedtaget at ændre de nu-
værende opdrætsnumre. Grunden til denne ændring, er at det
gamle system efterhånden er blevet for uoverskueligt og ik'ke
er særligt hensigtsmæssigt længere. Da racekattesporten var
ny, var der ikke det væld af racer og farver som der er i dag.

Indenfor f.ex. perseme gik farvenumrene fra 1 - 13, nogle af
disse numre blev så efterhånden udbygget, f.ex. indenfor far-
ve 12, hvor der i dag findes hele farveskalaen afbicolour. He-

L6

n
o
p
q
r
s

w
x

a

b
c
d
e
f
ob
h
j



I

I

\Iønster:
,:r 1 van
-r: harlekin
- -l bicolour
i 1 shaded

-: tipped
:1 agouti
:l tabbyblotched

tabbytigret
tabbyspotted
tickedtabby
burmeser
tonkanese
masket

Stumpy
Longie

burma øjenfarve
tonkanese øjne
siam øjenfarve

En overset sygdom hos kat
i.f Janne Døssing

Indledning
3hlamydia psittaci er mest kendt som en sygdom hos fugle
'.ed smitterisiko derfra til mennesket (Paragøgesyge, Or-

..:those), men findes også hos andre dyr, f.eks. kat, gund, får
-'-r kalve (10.17). Her omtales kun kat.

Hos katte ses symtomerne ved Chlamydia psittaci-infekti-
:nen hovedsagelig i de øvre respirationsorganer samt i øjne-
:.:. i de fleste tilfælde som konjunktivitis.

Det kan ikke udelukkes, at Chlamydia psittaci er en med-
. irkende årsag til de respirationsvejslidelser med konjunkti-
. riis, der diagnosticeres som virusinfektioner (bl.a. Calicivi-
::s og Herpesvirus).

Undersøgelser i USA (2) har vist, at Chlamydia psittaci var
:r'olveret hos ca. 207o af de katte med luftvejslidelser, som
:dgik i undersøgelseme, hvilket indikerer, at vi burde være
'.ere opmærksomme på denne infektion.

Beskrivelse
Jhlamydia psittaci blev isoleret af Barker i 1942, som syg-
::msårsag til pneumoni hos kat og mus (1). Senere er dette
-:,rens blevet isoleret som årsag til konjunktivitis, luftvejsin-
.;i«ioner, peritonitis, comeale ulcera, m.m. (3, 4, 8).

Chlamydia psittaci er en obligat intracellulær parasit.
Det er en gram-negativ, sfæriodal, nonmotil organisme,

- 
' is størrelse varierer fra 0,3 til 1.0 mikometer i diameter (7).

len er indgrupperet som en bakterie, men bør nok nærmest
:rses for at ligge mellem bakterier og vira. Chlamydia psitta-
:: har evnen til at opformeres i embryonerede hønseæg, men
:: t'ølsom over for antibiotika (3).

Den er mere ustabil end vira med hensyn til infektivitet. ln-
..rrivering af Chlamydia psittaci ved37 grader celsius sker på
:lindre end 48 timer, og ved 0 grader celsius sker der en om-
:,ttende inaktivering efter få dage (3).

Chlamydia psitøci er, som tidligere nævnt, en obligat in-
::acellulær parasit, og derfor skal verificering af diagnosen
.l<e ved et øjenskrab, hvorefter man kan finde inklusionsle-
,:emer i de konjunktivale epitelceller. Når øjenskabet farves
red Giemsa-farvning, ses inklusionslegemerne farvet kraf-
::rt mørkeblå. Endvidere kan Chlamydia psittaci opformeres
. embryonerede hønseæg og derefter diagnosticeres.

Når en kat er blevet smittet, er det tillige muligt at isolere
. rganismen fra flere af dens organer, bl.a. milten og uterus
.1,14).

Antallet af inklusionslegemer vil være størst i de første to
uger af sygdorrmens forløb, og derefter vil deres antal falde,
så de vil være sværere at finde, men er dog tilstede i op til 50
dage (9). I skrabet vil man ud over epitelcelleme hovedsage-
lig finde neutrofile granulocytter og lymfocytter.

Kliniske symtomer
Symtomerne hos katte kan i starten vise sig som en unilateral
konjunktivitis, som i løbet afnogle dage kan udvikle sig til en
sværere øjenlidelse, med blefarospasma, hyperæmi, chemo-
sis med serøst eller mukopurulent flåd, eventuelt ses vesikler
(18).

Iløbet af en uge vil begge øjne ofte være involveret, og li-
delsen vil kunne sætte sig til en kronisk konjunktivitis (14,
16). hvor symptomeme kan variere. I svære tilfælde er rap-
porteret om corneal ulcus og keratitis (4).

Nogle katte udviser desuden respiratoriske symptomer i
svagere eller kaftigere grad, så som næseflåd, nysen, hoste
og forstørrelse af de submandibulære lymfeknuder (18). Fe-
ber, anoreksi, vægttab og gastritis kan også ses (15). Endvi
dere er Chlamydia psitøci blevet isoleret fra en kat med kaf-
tig peritonitis og menes at være årsag til denne lidelse (3).

Hos huskatte, som tidligere har været inficeret med Chla-
mydia psittaci, kan opganismen isoleres fra uterus. Killinger
fra sådanne katte kan udvikle neonatal ophtahalmitis eller
svær konjunktivitis på det tidspunkt, hvor øjnene normalt
åbnes (11).

Smitte fra en kat til en anden kan ske ved direkte kontakt,
via infektiøst seket eller via aerosoler (6).

Chlamydia psittaci infektionen kan i katterier og andre ste-
der, hvor mange katte er samlet, udvikle sig epidemisk (17).

Ved eksperimentalt inficerede katte er inkubationstiden 3-
5 dage, men de kliniske symptomer er kaftigst 9-13 dage ef-
ter infektionstidspunktet. Derefter aftager de over en periode
på,2-3 uger (14).

Symptomeme og smitteudskillelse af Chlamydia psittaci
kan efter en symptomfri periode vende tilbage som følge af
stress, f.eks. ved ændring af kattens miljø - på udstilling, i pen-
sion - eller ved corticosteriodbehandling (5, 6).

Potentiel zoonose
En ting, som man både som katteejer og som dyrlægebør være
opmærksom på, er at Chlamydia psittaci må klassificeres som
en potentiel zoonose. Der findes beretninger om mennesmer,
som har fået øjenlidelser efter tæt kontakt med syge katte.

I 1969 blev beskrevet et tilfælde af akut follikulær kerato-
konjunktivitis hos et menneske, hvor årsagen var en felin
stamme af Chlamydia psittaci. Patienten havde mistanke til
sin kat som værende smittebærer, idet den havde symptomer
i form af rhinitis og konjunktivitis. Man isolerede derefter
Chlamydia psittaci fra patientens øje og inficerede forsøgs-
katte eksperimentelt (10).

I L979 er beskrevet et tilfælde hos et memeske med endo-
carditis og efterfølgende glomerulonephritis, hvorfra der blev
isoleret Chlamydia psittaci af en felin stamme. Denne Chla-
mydia-stamme bliver af forfatterne fortoiket som værende år-
sag til patientens sygdom (13).

Behandling med tetracyklin
Behandling af konjunkivitis forårsaget af Chlamydia psitta-
ci kan ske med tetracyklin øjendråber i mindst 14 dage. Her-
udover kæves tillige en systemisk behandling med tetracyk-
lin 50 mg/kg/dag i mindst 2 uger (14, l5).

Den systemiske behandling er nødvendig, da Chlamydia
psittaci, som tidligeree nævnt, kan isoleres fra organeme hos
inficerede katte.

Der er dog flere problemer ved denne behandling.
For det første ser det ud til, at der efter ophør af behand-

lingen kan indtræffe tilbagefald af sygdommen og spredning

t7

23
24
25
31

32
JJ

53
54

65
66
67

Hale:
51
<,)

Rumpy
Rumpy riser

Ojenfarve:
a 1 blå øjne
al orange øjne
r,l odd-eyed
a1 grønne øjne

Chlamydia psittaci



-,::"x::rien (15).
Fr.r d.t andet drejer det sig ofte om drægtige katte - og om

r.:..;nrer. hvor behandling med tetracyklin eventuelt kan føre
::. nristarvning af tænderne.

\ accination mod Chlamydia psittaci
Chlamydia psittaci kan forebygges ved vaccination. Der frem-
stilles i dag vacciner (Fromm, USA), som gør det muligt at
holde sygdommen nede på et acceptabelt niveau. Vaccination
giver en effektiv bes§ttelse af katten i op til et år efter vac-
cination uden bivirkninger (8). Det er vist, at vaccinen signi-
fikant forebygger eller reducerer det febrile respons samt de
kliniske tegn på Chlamydia psittaci-infektionen (12).

Det anbefales at vaccinere hunkatten inden parring, hvis
man bruger en levende vaccine. Ved anvendelse af en dræbt
vaccine kan man vaccinere hunkatten under drægtigheden.
Killingeme skal derefter vaccinere, så snart deres matemelle
antistoffer er på et niveau, hvor de ikke interfererer med vac-
cinen, hvilket vil sige i 9-10 ugers alderen. Vaccinationen gen-
tages ved l2-16 ugers alderen, derefter en gang årligt.

Nogle anbefaler at give katten en booster, hvis den skal ud-
sættes for en stress-situation eller i forbindelse med tæt soci-
al kontakt med andre katte, såsom på udstilling, i pension
m.m. (6).

Konklusion
Konklusionen er, at denne infektion må tages alvorligt.

Dyrlægen bør - stillet over for de nævnte symptomer, f.eks.
konjunktivitis og luftvejslidelser - også overveje Chlamydia
psittaci, og erindre, at det er en potentiel zoonose.

Ved mistanke om Chlamydia psittaci bør katten behandles
systemisk i mindst 2 uger - og ikke kun lokalt med tetracyk-
lin - da organismen ofte er til stede i flere af kattens organer.
Endvidere bør ejeren orienteres om chancerne for recidiv.

IMPORT IEXPORT

Vi kan håbe, at en vaccine vil blive tilgængelig på det dan-
ske marked, og at en sådan vil indgå i vaccinationsprogram-
met til katte.
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EXPORT TIL TYSKLAND
Micheyl's Don' Di Loreto, I3BATbBP
Blåtabbymasket Balineser
Far: Euro Champion Moonstreet's Tabby Boy, I3BATbBP.
Mor: Champion Alcarinque Tintalle, 13BATbBP.
Opdrætter: Micheyl og Peter Vinther.
Ny ejer: Doris Di Loreto, Stuttgart.
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EXPORT TIL FINLAND
)Iicheyl's Camilla,29 S TT var.
Serrtticklabby orientaler variant.
Far: Champion Scintilla Silver Songster,29 CH SV TT.
-\1or: Int. Champion Seraya's Chanel*, l3BASP.
ilidrætter: it'licheyl og Peter Vinther.
)ii ;r.r, Sirkka Taimen Raisio.
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jeg skal gpre for, at min(e) kat(te) har det godt'

Sendes til: Trouw Danmark A/S
Høegh Culdbergsgade l9 8700 Horsens

Tlf. 75 61 76 00.
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Dyrlæge-
breukassen

EXPORT TIL ITALIEN
Micheyl's Copyright D. Grasetto,29 CH TT var.
Chokoladeticktabby Orientaler variant.
Far: Champion Scintilla Silver Songster,29 CH SV TT
Mor: lnt. Champion Seraya's Chanel', l3BASP.
Opdrætter: Micheyl og Peter Vinther.
Ny ejer: Monica D. Grasetto Padova.

EXPORT TIL KENYA
Kera af Fredenslund,23
Far: Chavo af Butastis af Bubastis.
Mor: Donantes Alvilda.
Opdrætter: Lis Rh. Friis.
Ejer: David Lochwood og Jenny Slatz, Kenya.
(Dette er den første aby'er i Kenya)

IMPORT FRA NORGE
»»Maroon Marvel av Concylie<<
F ødti 6.-4. - I99 l, 23 a Sorrel.
Far: Ch. Thamos Don Jos6.
Mor: Thamos Giulia.
Opdrætter: Margareth Lilleskare.

Zakko's Kwei-Fei
Født: 31.-3.-1978. Hun 13b-BP.
Jeg er ved godt helbred og bliver 14 år den 31.-3.-1992.
Ejer: Lissie Henriksen, Vejle.

20
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Har du spørgsmål til dyrlægen, skiver du til Aase Klivager,
Rugårdsvej 898, Hindevad,547l Søndersø, som så vil sørge
for at spørgsmålene bliver besvaret af:

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

Vedlægges frankeret/adresseret svarkuvert - besvares dit
spørgsmål direkte.

Spørgsmål/svar og evt. artikler bringes i den udstrækning
pladsen tillader i Hvæssebrættets Dyrlægebrevkasse.

Apollo af Stensgaard
Født: 3.-5.-1978. Han, l3 B-SP.
Jeg er stadig frisk og bliver altså 14 år den 3.-5.-1992.
Ejer: Hannah Henriksen, Vejle.

o
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Old Ladies and Old Gentlemen
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KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gØr det velegnet
til brug i hjemmet.
NATU RE-CAT kattegrus har
natu rl ige fordele f remfor
alm i ndel i gt katteg rus. f,J;i,

ttel

age

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

KATTE
GRUS

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

/ .\
/ 1, ','lr ,[\' 'l "\

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

Ii is 'rr,rlI )

ilat
,1

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

VPORTØR

A/S Cafl Ff. MOftensen . Lidemarksvej 50 46s2 Bjæverskov rr 53 6714 44

2t



STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:
Sønderjylland:
Elisabeth Stangq
Sdr. Vildstrup Bygade 14, 1. tv.
6100 Haderslev.
Tlf.74 58 28 0r.

Yest:
Vivian Elling Nielsen,
Glistrupvej 17 ,6800 Varde.
Tlf. 7s 22 45 95.

Randers:
Henriette Kastrup,
Bindeleddet 39,
Spentrup, 8900 Randers
Tlf. 86 47 9223.
Aalborg:
Dorte Kaae,
Esbjergparken 5,
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 98 15 93 18

Århus:
Dorte Hagen,
Grønningen 8,
Tåstrup, 8410 Rønde
Ttf. 86 36 71 28.

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

Frederikshavn:
Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 05 t0
Silkeborg:
Klaus Donneborg,
Gl. Hammelvej 31, Voldby,
8450 Hammel.
Tlf. 86 96 s0 96.

Salling:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslevvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Tlf. 97 s7 4s 59.



STUDIEKREDS.NYT!
STUDTEKREDS Ånnus:
Der kan ske ændringer i programmet!

Mødeme bliver i fremtiden afholdt på Nordgårdsskolen,
Fagbygningen«, indkørsel fra Jettevej, 8220 Brabrand - Se

sortet! Tidspunktet er stadig fra kl. 19,00 til ca. kl. 22,00.
Det skal understreges af ALLE er VELKOMNE - også ik-

s:i medlernmer, så tag din nabo med.
\{edbring selv kaffe/the og kage.
Vi har forkortet »foredragene« til 1,5-2 timer, så der bliver

::ere tid til ganske almindelig »kattehyggesnak«.
Desuden vil vi geme fortsætte med præsentation af »Afte-

:ens kat«. Det aftaler vi fra gang til gang, så giv lyd til un-
:;rtegnede, hvis du har lyst til at fortælle om lige netop din
:.is, og hvorfor det lige blev den.

15. september 1991:
Valg af studiekedsleder. Det nye program skal planlægges.

æg hjemen i blød, og kom med forslag. Som sidegevinst vil
Iirsten Ulsø fortælle om pludser og minusser ved et stort kat-
::hold. Vi tager en omgang pelspleje, både langhår og semi-

"inghår. Birgitte og Dorte viser os igen, hvordan og hvorfor.

30. oktober 1991:
i{anne Sofie Sneum kommer og fortæller hvordan alle muli-
_:e diverse papirer, i forbindelse med vore katte, skal udfyl-
:es. Desuden vil hun fortælle om vores egne missers standard.
Sa, tag din mis med og få den »bedømt«. Tilmelding nød-
. endig så vi ved, hvor mange misser der kommer med deres
:jer.

17. november 1991:
Udstiling«. Micheyl Vinther kommer og fortæller om det at

:dstille - både herhjemme men især sydpå. Hvad kommer man
:d for. Fordele og ulemper. Endvidere skal vi se video fra vo-
:es hobbyudstilling.

11. december 1991:
,Julehygge og keativitet«. Vi skal hygge os og se, hvad de
:onkellige laver af katteting. Eks. maling, broderi, tegning og
:apirklip. Medbring godt humør og gløgg, M vi kan komme
: julestemning.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
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Studiekrtdsleder Dorte Hagen, Grønningen 8, 8410 Rønde,
tlf. 86 36 71 28.

Vi harjo som bekendt flyttet lokale, og der har vidst været en
del, som har haft besvær med at finde det.

Ovenstående »tegning« skulle forhåbentlig hjælpe på for-
virringen.

STUDIEKREDS AALBORG:
Efteråret 1991:
Så blænder studiekredsen atter op for et efterår med adskilli-
ge aktiviteter. Programmet er som følge:

Torsdag den 26. september kl. 19,00
på Østbyens Bibliotek, Saltumvej 9A - Aalborg:
Pelspleje og gode råd om kattens pasning og pleje demon-
strerct af JYRAK's konsulent Grethe Hansen. Selv om du ken-
der alt til pelspleje, så kom alligevel og få en kattesnak.

Torsdag den 31. oktober kl. 19,00
på Vestbyens Bibliotek, Dannebrogsgade 43 - Aalborg:
Dyrlægeaften. Henrik Bastholm fra Gistrup Dyreklinik kom-
mer og fortæller om ringorm, og hvad der kan gøres, hvis kat-
tene kommer ud for et sådant angreb.

Torsdag den 5. december kl. 19,00
på Østbyens Bibliotek, Saltumvej 9A - Aalborg:
Julehygge med gløgg og brunkager. Desuden er det blevet tid
for en hobbyudstilling, så aftenen vil også blive brugt til at
planlægge den.

19.-20. oktober i Aars Messecenter - Fugl og Fritid 1991:
Igen i år er vi blevet inviteret med på Aars Fugleforenings ud-
stilling. Det er alle tiders chance for at gøre reklame for net-
op din race og for JYRAK - derfor kom og vær med til at ud-
brede kendskabet til racekatte. Tilmelding til Dorte Kaae se-

nest rien 5. oktober.
På alle mødeme kan der købes kaffe/the + kage. Hvis der

er nogen, som har tid til at bage en kage til mødeme, modta-
ges det med øk (materialeme betales selvfølgelig af studie-
kedsen - ring lige et par dage i forvejen), ellers bliver det al-
mindeligt købekage.

På gercyn i studiekredsen
Dorte Kaae - tlf. 98 15 93 18
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- Ja, så kan vi godt åbne testamentet!



STUDIEKREDS.NYT!
STUDIEKREDS SILKEBORG:
14. september:
Valg af studiekedsleder. Hvis vi får tid, ser vi en film om kat-
tens adfærd.

5.-6. oktober:
Herning Fugleforening har inviteret nogle af studiekedsens
katte til gæsteudstilling i Herning.

L2. oktober:
Genetik med Paul Christensen som vil tegne og fortælle så al-
le kan forstå det.

9. november:
Kattefødsler. Iæif Henriksen kommer og giver en masso go-
de råd.

7. december:
Julehygge og en masse snak!

Mødetiden er kl. 14,00. Alle mødeme vil blive afholdt på

min adresse - som er: Gl. Hammelvej 31, Voldby, 8450 Ham-
mel.

HUSK, ALLE ER VELKOMNE! (også ikkc medlemmer!
Vel mødt! Klaus Donneborg

STUDIEKREDS FYN:
Hermed følger programmet for sidste halvdel af 1991. Ret til
ændringer i programmet forbeholdes.

1. oktober kl. 19,00 -22,002
Hanne Sofie Sneum fortæller om pelspleje m.m,

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

3. december kl. 19,00 - 22,002
Snak om året der gik, samt planlægning af programfor 1992.
Julehygge! ! !

Studiekredsens møder alholdes på:
Rasmus Rask Skolen, Brændekildevej 30,lokale 20.
Bellinge - Bus linie 3, endestation.

--rl-

Husk! !! Selv at medbringe kaffe/te o gbrød, og mød op med
godt humør. - Du må gerne tage en kat med til mødeaftener-
ne. Du har måske en sjov historie om den!

Husk lO'eren til kedsers kasse.
Med venlig hilsen

Poul- Erik C hristiansen

STUDIEKREDS VEST:
Aktivitetsplan for studiekredsen, efterår og vinter 1991:

Lørdag den 12. oktober 1991:
Pelspleje. Hverdags- og showtrimning af korthår, semilang-
hår og langhår.

Mødetid kl. 14,00. Mødested hos Betina M. Kristensen,
Skolegade 99, 67 O0 Esbjerg.

Lørdag den 9. november 1991:
Hygiejne. Hvad kan vi gøre for at undgå lopper, lus, rovmi-
der og ringorme? Hvordan kan vi på ansvarsfuld og hygiej-
nisk måde holde egen avlshan. Ideer til indretning af værel-
ser til hankatte i avl. Hygiejne omkring hunkat med killinger.
Ideer til fødekasse, »kravlegårde« o.lign.

Mødetid kl. 14,00. Mødested hos I-ene Christensen, Lyk-
kegårdsvej 12 D, 67 O0 Esbjerg.

Lørdagden 14. december 1991:
Julefest med julehygge og god julemad.
Af hensyn til dette arrangement er det nødvendigt med til-
melding på tlf. 75 22 45 95, senest den 7. december 1991.

Mødetid kl. 18,00. Mødested hos Marian Lundgaard Chri-
stensen, Hyldesti 8, 6800 Varde.

. Med venlig hilsen og vel mødt i studiekredsen,
frvian Elling Nielsen

PS. Husk at studiekredsen er ikke kun for medlemmer, så tag

nabo og venner med!

- Tænk fure, hvor lykkelig jeres kat vil blive hen,.



UDSTITLI NGSRESUTTATER UISSE N BJ E RG

BEST OF BEST NR. 1:
Heavy-Current v. La'noitan (i)
Ejer: Ulla Johnsson.

BEST OF BEST NR. 2:
Klingeskov's Tanos (24)
Ejer: Annelise og Erik Nissen.

BEST OF BEST NR. 3:
Scarlett o'Hara von Kjeldgaard (22 E)
Ejer: Birgit Kjeldgaard.

BEST OF BEST NR.4:
Mtkittery Jackman (13 Mc-A)
Ejer; S. & K. Christiansen.

LANGHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

L \GDYR:

KILLING:

\ ETERAN:

Heavy-Current v. La'Noitan (1)
Ejer: Ulla Johnsson.
Maydan-Shah's Penny Lane (12b)
Ejer: Laila Bjemrm
Maydan-Dhah's Justabout (5)
Ejer: Anne Grethe Andreasen
Maydan-Shah's Be Good to me (12Hb)
Ejer: Anne Grethe Andreasen
Maydan-Shah's Lean on me (13)
Ejer: Laila Bjemrm
For your Eyes only of Pacilak (11)
Ejer: Ulla & Gunnar Hansen
Springtree's oh what a dream (1)
Ejer: Gitte Jensen

$$ffiffi#ffi**wffi##ffiiiffiffiffi KULD: Adama's perser kuld
Ejer: Maja Skjødt Petersen

AVL: Graffity's Felino (13b I-P)
Ejer: Ingelise Laursen.

SEMILANGHÅR:
BIS: MtKittery Jackman (13MC A)

Ejer:S&KChristiansen
BOX: Katland's Alexandria (13NF Bw)

Ejer: E. Bargholz
BIS KAST.: Løvehulen's Prysille (13 MC A)

Ejer: Georg Jagd Jeppesen
BOX KAST.: Sofie's Nuser Bamse Jr. (13c SP)

Ejer: C. Riis Nielsen
UNGDYR: Namia's Ingolf (13 MC A)

Ejer: Connie Rosenquist
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KILLING:

Vtr]TERAN:

KULD:

AVL:

OPDR,IET:

KORTHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOXKAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

PENSIONIST:

KULD:

Kristjana Viti Bergansius (13NF B)
Ejer: Judith Zuurveld
Felia Von Feropival (13SO k)
Ejer: Martina Paschke.
Harvey's Maine Coon-kuld
Ejer: Bruno Østergaard
Maineline's Addison
Ejer: Trine Engermann
Mega
Ejer: Hanne Engermann

Scarlett o'Hara von Kjeldgaard (228)
Ejer: Birgit Kjeldgaard
Fnugge-Fashions SilverWlashim (1 8E btch)
Ejer: Franz Sigl.
Djingiz Hesseldal (16a)
Ejer: K. Kaae & D. Salamander
Yoldia's Alice (16)
Ejer: Anette Andersen
Egalia's Blue Dazzling Diamond (16a)
Ejer: Tina Larsen
Dudu af Fredenslund (23a)
Ejer: Lis Rhymer Friis
Yoldia's Alice (16)
Ejer: Anette Andersen
Kalewa af Pegu Yoma (27)
Ejer: Stema Gilbe
Tzaren's Russian Blue Kuld
Ejer: Leila Koch

srAM/oKH:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

: ..... ::i

'::::: .,:r: Jiii jti[
ji::i !-ti : l::::

..;:'. ::: :;!.: ::lii:: ,r::
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Klingeskov's Tanos (24)
Ejer: Annelise & Erik Nissen.
Angelica's white Queen (35)

Ejer: Jørgen Lund
Dan-Thai's Hercule Poirot (24)

Ejer:A&CFrydenlund
Travveller's Funny Face (24b)

Ejer: Jeanette Larsen.
Bellamis' Vanessa (32a)
Ejer: Chr. & Andre Cilleborg
Misriya's Napoleon (32 SP)

Ejer: Susanne Klarskov

HUSKAT:
BEDSTE HUSKAT: Han: Jack

Ejer: Pia Jensen
BEDSTE HUSKAT: Hun: Trisse

Ejer: Karin Sørensen

MISS VISSENBJERG, LØRDAG:
Kimmerslev's Mr Mclaren (13Mc A)
Ejer: Mona Mortensen

MISS VISSENBJERG, SØNDAG:
Dunvald's British Shorthair, kuld
Ejer: Erik & Yvonne Larsen



Ghampiongalleriet
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: ir og titel offentliggjort i bladet,
, :.. du udfylde kuponen og ved-
:_:!e €t foto af katten.

r:;ge dele lægges i en kuvert og sen-

-:, ti1: Hvæssebrættet
Redaktionen
Rådhusgade 52
8700 Odder

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

Champion Angelina Larenco
Født: 21.-5.-1990
Farve: Pener, bla/hvid, 12a bl
Opd.: kene Schmøkel

Irene Schmøkel

STED - DATO R.ESULTAT

Glostrup,4. nov.
Esbierg, 24.-25. nov.'90.......
Bagsværd, 3. febr. '91...........
Kolding, 16. marts'91 ..........
Skive, 6.-7. april'91 .............
Fredericia, 1 l.-12. maj'91....
Vissenbjerg, 20.-21. april '91

, BIO-ungd., Nom.

, BIO-ugd., Nom.

CAC, BIO, Champion

EX. 1

EX. 1,

EX. I
EX. 1

CAC
CAC

Bedste huskat Sir Robin
Født: 22.-6.-1990
Farve: Huskat, tab.tig. m. hvidt
Opd.: H. C. Møller
Ejer: Tanja Nissen & Henrik Harsen

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg, 2.1.-25. nov.'90.......
Kolding, 16. mans'91 ..........
Skive, 6.-7. april '91 .............

Bedste hukat hm
Bedste hukat total
Bedste huskat total

.' hampion Annabel Song-Mio
rt: 24.-10.-1989

'.r'e: Hellig Birma, l3c BP
-l : Charlotte Holm

: :i: Kirsten Madsen

STED. DATO RESULTAT

Kupon til Championgalleriet
Kattens titel:

Kattens navn:

Født, den:

Racg farve og opdr. nr.:

STED - DATO OPNÅET RESULTAT

,::minde, 1.-2. sept. '90 ...

: : :r9,21.-25. nov.'90.......
. -':s, 26. april'91.............

EX. I, CAC
EX, l.CAC,BIO,NOM.
CAC

: :emier Killinias Futte
,r: 11.-8.-1988
-,r: Bla/hvid, opdræt 12a-bl.
..r I Jette Valentin
:: Henry Andersen

STED - DATO

- : :se, l.-2. april'89.........
': )5.-26. nov.'89 ...........
. ::n, 31.-1. april '90.......

::_r, 25. nov. 'm.............
.:umter, 24. febr.'91 .....

RESULTAT

EX. I
EX. l,CAP
EX. I,CAP
EX. l, CAB Premier
EX. I, CAPIB, BIO.K,
NOMBIS

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side. 27
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Int. Ch. Maydan-Shah's
MelIow-YelIow
Født: 22.-3.-1990
Farve: Perser,.5 creme
Opd.: IailaBjemrm
Ejer: Bodil og Mogens Schou

STED. DATO

Bagsværd, 3. febr. '91...........
Neumitster,24. febr. '91 .....
Herlev, 3- marts'91
Kolding, 16. mans'91 ..........
Eindhoven, l. april'91 .........
Skive,7. april'91..

RESULTAT

CAC, BIO, NOM.
CAC
CAC, Champion
CACIB, BIO, NOM.
CACIB, BIO
CACIB, Int. Champion

Europa Ch. Mifrsto
m. av. Fagervoll
Fød,t: 9.-3.-1984
Farve: Perser, l2a. bl.,blå/hvid
Opd.: Mette Drolsum
Ejer: Bodil og Mogens Schou

STED. DATO

Randers, 31. mans '90..........
Odense, 21. april'90.............
Neumitster, 24. febr.'9 1 .....
Kolding, 16. mans'91 ..........
Eindhoven, l. april'91 .........
Skive, 7. april 91.
Aarhus, 26. april'91 .............
Fredericia, 12. maj '91..........
Vissenbjerg, 2 l. juli '9 I ........

RESULTAT

CACE,
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE, BIO, NOM.
CACE
CACE
CACE, Europa Cham.

I

Int. Prem. Mis Dittmers Oline
Født: 29.-3.-1989
Farve: Colourpoint, brunmasket l3b SP

Opd.: Nanna Bødker
Ejer: Christina S. Petersen

STED - DATO RDSULTAT

Skive, 7. april'91..................
Hamm, 7. juli'91..................
Vssenbjerg, 2 l. juli '9 I ........

CAPIB
CAPIB
CAPIB, NOM,
Int. Premier

Ch. Tagkatten's Bastian
Født:
Farve: Sort/hvid
Opd.: Grethe lauridsen
Ejer: Ely Leegaard

STED. DATO

Heming, 2 1. marts'87........
Nr. Sundby, 25. april'87.....
Frederilshavn, 5. dec.'87...

Kerteminde, l.-2. sept.'90 ...

Kolding, 17. mafis'91 ..........
Skive, 6. april '91.

RESULTAT

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC, Champion

Ch. Bersennas Don Coleone
Født: 3.-8.-1989
Farve: Maine-coon, rød shaded cameo,

13mcB
Opd.: Anne Iversen
Ejer: Lone Sørensen

STED. DATO RESULTAT

Int. Ch. Galapagos'Fat Freddie
Fødr 9.-4.-1990
Farve: Lilla Perser, I c
Opd.: Gitte Bundgaard
Ejer: Kirsten Pedersen/ John Andersen

STED. DATO RESULTAT

Neumiimter,24. febr. '91 .....
Kolding, 16. marts'91 ..........
Skive, 9. april '9 1..
Aarhus,26. april 9l .............
Fredericia, I 1.- 12. maj'91....
Wuppedal, 22.-23. juni '91...

CAC
CAC
CAC, Champ, Nombis
CACIB, NOMBIS
CACIB
CACIB, Int. Champion

Champion Bamsebo's Emil
Født: 30.-10.-1989
Farve: Maincoon, 13 MC AW
Opd.: Lis Gregersen
Ejer: Vita Voss og Erik Torndahl

STED - DATO RESULTAT

Kerteminde, l.-2. sept.'90...
Kolding, 17. mads'91 ..........
Fredericia, I l.- 12. maj'9 1....
Vissenbjerg, 20.-2 1. juli'91..

CAC
CAC
CAC, Champion
CACIB, BIO

Ch. Vossevangens
»Blå-Frederik<<
Født:
Farve: Blffivid
Opd.: Ely Leegaard
Ejer: Ely Leegaard

STED. DATO

Oderse, 22. april'90.............
Esbjerg, 24. nov.'90.............
Randers, 3 l. mads'90..........

CAC
CAC
CAC

RESULTAT

Int. Ch. Lærke af Hajeka
Født: 30,-10.-1988
Farve: British Shorthair, blå 16
Opd.: Karen Jeppesen
Ejer: Elna Sørensen

STED. DATO RESULTAT

Neumtinster,23. febr. '91 .....

Skive, 6.-7. april'91 .............
Fredericia, I l.-12. mj'91....

CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion
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Int. Ch. Juanitha af Clipper
Født: 1.-5.-1989 (Tortie-Msk.)
Farve: Perser-CP, l3b STP
Opd.: Karen-Marie Julrl Petersen
Ejer: Gitte-Merete Juhl Petersen

STED. DATO RESULTAT

: rrrr. 30. sept. '90.
.. ,ldirg, 16. marts '91 .........-

-' Dmlq 28. april'91..........

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

h. Tabitha af Reseda
it; 18.-4.-1989
r e: Perser colourpoint FDLO 54900
l.: Erik Jørgensen
:i Erik Jørgensen

STED. DATO RESULTAT

:Ig, 16. marts'91 ..........
: 6.-7. april'91 .............

::ricia, 1 l.-12. maj'91....

CAC
CAC, BIO
CAC

r, Ch. Titirangi's Black Esa
6.-7.-1989

- - Cornish Rex, sort 33
Elena Neumann- Elena Neumann

STED. DATO RESULTAT

: -?. april '91 .............
:':ug, 28. april'91 ....
:la, 11.-12. maj'91 .

CACIB, BIO
CACIB

Premier Byvangen's Nicolaj
Født: 25..-9.-1989
Farve: Foreign White 35
Opd.: Vita & Arne Nielsen
Ejer: Tanja Nissen & Henrik Hansen

STED. DATO RESUI,TAT

Skive, 6.-7. april'91 ............
fuhu, zo. april '91 ..............
Mssenbjerg, 20.-21. juli '91.

Cap, Nom. Bis. Kastrat
Cap, Nom.
Cap, Premier

Int. Ch. Afrodite af Copeland
Født: 2.-7.-1986
Farve: Perser Colourpoint, FDLO 44198
Opd.: Birgitte Høj Pedersen
Ejer: Erik Jørgersen

STED - DATO RESULTAT

Vejle, 2.-3. sept.'89..............
Aars, 25.-26. nov.'89 ...........
Kerteminde, l.-2. sept.'90...
Kolding, 16. marts 91..........
Skive, 6.-7. april'91 .............
Luxemborg, 27.-28. april 9 1

CAC
CAC
CAC, BIO, Champion
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Charnpion

Europa
s Tabby Boy

Født: 6.-3.-1989
Farve: Balines. Blåtab.mas., I3BATbBP
Opd.: Jutta Senkbeil, Tyskland
Ejer: Micheyl og Peter Vinther

STED. DATO RESUI]TAT

DDR, Wemigerode, 29.-9.-' X)
Sorø, 30. sept. '89.
SE låthi, 6. okt.'90.............
Esbjerg, 24. nov.'90.............
D, Liineburg, 1. dec. '90.......
Bagsværd, 3. febr. '91...........
NL, Zwolle, 17. febr. '91 ......
D, Neumtinsær, 23. febr.'91.
Herlev, 2. marts'91...............

CACE
CACE, NOMBIS
CACE
CACE, NOMBIS
CACE, Europa Champ.

CACE,
CACE
CACE,
CACE,

NOMBIS

Best of Bali.
NOMBIS

Ch. DK Micheyl's Bon'
Petit'Balinese
Født: 8.-6.-1990
Farve: Balin. Sealtabbypoint I3BAIbSP
Opd.: Micheyl og Peter Vinther
Ejer: Peter og Martin Vinther

STED. DATO RESULTAT

Aarhus, 26. april '91 .............
Luemborg, 27.-28. april 9 1

Fredericia, I l.-12. maj'9 1....

CAC
CAC
CAC, Champion

Eur: Ch. Titirangi's Domino
Født: 28.-10.-1987
Farve: Cornish Rex, sort 33
Opd.: Elena Neumann
Ejer: Elena Neumann

STED - DATO RESULTAT

Esbjerg, 24.-25.r90..............
Kerteminde, l.-2. sept. '90...
Htizen, 23. sept.'90.............
Eindhoven, l. april'91 .........
Skive, 6.-7. april'9 I .............
Luxemboug, 6.-7. april '91..
Fredericia, I l.-12. mj'91....
Hm,7. juli'91.
Visenbjerg, 20.-21. juli'9 I ...

CACE
CACE. BIO
CACE,
CACE,
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE, BIO, Eur. Cha.

BIO
BIO

Gr.Int. Ch. Hovsaaf Langbakken
Født: 15.-11.-1987
Farve: Siam, sealpoint, 24
Opd., Unni Langbach
Ejer: Unni Langbach

STED - DATO RESULTAT

Aars, 25.-26. nov.'89 ...........
Aabemå, 10. dæ.'89............
Otlcre, 22. april'90.............
Jyllinge, 12. aug.'90.............
Hagucmu, 9. sept. '90...-......
Inmbruck, 9.-10. marts'9 1...

CAGPIB, NOM.
CAGPIB, BIO, NOM.
CACPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB, Cr. ht. Pr.

CACIB, Int. Champion
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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
farvestoffer eller konserverings-
midler.

lngredienser:

Kyllingebiprodukter, malsmel,
hvedemel, animalsk fedt,
majsglutenmel,
kødmel,fiskemel, tørrede kogte
kyllinger, lørrede hele æ9,
tørret 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.v,

Flegmade 11 B' DK-7100 Vejle
Telefon 75 82 B0 44

§e fR.l

Gr.Int. Ch. Blue Felicity's Felir
Født: 9.-11.-1988
Farve: Siameser, crememasket32 c
Opd.: Anne Henriksen
Ejer: Chr. & Andre Cilleborg

STED - DATO RtrSULTAT

Glostrup, 4. nov.'m ...........
Esbjerg, 24.-25. nov.'90....:
Eindhoven, L april'90 .......
Skive, 6.-7. april'91 ...........
Bochum, 21. april'91 .........
Hamm, 7. april'91..............

CAGCIR BIO
CAGCIP
CAGCIB BOX
CAGCIP
CAGCIP
CAGCIB Cr. Int. Ch:

Champion Lola Para NIi 'I
Født: 17.-7.-1986 I

fftT: ffi"j$§#oin'l' 

bråmsk' "7
STED - DATO RESULTAT

Svendborg, 13.- 14. maj .......
Skive, 7. april'91.
Fredericia, 1 l.- 12. maj'9 1...

CAC
EX. I, CAC
EX. 1, CAC, Champ::r

Gr.Int. Ch. Titirangi's Camea
Fødr 30.-9.-1987
Farve: Cornish Rex, sort 33
Opd.: Elena Neumarur
Ejer: Elena Neumann

STED. DATO RESULTAT

Kerteminde, l.-2. sept.'91 ...

Esbjerg, 24.-25. nov. 91.......
Eindhoven, L april'91 .........
Skive, 6.-7. april'91 .............
Fredericia, I l.- 12. mj'91....
Hamm, 7. juli '91..

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, Gr. Int. Cha.

Int. Pr. Gipsypride's Moon-light
Født: 31.-8.-1987
Farve: Perser sort/hvid l2a
Opd.: Heidi Burmester
Ejer: Dorthe Svindborg

STED. DATO RESULTAT

Aars, 25.-26. nov.'89 ...........
Aarhus, 6. jan. '90
Randers, 3 1.-1. april '90 .......
Beverwijk (NL), 13. maj '90
Kedeminde, 2. sept. 90........
Esbjerg, 25. nov.'90.............

CAP, NOM.
CAP, NOM,
CAP, NOM, Premier
CAPIB, NOM, BIS
CAPIB, NOM.
CAPIB, Int. Premier

Ch. The only one af Pacilak
Fødr 29.-3.-1990
Farve: Perser, creme 5
Opd.: U. Hansen
Ejer: IngridTiainen

STED. DATO RESULTAT

Koldhg, 16. marts'91 ..........
Skive, 6.-7. april'91 .......... ..

Aarhrs, 26. april '91 .............

CAC
CAC, BIO
CAC, Champion

Gr. Int. Ch. Titial d. af Stapris
Født: 28.-10.-1987
Farve: Colourp. 13b stp, brun tortie msk.
Opd.: Karen Villadsen
Ejer: Jytte Georgsen Christensen

STED. DATO RESUI]TAT

Luxembourg, 5. april '90......
Glostrup, 4. nov. '90 .............
Esbjerg, 24.-25. nov. '90.......
Eindhoven, L april'91 .........
Skive, 6.-7. april'91 .............

CACCIB
CAGCIB, BIO
CAGCIB, BIO
CAGCIB
CAGCIB, BIO, NOM,
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U DSTI ttl N G SR ES U TTATER

UDLAND:

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

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

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

Sted/dato: Inrsbruck - 9.-10- marts 1991

Kattens navn: Gr. Int. Ch. Izmir af Langbakken, 29c

Resultat: CACE, NOM.

Ejer: Unni Langbach

Sted/dato: Prag - L7. marts 1991

Kattens navn: Gr. Int. Ch. Izmir af Langbak,ken,Z9c

Resultat: CACE

Ejer: Unni Langbach

Sted/dato: Strassbourg - 6.-7. apnl L99L

Kattens navn: Gr. Int. Ch. Izmir af langbakken, 29c

Resultat: CACE, BIO, NOM, BIS, BOB 4

Ejer: Unni [-ansbach

Sted/dato: Hagvenau - 9. september 1990

Kattens navn: Int. Premier Hovsa af Langbakken, 24

Resultat: CAGPIB

Ejer: Unni langbach

Sted/dato: kmsbruck - 9.-10. marts 1991

Kattens navn: Int. Premier Hovsa af Langba?,ken,24

RESUItAt: CAGPIB, GR.INT. PREMIER

Ejer: Unni Langbach

Sted/dato: Prug - 17. marts 1991

Kattens navn: Gr. Int. Premier Hovsa af l-angbaken,Z4

Resultat: CAPE, NOMBIS

Ejer: Unni Langbach

Sted/dato: Strassbourg - 6.-7. april L99L

Kattens navn: Gr. Int. Premier Hovsa af Langbakken, 24

Resultat: CAPE, NOM, BIS, BOB 1

Ejer: Unni langbach

Sted/dato Hagvenau - 9. september 1990

Kattens navn: Int. Champion Izmir af langbakken, 29c

Resultat: CAGCIB, GR. INT. CH, NOM BIS

Ejer: Unni Langbach

U DSTITTINGSRESUTTATER UDIAND:

Sted/dato

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:
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Sted/dato G'Dansk, Polen - 28. april 1991

Kattens navn: Lovely Lollipop af Clipper

Resultat: EX. 1, CAC, Champion

Ejer Karen-Marie Juhl Petersen

Sted/dato Hamm - 7. juli 1991

Kattens navn: Int. Ch. Choco's Inri af Clipper

CAGCIB

Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

Sted/dato: G'Dansk, Polen - 28. april 1991

Kattens navn: Int. Ch. Choco's Inri af Clipper

Resultat: EX. 1, CAGCIB

Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

Sted/dato: Wiippertal - 22.-23.juni 1991

Kattens navn Annabel Song Hio

Resultat: CACIB

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: G'Danslg Polen - 28. april L99L

Kattens navn Gr. Int. Ch. Veronica af Clipper

Resultat: EX. 1, CACE, NOMBIS

Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

Sted/dato: Hamm - 7. juli 1991

Kattens navn: Premier Mis Dittmers Oline

Resultat: CAPIB

Ejer: Christina S. Petersen

Sted/dato: G'Dansk, Polen - 28. april 1991

Kattens navn Ch. Juanitha af Clipper

Resultat: CACIB, BIO, Int. Champion

Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

Sted/dato: Luxembourg - 28. april 1991

Kattens navn: Christlund's Emil

Resultat CAGPIB, BIO, BEST IN SHOW

Ejer: Dorte Liljengreen

Sted/dato: Hamm - 7. juli 1991

Kattens navn Gr. Int. Ch. Veronica af Clipper

Resultat: CACE, NOMBIS

Ejer: Karen-Marie Juhl Petersen

Sted/dato Neumiinster - 24. februar L99l

Kattens navn: Premier Killinias Futte

Resultat: CAPIB, EX. 1, BIO, NOMBIS

Ejer Henry Andersen

.ETIELAMPUS
.blå-blåcreme.

rØd.
ttr

i farverne

Ti lst
Dyrepension
86 24 1511
Pension . Pelspleje . Klipning
Spec. løbegårde
også for katte!

- Hanne Haibert
- Lindevej 3

- l(-37l0 Næstved - Danmark

- Te1 a3721641

Dyrlægetilsyn!

AGERøVEJ 21
(Dyrehospitalet v/ Bilka iÅrhus)

Resultat:



KLUBINFO

Adresserludl, kluhber

Tyskland luxemburg San Marino
-l. DEKZV.eV., Humboltstr. 9,

D-6200 Wiesbaden.
Tlf. 061 l/300016 el. fax 06ll/309403
Postgirokonto:
Frankfurt/M ain 5 6212 / 607 .

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

Holland
MUNDIKAI TOC:
Gerda Tjeerdsma,
Kerkstraat 12,
NL9649 Gr. Muutendam,
giro2358697
Pris pr. kat 50,- gylden.

FELIKAT
Inchr. Tenttoonstellingen
Postbus 272
NL2280 l7G - Rijswijk.
Pris pr. kat 47,50 gylden.

Belgien I
Cat Club de Belgique
Mr. Rossi
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles, Belgique
Tlf. 009 322s tL2s 77
Pris pr. kat 1.000 bfr.

Frankrig

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

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

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

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

Italien
Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi dAcaja 20
I-IOI38 TORINO TO
Ttf.,l-7495627.
Pris pr. kat 25.000 lire

Jugoslauien

Portugal

Federazione Sammarinese Feline
FeSa.Fe Strade di Monte Olivo 40
RSM47O3I DOMAGNANO,
Tlf. 549-900046.

*.I Spanien

Ungarn

Østrig

Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, l0 C.
28011 Madrid - Tlf. 349 14 6479 76.

Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
Orszagos Egyesylete
MMOE Postbox 68.
H-1725 BUDAPEST.
Tlf.526-371.
Pris pr. kat $30,- eller 55 DM.

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

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

Zv eza F elinolo sk ih Drusev S lovenij e
Kraigherjeva 7, YU-63000 Celje
Tlf. 3863-355 s0/ 3494s.
Pris pr. kat 50 DM.

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

KKO Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien, tlf. 0222-3570493.
Pris pr. kat 390,- os.

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

33

Clube Portugues de Felinicultura
C. Hartmann Fernandez
R. Joaquin Ereira ll95
P-2750 Cascais
Tlf. 0l-2843903.
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Katteudstilling
3111 -'91 i

AMSTERDAM
(Felikat)
Så er det igen mulighed for at komme på katteudstilling i Holland, er du/l
interesseret så udfyld nedenstående kupon.

Afrejse lørdag All.'91 :
Aalborg Banegård ....,....k!. 17.30
Randers Banegård ........k|. 1 8.45
Aarhus (Viby Torv) ........k|. 19.30
Horsens ........k1. 20.15

dig.
Betaling skal følge tilmelding
gerne fremdateret til 1 .-11 .-1

Vejle Ban rd
Fredericia ård
Kolding Banegård

k|.20.45
kl. 21 .15
k\.21.45

VIGTIG: Alle transportkasser bliver anbragt bagest i bussen og må ikke
flyttes under kørslen.

Såfremt der er åben i grænsekiosken, vil der blive mulighed for at handle.
Der er stor forhåndsinteresse for turen, hurtig tilmelding er derfor nødven-

, check udstedes til S.E.S. Busrejser, Åbybro,
991.

Hola Katte- og hundeartikler
v/ErikH.Larsen

Kornelparken 1 46, Grindsted
9310 Vodskov . Tlf. 98 28 63 41

Bustur kr.

485.-

Klip her! HUSK TILMELDING ER BINDENDE! Klip her!

Tilmelding - Amsterdam
Navn pers. a 485 kr.

Adr.: ryger / ikke ryger

Påstigning: antal transportkasser:

Der er førsl reserveret plads, når tilmelding og betaling er modtaget!

Næste bustur: Verdensudstillingen Luxemburg'92
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SBPTEMBER:
0/08 Aosta I

Aalborg DK (Jyrak)
Sarreguemines F

Kristiansund N
Jyvås§la SF

Noork6ping S

L4l Helsingborg S

14115 Oslo N
Kecskemet H
Siracusa I

L5l Ostrava CS

Rijswijk NL
21122 Passat D

Kaiseraugst CH
Kuopio SF

Bled YU
Cremona I
Ikke fastlagt F

Olsfors (Borås) S

221 Græsted,Ilillerød DK
(Racekatten)

28129 Lyon F

Ikke fastlagt USSR

Ravenna I
Hodonin CS

Porsgrunry'Skien N
291 Sneek NL

OKTOBER:
04l06
0s/06

t2l13

Portimao

Yicenza

Karlstad

Porvoo
Ikke fastlagt
Rennes

Ikke fastlagt
Stavanger

Tulln (nationale)

Milano
Lille
Liberec
Maarlem (langhår)

Ikke fastlagt

FranKurt am Main
Ikke fastlagt

Drammen

P

I
S

SF

A
F

F

N
A
I
F

CS

NL
A
D

A
N

Udstitlingskalender:

261

26127

271

Vercelli I
Zwich fiubilæum) CH
Paris F
Aarhus DK (Perseren)

Barcelona E

Stockholm S

Marseille F

Orebro S

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

Ikke fastlagt GB

Rotterdam NL

NOVEMBER:
OU Fuengirola E

02103 Bologna I
Tønsberg N
Toulouse F
Skellefteå S

O3l Fuengirola E

Amsterdam (Bustur) NL
091 Nantes F

09/10 Stockholm S

Glostrup DK (Darak)
Zwickau D
Bassecourt CH
Torino I
Helsinki SF

Lisboa P

LU Nantes F

16l Ikke fastlagt GB
16/17 Ikke fastlagt F

Roma I
Lodz PL
Bergen N
Ikke fastlagt S

Cel je YU
l7l Chapelle Herlaimont B

23124 Most CS

Monza I
Turku SF

Amsterdam NL
Montlucon F

30/01 Koldinc DK (Jyrak)
Firenze I
Trondheim N
Schårding A

t3l
t3lt4
19120

ooooooooa

Nice
Ikke fastlagt
Zofingen

DECEMBER:
0u
06l
071

07/08

t4lts

tsl
28129

USSR

L
E

E

A
F

D
I

S

GB

NL
E

N
H
S

NL
S

F

CH

08/

Ettelbriick
Madrid
Madrid
Graz
Dyon

Stuttgart
Pesaro

Ikke fastlagt
Ikke fastlagt

Appingedam
Madrid
Oslo
Budapest

Gdteborg

Almere
Stockholm

ooooooooo
BEM,tsRK:
Der kan ske ændringer i
ovennævnte udstillingska-
lender (især de tyske og
hollandske udstillinger).
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Kattens navn

RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINGBLANKET T!L
UDSTILLING I:

den 19

KATALOG NR

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Aben (over 10 måneder)
Kastrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)
Novice (over 5 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 å0
Pensionist (over 10 år)
Kuldklasse (3-4 måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker informationstolder
til nye udstillere

Race

Fødl Han: Hun

Stambogsnummer

Opdrætsnr. Farve

Far Opdr. nr.

Mor Opdr. nr.

Opdrætter:

Telefon

Adresse Klub:

Postnr By:

Antal tidl.
certif ikater

Dato

cAc
CAP

CACIB
CAPIB

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

Sted Dommer:
(Resten kan løres på bagsiden)

Ønskes i bur med: r. nr.:

Opdr. nr.:

Undertegned6 erklærer hermod at have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erkleerer samtidig på tro og love, at katt€n ved tilstedeværelsen på udslil-
lingen ikke ov6rtræder de til enhvor tid gældende FELIS DANICA karantænebeslemmelser vedrør€ndo katle, der or eller har værel inficerel al eller udsat lor
smitsomme sygdomme.

den 19

UDFYLDES AF TItMEtDEREt'I! UDTYTDES AT NWEUEREII!

(ogonh€Bndig undorskritl)

Det bekræftes herved, at

UDIYTDES AF TITMETDEREIII

(katlens navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udlytdes mad navn og adrasse

Denne seddel gælder som kvltterlng lot tilmeldelse til udstillingen, når den er lorsynet med
klubbens slempel og er returneret tll udstilleren.

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

den 19
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Ejer:



lnvitæ

STEy,/AFID-SETr
weekenden 26.:i

JYRAK inviterer hermed til deltagelse i et 2 dages seminar

for aile interesserede, der geme vil lære noget om det »at gå

steward«. Enten der er tale om nye, der endnu ikke har prøvet,

eller nogen, der har været i ilden, men føler, at de mangler vej-
ledning i hvad og hvordan man gør.

I forbindelse med seminaret vil hele teknikken omkring af-
vikling af en intemational udstilling blive gennemgået. Lige
fra afhentning af kattene i udstillingsburene op til dommer-
nes bedømmelser indenfor de enkelte klasser over tildeling af
BIO og nomineringer til den store finale med kåring af »Best-

in-show« kattene.
Derudover vil der blive rig lejlighed til praktiske øvelser

omkring håndtering af de forskellige katteracer i disse situa-
tioner, så man får lært håndværket bedst muligt. Dels til egen

tilfredshed, men i høj grad også af hensyn til udstillere, dom-
mere og publikum.

Det panel, der skal forestå seminaret, vil være alsidigt sam-
mensat af erfarne stewarder, udstillingsledere og dommere.

Kattene til de praktiske øvelser stilles til rådighed af ud-
stillerne
CHOK.

på hobbyudstillingen arrangeret af 13 MC og

-1E

/,/,//t'|',.a!/i:,'1,4
l////14)tt:':i//////'
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on til
INAFI T ODDER

E 27. oktober 1991

Det vil være gratis at deltage i det-
te seminar. Men der skal naturlig-
vis betales udstillingsbegyr for evt.
udstillede katte, som du selv måtte
ønske at udstille.

Klubben vil søge at arrangere
ovematningsmulighed for de del-
tagende steward-aspiranter. Nær-
mere oplysning kan fås ved hen-
vendelse til Finn Laursen.

Reserv6r weekenden allerede
nu, og indsend din tilmelding som
forventes at være bindende.

Det bliver ikke nogen kedelig
weekend - det lover vi!

Vel mødt til vort stewardsemi-
nar! ! !

Tilmeldingskupon
Tilrnelding til stewardseminaret d. 26. og27 . oktober'91

Navn:

Adresse:

Postrr. og by:

Telefon:

Har du brug for ovematningsmulighed? fl Ja tr Nej
Sæt kryds!

Er du ked af at klippe i bLadet, er du veLkommen tiL tt fotokopiere htponen!
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lnvitation til

HOBBYUDSTTLLING
i Odder 26. og 27, oktober

Ilermed inviterer specialklubberne LICIIOK og 13 I,1C deres
medlemmer tif at deltage i en fælIes hobbyudstilling, der
vit foregå i Central-hotell-ets store sal i Odder.
UdØvere af kattesporten får efterhånden mere og mere Øjnene
op for værdien af, at der afholdes hobbyudstitlinger. På
disse udstillinger har vi meget mere tid ti1 hinanden end
på de store international-e udstillinger, specielt siden
disse efterhånden for de enkefte racer bliver afvlklet på
6n enkelt dag.
Vigtigt er det også, at vi på disse udstillinger har tid tiI
at pleje det interesserede publikum, der trods alt er grund-
laget for, at vore klubber stadig kan udbygge medlemskredsen.
I'or LICiIOK's vedkommende er det 4. gang vi arrangerer en
hobbyudstilling, så vore medfenuner ved, hvor hyggeligt vi
har det sanimen, dels på selve udstitlingen dels i fælfes-
skabet IØrdag aften.
13 MC-klubben har fØr haft medlemmer med på l,ichok-udstifling.
Det var et velkomment indslag oq er baggrunden for, at de to
specialklubber nu har formaliseret samarbejdet og i fællesskab
står for denne udstilling.
Udover sædvanlige udstillingsaktiviteter med demonstration af
pelspleje m.v. sker der på denne udstilling det sær1ige, at
JYRAK samme sted afvikler et steward-seminar, som I kan læse
om på næste side.
Det medfØrer, at de uofficielle bedØmmelser og præsentation
af de udstillede katte vil komme til- at ligne et'Best-in-
show' .

Prisen for
for 3 katte

deltage er
dobbe 1 tbur ,

at
i og med vore sponsorers forventede,

kr. 50,- pr. kat eller kr. 100,-

vanlige gavmildhed får I rigeligt med gaver for pengene.
Detaljer om fællesspisning, overnatn-ingsmuligheder etc. er
ikke helt på plads endnui men tilmeldingsformularer og sup-
plerende oplysninger kan fås på neder-rstående adresser.
Gi'r det d i g Iyst til at være med?

Vi glaeder os j- hvert fald til at se netop d i S og dine
katte I

Koordinator

til:Henvendelse kan rettes
for 13 MC medlemmer:
Udstilllngssekretær
Be t-ina Ilansen
Vecl SØen 51
1190 tsiIlund
lif .: 15 33 23 90

for Lf CHOK n,edlemmer:
Udstillingssekretær
Vivian E1ling Nielsen
Glistrupvej 17
6800 Varde
TIf.: i5 22 45 95

I
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JYDSI( RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

30, nov. r 1 dec. 1991
Lørdag dømmes Siam/OKH, semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes langhår.

BEMlERK:
Katte må gerne være på udstillingen begge dage - dette skal bemærkes sasrskitt på titmeldingen

Åbent for udstillere:
Lørdag .

Søndag
Dyrlægekontrol lørdag .

Dyrlægekontrol søndag

Åbent for publikum
Lørdag
Søndag

. . kl. 10,00 - 19,00
kl. 10,00 - 18,00

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

kl. 07,00 - 18,00
. kl. 07,00 - 19,00
. kl. 07,00 - 09,00
. kl. 07,o0 - 09,oo11 ,,

BEMIERK: SIAM/OKH ER FLYTTET TIL LøRDAG!!!

4I
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KOLDING 30. nov. dec, 1991

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

Dorte Kaae
EsbiergParken 5
9220 Aalborg øst
TIf. og fax 98 15 93 18

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
tirsdag, den 5. november 1991

Hu sk f rankeret svarkuvert!

I
(lncl. 1 katalog pr. udstiller).

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

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

Ovenstående udstillingsgebyr skal indbetales til JY-

RAK's postgirokonto 5 06 85 09 til
Elena Neumann,
Fyrparken 364, 6710 Esbierg V

samtidig med tilmeldingen.

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERL!STE:

Foreløbig dommerliste:

K. Stierncreutz (SF)
E. Wieland Schilla (CH)
J. Witte Rothwax (NL)
E. Schreiber (DK)
M. Kuipers (NL)
H. Kriz (A)
l. Pedersen (DK)
B. Pedersen (DK)

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

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

under og efter udstillingen.

Vi starter fredag kl. 17.00, 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
Silkeborgvei 19, 82t64 Galten, ttf. 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 'l . sept, 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 i dyrlægekontrollen, eller såfremt dyrlægen kon-
staterer en hvilken som helst sygdom på katten, vil katten og
andre katte fra samme udstiller blive bortvist omgående.

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

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

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

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

Uel mødt i Kolding!
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Panacur = ormekur
Atled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
I i ng sstad ie r af i ndvol d sorm.
Irtled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

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

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

Fanacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

og æg af orm.

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

O let at give - opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og bivirkninger

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

O
æ
O

o
O
Ol
co

T

Hoechst
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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.
Tlf. 75 t5 22 05.

Annoncører
af avlshanner:

Husk de nye
regler for
avlshanner
efter L .-I.-92.

Se andetsteds
i bladet!

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

Mor: Malov Newstead, 12a.

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

PERSER
Int. Ch. MasterFnankv. Goldregen
Harlekin Hvid/Sort l2H a.
Far: Gr. Int. Ch. Thbas

Rainbow Warrior.
Mor: Thbas Calypso Queen.
Jette Valentin,
Langbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Trf.74 46 t9 24.

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

Yabadabado 30.
Mor: Ch. Granholls Apricot, 15

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

PERSER
Int. Ch. Calle de Monique
Hvid2 a
Far: Sebastian La Doucg 3

Mor: Bardolino's Xenia, 2a

Irene Schmøkel,
Høybergvej 45, Visby
6261 Bredebro
Ttf.74 78 3519

PERSER
Eur. Ch. Andante af
Timanfaya
Lilla 1c (l3b).
Far: Blovstrød's Igo.
Mor: Afro af Timanfaya.
Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Ttf. 98 29 69 45.

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

Jorn Ellinghaus
Østervang 8

6520 Toftlund
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AVTSTJENESTE

COTOURPOINTS
Ch. Chano de La Val
B1å Masket 13b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

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

COI{)URPOINTS
Gr. Int. Ch. Graffitf''s Felino
Lillamasket l3bLP
Far: Eur. Ch. Andante

af Timanfaye
Mor; Ch. Cassandra af Yzore.

Inge Lise I-aursen
Rådhusgade 52
8300 Odder
Tlf. 86 56 09 69

COI-]OURPOINTS
Gr. Int. Ch. Choco's INRI af Clipper
Chokolademasket l3b ChP.
Far: Opus One Choco af Clipper

(l3b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (lb).
Karen-Marie Juhl Petersen,
Sønderballev. 24, Genner Strand
6230 Rødelao
Ttt.74 69 85 51.

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

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

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

Karen Mette Have Kristensen
Roslewej 12, Jebjerg
7870 Roslev.
Trf. 97 57 45 59.

NORSK SKOVKAT
Ch. Thgkattens Bastian
Sort/hvid, l3NF Bw.
Far: Tioldhøjen's Arrild
Mor: Dovregubbens Hulda.
Ely Leegaard,
Fragtrupvej 21,
9640Farsø.
Trf. 98 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 2l
9640Farsø
Tlf. 98 63 13 60.

BURMESER
Klivager's Brown Eliot
Brun 27
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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COI.OURPOINTS
Int. Ch. Saraslro Para Mi.
Brunmasket 13bSP.
Far: Ch. \listy'Brorvn's King.
\{or: \lac Burner''s Dee

Ida Lise Jagd Jeppesen,
Ørslel' Klosten'ej 176, Hald,
7840 Højsler.
Trf. 97 53 83 68.
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PERSERE
Graffity
Perseropdræt af flere farver. Speciale: Lilla & Chokolade
Bente & Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33, 9380 Vest-
bjerg.
Tlf. 98 29 69 45.

Clipper
Lilla- og chokolade persere efter bl.a. Int. Ch. Hennesse Go-
shi af Clipper lc (lilla-cinnamon). Dejlig type, elskeligt tem-
perament. Karen-Marie Juhl Petersen, »Bakkehuset<<, Søn-
derballevej 24,Gemrcr Strand, 6230 Rødeko.
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.
Tlf. 75 13 48 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 28 00 54, ef-
ter kl. 17. Ingrid Clausen, Vestervang 13, Nr. Bork, 6893
Hemmet.

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

Af Duchess
Fuldfarvede persere lavet på amerikanske kombineret med
danske linier. Frit opvokset i hjemmet. Flere farver. Bettina
Henningsen.
Tlf. 98 25 50 50.

COLOURPOINT
Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. rød, creme, chokolade og lil-
la efter bl.a. Gr. Int. Ch. Veronica af Clipper. Killinger frit op-
voket efter sunde og velafbalancerede forældre. Egne avls-
hanner. Karen-Marie Juhl Petersen, »Bakkehuset«, Sønder-
ballevej 24, Gerurcr Strand, 6230 Rødeko.
Tlf. 74 69 85 51.

+h

Af Dragsholm
Colourpoint og perser med gen for Colourpoint i næsten alle
farver, efter amerikanske og canadiske linier. Killinger lejlig-
hedsvis til salg! NYHED: Nu også Exotic Shorthair Colour-
points. Egne avlshanner. Tina J. Nielsen, Stenhøjvej 8, 4540
Fårevejle.
TIf. 53 45 s2 23.

ZAKKO
Specialopdræt af: Lilla, Chokolade i maske + fuldfarvet.
Jævnligt blå + brun + rød + skildp.-mak. Inge Lise An-
dreasen, Sønderborg.
Ttt.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.
TIf. 86 56 09 69.

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

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

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

HELLIG BIRIVIA

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.
Tff. 75 t21120.

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



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

CORNISH REX
Titirangi
Lille opdræt af Cornish Rex, sort, smoke, blå, chokoladg
roligg harmoniske dyr. Elena Neumann, Fyrparl(en 364,
6710 Esbjerg V.
Ttf. 75 t5 26 49.

BRITISH SHORTHAIR
Miss Dittmer
Opdræt af British Shorthair, sort og b1å. Killinger lejlig-
hedsvis til salg. Nanna Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600
Silkeborg.

RUSSIAN BLUE
Hesseldal
Lille opdræt af zarens elegante blå kat med de grønne øjne
Kirsten Kaae, 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.
Tff. 86 27 10 02.

Af Sibiboon
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg. Lene Bang Søren-
sen, Lillei'ej 5, Balslev, 5592 Ejby.
Tlf. 6,142 17 58.

SIAIVI/OKH
Javr-hara's
Opdræt af siam,orientalsk korthår i forskellige farver.
Anne Lise Kaag Ingrids A]le 13, 5250 Odense SV'

Tlf. 66 12 5291.

Bellamis'
Siameser- og orientalerkillinger lejlighedsvis ti1 salg i di-
verse farver. Specielt rød, tortig ebonl' og brunmasket.
Dorte Kaag Esbjergparken 5,9220 Aalborg.
Tlf. 9E 15 93 18.

Player's
Godkendt katteri med opdræt af siamesere og orientalsk kort-
hår efter fine linier. Killinger i forskellige farver lejlighedsvis
til salg. Fortrinsvis tortie. Chr. og Andre Cilleborg, Skanse-

parken 47, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 60 38.

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

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

Husk!
- At dyrevenner ikke må være med til at fotøge 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 - af hensyn til kattens sikkerhed og deres egen
tryghed.

Meddelelse
fra kassereren!
Når der foretages indbetaling af udstil-
lingsgebyr, er det vigtigt, at man udfylder
giroindbetalingskortet med SAMME
NAVN OG ADRESSE som ved udfyldel-
se af tilmeldingsblanketten.

Det er et hestearbejde for kassereren, når
der er uoverensstemmelser, og det kan med-
føre, at man bliver afkrævet betaling ved
fremmøde til dyrlægekontrol på udstillin-
ger.

På forhånd tak!
E.N.
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Specialklubber:
Specialklubben for Russian Blue af 1990
Kirsten Kaae, Johs. Evaldsvej 103, 8230 Åtytrøi.
Tlf. 86 25 06 31.

Specialklubben for British Shorthair:
Jan Hedegård, Køben Hovedvej 51 a, 6630 Rødding.
Tlf.74 8473 09.

Silver Klubben
Ruth Brynnum, Søndervangen 60, 3460 Birkerød.
Tlt.42 81 01 75.

DAC
Margit Hærslev, Lærkevej 6, 3550 Slangerup.
Tlf.4233 32 68.

Colourpointen
Winnie Anders en, Ø ster gade 29, G anløse, 3660 Stenløse.
Tlf.42 L8 4629.

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

Europ6-Klubben
Susanne Jensen, Rebbølsvej 42, 6392 Bolderslev.
Tlt.74 64 & 48.

Bicolouren
Elsebeth Mikkelsen, Albjergparken 27 l.th.,
2660 Brøndby Strand. Tlf . 42 54 87 26.

Specialklubben for Siamopdrættere
Margit Thomsen, Skovvejen 138,4050 Skibby.
TLt.423201 45.

swo
Mogens Østerby, Klingeskov 13,5450 Otterup.
Tlf. « 82 L8 44.

SASO
Marianne Roth, Skrænten 4t,5270 Odense N.
Tlf. 66 L3 55 17.

Sokoke Klubben
Gloria Møldrup, Karsebjergvej 101, 5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 8t 43.

Russian Blue Klubben
Ann Lis Lund, Mosebakken 15, 2400 København NV.
Tlf. 31 602105.

BB-Klubben
Birgit Nehammer, Granstuevej 28, 2840 Holte.
T[f.424247 17.

13 MC Kluhben
Evald Gregersen, Brogade 73, 8850 Bjeningbro.
Tlf. 86 68 43 50.

Den Hellige Birma
Nanna Brandt, Carl Plogsvej 19C,3460 Birkerød.
Tlf.42 81 01 11.

Lichoc
Leif Henriksen, Sulsted Landevej 33, 9380 Vestderg
Tlf. 98 29 69 45.

Foreign White Klubben
Jørgen Lund, Helder A116 3, 279lDragør.
Tlf. 31 53 6631.

Sølvkatten
Ann Friis, Doktorparken, Ellidshøj, 9230 Svenstrup.
Tlf. 98 38 44 20.

Specialklubber under Felis Danica :

vedrørende
Specialklubberne (SPK) :

1. Formålsparagraf for spepialklub under FD:
Klubbens hovedformål er at arbejde for specielle racers/
farvevarianters udbredelse og standardmæssige højnel-
se.

2. Vedr. optagelse som specialklub under FD:
SPK skal fremsende sl«iftlig ansøgning, indeholdende
deres love, bestyrelsesliste samt medlemsliste. Lovene
skal godkendes af FD.

3. SPK's evt. lovændringer skal indsendes og godkendes af
FD. Evt. bestyrelsesændringer skal ligeledes indsendes
tilFD.

4. For optagelse skal en SPK klub have mindst 20 hoved-
medlemmer. Kommer en klub under dette medlemstal,
annulleres optagelsen med virkning pr.3ll12 samme år.

Dispensation kan gives for2 fu ad gangen.

5. SPK-medlemmer kan være aktive. Det vil sige, med-
lemmer af enhovedklub med adgang til allenormaleser-
viceydelser. Eller passive, kun medlem af SPK med ret
til deltagelse i hovedklubbemes aktiviteter, dog med
undtagelse af stamtavleudstedelse, deltagelse i interna-
tionale og nationale udstillinger og hovedklubbernes ge-
neralforsamlinger. Sådanne SPK-medlemmer betaler
kontingent af samme størrelse som hovedklubber. Be-
løbet indbetales til FD gennem SPK-klubben, som hvert
ar pr. 3 1. december indsender medlemsliste og afregning
til FD.

6. Hver SPK vælger 1 kontaktperson, som er anerkendt af
den relevante klub og sidder for et år. Kontaktpersoner
kan henvende sig slaiftlig direkte til FD med spørgsmål
og forslag af SPK lov-/avls-/race-/standardmæssige ka-
rakter. Disse henvendelse vil blive behandlet på først-
kommende FU-møde, og FU kantil yderligerebelysning
af sagen indkalde kontaktpersonen, hvis en afparterne
ønsker det, evt. med rådgiver til deltagelse i mødet, vedr.
den specifikke sag. I sager, der skal behandles på FIFe-
GF sender FU sagen direkte til afstemning på FD-plen-
arforsamling. Egne udgifter i forbindelse med møder af-
holdes af SPK.

7. Der vil være taleret på plenarforsamlingen (vedr. SPK-
anliggender), men ikke stemmeret.

8. De af FD udstedte love for SPK skal overholdes. Æn-
dringer til samme kan kun foretages på en plenarfor-
samling efter et forudgående møde mellem FU og SPK,
hvor et flertal af de fremmødte SPK har godkendt æn-

dringen. Dette møde skal indkaldes mindst 1 måned før
afholdelsen.

Love og reglerfor l-andsforeningen Felis Danica
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Techni-Cal : Seriøst katbefoder
til ansvarsbevidste k att eej ere .

T\" fleste oroducenter af
L)kattefoder vil gerne have
Dem til at tro, at kattefoder
blot er noget, man køber "for
sjov". Derfor er der oft,e lagt
mere vægt på iøjnefaldende
indpakning og speciel smag
end på næringsindhold og
næringsværdi.

Heldigvis er katteejere i dag
bedre informeret. De ved, at
katte lige 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)

Er det ikke seriøst? Jo, ingen
tvivl om det. Og for også at få
Techni-Cal kattefoderet til at
smage godt, er hver pille over-
trukket med et meget fint,
uimodståeligt smagsstof.

Techni-Cal Cat Food...
til dem, der tager deres kats
sundhed alvorlig!

Ring 75643844 eller
indsend kuponen, hvis De
ønsker flere oplysninger.

FrrrIIIIIrIIrl

JA, JEG \rIL GERNE
IIAVE EN SUND KAT.
Venligst send mig Deres
brochure om kattefoder.

Navn
Adresse
Postnr./ bv-

Telefon
Antal katte

kan hj
meget

æIpe.I
andet,

modsætning
almindeligt

til
katte-

foder er
Techni-Cal pro uktet
hgj, fordi det
indeholder de

I

fineste
ferkræprodukter, ]kornprodukter, 

]

vitnminer,
mineraler og kun lidt
aske - alt sammensat i
et perfekt forhold - for
at opfylde Deres kats behov

Sendes til
Klinge Dynasty,
Siriusvej 13, 8700 Horsens

FORMEL
OG

Ernæringsmæssigt fuldendt - med garanti!
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KLUB.INFO
rl

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

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

Grethe Hansen,
Fyrkilpevej 112, st.th.
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 t5 92 52

Lis Rhymer Friis,
Bøgebjery7,
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. 7s 22 45 95

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

Karen-Marie fratræder som stambogssekretær - hun skriver:
Da man åbenbart ikke kan holde sig ung og rask i evighed, og jeg ikke mere har
den tid og de kræfter, der skal til, for at ivaretage bestyrelsespostery'stambogs-
seketærposten i JYRAK - ser jeg mig nødsaget til, at fratræde som stambogs-
seketær og bestyrelsesmedlem - med virkning fra l. september 1991.

I samme forbindelse gør jeg lige opmærksom på, at al henvendelse/post, der

er mig ihænde inden ovennævnte dato, vil blive færdigbehandlet af mig. Fra og

med 1. september 1991 bedes JYRAK's medlemmer henvendes sig til Christi-
an Cilleborg. Til JYRAK's medlemmer vil jeg sige: Tak for tilliden og mangen

god kattesnak i de forløbne år' Med venlig hilsen Karen-Marie, »cLIPPER«

Nyt fra
Felis Danica! §

,l

OB,f%

=Nedenstående blev vedtaget på Felis
Danica's plenarforsamling 1 99 1 :

Kåring af avlshanner...
For at blive kåret som avlshan skal katten

,

m§
a. have attesteret, at testikleme er normalt udviklede.
b. være far til et kuld.
c. opfylde betingelserne i et af punkteme d, e eller f.
d. have en af titleme Supreme Breeder, Int. Ch. eller mere.
e. have titlen Champion. For disse gælder, at kåringen udløber ved udgangen

af det 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 udgangen af det andet år efter katten opnåede sit CAC
eller »CAC-kvalitet«.

Avlskåringsklasse
Katten bedømmes af en Int. FlFe-dommer på en int. udstilling. Katten skal ha-
ve kvaliteter således, at den ville kunne opnå et CAC, hvis den var i udstillings-
kondition. Dommeren skal specielt iagttage, at katten ikke besidder egenskaber,
den kan diskvalificeres på. Endviderc skal bid og hale iagttages. Hankatte, der
overholder dette, får prædikat »CAC-kvalitet«.

Kåringen
Hankatten kåres når:
1. Stambogsførercthar modtaget dokumentation for at punkteme a, b og c er

opfyldt.
2. Der er indbetalt 70 k. til hovedklubben.
Derefter udfærdiger stambogsføreren et kåringsbevis, hvoraf kåringens evt. ud-
løbsdato fremgår. Der kan kun annonceres med kårede hanner i klubblade,
kataloger etc. Specialklubber kan anmode om, at der kæves attest på, at kåre-
de hanner er fri for bestemte arvelige defekter, der synes at være et generelt pro-
blem 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 nomineret til Best in Show min. 1 gang for
at tælle med. En hunkat 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 do-

kumentation. Titlen Supreme Breeder påføres gratis!

General-
forsamling!
i ODENSE d. 15. FEB.',92

KL. 13.00.

Husk:
Fonlag skal være formanden i hæn-
de inden 15. dec. '91
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Ammeformidlingen har igen og igen
bevist, at detvirkelig kan lade sig gørg
at redde nødstedte killinger, hvis moder
er død, eller ikke har tilstrækkelig med
mælk, så den selv kan opforstre sine kil-
linger.

JYRAK har 2 kontaktpersoner, der
ganske gratis foretager dette formid-
lingsarbejde for medlemmerne.
I Nordjylland kan man henvende sig
til: Yvonne Larsen

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

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

Man kan selvfølgeli_e henr ende sig ril en
hvilken som helsr al disse kontakrper-
soner, da de arbejder på rr'ærs al hinan-
den.

Det er kun selr e formidlingen. der er
gratis for medlemmerne. Der er udar-
bejdet en formular omkring formidlin-
gen, hvori der bl.a, er opførr en pris på,
hvad det koster ar have kiliinger i pleje.

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

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

ILL

STAMNAVN

Registrering af stamnavn sker ved frem-
sendelse af mindst 3 forslag til stam-
bogssekretæren: Christian Cilleborg

Skanseparken 47
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 60 38

der videresender ansøgningen til
FIFe gennem Felis Danica. Det regi-
strerede stamnavn bliver opdrætte-
rens personlige ejendom og vil ikke
kunne bruges af andre end ,'ns nær-
meste familie i 20 år efter ens død.
Pns for starnnavn er l<r. 500,00 incl.
moms * porto, som betales SAMTI-
DIG med indsendelse af ansøgnin-
gen.

Dispensation ti1 fritagelse af stam-
navn kan opnåes I tilfælde af, at man
kun onsker at opdrætte et kuld før en
eventuel sterilisation. I dette tilfælde
kan atl,om kun kaldes ved er navn,

iIYE PRISER

pr. ulO- t99L:
. k. 125,-
. kr. 165,-
. k.250,-

Stamtavle mdr.
Stamtavle 3-6 mdr.
Stamtavle 6-12 mdl
Dispensationsstamtavle
til katte over 1 år

,h

§

Ammeformidling
(

,h

t"
t

U1

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

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

Giro 8 73 7'l 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.

Nyt omslag
Nyt indlæg
Stamnaur

Racekatte
Huskatte
Kuld
Avl, opdræt
Veteran, pensionist,
hvis de også dømmes i deres
respektive klasser

Gr.Int. Ch.

FIFe kokarder pr. llL-19922
Eur. Ch.
Eur. Pr.

Kopistamtavle

Udstillingsgebyr pn L I l-L992 z

k.500,-
k.300,-
l<r. 50,-
k 50,-
k 500,-

kr. 200,-
k.200,-
kI.250,-
l<r. 50,-

kr. 50,-

gratis!
. gratis!
kr. 125,-

Jyrak's killingeliste

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM...

Christian Cilleborg
Skanseparken 47
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 60 38

Int. Ch. kr. 125,-
kr, 125,-Int. Pr.

Kokardeme kan købes på udstillingeme
mod fremvisning af alle de certifikater,
der berettiger til titlen. Katte, der opnår
deres titler inden U 1 - 1 992, får deres kok-
arder efter den gamle ordning. Titler op-
nået efter llI-1992, administreres efter
de nye regler.

Vedtaget på Felis Danica's Forret-
ningsudvalgsmøde den 5/6- I 99 l.

EKSPEDITIONSBEGYR:
Med virkning fra 1. juni 1990 pålægges
et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00, samt
portotakst. UANSET FORUDBETA-
LING!
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Posttakst pr. dato:
I - 3 stamtavler
4 - 9 stamtavler

10 - 20 stamtavler
over 2l stamtavler
Opkrævningsgebyr

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

STAMTAULEKOPI
Hvis din stamtavle bortkommer, kan
du bestille en kopistamtavlg som lig-
ger hos stambogsføreren i 3 mdr. efter
anmodningen.

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

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

TITETPÅFøRINGER
Bemærk venligst Mange tror, at når en
opnået titel er meddelt og registreret hos
Felis Danica's stambogsfører, så vil
denne titel automatisk blive påført alt,
som vedrører denne kat. Dette er kun
tilfældet for afkommet, der fødes efter
den opnåede titel, og katten er farlmor.
Titler for generationer fø4 skal indsen-
des til ane-påføring mod betaling.

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

Registrering hos Felis Danica's stam-
bogsfører, af egen kats opnået titel,
iore_eår gennem stambogssekretæren
,'ed indsendelse af stamtavlg samt op-
naede certifikater. Registreringen er
_i=tis. Ønsker rnan titlen påført stam-
."'' Icn. skal skriftlig anmodning til
. ==:Ogssekretæren medsendeS.

::

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

AVLSHANNER

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

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

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

EJERSKIFTEIAN N U ItERIN G

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

GRATIS KOKARDE

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

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

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

UDSTITLING, INDTAND

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

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,

t.th.,2635Ishøj. Tlf. 4273 36 31.
Kasserer:
Lise Røgaard Rasmussen, Kaj Munksvej
1 1, 7500 Holstebro, giro I 08 72 23.
(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på ud-
stillingsgebyret).

DARAK:
Winnie Andersen, Østergade 29, Gan-
løse, 3660 Stenløse. TLt.4218 4629.
Kasserer: Ea Telander, Hesselvej 4a,

3660 Stenløse, giro 9 00 39 75.

JYRAK:
Dorte Kaae, Esbjergparken 5, 9220
Alborg Ø, tlf .98 15 93 18.
Kasserer: Elena Neumann, Fyrparken
364,6710 Esbjerg V, giro 5 06 85 09.

PERSEREN:
Mette Foldager, Stormgade 65A, 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 200,00 kr
Veteranl).... 50,00kr.
AvVOpdræt 50,00 kr.

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

BEMÆRK: Gebyr indbetales til
arrangerende klubs kasserer før
udstilling!

HVÆSSEBRÆTTET

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

kr.
kr.
kI
k
k.

4,75
8,25

14,00
19,00
14,00

stet!



Niels' Dyreartikler m.m.
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Katte ville vælge Whiskas

næringsstof{er, han har brug for

Karin Kastrup, Dragør
Vcrr"-^^-

Men mest af alt elsker

hvis han får lov til
at ligge i arm

under en dyne

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

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

Henry er 1 år og en rigtig familiekat.

Han elsker at lege med børnene - og

spinder velfornøjet, hvis de kører
ham en tur i barnevognen.

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

historier og sover bedst,

Henry deltager aktivt I hele

familiens gøremål og »snak

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

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

med Whiskasfår han alle de vigtige

Henry'?Whiskas. Og han

har en næslen umættelig
ker« ustandselig. Der er ikke noget

Henry er bange for kun hunl(atte kan

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

Whiskas. Han har brug for megen

energi når han skal {ølge med i a]t,

hvad der sker i huset.


