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Kære
medlemmer og læsere...
Jydsk Racekatte Klub er i stadig søt udvikling. Der er stor interesse for at blive
medlem af klubben, og vi oplever indtil flere daglige henvendelser om medlem-
skab. - Denne fremgang er vi naturligvis meget glade for, og takker alle interes-
serede herfor.

Også på studiekredsområdet er der sket fremgang, idet der er oprcttet? nye
studielaedse, nemlig i Kolding og på Djursland. Vi byder velkommen i denne
del af klubbens arbejde, hvor man har mulighed for lokalt at samles om vor fæl-
les interesse - kattene.

I weekenden 26. og27. oktober 1991 blev der afholdt stewardseminar. Semi-
naret blev afholdt i Odder, hvor specialklubbeme Lichok og 13 MC afholdt hob-
byudstilling, og der var 16, der benyttede lejligheden til at arbejde som steward.
- Det blev et rigtig godt arrangement, som uden tvivl kan gentages, og jeg vil her
sige tak til alle, der deltog, og på gensyn som steward.

Vor Aalborg-udstilling forløb også godt med en mængde søde killinger. Over
100 killinger deltog i udstillingen til stor fornøjelse for vore gæster. Søndag ef-
termiddag blev scenen invaderet af ikke mindre end 70 killinger - et imponeren-
de syn.

- Også her tak til alle, der deltog i en god udstilling, og særlig tak til studie-
kedsen for indsatsen, før, under og efter udstillingen.

Der har været talt en del om ny nummeropdeling, EMS-systemet. Klubberne
er nu så småt gået i gang med at anvende systemet, men der vil gå en tid, inden
det er indarbejdet såvel hos klubberne som hos medlemmerne.

- I dette nummer af Hvæssebrættet bringer vi oversigten over de nye racenulnre
samt en forklaring på anvendelsen.

Der er som bekendt ikke så længe, til det erjul. Derfor senderjeg alle ønsket
om en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Medvenlig hilsen
Finn laursen

l
Bardolino's Zizir. Ejer: Røgnhild Pouken.



Nu også killingefoder!
Techni-Cal: Seriøst kattefoder
til ansvarsbevidste katteejere.

Hos Calle finder du det,
du har brug for til DILI kat... !!!
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Jeg vil foreslå, at man igen tillader salg af killinger fra 10 ugers
alderen. Det skal selvfølgelig op på en generalforsamling.

Det er mit klare indtryk, at de nye regler er inspireret af, at
mange afde førende dyrlæger siger, at vaccinationen ikke vir-
ker på killinger, der er under 12 uger gamle, og når vi skal le-
vere killingerne vaccinerede (og med stamtavle), så er det en
hel naturlig konsekvens. Jeg har i de sidste par år selv talt me-
get for de nugældende regler.

Efter at jeg har læst »>brugsanvisningen«, der er indlagt i
pakningen med Eclipse 4 KP, er det imidlertid gået op for
mig, at påstanden om de 12 uger s§ldes, at ingen har læst vej-
ledningen ordentlig - den er måske også lidt uklar.

Under Dosage & Administration: står:
»Inject 1 dose (1 ml) subcutaneously or intramuscularly.

Vaccinate cats at 9 to 10 weeks of age and repeat in 3 to 4 we-
eks. Cats vaccinated at 12 weeks of age or older require 2 do-
ses 3 to 4 weeks apart. Two (2) doses of feline rhinotracheitis
and calici vaccine are required for a prophylactic dose. An-
nual revaccination with 1 dose is recommended«.

Efter min mening er punktummet i linie 3 af stor betydning,
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Til JYRAK! (Hvæssebrættet)
Vi skal hermed bede jer bringe nedenstående redaktionelle
stof i nærmeste fremtid, da vi mener, det er længe siden, vi
har fortalt om, hvordan det går med Sokoke-kattene.

Nyt fra Sokoke-klubben
I løbet af det sidste års tid har Sokoke-klubben fået tilført nyt
katteblod/avlsmateriale, idet Gloria Møldrup har hjemtaget
ialt 3 katte mere fra Kenya. Heldigvis har dette medført, at
Glorias katte har fået endnu 3 killinger, og de trives fint.

Desuden er David Lockwood, som er bosiddende i Kenya,
begyndt at lave opdræt i Kenya. Hans katte stammer fra ud-
kanten af Sokoke-skoven, og det betyder at de højst sandsyn-
ligt ikke er i slægt med de katte, Gloria har haft med hjem.
Disse katte skal senere tilføjes avlen i Danmark efter aftale
med Avlsrådet.

Vi har deltaget i flere udstillinger, primært i JYRAK-regi,
og mødt stor interesse fra de intemationale dommere. Vi har
nu det nødvendige antal katte i 5 generationer og er i fuld gang
med at søge international anerkendelse. Anerkendelsen finder
sandsynligvis sted på JYRAK's internationale udstilling i ef-
teråret L99Z.Detligger endnu ikke fast, hvor denne udstilling
skal aftroldes.

Derudover kan vi nævne, at der har været en stor artikel om
Sokoke-kattene i et italiensk blad, og heri sammenlignes vo-
res kattes laopsbygning med en almindelig huskats, og det er
et materiale, vi kan anvende ved udarbejdelsen af den endeli-
ge standard for Sokoke-katten.

Endvidere har vi besøgt flere af JYRAK's studiekredse og
fortalt om kattene og vist video fra besøg i Kenya. Såfremt
andre er interesserede i et sådant foredrag, tager vi geme ud
en aften og fortæller og viser de pragtfulde dyr frem.

Vedlagt er noget af det nyeste billedmateriale, bl.a. af de
nye killinger' der er født i maj I 991 ' 

Med venlig hilsen
Sokokc-klubben, u/ fmd. Gloria Møldrup,

Korsebjergvej l0 1, 549 I Blommenslyst

idet der før punktummet står hvordan killinger skal vaccine-
res, og efter punktummet hvordan voksne katte skal vaccine-
res. Altså: Læg mærke til punktummerne. De amerikanske
regler er i øvrigt så skappe, at firmaet ikke ville angive 9 uger,
hvis det ikke var holdbart.

Hvis min mening om tolkning holder, og det mener jeg, den
gør, så er vaccinationsprogrammet ingen begrundelse for, at
killingeme skal være 12tger.

I følge dyrlæge Stensborg, Brabrand ved Århus, så kan en
killing allerede fra 8 ugers alderen udmærket klare sig selv
rent udviklingsmæssigt.

Det er også værd at bemærke, at killinger, efterhånden som
de bliver ældre, får vanskeligere ved at omstille sig til deres
nye hjem, og mange købere vil gerne have dem, når de er helt
små.

Jeg ønsker ikke, at alderen sættes ned til 6 uger, men de 10

uger som føt var norrnen, det er efter min mening helt for-
svarlig som minimumsalder, så kan vi jo bare selv beholde
dem et par uger mere, hvis vi vil.

Yenlig hilsen, Hans H. Jeppese4 Abildvej 10, 8250 Egå

DEBAT r Killinger 10 ellet 12 uger
U

U



Kommentar til læserbrev
v. Hans Jeppesen
Forelagt et læserbrev fra Hans Jeppesen til »Racekatten«,
hvor jeg er citeret, vil jeg give nogle supplerende kommenta-
rer om vaccinationer og adfærd i forbindelse med salg af kil-
lirger.

Om vaccination kan det kort siges, at Hans Jeppesen harret
i, at flere af de nybagte fagbøger anbefaler vaccination af kil-
linger, når de er 10 uger gamle og igen 3 (4) uger senere. Det
gælder ikke kun for »Eclipse 4«.

Tidligere hed det L2 og 16 uger. Smittefare - specielt med
influenzavirus - og det faktum at killingernes antistoffer fra
moderen ofte forsvinder i 9-10 ugers alderen, er årsag til nye
retningslinier. Det ville være ideelt, at alle katte blev vacci-
neret 2 gange før salg. I praksis er det efter min mening for-
svarligt, at killinger solgt som, familiekatte er vaccineret 1

gang - og som katterikatte - 2 gange før de skifter hjem. Smit-
tefaren i katterier er stor - derfor forskellen.

Desværre er killinger mere eller mindre lovløse, når det dre-
jer sig om salgstidspunktet. Katteklubbeme fastsætter selv
regler for et tidligere salgstidspunkt. Salg/overlevering afhus-
katte følger i dagens Danmark enten ingen - eller frivillige reg-
ier svarende til, hvad der gælder for hvalpe (8 uger). Hvalpe
gennemlever klart adskilte og vel dokumenterede sociale pe-
noder. Periodeme er nogenlunde ens for alle hvalpe - hvilket
gør det nemmere at lovgive. Sværere er det hos kattene. Forsk-
ningen er mangelfuld og svær, bl.a. fordi periodemes længde
v'arierer fra kuld til kuld.

Fravænning hos kat defineres videnskabeligt som en peri-
ode hvor:

1. Mælkemængden hos moderkatten reduceres.
2. Killingernes evne til at klare sig selv (i naturen,jagt) øges
3. Samværet moderkat/killinger reduceres.
Sceancen sker gradvist og med forskellig hastighed fra kuld

til k-uld.

Fravænningen starter omkring 4 ugers-alderen - og afslut-
tes ofte naturligt når killingerne er 8-10 uger. Mange indre og
ydre faktorer påvirker periodens længde.

Der er store individuelle variationer fra kattemoder til kat-
temoder. Kuldstønelsen har betydning. Et stort kuld forkor-
ter - et lille forlænger fravænningsperioden. Rigelig mad til
moderkatten under diegivning forlænger perioden, mindre
mængder forkorter den. Masser af kærlig omsorg fra opdræt-
terne forlænger - og »isolation« - forkorter fravænningsperi-
oden.

Det er således svært at fastsætte en gennemsnitsværdi. Avl
på specielle individtyper, masser af sund mad og kædig om-
sorg vil hos racekatte føretil lange fravænningsperioder - of-
te flere måneder - ja, endog op til et helt år. Omend dette »sut-
teforhold« kan være hyggeligt og rart, må det ikke tydes som
normalt og nødvendigt for en sund udvikling af killinger.

Formålet med at fastsætte et tidligste fravænnings-/salgs-
tidspunkt er bes§ttelse af killingerne, mens det på længere
sigt drejer sig om at silae udviklingen af en god voksenpsy-
ke/karakter. En kat som fungerer godt i det nye hjem. Sam-
spillet mellem kat, ejer og miljø er af afgørende betydning for
et godt katteliv. Opdrætterne bør være kritiske i valget, købe-
re og købermiljøer og de kan også påvirke kattens voksen-
psyke/karakter på forskellige måder. Helt fint er det, hvis man
kender »typen« af det nye hjem og kan forberede killingerne
til f.eks. bøm, hunde ect. En voksen kats »psyke« afhænger
afflere faktorer som f.ets. køn, alder, race, tillærte evner, ka-
stration, nedarvet personlighed og erfaringer i killingeperio-
den. Specielt hviler der et stort ansvar på opdrætterne i valget
af mentalt sunde avlsdyr - både han og hun - og påvirkningen
af killingerne. Det vides med sikkerhed, at killingeme gen-
nemlever en meget følsom socialiseringsperiode fra ca. 3 uger
til ca. 10 uger. En periode hvor killingerne vænnes til miljøer
og andre levende væsener - mennesker som dyr. Forsømmel-
ser under socialiseringen kan førc til uoprettelige skader.
Manglende socialisering evt. kombineret med et sent salg er
en af de hyppigste årsager til spørgsmål om adfærdsproble-
mer i konsultationen. På engelsk kaldes det kennelose - på
dansk kunne det måske hedde katteriose - en psykose.

Efter mere end 20 års erfaring som smådyrsdyrlæge, og
mange både hus- og racekatte, har jeg gennernlevet mange
salgsepoker lige fra ingen regler, til 8 uger, til 10 uger og nu
senest 12 uger. Efter min bedste overbevisning giver det os
ingen specielle adfærdsproblemer, at killinger er solgt i 8-10
ugers alderen - heller ikke når vi tager hensyn til de »>svage<<.

En rundspørge til »kattekolleger« gav salnme resultat.
På baggrund af min egen erfaring og studier af kendte kat-

tepsykologer skal jeg konkludere følgende:
1. At jeg finder 10 uger for et godt salgstidspunkt både

m.h.t. vaccinationer og adfærd, når det drejer sig om familie-
katte. Ved salg mellem/til katterier bør grænsen hedde L2uger
(grundet smittefare).
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2. At jeg mener, afslutningen af den meget vigtige sociali-
seringsperiode - 10 uger - kunne være grundlag for en lov-
givning på området.

3. Atjeg finder postulatet om rigtigheden af et senere salgs-
tidspunkt i høj grad er baseret på følelser, fornemmelser og
fejltydninger af menneskepåvirkede fravænningsperioder.
Jeg mener ikke, at der fra l0 til 12 uger foregår en udvikling
som killingerne ikke kan indhente senere i livet.

4. At jeg mener, nye katteejeres mulighed for en god soci-
alisering forringes med de nye regler.

5. At jeg mener, opdrætterne pålægges så unødvendigt - og
dyrt - ansvar med flere indbyggede risici.

Lad dette være et fagligt indlæg i en ellers meget følelses-
ladet debat. Et indlæg, hvorjeg har forsøgt ikke udelukkende
at fokusere på killingens ve og vel omkring salgstidspunktet,
men også på det, der efter min mening er endnu vigtigere, -
sameksistens på længere sigt mellem killing/kat og deres eje-
re. ' Medvenlig hilsen

K. Steensborg -fagdyrlæge, Abild Dyreklinih d 10/9 1991

Indlæg til »Hvæssebrættet«
Jeg tillader mig at komme med nogle kommentarer til den ak-
tuelle debat.

Jeg er gammel hundeopdrætter og nyere katteopdrætter, har
lavet7 kuld killinger, hvoraf de ældsæ nu er 5 år. - Og selv-
følgelig kan man sammenligne. For den vigtigste grund til at
opdrætte dyr er vel, at man geme vil give andre mulighed for
at eje og glædes over netop så pragtfulde dyr, som man selv
har??! !

Endnu er der områder, hvor »>hundene« er foran, deres or-
ganisationer er langt større, og de har mere erfaring. De fle-
ste ved, at restriktioner skal være umådelig velbegrundede. Er
der for mange af dem, som synes unødvendige, bliver der la-
vet opdræt uden stambøger - til skade for de seriøse opdræt-
tere og for racen. Dyrene går jo ikke rundt med stambøger om
halsen, men er ligevel omvandrende »reklamer« for racen -
god eller dårlig!

Læserbrevet: >»Køb en »killing« pn I U2 kg!!!«, var for-
nuftig snak af nogen, som tydeligvis ved, hvad de snakker om.
Det er ikke killingen, man gavner med de tidlige vaccinatio-
ner, da de almindeligvis ikJe er i stand til at danne antistoffer
før i l2-L6 ugers alderen, hvis de er optimalt sikret via mo-
derdyret.

Ydermere er der ikke hensigtsmæssigt at vaccinere samti-
dig med miljøskift - det er ialtfald hård kost for en lille kil-
ling. Altså en falsk tryghed, som endda kan være skadelig.

Prægningsfasen er utrolig vigtig, og da de fleste køber en
killing for at få et venligt kæledyr/familiemedlem, er præg-
ning på mennesker trods alt vigtigere end prægning på andre
kaue - begge dele kan selvfølgelig allerbedst gøres samtidig,
men kun i killingens første levemåneder, aldrig senere! Kun
en meget seriøs opdrætter vil lægge stuer m.m. til flere kuld
l2-ugers »»banditter(q så faren er, at de er i katterum, hvor den
fysiske pasning kan være fremtagende, men den psykiske kan
være mangelfuld - til uoprettelig skade for katten og dens
mennesker resten af dens liv.

M.h.t. l-dags udstillinger er de ikke så publikumsvenlige
som 2-dags, til gengæld kommer der formentlig væsentlig fle-
re katte efterhånden. Sådan er det gået for hundene. Det er
over 10 år siden de såkaldt bænkede 2-dagsudstillinger (hvor
hundene skulle være i bure eller opstillede bokse ligasom kat-
tene idag) sluttede her, og jeg tvivler på, at der findes nogen
overhovedet, der ønsker dem tilbage? Da slet ikke hundene! ! !

Det virkcligt interesserede publikum finder vej alligevel.
De udstillere der vil, (og det er alle i vores racer), finder sam-
men og hygger sig i timevis, oftest med fællesfrokost (»sam-
menskudsgilde<<), kaffe, hjemmebag, en lille een til halsen
o.s.v. Det er utroligt vigtigt, at vi også »dyrker« hinanden, så

misundelse, sladder o.lign. får så dårlige betingelser, som
overhovedet muligt - nye føler sig hjemme o.s.v. Jo bedre vi
kender hinanden, jo nemmere er det at arbejde sammen om
det, vi er fælles om at holde af! Men jeg er tilhænger af l-dags
udstilling. Der kan de fleste være med - og det er hensynsfuldt
overfor dyrene.

Stewardproblemer (som f.eks. i Eindhoven d. 1i4-91) kan
løses ved, at udstillerne selv »handler« (- viser) sine katte el-
ler lejer en steward til det - specielt i en overgangsperiode kan
det være en god løsning. Dommeren BØR være kendt før til-
melding. Det sikrer ialtfald mod gentagne fejltagelser, da en
evt. ondskabsfuld dommer hurtigt vil blive black-listet. Og det
giver udstilleren frihed til at vælge - og selv være ansvarlig.
Det kan lade sig praktisere på hundeudstillinger, så det kan
det vel også på katteudstillinger. Katteklubber kan tilbyde kur-
ser til udstillere, så de der vil, kan lære at fremvise egne kat-
te bedst muligt - til egen fordel.

Sidst, men ikke mindst, er det min drøm, at også kattekil-
linger identificationsmærkes med tatovering eller »clips«, li
gesom langt de fleste hvalpe bliver! Det er en billig silaing
resten af dens liv.

Jeg har iøvigt været glad for at erfare, at killinger nu om-
registreres til ny ejer af opdrætteren. TAK for det!

I det hele taget: TAK til bestyrelsen for jeres indsats. I bru-
gerjeres fritid og penge på arbejdet, - og hvis I træffer »for-
kerte« afgørelset KAN det være min og andre medlemmers
s§ld også. For hvor aktive er vi, hvilke meldinger får I? Af
min ialtfald meget få! Men vi kan jo alle forbeholde os ret til
ændringer!

God arbejdslyst også fremover' 
Med ventig h,sen

Røgnhild Poulsery »af Sommerlyst«, Sommerlystvej 9,

Floes, S9aO Rønders
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Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

Flubenol vet. er

a

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

JANSSENPHARMA ^/s

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel
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Artikel fra
ældre >>Hvæsser«
.\-edenstående artikel bringes medfodatteren, Baruie C. Jim-
mieson's specielle tilladelse til Hvæssebrættet. Barrie Jimmi-
eson er formandfor l. Deutsche Edelleatzen Zilchter Yerband
o g p r æs i de nt fo r F i dir atio n Int e r nati o nale F i line ( F I F e ).

Kære læser!
lad os her beskæftige os med katteforståelse og katteopdræt.

De fleste af os er sikkert begyndt deres »katteliv« på sam-
me måde, nemlig meden sød lille kælekat, som på en eller an-
den måde har forstået at besnære os, ja, ligefrem har fået os
til at overgive os. Den inficerede os med »katte-bacillen«,
mod hvilken vi indtil dette øjeblik havde troet os resistente.

Andre afos har måske haft den store lykke at være opvok-
set med dyr, og synes, set ud fra dette synspunkt, allerede at
råde over en basisviden, uden at de i deres tidlige bamdom
har været sig den bevidst. For mange mennesker er en sådan
oplevelse ganske vist ukendt, især for dem af os, der er vok-
set op i byerne, og som derfor først må lære at forstå kattens
væsen og adfærd, for at kunne respektere den i overensstem-
melse hermed.

Mange glemmer tillige at tænke på, at katten er en stolt og
aristolaatisk skabning med egen vilje og mange instinkter,
som ikke tillader den at indordne sig i en flok og som ikke la-
der sig sammenligne med hundens. Aldrig kan man forsøm-
me en kat, uden at blive behandlet tilsvarende af den. Hvis et
tillidsforhold mellem kat og menneske en gang er blevet øde-
lagt, vil det ikke mere være muligt for denne person at gen-
oprette det. Derfor nogle ting, der må vække principiel op-
mærksomhed,føt vi giver os i kast med katteopdræt.

Vi bør beskæftige os med kattens struktur og anatomi, med
dens oprindelse, med genetik, med dens psykologi, med dens
knoglebygning og med de forskellige racers varierende ka-
rakter og så beslutte, hvilken race vi synes at være egnede til,
nemlig til den, der kommer vor personlige karakter nærmest.

I denne forbindelse vil jeg gerne påpege, at det efter min
mening er mere opløftende at beskæftige sig med kauens ka-
rakteregenskaber, end med mange menneskers, fordi katten
princielt kun reagerer aggressivt for at overleve, og når man

Bestillingskupon til FIFe's standarder

Jeg bestiller hermed Standard for (sæt X)

lærer en kat nærmere at kende, ved man, at den aldrig er falsk
eller foretager sig noget unødvendigt.

Nå, opdræt er nu heller ikke så enkelt som mange tror. Det
er ikke gjort med at bringe to katte sammen for derefter at af-
vente killinger, men derimod skal man udelukkende avle plan-
mæssigt, idet man afvejer de genetiske forudsætninger, for så
målbevidst at få foretaget en parring og derudaf opnhdetøn-
skede resultet. Mange nye opdrættere gør den fejl, at de tror,
når de bringer to højtpræmierede dyr salnmen, kan forvente
første kvalitet i afkommet. Dette er ikke desto mindre denfør-
ste grove fejl.

Manskal i forvejen studere stamtavlemeog de dertilhøren-
de avlslinier grundigt og derefter i sin beretning tage højde for
sin egen kats fejl. F.eks. i det tilfælde, hvor ens kat har for sto-
re ører, da kun at udsøge en hankat med små ører. Eller når
ens egen kat har en for spinkel knoglebygning, da at udvælge
en hankat med udpræget laaftig bygning. Ikke alle avlslinier
passer til hinanden, og det er faktisk en besværlig opgave at
udvælge de overensstemmende linier til fastholdelse af et op-
drætsmåI.

Når man ser på de forløbne år spørger man sig selv, hvad
der dog er sket med vore kattes så elskede farver. Over hele
verden ser man nye skønne racer og farver, og desværre glem-
mer man i denne forbindelse at tænke på farvemes skønhed
som sådan. Farverne bliver efter min mening stadig ringere.
Vi må få en endepå denudvikling og i overensstemmelseher-
med opdrætte katte med den korrekte standard.

Endnu vigtigere: dommere må se at blive konstante, og hvis
der kun er en eller to katte i en klasse, må de bevise deres stan-
dard ved ikke at give opdrætteren et forkert indtryk ved at be-
dømme katten mildere end den normalt ville blive, hvis der
var flere katte i klassen. De gode skal adskille.s fra de dårlige,
og der er ingen mening i at blive ved med at præmiere alt for
mange middelmådige dyr med ekstreme fejr, sådan som vi til
dels har oplevet det på udstillinger. Det er en af grundene til,
at vi ubetinget skal begynde seminarer for dommeme, og jeg
håber, at vi i den nærmeste fremtid vil være i stand til det, ef-
tersom nødvendigheden af sådanne seminarer er tydelig. De
skulle også stå til rådighed for den ansvarsfulde opdrætter, før
denne begiver sig ud i et avlsprogram. Dette er selvfølgelig
ingen unds§ldning for i sit opdræt at ignorere kattenes sund-
hed og velbefindende iøvngt.

Perseme skal selvfølgelig have korte næser, men disse skal
derfor ikke være så korte, at næseranden går højere op end til
detnederste øjelåg.

Hvis biddet indslaænker sig til 2 mm's underbid, er dette
kun et enkelt udgangspunkt og burde derfor bedømmes mildt
af dommerne. En kats fejl burde ikke kunbedømmes efterho-
vedtype, bid eller evt. knækket hale, men katten skal betrag-
tes i sin helhed, og når vi i dag går så vidt, at vi kuperer haler
og øre\ så burde dette være grund til øjeblikkelig diskvalifi-
kation.

En kat skal være i proportion og udtrykke den ønskede stan-
dard. Det kan ikke accepteres, som f.eks. hos siamesere og
orienøler, at have en ovenud langstrakt hovedform, der ikke
levner plads nok til, at hjemen kan udvikle sig normalt. Der
må også være så meget plads til tænderne, at de kan placeres
rigtigt. Også knoglebygningen må være stærk og laaftig, så
stærlg at kattens normale udvikling er sikret.

Når vi for tiden hører, at to letalgener gennemtvinges, f.eks.
en Manx-kat med en Scottish Fold, så spørgerjeg virkelig mig
selv, om vi stadig kan betegne os som dyrevenner. Her burde
vi benytte lejligheden til at demonstrere, at vi faktisk interes-
serer os for kattens trivsel og selvfølgelig forbander sådanne
parringer.

Kattene kan ikke fortælle os, om de bliver ødelagt af yore
manipulationer. Derfor s§lder vi dem en fair behandling og
må i forvejen gøre os alvorlige tanker om vore avlsplaner og
ikke kun stræbe efter at efterkomme en ny mode- eller salgs-
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bølge. Katten er afkød og blod, og vi har ingen ret til at pådra-
ge dem abnormiteter, som de ikke ville være i stand til at over-
leve uden vores hjælp.

Det er forbavsende i forbindelse med kuldanmeldelser at
se, hvad der foretages af uigennemtænkte parringer. Parrin-
ier, der er fuldstændig unødvendige og overflødige. Ofte
spørger jeg mig selv, hvad disse mennesker forventer at deres
katte. Går det virkelig kun ud på at sælge en killing, der er re-
.ultatet en en idiotisk parring? Hvis det er formålet, skulle
nan holde fingrene fra katteopdræt. Man kan ikke parre alle
nulige racer med hinanden. Det er en enkel regel, som alle
:urde efterleve.

Vi må for fremtiden sike, at disse fejlparringer på forhånd
:indres. Samt at man kun tillader sådanne avlsprogrammer,
rer på forhånd silaer, at afkommet bliver i overinsitemmel-
se med standarden. Jeg vil appellere til alle avlere, unge og

,:amle: Tænk Dem om før en parring og spørg Dem selv, hvad
iet er, De vil have frem. Hvis det kun drejer sig om at produ-
:ere kattekillinger, så har De valgt den forkerte hobby. Vi har
-1ike plads til den slags eller til folk, der kun benytter deres
;''r kommercielt. Vi må bes§tte vore dyrs liv, før det er for
s-nt.

Vor genetik-service står gratis til rådighed for vore med-
.:mmer. (Tilsvarende mulighed for råd og vejledning gives i
Danmark af Avlsrådet). Brug den! Spørg ube§mret, hvis De
.<Ie ved, hvad De kan parre med hinanden - vi hjælper ger-
:.:. det jo foreningens formål; kun sådan sikrer vi, at vores
,rlsstandard forbliver høj, og at vores kontrol kan være
:i-æcis. Herigennem beviser vi endvidere, at vi respekterer og
..sker vore katte.

Ar'lshannens liv er sikkert ikke så ideelt, som mange af os
:.jme ønske sig, men det er vel enhver avlskatteejers problem.
:: ar'lshan behøver forholdsvis megen plads, ikke kun i ud-
. :ækling, men også i højde. Den skal have plads til at klatre
: at kunxe udfolde sig frit. Selvfølgelig vil den strinte, for

::: er nu engang avlshannens normale adfærd, ligesom den
.;:akteristiske lugt er ganske normalt. Derfor skal De altså på

- :hånd være klar over, at De må byde Deres aylshan optimale

- -irgheder, hvis De tænker på at anskaffe en.

Det vil næppe være muligt at holde en avlsdygtig hankat i
.: rvlejlighed p.g.a. alle følgegenerne. Alt dette må De altså
.:e i betragtning og samtidig tænke på, at hannen ikke til en-
- . ;r tid kan bdække enhver hunkat, De måtte have i Deres be-
, -:else. Tag endvidere i betragtning, at vi som en tommel-
'- _i:rregel kan gå ud fra, at tre kuld på to år er passende for
. - ..unkat. Hvis De kan opfylde disse betingelser, kan De uden

-:re holde en avlshan.
Tænk på, at ikke ethvert ungdyr er egnet til videre avl. Hvis

l: -'r heldig, vil De i et kuld på 4-6 killinger have 1 måske 2
:,::i1ento, der virkelig imødekommer det bedste inden for
, .:darden. Tænk også på, at en killing, der bliver solgt som
,-= . edyr sikkert vil få et bedre liv, hvis den er kastreret. Det er

: eså i Deres egen interesse at bes§tte Deres katte og at op-
:le Dem et godt navn som opdrætter og udstiller. Spørg,

',,: De sælger en killing, om køberen er klar over de proble-
- =:. det giver at have en kat, og hvis De erfarer, at der er tvivl
- det, så sørg hellere for, at disse mennesker ikke får kat.

S ælg ikke for enhver pris! Tænk hellere på, at deres killing
,, :ald kan få en kummerlig tilværelse. Hvis en køber skul-
: ::øve at tinge om prisen, vil han måske heller ikke være pa-
-.' :r" udgifter i forbindelse med foder, dyrlæge o.s.v. Alle kil-

- :er i Deres opdræt skal registreres hos klubben. IngenY,tl-
-. nrå sælges uden stamtavle, uden vaccination eller under

i im allerede understreget: Alle i Deres opdræt fødte kil-
- l:r skal registreres hos klubben, også afkom efter race-

, . isninger.
: ksperimentalopdræt er afgjort ikke egnet for novicer, med

i:et jeg mener nybegyndere, der ikke har sat sig særdeles

grundigt ind i tingene. Ethvert eksperimentalopdræt kræver
megen plads, mange penge og stor viden om genetik og kat-
teracer. Og betænk så endelig ved ethvert eksperimentalop-
dræt, hvem de sælger killinger til, for enhver af disse kan i
forkerte hænder bringe genetiske problemer med sig, som i
sidste instans fuldstaendig kan ødelægge en linie.

Hermed vil jeg naturligvis ikke diktere nogen noget, men
man må jo have realitetssans, være ærlig over for sig selv og
kunne påtage sig ansvaret for en sådan praksis.

I:d os i fællesskab udvikle vores hobby og lad os forsøge
at give vores viden videre til andre opdrættere, der endnu ik-
ke er så erfame. Hvis vi er rede til at øge hensyn til naturen,
kan vi uden tvivl lære meget. Hav sans for naturens skønhed.
Las os bestræbe os på i videst mulig omfang at have forståel-
se for hinanden.

Jeg har engang hørt, at når man begynder at fortælle om
fortiden, er det, fordi man er ved at blive gammel. Jeg kan kun
sige, at jeg glæder mig over, at jeg har haft de samme drøm-
me hele livet igennem, ligesom evnen til at glædes over tin-
gene er forblevet den samme; ganske specielt, når jeg betrag-
ter en kat og ser, hvor megen hengivenhed, kærlighed og for-
ståelse en moderkat øser ud over sine killinger. Hvis vi vil,
kan vi måske lære allermest af det.

Venligst Deres Barie C, Jimmieson.
(Oversat og bearbejdet af Anne Burmølle).

Redaktion og besQrelse
ønsker medlemmer og læsere
en glædelig jul
og et godt nytdr...!!!
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Læserbrev
til »Hvæssebrættet<<
Det er med stor forbavselse, at jeg læser Mette Blume's ind-
læg i blad nr. 3 1991.

Måske skulle jeg nærmere sige, med gru, jeg penonligt syn-
tes dette læserbrev oser af penge, ikke mange, men mangel på

salnme. Da disse åbenmbart er det altoven§ggende problem,
er her et godt råd, tillige med gratis: STOP MED KATTE-
OPDR ET!

Katteopdræt er en af de siheste måder at bruge penge på.

Vil man ikke acceptere dette - så stop! Er der ikke råd til at
fodre et kuld killinger et par ekstra uger, må det stå sløjt til.
Hvordan må det så ikke gå, hvis katteriet fik en omgang ring-
orm, eller blot en tur forkølelse, som de fleste ved, kan der ik-
ke vaccineres mod alt. Af egen erfaring kan jeg sige, en sådan
omgang kostede os herhjemme ca. 4.50014., blot ved dette.
Derudover er der de almindelige dyrlæge besøg. Jeg ved ik-
ke med andre, men mine katte bliver kun dårligere lørdag el-
ler søndag. Så at fodre et kuld killinger 2 uge.r mere, står for
mig som pebemødder ved siden af en dyrlægeregning med
100% weekendtillæg.

Med hensyn til at killingekøbere ikke har tålmodighed. Den
lærer de jo automatisk. Hvis de vil have en racekat med stam-
tavle, har de jo ligesom ikke andre muligheder, end at vente
2 uger mere. Så den skjulte angst for at naboen så sælger købe-
ren en killing istedet, er ligesom ikke tilstede.

Mette Blume - du skriver at så vigtig en beslutning burde
være sendt ud til urafstemning. Her kan jeg i sagens natur ik-
ke følge dig. Vores vigtigste beslutning må være, at give de
killinger vi lader vore hunkatte føde, en god start på livet, og
de bedste muligheder for et godt liv som voksne katte, også
når dette indebærer 12:uger hos os som opdrættere. Det er jo
trods alt killingen, der skal tænkes på først, og ikke køberens
tålmidighed, eller mangel på samme. Ej heller opdrætters
modvilje mod at købe foder til 2 uger mere. Glæden ved at se

ens killinger lære mere for hver dag, der går, og udvikle sig
til selvstændige katte, bør stadig være ledetråden sammen
med ønsket om at forbedre racen. Når opdrættet tager form af
dessideret forretning, kan det jo alligevel være hips om haps
med regler, derfor vil der altid være follg der lyver om fød-
selsdatoen.

Men hensyn til størrelsen på killingen. Det er forhåbentlig
en kat vore købere vil have. Killing er den jo blot en kort tid.
Det erjo ej heller alderen, der kun giver størrelse, såsom ra-
ce og hvilket foder, der er givet i voksenfacen. Både til den
gravide, eller diende mormis samt til killingerne når de selv
begynder at spise, er afbetydning for killingens størrelse.

Det er med glæde, jeg beholder mine killinger til 12 ugers
alderen, og såfremt de ikke er gået til et nyt hjem derefter, er
der både mad og hjerterum til tiden derefter.

Med en hvas - men dog venlig hilsenfra
Micheyl Vinthen Micheyl's balinesere

Vi er brødre men meget forskellige. Pelle er meget statelig
og reserveret, hvorimod Buster er en glad og legesyg mis.

I farmors øjne er de de bedste misser i Danmark.
Ejer: Helle og Søren Nørremark, Ahomvej 9, Ry. Farmor,

Klostervej i Ry.

Fødselsdag!
Vi skal snart holde fødselsdag.

Archibal af Stensgård (Pelle)
Født den 9. november 1989 og broder

Buller af Stensgård (Buster)
Født den 14. november 1990.

I kan jo nok forstå, farmor ligger op til det helt store, når sådan
et par misser har fødselsdag.

Farmor passer os, når mor og far er i byen og når farmor er
i entreen, skaber vi på døren for at sige: »Kommer du ikke
snart ind?«
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LONE'S KATTE & HUNDE ARTIKLIR!
Bellisvej 1 u 9330 Dronninglund u Tlf. 98 84 26 84
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Det er kendt, at emæringen spiller en
afgørende rolle for den almene sund-
hedstilstand. Prescription Diet, som
du kun kan købe hos dyrlægefl; er en
serie af diæter til katte.

Det specielle ved Prescription Diet,
der er udviklet i Amerika af førende
emæringseksperter, er den præcise
s arrunensætning af nærings sto ffer.
Der er ikke 2 Prescription Diet diæter,
der er ens. Det hænger naturligvis
sammen med, at der stilles forskellige
emæringsmæssige krav. I 6n situation
i<ræves der mindre proteinindhold, i
andre sammenhænge kan et højt pro-
rernindhold være afgørende.

Derfor omfatter Prescription Diet ikke
nrndre end 10 specialdiæter til katte.
-\lange katte lever i dag godt, fordi de
udelukkende fodres med Prescription
Diet diætkost. Spørg efter Prescription
Diet hos din dynlæge.

Diet
skalpå diæt

a

i

j

I

HiIIb Prescription Diet,.
Diætkost fra dyrlægen.
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DEBAT r 2x1 dags udstilling!

Debatindlæg

Btllederne en...
.... ltdt udsttllingsatmosfære til debatindlos
om 2 x 1 dagsudstillinger.. ! ! !

Apropos 2 x 1 dagsudstillinger kontra 2 dagsudstillinger, så
menerjeg, at 2 x 1 dag i sin nuværende form har været en ube-
tinget succes, og faktisk har været den mest mærkbare forbe-
redning ved Jyraks udstillinger i de seneste år.

De fleste udstillere interesserer sig som regel for konkur-
rence i deres egen katterace - og deres samtaler på en udstil-
ling foregår for en overvejende del med ejere/opdrættere fra
deres egen katterace. Jeg er derfor af den mening, at vi skal
fastholde den nuværende2 x I dag.

Med hensyn til det sociale samvær, så kan medlemmerne
fint få dette behov dækket ved at møde op i de lokale studie-
kredse! Skulle behovet for det sociale samvær ikke være dæk-
ket herved, vil jeg foreslå at de som ønsker 2 dags-udstillin-
ger, anskaffer sig endnu en katterace, således at de får katte
bedømt begge dage og endelig, men ikke mindst, så er der jo
ingen, som forbyder de medlemmer, som ønsker de gamle 2
dags-udstillinger, at blive begge dage ved 2 x 1 dag!

Konklusion: trdedz x 1 dag kan de som ønsker at blive på
udstillingen i 2 dage, f/rt gøre dette, mens de som har nok i I
dag, frit og lovligt kan tage hjem om aftenen. Mere fleksibelt
og frit kan det ikke blive!

Derfor: Fasthold 2 xl dagl Medvenlig hilsen
Karl-Heinz Bartel

t2
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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

ska] kattens kost opfylde hendes

skiftende behov i denne vigtige periode.

Kosten skal også ernære de killinger, hun

bærer. Uafhængige forskere har for nylig

giort rede for, hvad Iams Cat Food kan

gøre for kattemoderens og killingernes

helbred,

Testprocedure.
På Painter Dyreforskningscenter - i
:ilknytning til Colorado Stats-Universite-

:et, USA-blev 24 hunkatte af forskellig

:ace tilfældigt udvalgt. Halvdelen fik
:delukkende Iams Cat Food, den anden

:alvdel fik et andet kostmærke, Deres

', ægt, kostmængde og vækstrate blev

ionstant overvåget af en gruppedyrlæges-

, :derende, der ikke fik at vide, hvilke

'atte 
fikhvad.

De første resultater.

-le hunkatte, der fiklams Cat Food,

periode bedre, og selvom deres killinger

var større, gik de mindre ned i vægt efter

fødslen end de katte, der fik andre

tørkostprodukter, Killingerne bier, taget

fra i seks-ugers alderen. Den ene gruppe

fik Iams Kitten Food, de andre et andet

mærke killingefoder. AIle kiliingerne

blev konstant undersøgt: deres generelle

form, pels, hud, muskler og fysiske

udvikling, den indtagne kostmængde,

samt vægtforøgelse blev målt.

Fire måneder senere,

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

kategorier. I kategorien »generelie ydre

karakteristika« klarede de sig

helt op til 27% bedre end de

andre. Skønt de spiste 33%

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

viser nok engang klart, at Iams

Kitten Food er letfordøjeligt og

har en høj næringsværdi.

Iams -vinder alle
tests.

Uafhængig videnskabelig

forskning har

bevist, at Iams

gavner kattens

helbred og

kondition.

Iams er et

perfekt afstemt

fuldkostpro-

dukt, baseret

på animalske

ingredienser,

der opfylder selv de hårdeste kvalitets-

krav, Derfor er Iams så letfordøjeligt - og

naturligvis indeholder produkterne

ingen kunstige farve- eller smagsstoffer,

Prøv selv, og De ser hurtigt forskellen,

Iams produkterne forhandles udeluk-

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

D e velko mmen til at kontakte :

T H. Trading. Gammelsøvej 61

4760 Vordingborg.TIf. 55 34 00 77

gennemførte

deres

drægtigheds-
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KATTEKASSEl{

Katteknssen er en rubrik med små sjove annoncer
set i diverse blade...!!!

Kattekassen
Kattekilling:
Hun, Blåtabby Europe (stribet, lys grå/beige) eller
huskat.

Bruntortiemasket hun: Stambogført, vacc. efter ty-
ske linier.

Kattekillinger 10 uger: 5 stk. krydspersere.

Kattekilling: Han, gråstribet, fua9. maj, renlig og
børnevenlig.

Søde børnevante Killinger: 10 uger, søder gode
hjem hos dyreglade mennesker. 2 sort/hvide, 1

grå/hvid med stribet hale og tre sorte.

To langhårede killinger sælges til absolut katteven-
tigthjem.
L4

MÅNESKINSSERENADE:

Kattekilling: Legesyg og kærlig hunkilling med
brune øjne og smuk sort pels, 11 uger, renlig.

Halvperser: hun,5 mdr, uægte kurv, kattebakke, fo-
derskåI, seler og bærekurv medfølger.

4 killinger: 12 trger, stuerene. Gives væk til dyre-
venlige familier. Il4 percere.

Perser: Han, god avl, cremefarvet, stamtavle.

Søg efter misforståelser og send dem til [,one Don-
neborg, Gl. Hammeivej 3 1, Voldby, 8450 Hammel.

Basse's hovedstandsstilling (lllu. fra bogen)

KATTENS TIL YOGA



$< Saksetfra »Katten(( nr. I 1980

Hvad siger stjernerne om vores katte?
Vandmanden (20.1. -18.2.):
Frihedselskende og menneskeelskende. Katteunger, født i
Vandmanders tegn, er legesyge og morsomme og overgår sig
selv for at behage. Dressur er vandskelig fordi de har en stærk
vilje og er selvstændige; enkelte dage gider de ikke engang
sandkassen. De trives når de får opmærksomhed og udstråler
en magnetisme, der gør dem uimodståelige overfor menne-
sker. De udtrykker en varne, som gør dem til både gode ven-
ner og forældre.

Fiskende (19.2. -20.3.):
Følelsesfuld, overfølsom, mystisk. Katte, der er født i Fiske-
nes tegr tager psykisk præg af sine ejere og et stærkt afhæn-
gighedsforhold kan udvikle sig dem imellem. Med sine ir-
stinkter og naturlige trang til at søge udtryksmåder udad, kan
Fiskenes katte virke uberegnelige og ustabile, men deres fø-
lelser er dybe og ægte. Fiskene er et mystisk tegn, som bety-
der at din kats følelser ofte genspejler egne; af og til kan de
også afsløre din indre tilstand. Hvis du er interesseret i psy-
kologi, bør du vælge en kat, der er født i Fiskenes tegn.

Yædderen (21.3. -19.4.):
Akiv, raslq impulsiv og kan lide at være ude. Katte født i
Vædderen, som styres af Mars, kan være aggresive og kam-
plystne, men de er altid modige og vågede, og de bruger sine
ni liv meget hurtigere end katte i noget andet tegn, måske li-
,ee bortset fra Skorpionen. Vædderens katte sætter pris på sin
frihed. De elsker at udforske og hader at blive passet på. Selv
om de lærer hurtigt, afs§r de dressur, måske føler de at det
bliver for strengt. De fryder dig med sin overflod af energi, og
bedrøver dig med de ødelæggelser de kan lave. Både du og
\Iædderens kat bliver sandsynligvis lykkeligst, hvis der altid
er nok plads til uaftrængige udfoldelser.

Tyren (20.4. -20.5.)
På1idelig, stedfast, forsigtig og rolige bevægelser. Tyrens kat
lryder sig mest om mad, hjemmets bekvæmmeligheder og
icerlige mennesker. Når dette bliver brugt som belønning er
de nemme at dressere. De kan være s§ og noget tilbagehol-
dende, eller blive meget afhængige af dig for sikkerhed og be-
s§ttelse. De er nogle rigtige vanedyr og bryder sig ikke om
rcrandringer. Normalt er Tyrens katte kælne og magelige, og
r i1 altid benytte sig af en tom favn.

Tvillingerne (21.5 -21.6.)
i{øj intelligens, livlig, højstemt og foranderlige. Tvillingemes
,'atte er nysgerrige og løber hid og did. De har en tenders til
at blive »snakkesalige« og temperamentsfulde. Selv om Tvil-
-Lngemes katte lærer hurtigt, er det vanskeligt at fastholde de-
:es opmærksomhed, og de kan med vilje glemme det, du tror,
3u lige har lært dem. Ulig Vædderens katte bryder de sig ik-

'e om forandringer og sætter pris på lidt variation. Hvis du
rfte flytter fra sted til sted, så er Tvillingemes kat en god kat
rt flytte med.

Krebsen (22.6 -22.7.):
Fø1som, hengiven, dyb kærlighed til hjem og familie. Kreb-
sen hunkatte er gode mødre, men ofte overbes§ttende. Kreb-

-ns katte er s§ og har tendens til at trække sig ind i en skald.
De må dresseres med kærlighed, ikke med straf. De er bange
- cr fremmede, men lidenskabelige og hengivent bundet til
:em de kender. De er på mange måder lig Tyrens katte, men
:i mere følsomme og uaftrengige. De kan f.eks. være vanske-
.:ge med hensyn til mad, og nægter at spise det de trænger til,
:g foretrækker hellere det de ikke skulle have.

Løven (23.7. -22.8.)
Vital, energisk, stolt og kongelig. Løvens katte er Karakteri-
stiske med deres legesyge og udstømning af kærlighed. De
lærer hurtigt, fordi de kan lide at behage. De vil helst være
midtpunkt og elsker ros, med deres følelser bliver let såret og
når de ikke er fornøjede kan de blive arrogante og hævnger-
rige. På grund af sin energi og sin selvtillid, kan de rode sig
ind i endeløse kniber, hvis de ikke bliver tålmodig styret af sin
egeI.

Jomfruen (23.8. -22.9.)
Stille, delikat og hjemmeelskende. Eftersom de er intelligen-
te og nysgerrige, har Jomfruens katte altid travlt med egne op-
gaver. Hvis du kan fange deres interesse, vil de det ikke bare
som du vil, men de kan også lide at spille for dig. Men driv
ikke Jomfruens kat for langt, og insister ikke på for meget for-
trolighed. De er private katte og reserveret i sit forhold til an-
dre. Jomfruens kat er en »Stuegris((, som stille bevarer sin
sindsro fra en vis afstand.

Vægten (29.3. -22.10.)
Kammeratlig, føjelig og mild. Vægtens katte er rigtig godt sel-
skab, fordi altid vil være safilmen med andre, de vil selv lære
hvordan de skal behage. I grunden bruger de andre for at sør-
ge for sin egen magelighed, men dette gør Vægtens kat af-
hængig af påvirkning fra mennesker. Det er denne afhængig-
hed som holder dem til hjemmets sikkerhed, til trods for ar de
er meget intelligente og har initiativ. Vægtens katte gør alle
lykkelige. De kan være meget optaget af at kæle og gnide sig
op af dine ben, noget den gør alene for sin egen tilfredsstil-
lelse, men gennem dette er også et lykkeligt forhold til dig op-
retholdt og styrket.

Skorpionen (23.10 -2.11)
Overenergisk, sprudlende og ødelæggende. Skorpionens kat-
te har stærke naturkræfter, som de må have afløb for. Deres
følelser er dybe, enten det gælder kærlighed eller had. Deres
ægte følelser er ikke lette at få øje på, noget som gør dem van-
skelige at dressere, men tålmodighed og forståelse vil blive
belønnet med hurtig indlæring. Forholdet kan være ganske
stormfuldt, eftersom de har en tendens til at være jaloux og
humørsyge, men i det hele taget er de dybt hengivne. Den sjet-
te sans er godt udviklet hos Skorpionens katte, noget som gi-
ver dem en uhyggelig indsigt - om ikke fremsyn.

Skytten (22.11. -21.12)
Bemytlig, optimistisk, pålidelig og venlig. S§ttens katte er
frie sjæle, som har en tendens til at gå til yderligheder og er
ofte i vanskeligheder. De er eventyrere og vandrere, som let
går sin vej. Selv om de er imod kontrol og autoritet, behøver
de styring, for ellers mister man hurtigt kontrollen over dem.
De er normalt sunde og friske, og bevæger sig med en ele-
gance, som gør dem til en fryd for øjet. Deres forhold kan of-
te være ganske overfladiske, men de er store forbilleder for
mennesket.

Stenbukken (22.12 -19.1.)
Ansvarlig, bes§ttende og tålmodig. Stenbukkens katte er go-
de jægere, som vil kunne klare skuffelse og et hårdt liv uden
at klage. Som killinger er de ganske alvorlige og sene i ud-
viklingen, så de er mest attraktive som voksne. Altid trofast
mod sit hjem og sin familie. Stenbukkens vintersol hindrer
dem i at vise varme følelser, men kan ikke hindre kattenes
sædvanlige hengivenhed.

l5



Dyrlægebreukassen
Ui har modtaget!

Har du spørgsmål til dyrlægen, skriver 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.

Spørgsmå[svar og evt. artikler bringes i den udstrækning
pladsen tillader i Hvæssebrættets Dyrlægebrevkasse.

Covinan - en velsignelse
eller forbandelse?
Jeg er den lykkelige ejer af bl.a. 2hankatte - 1 lillamasket sia-
meser og hans søn, en foreign white.

Som det vel er de fleste siameser-folk bekendt, har denne
race en ret udtalt kønsdrift, der bl.a. giver sig udtryk i, at han-
neme il<kc kan forliges, men hele tiden skal bevise hvem, der
er stærkest og herre over territoriet. - Mine katte er absolut in-
gen undtagelse fra denne regel!

I 1988, da Marius, som den lillamaskede heddet begyndte
at udvise aggressiv adfærd over for min kastrerede huskat, tal-
te jeg med en dyrlæge om evt. kastration, da jeg ikke syntes,
det var til at holde ud at se på, når Thomas, den røde huskat,
blev udsat for overgreb.

Dyrlægen foreslog, at vi prøvede med Covinan, som jeg på
det tidspunkt overhovedet ikke havde hørt tale om.

Det var, sagde han, en kemisk kastration, og hvis det ikke
hjalp, ville det heller ikke hjælpe at kastrere ham rigtigt.

Det syntes jeg lød tillokkende, da jeg jo oprindelig havde
købt Marius med henblik på, at han skulle være far til et kuld
killinger, og med denne kemiske kastration skulle han sødig
vore forplantningsdygtig.

Imidlertid havde jeg, mens jeg sad i venteværelset, stiftet
bekendtskab med en kat af racen Hellig Birma, som skulle ha-
ve revideret et sår, den havde i nakken. Dette sår var opstået
efter en hormonindsprøjtning.

Jeg udtrykte min be§mring over for dyrlægen vedrørende
dette problem, hvortil han svarede, at så kunne man bare in-
jicere det i lysken, så skulle det ikke være noget problem.

Som sagt, så gjort, Marius fik sin første injektion Covinan.
I lægemiddelkataloget står, fik jeg oplyst, at der skal gives

1 ml pr. kat hver 5. måned.
Marius havde imidlertid ikke set lægemiddelkataloget, så

det varede noget inden vi fik »titreret« os ind på den rigtige
dosering. Men til sidst blev løsningen, at ved en dosering på
3 ml hver anden måned var der ingen problemer med hverken
strintning eller aggressivitet over for kastration.

Den første injektion blev givet den 1. december 1988.
En ting, der hele tiden undrede mig, var, at man tydeligt un-

der huden kunne se, hvor indsprøjtningen var givet. Idet den
hvide substans skinnede meget tydeligt igennem. Det så nær-
mest ud som om, stoffet havde lagt sig der, hvor det var sprøj-
tet ind og ikke var kommet videre. Men det kunne ikke pas-
se, for den tilsigtede virkning udeblev jo ikke..

I september 1990 opdagede jeg lige som en fordybning på
et afde stedet hvor Covinan'en var givet, og i løbet afen uge
kom der et sår, hvor det viste sig, at der neden under såres.hav-
de foregået »»undergravende virksomhed«, således at der var
en temmelig dyb og stor »lomme«.

Vores nuværende dyrlæge har selv en Foreign White og er
meget lydhør over for nye ting vedr. racekatte. Hun er abso-
lut lige så suveræn på andre områder Men det, jeg geme vil-
le illustrere med at skive ovenstående, er, at hun, i modsæt-
ning til et andet dyrehospiøI, jeg har »været ude for«, hvor
man absolut ikke skulle komme og tro, man vidste noget, er
meget villig til at undersøge specielle spørgsmåI, man måtte
have vedr. sine katte.

I

U

U

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

AGERøVEJ 21
(Dyrehospitalet v/ Bilka iÅrhus)
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Nå, Marius måtte på operationsbordet og have revideret det
store sår og fik sat nogle suturer, som han næsten straks fjer-
nede. Han havde ikke tålmodighed til at vente til 10. dagen,
hvor man normalt fjerner sådan nogle. Afsted til dyrlægen
igen og sys. Dette gentog sig ialt 3 gange, men omsider blev
det da lægt.

Herefter gik vi over til at give Covinan i nakken, da vores
dyrlæge ikke syntes, det skulle gives i den tynde hud i lysten.
Og hun kunne heller ilJce forstå, at man havde givet det i
lysken, det havde hun aldrig været med til.

Vi begyndte at give Covinan i nakken den 23. august 1990.
I begyndelsen af februar begyndte der at komme sfu pL2

af de steder, hvor der var givet Covinan i nakken. De helede
af sig selv, men en måned senere kom der igen sår, som også
helede. I øjeblikket ser det ud som om, der atter kan komme
sår, hvornår det skal være.

Nu går jeg lidt tilbage i tiden, idet Marius'søn, Fidelio, ef-
terhånden også var blevet voksen og geme skulle bevise det!
Vi havde nu 2 voksne siam-hanner, der kunne slås, så hårene
røg om ørerne på os.

Frem med Covinan-sprøjten til Fidelio også.
Han fik den første indsprøjtning den 9. maj 1990, men i

modsætning til sin far, kunne han heldigvis nøjes med 1-2 ml
hver 4. måned, og så var der ro i lejren!

Det så også ud til, at han kunne tåle det. Jeg kiggede spændt
efter hudforandringer i den første tid, men der var intet at se,
hurra!

Man, hvor længe var Adam i Paradis??
Fredag d. 10. maj 1991, dagen før vi skulle rejse til Hol-

land på udstilling, opdagede jeg til min rædsel, at der var et
lille sår i Fidelios nalJce!

Kl. 20 fredag aften hentede jeg en erklæring hos dyrlægen
på, at det var grundet hormonindsprøjtning, der var opstået et
sår, så vi ikke risikerede at blive afvist i dyrlægekontrollen,
når vi nu havde kørt så langt.

På det tidspunkt var det imidlertid ikke så slemt, så der var
ingen i Holland, der opdagede det.

Onsdag morgen var der en stor sårskorpe, som jeg ville op-
bløde ved at smøre noget sårsalve på, og om aftenen var skor-
pen faldet af. Neden under var der et 10-øre stort hul.

Hen til dyrlægen næste morgen med en fastende Fidelio og
få syet såret. Det blev syet på det nydeligste uden fjemelse af
hår, så vi fattede fornyet håb om, at vi stadig kunne deløge i
de udstillinger, vi havde tilmeldt os og betalt for!

Iørdag den 25. naj skulle trådene fjernes, der var ialt 5. Da
de2 førsæ var tåget ud, åbenbarede der sig et STORT hul -
det var overhovedet ikke vokset sammen!

De sidste 3 tråde lod jeg sidde til om mandagen, hvor jeg
kunne komme hen til dyrlægen. Jeg havde ikke rigtig mod til
at se på et endnu større sår, end det, der allerede havde åben-
baret sig.

Om mandagen kom Fidelio så i narkose igen. Jeg havde
faktisk regnet med en større barbering i Fidelios nakke, sådan
som det så ud. Men det er en meget dygtig dyrlæge, vi har, så

hun fik skåret noget mere dødt væv væk og syet sårrandene
sammen næsten uden at fjerne nogle hår! Utroligt dygtigt
giort, og vi udnævnte hende på stedet til geni!

Resume: Her står jeg med 2 dejlige hankatte, der kan ligge
i arm med hinanden og nusse. De strinter ikke, når de får de-
res Covinan. Men de har sår og huller og må jævnligt til dyr-
læge og sys. Foruden at det selvfølgelig er synd for kattene,
at de skal udsættes for dette, er det snart temmelig mange pen-
ge, der er brugt grundet Covinan's uheldige bivirkninger i
form af dyrlægeregninger.

Jeg har indtil nu, foruden mine egne katte, kendskab til I
siameser, 1 somali og I hellig birma, der har haft lignende pro-
blemer.

Det skulle ikke undre mig, om der reelt er mange flere. For
det »luskede« ved det hele erjo, at der går så lang tid, fra in-
jektionen er givet til der »sker noget(< (fra Ll2 til 1 år).

Hvis man ikke er opmærksom på, at det kan være det, kan
man sagtens tro, sårene har andre årsager, f.eks. slagsmåI.

Men på siamaserne er det imidlertid let at se, idet den hvi-
de substans ligger lige under huden, og såret befinder sig net-
op på det sted.

Jeg kunne godt tænke mig nogle reaktioner på mit indlæg,
både fra katteejere, der måske har været ude for det samme,
eller måske slet ikke har haft disse problemer. Men i høj grad
også fra nogle dyrlæger, der kunne tænke sig atprøve at gøre
noget ved det.

Er det selve hormonet, der laver ravagen, eller er det stof-
fet, det er opløst i? Hvis det var det sidste, kunne det måske
tænkes, at man kunne prøve noget andet?

Det kunne måske også være konserveringsmidler?
Det er i hvert fald bittert, nfu der findes et sådant stof, der

gør detmuligt at have en fertil han gående uden de sædvanli-
ge ulemper. At der så skal være sådanne grimme bivirkninger
- det må da være muligt at forbedre det?

Alternativeme i vores tilfælde er enten, at hele huset stin-
ker af hankat eller ingen avlshan.

IIJÆ,LP!!!!!
Sidste nyt! Nogle bekendæ har en Burmilla-hun, som i
påsken 1990 fik inj. Covinan. Der er nu sår på stedet, hvor in-
jehionen blev givet! Altså over et års laænstid!

ELAMPUS
i farverh€, rØd-

.blå.blåcrenre.

Hanne Haibert
Lindevej 3

DK-4700 Næstved - Danmark
Telf. 53 7216 41
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Race:

SPØRGESKEMA
vedr. Covinan-injektioner til katte

Evt. navn:

Beslrivelse af problemet

Løn:

.\lder:

.{rsag til, at der er givet Covinan?

Dato for injektion?

Dosis (ml)

Hyppighed: (Hvor mange gange er der givet Covinan)?

lnterval: (Hvor lang tid imellem injektionerne)?

Hvomår er problemet opstået?

Hvad er der blevet gjort ved problemet?

ØvÅge bemærlninger:

Navn:

Adresse:

Tlf. nr.:

x Salcsetfra »Nytfra Fagdyrlægen«, nn i, 1990:

Hvorfor katte har ni liv
Denne pfuønd stammerdelvis fra kattens evne til at overleve fald
fra store højder. 2 amerikanske dyrlæger fra New York City har
undersøgt forløbet af 132 katæfald mellem 2 og32 etagers høj-
de med gennemsnitsfald S 5,5 etager.

De flesæ landede på hårdt underlag. 17 kano, blev aflivet på
grund af ejers manglende evne til at betale for behandling. 90%
af de resærende (104 af 115) overlevede. 11 døde af indre
kvæsælser.

Det mest inæressanæ var imidlertid at hyppigheden af alvor-
lige skader og dødsfald havde sit maximum ved 7. etage - fra7.
etage og op blev skademe igen mindre alvorlige. F.eks. blev den
kat, der faldt ud fra32. etage, udskrcvet efter 2 dages hospitals-
ophold. Den havde ddraget sig en tandskade og en let lunge-
skade.

Der er flere grunde til at katte oftest overlever fald, som er ab.
solut dødelige for mennesker. For det førsæ falder store dyr tun-

gere end små. Ved frit fald opnår de sørre maximal hastighed på
kortere tid. Herved belastes vævene (f.els. knogleme) lcaftige-
re. En elefant f.eks. skal kun falde ganske kort for at få knogle-
brud.

En kat opnår maximal hastighed ved fald fia ca. 7 . etage.Det
er med til at forklare, hvorfor det absolut ikke er værre for en kat
at falde ud fra højder over 1m fod (ca. 7. etage).

For det andet har katæ etfantastiskligwægtsapparag som gør
at katte lynhurtigt vendersig med alle4ben nedad. Belastrringen
ved landingen fordeles.

For dettredie antages det, at katten, indtil denhar opnåetmax-
imal hastighe4 refleksmæssigt holder benene sfrakt, d.v.s. fia 7.
etage og ned. Det grver en ret hård lundiog. Fra 7. etage og op
slapper katten af. Den bøjer benene, hvilket grver en blød lan-
ding. Den lander ikke kun på stive knogler, men en del af stødet
afbødes af blødt væv som muskler og sener.

Kattens helt specielle evne til at falde rigtigt er et resultat af
nahrlig udvælgelse. Gennem millioner af år har nahren favori-
seret de katte, som var bedst til at springe - dem med det bedste
ligevægtsapparat. »»Kattens 9 liv« er således et produkt af evolu-
tion (- »>de stærkeste overlever«).
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llld Ladies

Diana Douces af Vendsyssel
FD 1436 K. Født:21/11 1976

I anledning af Dianas 15 års fødselsdag, ville det glæde hen-
des mennesker, at se hende i bladet.

Mange lcærligste kanehils ener
til 2- og 4-benedc - Norma Hassing

U

U

U

U
Pressemeddelelse

Waltham Stipendiet 1991

Under en gæsteforelæsning på Den Kongelige Veterinær-
og Landbohøjskole blev Waltham Stipendiet 199l tildelt
Henrik Duelund Pedersen.

Tirsdag den 22. oktober havde MasterFoods a.s. inviteret
BVetMed. Peter Markwell til Danmark, for at holde en gæste-
forelæsning på Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
for de studerende på 7.-8. semester, der på dette tidspunkt i
deres studieforløb, netop har undervisning i mindre husdyrs
sygdomme.

Forelæsningen begyndte imidlertid med en meget glædelig
begivenhed, idet Waltham Stipendie komiteen kunne over-
række Waltham Stipendiatet 1991 for den bedste opgave i
mindre husdyrssygdomme til Henrik Duelund Pedersen. Hen-
rik har undersøgt endocardiose hos Cavalier King Charles
Spaniels. Dette er den mest almindelige hjertesygdom hos
hunde, men Henrik viste ved sine undersøgelser, at denne ra-

Henrik Duelund
Pedersen

ce er prædisponeret for
sygdommen. Stipendie
komiteen fandt det på
sin plads at hædre An-
ne-Marie Svendsen,
der i sin opgavebesva-
relse havde behandlet
Felin Symmetrisk A1-
opeci og Efavet.

På foranledning af MasterFoods blev Waltham Stipendiet
indstiftet på Den Kongelige Veterinær- og I"andbohøjskole for
2 år siden. Waltham Stipendiatet uddeles til d6n studerende,
der skriver den bedste opgave i et emne om sygdomme hos
små husdyr. Stipendiatet består af en rejse til Waltham Cen-
ter of Center of Pet Nutrion i England samt 5.000 kr.

Efter prisovenækkelsen forelæste Peter Warkwell, der til
dagligt arbejder med forskningen i mindre husdyrs emæring

og sygdomme på Waltham Center of
Pet Nutrition, over omnet FUS. Peter
Markwell startede iøvrigt med at om-
definere FUS til FLUTD, Feline
Lower Urinary Tract disease, og de
studerende fik således de seneste ny-
heder indenfor denne forskning,
blandt andet vedrørende forskellige
behandlingsmetoder, og betydningen
af væskeindtagelse samt fodringsmå-
der.

Henrik Duelund Pedersen, Anne-Ma-
rie Svendsen, Trine Steffensen, Ma-
sterFood as og Peter Markwell fra
Waltham Center of Pet Nutrition.
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FEIINE
-måske verdens bedste kattefoder

FROIVtV FELINE er et højfordøjeligt,
velsmagende luxusfoder, der opfylder de
ernæringsmæssige behov, der opstår
igennem hele kattens liv.

Det lave magnesiumindhold, er med til at
modvirke dannelsen af blæresten,
F.U.S. (Feline Urologic Syndrome).

Højkvalitets proteinkilderne i

Fromm Feline, giver de nødvendige
aminosyrer f.eks. Taurin.

Der er ikke behov for yderligere
tilsætning til FROIVIV FELINE

FROIVIIV anvender kun de bedste
råvarer og naturligvis ingen kunstige
farvestoffer el ler konserveri ngsmid ler

FROIVIV FELINE er ikke dyrere end
andre tilsvarende produkler - tværtimod!

lmport.

FROMM PET FOOD
Gilpa DK ApS

Bredmosevej 33 6800 Varde
Tlf . 75 26 44 0O Fax. 75 29 11 21
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Archie & Purdy Klubben hjælper nødstedte dyr.

Archie & Purdy Klubben har siden den 4 oktober 1990 doneret næsten 100.000 kr.
til nødstedte familiedyr. Dette og meget andet fortalte Archie & Purdy Klubben om
på deres pressemøde den 10 september i København.

Ar:chie & Purdy Klubben har til formål at hjælpe nødstedte familiedyr. Klubben
støtter således finansielt initiativer til forbedring af familiedyrsforhold. Eksempler
herpå er penge til såvel privatpersoners udgifter til deres familiedyrs operationer
eller anden dyrlægeassistence som til organisationer som feks. Dyrefondet og
Kattens Værn samt ægte heltegerninger: Andrew Napierre, sprang i København-
shavn ved Langebro og reddede en hund, der var blevet forsøgt druknet af sin ejer

Archie & Purdy Klubbens bestyrelse består af Ghita Nørby, der er formand, samt
Dyrlæge Lars Bistrup, Advokat Mikkel Baaring Lerche og Marketingchef Lone
Borgstrøm. Ghita Nørby fortalte om sit vidtrækkende engagement i familiedyrs
forhold, hvilket gw al hun er glad for at kunne støtte alle de positive initiativer der
trods alt startes for familiedyr, samt at være med til at præge skolebørns holdning
og viden gennem et undervisningsprogram der gratis tilbydes alle danske folkesko-
ler.

Midlerne som Archie & Purdy Klubben har at dele ud af, kommer blandt andet fra
en stor tegnekonkurrence. Når børn sender en tegning af hvad Archie og Purdy
gør tor at leve sundt, giver de kendte dyremadsprodukter Pedigree Pal og Whiskas
10 kr. pr. indsendt tegning til Klubbens arbejde. Det er således mængden af
tegninger der bestemmer hvor mange penge Archie og Purdy kan dele ud af.

Marketingchef Lone Borgstrøm fortalte om de spændende undervisningsprojekter,
som Archie & Purdy Klubben har udført de sidste 2år.l år tilbydes folkeskolens
mindste klasser en historie med lysbilleder og diskussions emner, der vedrører alt
lige fra anskaffelsen af et familiedyr og til pasning og opdragelse.

Med plakater har Archie & Purdy Klubben opfordret alle danske skolebørn til at
deltage i en plakatkonkurrence der har familiedyrs forhold som emne. Klassen skal i

fællesskab, lave en plakat der illustrerer på hvilken måde man bør holde hund eller
kat eller lignende for at give dem de bedste forhold. Børnene opfordres således til
at overveje, hvordan man skal optøre sig i forhold til sit kæledyr og hvilket ansvar
det er at have et sådant. Gevinsten består i en klasseudflugt til København med
blandt andet besøg i Zoa. Sidste frist for indsendelse af plakater er den 23 septem-
ber 1991.

Den 4 oktober er det Dyrenes Dag. Den dag der afholdes til minde om den Hellige
Frans af Assisi, som viede hele sit liv til dyr. Denne dag festligholder Archie & Purdy
Klubben også på flere måder. Fra den 4 til den 6 oktober vil der i City 2 i Høie
Tåstrup være repræsentanter til stede fra såvel Archie og Purdy Klubben som fra
andre dyreværns organisationer, racekatteklubber samt Dansk Kennelklub med
oplysningsstande etc. Bakkens Pjerrot vil underholde børnene, og vinderne af den
landsdækkende plakatkonkurrence for skoleklasser, om en rejse for hele klassen til
Zoo i København vil blive otfentliggjort.
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Techni-C al : Se :nøst kattefoder
til ansvarsbevidste katteejere.
T\e fleste oroducenter af
I-fkattefoder vil gerne have
Dem til at tro, at kattefoder
riot er noget, man køber "for
:.10v". Derfor er der ofte lagt
:rere vægt på igjnefaldende
-:dpakning og speciel smag
end på næringsindhold og
:.æringsværdi.

IJeldigvis er katteejere i dag'redre informeret. De ved, at
katte lige såvel som menne-
sker har brug for motion,
regelmeessige undersøgelser og
rn rigtig sammensat kost.

Det er på dette punkt, at
Techni-Cal Cat Food (kattefoder)
<an hjælpe. I modsætning til
neget andet, almindeligt katte-
ioder er næringsværdien i
Te chni-Cal produltet meget

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.

Ilrrlrrrrr rrrl

I ;c JEG vrr, GERNE
I r{AyE EN SUND KAT.
I Venliest send mig Deres
I brochure om kattefoder.

!
! Navn

t Adresse

! Postnr./ bv-

I Telefon

I Antal katte

I
I

røj, fordi det udelukkende
rndeholder de fineste
jerkræprodukter,
iornprodukter,
,,itaminer,
nineraler og kun lidt
aske - alt sammensat i

I Sendes til
i Xtinge Dynasty,

i Siriusvej 13,8700 Horsens

I
LTTIIII II III

FORMEL
OG

,l,t'i.rt,l-

-.t perfektforhold - for
at opfylde Deres kats behov. Ernæringsmæssigt fuldzndt - med garanti!

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I



Exotic
EXO w 61

EXO w 62
EXO w 63
EXO n
EXO a
EXO b
EXO c
EXO d
EXO e
EXO f
EXO s
EXO ns
EXO as
EXO ls
EXO gs
EXO n 11 21

EXO n2262
EXO a22
EXO d22
EXO e22
EXO d 23
EXO n 24 62
EXOns1121
EXOds 11 21

EXO ns 22 64
EXO as 22 64
EXO n 03
Exo d 03
EXO e 03
Exo I 03
EXO g 03

Perser
PEH w 61

PER w 62
PEH w 63
PER n
PEB A

PEH b
PER c
PER d
PER E
PEH f
PER 9
PER h
PEH j
PER ns
PER as
PER bs
PER cs
PER ds
PEH es
PER ls

24

hvid med blå øjne2EX
ZEX a hvid med orange øjne
2EX b hvid med odd-eyed
1EX ................. sort
3EX ................. btå
1 EX b............... chokolade
1 EX c ,............,. lilla
4EX ........... ...... rød
sEX ....,............ creme
1 1 EX,.....,......... tortie
1 3EX................ blåcreme
6EX ........,......,. so(smoke
6EX a blåsmoke
6EX e tortiesmoke
6EX g ............... blå tortiesmoke
BEX G SD ........ shaded golden
8EX ................. brunlabby
BEX a blåtabby
9EX ..,,............. rødtabby
gEX I ............... cremetabby
9EX tig rødtigret
BEX sp brunspotted
1OEX SS sort silvershaded
6EX d SD....,..., rød shaded cameo
7EX ....,..........., sort silvertabby
7EX a blå silve(abby
12EX a sort-hvid
12EX a r ...,....., rød-hvid
12EX a cr.......,. creme-hvid
1 28X.....,.,,.,,,.,. to(ie-hvid
12EX b blåtortie-hvid

hvid med blå øjne
hvid med orange øjne
hvid oddeyed

............. sort

""""""' blå
chokolade

............. litla
'.,,.'...,.., rød

creme
....,........ torlie

blåcreme
chokoladetorlie
lillatortie
sorlsmoke
blåsmoke
chokoladesmoke
lillasmoke
rødsmoke
cremesmoke
lortiesmoke

2,
2a
2b
1.
3.
1b
1c
4.
5.
11

13

U

U
DET IIYE EMS.SYSTEM
Oversigt over de mest »»brugte<< farver. Første række er den nye betegnelse, anden række er
den »»gamle<< betegnelse og til sidst farwen, som ikke er ændret.

PER gs
PER hs
PER js
PERn1121
PER n 12 21

PEH n 22 64
PER n 23 64
PER n 24 64
PERn2262
PERa22
PERb22
PER c22
PERd22
PER e 22
PERI22
PER g 22
PERh22
PERi22
PER n 23 62
PER a 23
PER b 23
PER c 23
PER d 23

PER I 23
PER g 23
PER h 23
PER j 23
PER n 24 62
PER a24
PER b 24
PER c24
PER I 24
PER g 24
PER h 24
PER | 24
PERns1121
PER as 11 21

PER ds 11 21

PER es 11 21

PER fs 11 21

PER js 11 21

PEB ns 12 21

PEB as 12 21

PER ds 12 21

PER es 12 21

69 ..........
6h ..........
6i ...........
BG SD....
BG SL ....
8G btch..
8G tig....
B G sp...,
B ............
Ba ..........
Bb ........,.
Bc ..........
9............
9l ...........
Be ..........
Bg ..........
Bh ..........
Bi ...........
B tig .......

Bh tig.........
Bj 1i9..........
8 sp ..........
Ba sp....,....
8b sp.........
Bc sp.....,.,.
Be sp.........
Bg sp.........
Bh sp.........
Bi sp.......,..
10 ss........
10 SS a.....
6d sD .,.....
6dd sD .....
6e SD ......,

......... blå tortiesmoke

......... chokokade torliesmoke

......... lilla torliesmoke

......... shaded golden

..,...... shell golden

......... golden tabby

......... golden tigret

......... golden spolted

......... bruntabby

......... blåtabby

......... chokoladelabby

......... lillatabby

........, rødtabby

.......,. cremetabby

......... bruntortielabby

......... blåtortietabby

......... chokoladetortielabby

......... lillatodielabby

......... brunligret

......... blåtigret

......... chokoladetigret

.......,. lillaligret

......... rødtigret

PER gs 11 21 69 SD
PER hs 11 21 6h SD

..... bruntortietigret

..... blåtortietigret

..... chokoladelorlietigret

..... lillatortieligret

..... brunspotted

...,, blåspotted

..... chokoladespotted

..... lillaspotted

..... bruntortiespotted

..... blåtortiespotted

..... chokoladetorliespotted

.. . .. lillalortiespolted

..... sorl silvershaded

..... blå silvershaded

..... rød shaded cameo

..... creme shaded cameo

...,, shaded torliesmoke

..... blå tortiesmoke shrJed

..... shaded
chokoladetorliesmoke

..... shaded lilla lorliesmoke

..... sorl chinchilla
,.... blå chinchilla
.....rød shellcameo
.... creme shell canteo

........ shell tortiesmoke

........ blå lortiesmoke shell

........ shell chokolade
tortiesmoke

........ shell lilla tortiesmoke

........ sort silvertabby

6jsD..
10 ......
10a ....
6dSL.
6dd SL

PER fs 12 21 6e SL
PER gs 12 21 69 SL
PER hs 12 21 6h SL

PER js 12 21 6jSL .......
PEB ns 2264 7

11b

6a
6b
6c

Ba tig
8b tig
Bc tig
I tig



r!R ns 22 62

:lR as 22 64
:=B bs 22 64
:!R cs 22 64
rIR ds 22 64
:iR es 22 64
:!R fs 22 64
:!R gs 22 64
:!R hs 22 64

triR ls 22 64
:lR ns 23 64
:lR ns 24 64 7 sp
r!R n 02
:=Ra02
:=R b 02
:!H c 02
:=R d 02
tr!B e 02
:=R t 02

7 lo ............,...... sortsilverlabby
/orange øjne

7a .................... blå silvertabby
7b .....,...........,.. chokolade silvertabby
7c .........,.......... lilla silvertabby
7d .................... rød silverlabby
7dd .................. creme silvertabby
7 e .................... sort silverlortietabby
7g ................,... Blå silvertortietabby
7h .................... chokolade

silvertorlielabby
7i .,..,..,,,..,......., lilla silvertortietabby
7 tig ................. silvertigret

silverspolted
1 ZaH ..........,..... harlekin hvid-sort
12aH bl harlekin hvid-blå
12aH ch harlekin hvid-chokolade
12aHl harlekin hvid-lilla
1ZaH r .............. harlekin hvid-rød
12aH cr harlekin hvid-creme
1 2H .................. harlekin hvid-lorlie

:=R g 02 12H b
harlekin hvid-blålortie

r=R h 02 12H ch harlekin hvid-choko.lorlie
:=R j 02 12H I ................ harlekin hvid-lillatorlie
:EH n 03 12a bicolour sorl-hvid

1 2a bl . ..,.. .. . ..,., . bicolour blå-hvid
12a ch bicolour chokolade-hvid
1 2a I ..............,.. bicolour lilla-hvid
1 2a r ... ..,..... ..... bicolou r rød-hvid
12a cr bicolour creme-hvid
12 .,.,,,.,..,..,..,... bicolour tortie-hvid
1 2b ....,............. bicolour blåtortie-hvid
1 2ch ..,.............. bicolour choko.lortie-hvid
1 21 ...,.....,......... bicolour lillatortie-hvid
13b SP brunmaskel
13b BP blåmasket
13b ChP chokolademasket
13b LP lillamasket
13b RP rødmasket
13b CrP crememasket
13b STP bruntortiemasket
13b BTP blålortiemasket
13b CHTP ........ chokoladelortiemasket
13b LTP lillatorliemasket
13b Tb SP........ bruntabbymasket
13b Tb 8P....,,.. blåtabbymaskel
13b Tb ChP ..... chokoladetabbymasket
13b Tb LP ..,..... lillatabbymaskel
13b Tb RP ...,... rødtabbymasket
13b Tb CrP ...... cremetabbymasket
13b Tb STP .,... bruntortietabbymasket
13b Tb BTP ..... blåtortietabbymasket
13b Tb CHTP... chokoladelortie-

tabbymasket

:=B a 03
:=H b 03
:iR c 03
,-=R d 03
:IR e 03
:=R I 03
rIR g 03
tr=B h 03
r:R i 03
--!B n 33
: IR a 33
::R b 33
--lR c 33
::R d 33
:!R e 33
::R I 33
:ER g 33
rER h 33
)ER i 33
tr5R n 21 33
rER a 21 33
:ER b 21 33
rER c 21 33
rER d 21 33
:ER e 21 33
,ER f 21 33
:ER g 21 33
rER h 2't 33

U

U
DET NYE EMS.SYSTEM
Oversigt over de mest »»brugte<< farver. Første række er den nye betegnelse, anden række er
den >»gamle<< betegnelse og til sidst farven, som ikke er ændret.

PERj 21 33
PER x

BAL i 21

Semilanghår
Balineser
BAL n
BAL a

BAL b
BAL c
BAL d
BAL e
BAL I
BAL
BAL h
BAL j

BAL n 21

BAL a 21

BAL b 21

BAL c 21

BAL d 21

BAL e 21

BAL I 21

BAL g 21

BAL h 21

13b Tb LTP
13x ............

..... lillatortietabbymasket

..... ikke anerkendte larver

13 BA SP......... brunmasket
13 BA 8P.,....... blåmasket
13 BA CHP ...... chokolademasket
13 BA LP .........lillamasket
13 BA RP......... rødmasket
13 BA CrP........ crememasket
13 BA STP ....... bruntorliemasket
13 BA BTP....... blåtorliemasket
13 BA CHTP ,... chokoladelorliemasket
13 BA LTP ....... lillatorliemasket
13 BA Tb SP.... bruntabbymasket
13 BA Tb BP.... blåtabbymasket
13 BA Tb CHP . chokoladetabbymasket
13 BA Tb LP ....lillatabbymasket
13 BA Tb RP..., rødtabbymasket
13 BA Tb CrP .. cremetabbymasket
13 BA Tb STP.. bruntortietabbymasket
13 BA Tb BTP.. blåtortietabbymasket
13 BA Tb CHTP chokoladetorlie-

tabbymasket
13 BA Tb LTP ..lillalortietabbymasket

13 JA sb .......... sort
13 JA a ............ blå
13 JA ............... kastaniebrun
13 JA c ............ lilla
13 JAd ............rød
13 JA f creme
13 JA S Tb sp ..sortspotted
13 JA B Tb sp .. blåspotled
13 JA CH Tbsp chokoladespotted

Javaneser
JAV n
JAV a
JAV
JAV c
JAV d
JAV e
JAV n 24
JAV a24
JAV b 24

Maine Coon
MCO 21 25 13 MC A
MCO 21 25 03 13 MC Aw
MCO 13 MC B
MCO 03 13 MC Bw

Norsk skovkat
NFO 21 25 13 NF A
NFO21 2503 13NFAw
NFO 13 NF B
NFO 03 '13 NF Bw

Hellig birma
SBI n 13c SP brunmaskel
SBI a 13c BP blåmaskel
SBI b 13c CHP chokolademasket
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SBI c
SBI d
SBI e
SBI f

13c LP lillamasket
13c RP rødmaskel
13c CrP crememaskel
13c STP bruntorliemasket

13c BTP blåtortiemasket
13c CHTP ........ chokoladetortiemasket
13c LTP lillatortiemasket
13c Tb SP........ bruntabbymasket
13c Tb BP........ blåtabbymasket
13c Tb CHP ..... chokoladetabbymasket
13c Tb LP ........ lillatabbymasket
13c Tb RP........ rødtabbymasket
13c Tb CrP ...... cremetabbymaskel
13c Tb STP...... brunlorlielabbymasket
1 3c Tb BTP...... blåtortietabbymasket
13c Tb CHTP ... chokoladelortie-

labbymasket
13c Tb LTP ...... lillatortietabbymasket

SBI g
SBI h
sBr j
SBI n 21

SBI a 21

sBl b 21

SBI c 21

sBt d 21

SBI e 21

sBl f 21

SBI g 21

sBl h 21

sBr i 21

Somali
SOM n
SOM a
SOM o
SOM p
SOM ns
SOM as
SOM os
SOM ps

13 SO ........
13 SO br ....
13 SO k .....
13 SO la ....
13 SO Sv...
13 SO bl Sv
13SOkSv
13SOfaSv.

Britlsk korthår
BRlw 6'1 14 ....
BRlw 62 14a ..
BRlw 63 14b ..

BHI x 14x ..
BHI n 15 ....

26

..... vildtfarvet

..... blå

..... sorrel

..... fawn

..... sorl silver
blå silver
sorrelsilver
fawn silver

hvid m.blå øjne
hvid m.orange øjne
hvid oddeyed
ikke anerkendt larve

.... hvid-rød

.... hvid-creme

vildtlarvet
brå
sorrel
fawn
sort silver
blå silver
sorrel silver

... fawn silver

........ Hvid med blå øjne

........ Hvid med orange øine

....,... Hvid oddeyed

.....,.. lkke anerkendt larve

........ sort

Korthår
Abysslnier
ABY n
ABY a
ABY o
ABY p
ABY ns
ABY as
ABY os
ABY ps

13 T4.....
13 TA-a..
13 TA-b..

23a Sv .

23 la Sv

13 TA-x
13d .....
13dd ...

23...
23 bl
23a
23 la .........
23 Sv........
23 blSv ....

xv
U
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BRI a
BRI b
BRI c
BRI d
BRI e
BRI f
BRI g
BRI h
BRr i
BRI ns
BRI n2262
BRI a22
BRI b 22
BRI c 22
BRt d 22
BRI e 22
BRn 22
BRI g 22
BRI n 23 62
BRI a 23
BHI b 23
BRI c 23
BRt d 23
BRI e 23
BRI n 24 62
BRI a 24
BRt b 24
BRI d 24
BRI ns 11 21

BRI ns 12 21

BRI ns 22
BRI as 22
BRI bs 22
BRI ns 23
BRI as 23
BRI bs 23
BRI cs 23
BBI ns 24
BRI as 24
BRI n 03
BRI a 03
BRlb 03
BRI c 03
BRI d 03
BRI e 03

16 ............
15b..........
15c..,.......
17d ..........
't7 .......,....

........ btå

......., chokolade

........ lilla

........rød

36

.... creme

.... tortie

.... blåcreme

.... chokoladetortie

....lillatortie

.... sortsmoke

.... bruntabby

.... blåtabby

.... chokoladetabby

20 btch..
20a btch
20b btch
20c btch
19 blch..
19f blch.
2'l btch..
28 btch..
20 tig.....
20a tig..,
20b rig...
20c tig...
1 9 tig .....
191 lig ....
30 .........
30a .......
30b .......
30d .......
37SS.....
37 .........
18 btch ..
1Ba btch........
1Bb btch........
18 tig.............
18a tig
1Bb tig
18c lig
30 S Sv.........
30 B Sv.........
31 .................
31 b|..............
31 ch.............
31 L..............
31 r...............
31 cr .............

lillatabby
rødlabby
cremetabby
bruntortietabby
blåtortietabby
brunligret
blåtigret
chokoladetigret
lillatigret
rødtigret
cremeligret
brunspotted
blåspotled
chokoladespotted
rødspotted
sort silvershaded
sort chinchilla
sort silvertabby
blå silvertabby
chokolade silverlabby
sort silvertigret
blå silvertigret
chokolade silvertigrel
lilla silvertigret
sort silverspotted
blåsilverspotted
sort-hvid
blå-hvid
chokolade-hvid
lilla-hvid
rød-hvid
creme-hvid

Burmeser
BUR n
BUR a
BUB b
BUB c
BUR d
BUR e
BUR f
BUB g

.... brun

.... blå

.... chokolade

.... lilla

....rød

.... creme

.... bruntortie

.... blålortie

27.
27a
27b
27c
27d
271

27e
279

Tyrkisk van
TUA w 61

TUA w 62
TUA w 63
TUA x
TUV d
TUV e

Oversigt over de mest »»brugte<< farver. Første række er den nye betegnelse, anden række er
den >»gamle<< betegnelse og til sidst farven, som ikke er ændret.

21

2B
21b
21c



3UR h

3UR j

Chatreux
CHA

Cornish Rex
]RX 33

Devon Rex
-lRX 33a

Russlan BlueqUS 16a

27h
27i

16F

34 ...,

25
25 ST
25x

24c
32a

chokoladetortie
lillatortie

Brå

Btå

.. brå

hvid
brunmasket
blåmasket
chokolademasket
lillamasket
rødmasket
crememasket
bruntortiemasket
blåtorliemasket
chokoladetortiemasket

Europe
lUR w 6.1

EUR w 62
EUR n
EUR a

=UR 
d

iUR ns
-=UR as
EUR n 22
EUR A22

=uR 
d 22

EUR e 22

=uR 
I 22

iUR n 23
iUR a 23

=uR 
d 23

iUR e 23
!UR n 24
!UR ns 22
IUR as 22
IUR ls 22
IUR ns 23

Korat
(oR

l,4anx
'.4AN 5'l
,'lAN 53
IJAN x

14E.................. Hvid med blå øjne
14Ea ................ Hvid med orange øjne
1 5E .................. sorl
16E .........,.,....., blå
21 E .................. torlie
36E .................. sorlsmoke
368 e .......,....... lortiesmoke
20E btch bruntabbY
20Ea btch ...,.... blåtabby
19E btch rødtabbY
19E I btch ........ cremetabby
21E btch tortietabby
20E tig bruntigret
20E a lig blåtigret
19E tig rødtigret
19E I tig cremetigret
30E ....,............, brunspotted
188 btch sort silvertabbY

18E a btch ....,.. blå silvertabby
21E Sv btch ,.... silvertortietabby
18E tig sort silverligret

S iam/Orientalsk korthår
Siam
SIA w 67 35 ............,.......
SIA n 24 ....................
SIA a 24a ..................
srA b 24b ..................
SIA c
SIA d
SIA e
SIA f
SIA g

SIA h

U

U
DET ilYE EMS.SYSTEM
Oversigt over de mest »»brugte<< farver. Første række er den nye betegnelse, anden række er
den »gamle<< betegnelse og til sidst far.ven, som ikke er ændret.

srA i
SIA n 21

SIA a 21

stA b 21

SIA c 21

stA d 21

SIA e 21

stA f 21

SIA g 21

srA h 21

srA j 21

Orientalsk korthår
ORln 29sb.........
ORI a
onl b
ORI c
oBr d
ORI e

32b LP lillatortiemasket
32 SP............... bruntabbymasket
32 BP blåtabbYmasket
32 ChP chokoladetabbYmasket
32 LP ............... lillatabbymasket
32 RP rødtabbYmasket
32 CrP cremetabbymasket
32 STP bruntortietabbYmasket
32 BTP blåtortietabbYmasket
32 CHTP chokoladetortie-

tabbYmasket
32 LTP lillatortietabbymasket

29a
æ.
29c
29d
29l,

.. sort ebonY

.. brå

.. kastaniebrun - Havana
........... lilla
.,.,,,..,..rød

oRt I
ORI g
oRl h
oBl j
ORI o
ORI p
ORlns
OBlas
ORlbs
ORlcs
ORI n 22
ORI a22
oRlb 22
ORlc22
oRld 22
OHI e 22
oilt22
ORlg 22
onl h 22
oRli22
ORI n 23

ORla 23
oRlb 23
ORlc 23
oRtd 23
ORI e 23
oRll23
ORlg 23

oRl h 23

oRli23
ORlo 23
ORI n 24
ORI a 24
oRlb 24

creme
29e .................. bruntortie
299 .................. blåtortie
29h .................. chokoladetortie
29i ................... lillatortie
29 CIN cinnamon
29 FA............... lawn
29 SB sm......... sortsmoke
29a sm blåsmoke
29 sm............... chokoladesmoke
29c sm lillasmoke
29 S Tb btch .... sortlabbY
29 B Tb btch .... blåtabbY
29Ch Tb btch ... chokoladetabbY
29 L Tb btch..... lillatabbY

29 R Tb btch .... rødtabbY
29 Cr Tb btch ... cremetabby
29e Tb btch...... bruntortietabby
29g Tb btch...... blåtortietabbY
29h Tb btch ...... chokoladetortietabby
29i Tb btch ...,... lillatortietabby
29 S Tb tig .......sorttigret
29 B Tb lig .......b|åtigret
29 CH Tb tig .... chokoladetigret
29 L Tb tig........ lillatigret
29 R Tb tig ....... rødtigret
29 Cr Tb tig......cremetigret
29e Tb tig ......... bruntortietigret
29g Tb ti9......... blåtortieligrel
29h Tb tig ......... chokoladetortietigret
29i Tb tig .......,.. lillatortietigret

29 CIN Tb tig ... cinnamon tigret

29 S Tb sp ....... sortspotted
29 B Tb sP ....... blåsPotted

29 Ch Tb sP ..,.. chokoladesPotted

27
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DET l{YE EMS.SYSTEM
Oversigt over de mest »»brugte<< farver. Første række er den nye betegnelse, anden række er
den »»gamle<< betegnelse og til sidst farven, som ikke er ændrtt.

ORlc 24
oHld 24
ORI e 24
oqlt24
ORlg 24.
oRlh 24
oRrj 24
OHI ns 24
ORI as 24

ORlbs 24
ORlcs 24
ORlds 24
ORI a 25

29 L Tb sp..,..... lillaspotted
29 R Tb sp ....... rødspotted
29 Cr Tb sp ...... cremespotted
29e Tb sp......... bruntortiespotted
299 Tb sp......... blåtortiespotted
29h Tb sp......... chokoladelortiespotted
29i Tb sp .......... lillatortiespotted
29 S Sv Tb sp .. sort silverspotted
29 B Sv Tb sp .. blå silverspotted

OR
OR
OR
OR

b2s
c25

29 CH SvTb sp
29LSvTbsp.
29 R Sv Tb sp.
29 B Tr...........
29 CH TT........
29LTT
29BTT
29 CtN TT,......

chokolade silverspotled
lilla silverspotted
rød silverspotted
blå ticked tabby
chokolade ticked tabby
lilla ticked tabby
rød ticked tabby
cinnamon ticked tabby

25
25

d
o

U DSTI tLI N G S R ES U TTATER

UDIAND:

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: Hamm - 7. juli 1991

Kattens navn: Ch. Dellary's Exotic - Sugar

Resultat: CACIB

Ejer: Karl-Heinz Bartel

Sted/dato: Hamm - 7. juli 1991

Kattens navn: Pr. Bartel's Arabella

Resultat: CAPIB, NOM., INT. PREMIER

Ejer Karl-Heirz Bartel

Sted/dato Amsterdam - 3. november 1991

Kattens navn: Angelina Larenco

Resultat CACIB, NOM.

Ejer: Irene Schmøkel

Sted/dato Amsterdam - 8. november 1991

Kattens navn: Calle de Monique

Resultat CAGCIB

Ejer: kene Schmøkel

./.:_

q

U DSTIIIIN GSRESUTTATER UDLAN D:

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

28



PERLER tra MORTEN@

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

HYGIEJNISK
NATURE-CAT kattegrus
absorberer hu rti gt. al f ugt,
opsuger ubehagelig lugt og
begrænser bakterier til et
minimum.

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

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

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

age
g

KATTE
GRUS

,ll;

i
4

I
/,ln

II/i't

\/ / ..r\'riltt 
,,6r,f

Ii is I/ttr

]{at

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

A/S Carl Fr. Mortensen Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44
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STEWFI,D-S
weekenden 2i

Mini Best in Show,

Det viste sig ret hurtigt, at et stewardseminar var en god idd,
da vi straks modtog en række tilmeldinger, da det blev kendt,
at seminaret blev til noget.

16 medlemmer deltog i seminaret, og de fik af dygtige in-
struktører en grundig teoretisk gennemgang af stewardregler-
ne samt undervisning i hvordan man mest hensigtsmæssigt
tog hånd om kattene.

Denne undervisning blev så senere i seminaret udøvet i
praksis på den hobbyudstilling, der blev afholdt samtidig af
Lichok og 13 MC, idet der var opstillet to dommerringe som
på vore internationale racekatteudstillinger, og man fik her en
snert af hvordan man som steward arbejder i en dommerring
med alle de praktiske gøremål der er i dommerringen, sam-
tidig med, at man fik øvelse i at arbejde med kattene - henten
og bringen genxem det virvar af mennesker som vi så godt
kender, for til sidst at præsentere håndværket på scenen for
publikum under mini best in show.

Det er mit indtryk, at deltagerne fik stor glæde af semina-
ret, og jeg vil her benytte lejligheden til at takke for den ud-
viste interesse - ikke mindst til vore instruktører og domme-
re - men også til specialklubbeme samt seminariets deltage-
re. - Jeg vil også rette en tåk til vort køkkenpersonale, der
sprang til, da vi var lidt i knibe.

Finn Laursen, formand

P r ces e ntation af Langhån

30

Joynes Nesbi Dandi. Bedste ungdy4 han.

Postnr. /ryt_

hår delt.get I ovennrvnte rteuard-6ehln.r, og

lået orlenterinq om rtberde og forpllqtlgelier

v€d lhterhåt(onåle råcek.tteudstllllnqer.

semlnåret har ohfatLet årbeJde I donmerlng med

flere råcer, bl. r. Perger, Håln coonr åby6slnler

tlelltg Dlrhå, Tyrklst v.n 09 ltuEkåt.
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JYDSK NACEI(ATTE I(LUB

Ste!å rd- 6emln
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-09 27. oktober l99l
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27. oktober 199 1

. ,':rdinator på arrangementet vil jeg geme have lov til
- ., kke min hjerteligste tak til JYRAK for deres medvir-

Publihtms favorit lørdag. Tu Finn Laursen, Jyrah Th. Erik
Andersen, Lichok

'Dommer<< l,ene Kattenhøi Lassen i arbeidc,

Fra udstillerside har vi helt klart følt, at afviklingn af
;ewardseminaret har været et positivt indslag i udstillingen;
,itte gælder både de praktiske øvelser, der foregik begge da-
ge, og især det mini-shoq der søndag eftermiddag var med
il at sætte et festligt punktum for udstillingen. Det gav vir-
celig pote overfor såvel udstillere som de mange tilskuere,
ier overyærede det.

SomJYRAK-medlem vil jeg også fremhæve, at jeg synes
jet var et godt initiativ, klubben tog her. Jeg er overbevist om,
at de penge, som affangementet kostede, vil forrente sig godt
r fremtiden, på den måde at JYRAK vil have flere stewarder
il rådighed, der alle har lært mere om deres job, hvilket igen
revirker, at både dommere og udstillere vil have gavn af den
:øjnede standard.

Hvis der stadig er tilstrækkeligt mange interesserede, der
innne tænke sig at komme på stewardseminar, synes jeg be-
:aemt ikke, at JYRAK skal holde sig tilbage med at alrange-
:E et nyt.

I den forbindelse vil jeg nævne, at de medvirkende speci-
rl klubber, 1 3 MC klubben og LICHOK, på grundlag af de ind-
:6tede erfaringer geme medvirker til, at JYRAK's andel af
nnkostningeme bliver mindre end denne gang.

TiI slut vil jeg geme rette en personlig tak til Inge Lise og
F:nn Laursen for det "benarbejde", de har udført i lokalområ-
åt for at skabe interesse omkring udstillingen, både med ud-
æling af løbesedler, ophængning af plakater og kontakt til
sponsoref.

De har virkelig gjort en god indsats, oven i købet i en peri-
ode, hvor de faktiskharhaft rigeligt om øreme med andre ting.

Specialklubbeme takker for godt samarbejde og håber, vi
ved lejlighed kan lave noget tilsvarende.

Takforoptagelsen. Medvenlighilsen, ErikAndersen

En glad udstiller Aase lbsen, sammen med Finn Laursen og

katten Dandi.
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BEST OF BEST NR. 1:
Baldrian's Teje (29 S Tb tig).
Ejer: K. & M. Foldager.

BEST OF BEST NR. 2:
Nice to be Broadway Baby (11)
Ejer: Jackie Jensen

BEST OF BEST NR.3:
Caboel von Jadeja (17).
Ejer:

HUSKAT:
BEDSTE HUSKAT: Han: Garfield.

Ejer: Hanne Nedergaard.
BEDSTE HUSKAT: Hun: Miss Bibi.

Ejer: Ilanne Nedergaard.

MISS AALBORG, SØNDAG:
Afrodite af Copeland.
Ejer: Erik Jørgensen.

Nice to be Broadway Baby (11).

Ejer: Jackie Jensen.

Gicial H. af Stapris (13 RP).
Ejer: Dorthe Ø. I ørgensen
Maydan-Shah's Justabout (5)
Ejer: Anne Grethe Andreasen
Purr Posie of Melampus (1).

Ejer: Oda Tange.

For Your Eyes Only of Pacilak (11)

Ejer: IIlla & Gunnar Hansen.
Masterpiece aus Berlin (3).

Ejer: Gisela Trucks-Dickow
Diana de la Val (13b LP).
Ejer: Inge Lise Laursen
Colette Of Ness ( ).
Ejer: Kis Gammelgaard.
Juuan's Perser kuld.
Ejer: Anette Vohnsen.
Lien's Anchorman (13b SP).

Ejer: K. Villadsen & J. Olesen.
Graffity
Ejer: B. & L. Henriksen.

SEMILANGHÅR:
BIS: Kiru's He-man (13c Tb Sp).

Ejer: Kirsten IJlsø.
BOX: Katland's Alexandria (13NF Bw)

Ejer: E. Bargholz.
BIS KAST.: Iøvehulens Napoleon (13MC Aw).

Ejer: Kim & Anette Agerbak.
BOX KAST.: Bamsebo's Edelweiss (13MC Bw).

Ejer: Bo Clausen.
UNGDYR: Bamsebo's Gaio (13MC Aw).

Ejer: Susanne C. Clausen.

32

Barionet's Prins Gustav (13NF B).
Ejer: B. Jensen & J. Fremming.
Vossevangens Skovkatte kuld.
Ejer: Ely Leegaard.
Af Udklitten.
Ejer: Birgitte Philipsen.

Caboel van Jadeja (17).

Ejer: C. Berenth & J. Frandsen.
Valhalla's Røskva (16).

Ejer: Lone Lund.
Jacho (20 E tig).
Ejer: Finn Thuesen.

Dunvalds Blue Natasha (16).

Ejer: Yvonnne & Erik Larsen.
Rafina's Panda (14a).

Ejer: E. & H. J. Gade.
Silver Amara af Frederslund (23Sv)

Ejer: Lis Rhymer Friis.
Jacho (20E tig).
Ejer: Finn Thuesen.
Kalewa af Pegu YomaQT)
Ejer: Sterna Gilbe
Klivagers Burmeser Kuld.
Ejer: Aase & Ole Klivager.
Femman's Bertil Baskarol 0.
Ejer: Erik & Yvonne Larsen.

Dunvald.
Ejer: Erik & Yvonne [arsen.

Baldrians Teje Q9 S Tb tig).
Ejer: K. & M. Foldager.
Sphinx YSL (29 CH Tb sp).
Ejer: K. & M.Foldager.
Byvangens Felix (35).

Ejer: Vita Nielsen.
Pemiku's Krumme (29sb).

Ejer: Pernille Krøyer.
Bellamis'Yin
Ejer: Chr. & Andrd Cilleborg
Byvangens Ringo ( ).
Ejer: Vita Nielsen.
Players Siam Kuld.
Ejer: Chr. & Andrå Cilleborg.
Ackiltie Red Ruan (32a).

Ejer: Dorthe Kaae.
Bellamis'.
Ejer: Dorthe Kaae.

KILLING:

KULD:

OPDR,OT:

KORTHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOXKAST.:

T]NGDYR:

KILLING:

VETERAN:

PENSIOMST:

KULD:

AYL:

OPDRÆT:

srAM/oKrr:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

YETERAN

KULD:

AYL:

OPDR,IET:

MISS AALBORG, LØRDAG:
Miss Bibi.
Ejer: Hanne Nedergaard

LANGHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

PENSIONIST:

KI]LD:

AVL:

OPDR/E-T:
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Panacur = ormekur
Atted Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
lingsstadier af indvoldsorm.
lttled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

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

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

Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

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

væsentlige indvoldsorm.

O let at give - opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og bivirkninger

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

Hoechst @

33



t/u

(1

o

Arets
kat i
JYRAK
t99t

Atter indbyder vi dig til at deltage i konkurrencen om »Årets
kat i JYRAK«.

Din løt kan deltage i een af følgende grupper:

TOP 5 for voksne hanner (over 10 mdr.)
TOP 5 for voksne hunner (over 10 mdr.)
TOP 5 for kastrater (over 10 mdr.)
TOP 5 for Killinglungdyr (3 til 10 mdr.)

For at l«rnne deltage skal følgende opfyldes:
1. Kattens ejer skal være registreret som medlem af JYRAK

hele 1991.
2. Katten skal have stamtavle ellerregistertavle udstedt af Fe-

lis Danica.
3. Katten skal have deltaget i mindst 5 FlFe-udstillinger -

d.v.s. der medsendes mindst 5 bedømmelser.
4. Point opnået som killing/ungdyr kan kun bruges i denne

gruppe.
5. Point gives efter den anførte pointskala.
6. Ved pointlighed trækkes der lod om den endelige place-

ring. - Protester om placering ved lodtrækning tages IK-
KEtil følge.

7. Protesær i øwigt skal indgives skiftligt til bestyrelsen se-
nest 75. marts 7992.

8. For at deltage i konkurrencen, udfyldes tilmeldingsblan-
ketten »Å"rets katte i JYRAK«, og indsendes med kopi af
bedømmelser/certifi kater til :

Karen Mette Have Kristensen
Roslewej 12
Jebjerg
7870 Roslev.

Siilstu fnst fur indsendelse er 1. februar 1992.
Vinderkattene bliver præmieret på klubbens internationale ra-
cekatteudstilling i Ebeltoft , den28.-29. matts L992.

t
t

2

POINTSKALA:
Bedstevoksen....,
Bedste voksen modsat køn, killing/ungdyr
Bedste kastrat han/hun .

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

20 point
19 point
l8 point
l6 point
15 point
14 point
l3 point
l2 point
11 point
l0 point
9 point
5 point
0 point

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

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

o

ARETS KATTE I JYRAK
Kattens Navn:

Født: Opdrætsnummer:

Race

Køn:

Ejer:

Adresse:

Underskrdt:

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at kopiere kuponen.
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STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

Sønderjylland:
Elisabeth Stange,
Sdr. Vildstrup Bygade 14, 1. tv
6100 Haderslev.
TLf.74 58 28 01.

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

f,'yn:
Poul E. Christiansen,
Middelfartvej 260,
52OO Odense V.
Tlf. 66 16 85 81.

Randers:
Henriette Kastrup,
Bindeleddet39,
Spentrup, 8900 Randers.
Tlf. 86 47 9223.

Frederikshavn:
Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 98 42 05 tO.

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

Silkeborg:
Claus Madsen,
Malmøvej 38,
8600 Silkeborg.
Tlf. 86 80 10 02.

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

Salling:
Karen Mette Have Kristensen,
Roslewej L2,lebjerg,
7870 Roslev.
Ttf.97 57 45 59.

Djursland:
Anette Vohnsen,
Baldursvej 26,
8500 Grenå.
Tlf. 86 32 40 3t.

Kolding:
Helle Høybye,
Lykkegårdsvej 16,
6000 Kolding.
Tlf. 75 53 66 19.
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STUDIEKREDS ÅNTTUS:
Der kan ske ændringer i programmet!

Mødeme bliver i fremtiden aftroldt på Nordgårdsskolen,
»Fagbygningen<<, indkørsel fra Jettevej, 8220 Brabrand - Se
kortet! Tidspunktet er stadig fra kl. 19,00 til ca. kl. 22,00.

Det skal understreges af ALLE er VELKOMNE - også ik-
ke medlemmer, så tag din nabo med.

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

mere tid til ganske almindelig »kattehyggesnak<<.
Desuden vil vi geme fortsætte med præsentation af »Afte-

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

27. november 1991:
»Udstilling«. Micheyl Vinther kommer og fortæller om det at
udstille - både herhjemme men især sydpå. Hvad kommer man
ud for. Fordele og ulemper. Endvidere skal vi se video fra vo-
res hobbyudstilling.

11. december 1991:
»Julehygge og kreativitet«. Vi skal hygge os og se, hvad de
forskellige laver af katteting. Eks. maling, broderi, tegning og
papirklip. Medbring godt humør og gløgg, så vi kan komme
i julestemning.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
Studiekredsleder Dorte Hagen, Grønningen 8, 8410 Rønde,
tlf.86367t28.

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-

vrmngen.

STUDIEKREDS AALBORG:
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.

På gensyn i studiekredsen
Dorte Kaae - tlf.98 15 93 18
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STUDIEKREDSEN ATTER I SILKEBORG:
Der vil i det kommende år igen være studiekredsmøder i med-
borgerhuset i Silkeborg.

Det bliver så mit job, som nyvalgt studiekredsleder, at få
studiekredsen aktivt op atkøre igen. Jeg har fået overdraget
medlemslisten for Studiekreds Silkeborg, og undrer mig over,
hvorfor der ikke er større deltagelse til disse mødet Vi er trods
alt 44 medlemmer af JYRAK i Studielxeds Silkeborg, hvor
alene de 19 er her fra byen.

Derfor vil jeg forsøge noget nyt, nemlig atlægge afgørel-
sen af, hvad vi skal behandle på disse møder, ud til de enkel-
te medlemmer, for på den måde at Effe det mere interessant
for Jer medlemmer, at møde op. Kontakt mig venligst med Je-

res forslag, alle emner er velkomne, og vil blive opfattet som
en positiv respons fra Jeres side.

Et af mine forslag vil gå ud på i fællesskab, at stable en hob-
byudstilling på benene i Silkeborg, nærnere betegnet i »Lun-
den<<, hvor derfør har været planlagt en hobbyudstilling. Det
eneste der mangler, er opbakning fra kedsens medlemmer. En
hobbyudstilling vil også hjælpe til, at vi får lidt kapital i kas-
sen, og dermed større økonomisk frihed til at arrangere
spændende ting i studiekredsen. Har du lyst, interesse og ide-
er vedr. en sådan udstilling, er du velkommen til at kontake
mig.

Der har før været stor interesse for emnet pelspleje, og det
er der også taget højde for i mit program. Her har Linda Læ-

erbeck, »Von Leerbeck«'s Perseropdræt«, på nuværende tids-
punkt sagt ja, til at komme at vise, hvordan pelspleje kan ud-
føres. Dertil har hun selv fremstillet flere naturprodukter, som
hun bruger i forbindelse med pelsplejen. Hun vil demonstre-
re disse produkter på katten, og der vil være mulighed for at
købe produkterne.

Jeg håber, mit udspil/initiativ til at få Studiekeds Silkeborg
op at køre, vil blive modøget positivt, så vi alle sammen kan
mødes og få os en rigtig kattesnak, hvad enten man har en el-
ler flere katte. Det være sig Perser, Huskat, Siameser, Burma,
British Shorthair o.s.v.

Så send mig Jeres forslag og ideer; det er den bedste op-
bakning, I kan give mig som ny studiekredsleder.

På forhånd øk!
Ved venlig hilsen,

Studiekredsledet C laus M adsen,
Malmøvej 38, 8600 Silkcborg, tlf. 86 80 10 02.

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

3. december kl. 19,00 - 22,00:
Snak om året der gilq samt planlægning af program for 1991

Julehygge! ! !

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

Husk!!! Selv at medbringe kaffe/te og brød, og mød op me;
godt humør. - Du må geme tage en kat med til mødeaftene:-
ne. Du har måske en sjov historie om denl

Husk l0'eren til kredsens kasse.
Med venlig hiist-.

Poul- Erik C l:,',isti an-s t :
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STUDIEKREDS VEST:
Aktivitetsplan for studiekredsen, vinter L99L:

Killingefødsler - ernæring - pleje - »»kravlegårde<<:
Årets killingesæson er så småt ved at starte. Derfor vil vi star-
te dagen med en videofilm om kattefødsel og killingemes før-
ste levetid. Vi vil gå ind på ernæring og pleje, samt se lidt på
de modermælkserstatningsprodukter, der er på markedet.

Mødetid: 8.-2.-1992 kl. 14.00.
Mødested: Vivian Elling Nielsen, Glistrupsvej 17,6800 Var-
de.

FIFe har vedtaget at voro katte skal have nye opdrætsnumre.
Vi vil prøve at finde rundt i den nye labyrint af nye tal og bog-
staver.

Mødetid: 14.-3.-1992 kl. 14.00.
Mødested: Aase & Hans Ibsen, Søstjernen 48, 6700 Esbjerg.

Ernæring til voksne katte. Et meget vigtigt og spændende em-
ne. Vi vil prøve at engagere Jørgen Kruse's dyrlæge til at hol-
de et foredrag for os.

Mødetid: 25.4.-1992 kl. 14.00.
Mødested: Grethe Hjorth, Johan Skjoldborgvej L0, 7t82
Bredsten.

Førstehjælp til katte. Hvad gør man, hvis katten får diarr6, fan-
ger en hveps og bliver stukket, falder ned fra bogreolen. Dyr-
læge Christian Mogensen vil lære os lidt elementær første-
hjælp.

Mødetid: 23.-5.-1992.
Mødested: Lone Rasmussen, Skolegade 55, Lunde pr. Varde.

NY STUDIEKREDS I KOLDING:
1. januar 1992 slørri.r der i Kolding en ny studielreds i Kol-
ding, og jeg vil her benytte lejligheden til at opfordre alle in-
teresserede til at kontakte vor ny studiekredsleder:

Helle Høybye,
Lykkegårdsvej 16
6000 Kolding
Tlf. 75 53 66 t9.

Der er altid en masse praktiske ting, der skal ordnes i en op-
startface, ogjo mere interesse der er om studiekredsen,jo bed-
re zurangementer kan man gennemføre.

Studiekredsens forcløbige program er:
7. januar 1992:
Studielaedsens 1. møde, hvor vi byder alle interesserede vel-
komne!

JYRAK's formand Finn Laursen, fortæller om klubben og
dens arbejde. - Har måske også et par katte med.

4. februar 1992:
Denne aften har vi pelspleje på programmet. Vivian Nielsen,
Studiekreds Vest, demonstrerer sine færdigheder for os.

3. marts 1992:
Klubbens konsulent fra Fyn, Lis Rhymer Friis, holder et
spændende foredrag om Sokokekatten. Hvor kommer den fra,
hvordan ser den ud, o.m.a. Spørgsmål kan du få svar på den-
ne aften.

Alle møderne starter kl. 19.00, og afholdes i byens kul-
turcenter, Klostergården, 6000 Kolding.

Alle er velkomne. - På gewyn!

STUDIEKREDS RANDERS:
Den 6. februar 1992:
Inge-Lise Laursen fortæller om pelspleje og om arbejde med
ammeformidlingen.

Den 2. april L992:
Vivian Nielsen fra Varde fortæller om kattens psyke.

Begge møder starter kl. 19.00, og afholdes i lokale 1 på Vor-
up Bibliotek.

Kaffe, øl og vand kan købes.

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
derer 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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Nye opdrætsnumre Farve :
blå
chokolade
lilla
rød
creme
sort tortie
blå tortie
chokolade tortie
lilla tortie

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 ikke
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. perserne gik farvenumrene fra I - 13, nogle af
disse numre blev så efterhånden udbygget, f.ex. indenfor far-
ve 12, hvor der i dag findes hele farveskalaen afbicolour. He-
le semilanghårsgruppen er samlet indenfor opdrætsnr. 13 sam-
men med blåcreme pemer og colourpoints, hvilket ikke er lo-
gisk.

I gennem flere år har flere personer prøvet 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 overføre 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 krav er blevet LOO% 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 opdrætsnumrene bliver en del an-
derledes, beholde,s 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.Fawe
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 nununer, således at bicolour har et
bestemt nuflrmer, og harlekin et andet nummer. Anvendes
kun, hvis katten

Hale
Halelængder indenfor f.ex. manx får en betegnelse bestående
af et nummer.

Øjenfarve
Hver øjenfarve får sit eget numrner.

Info-stand Jyrak,
90' ernes katteklub

PR-stand i Yejle

a
b
c
d
e

f
g
h
j

Mønster:
01 van
02 harlekin
03 bicolour
11 shaded
12 tipped
2l agouti
22 tabbyblotched

\{ale:
51 Rumpy
52 Rumpy riser

Øjenfarve:
61 blå øjne
62 orange øjne
63 odd-eyed
64 grønneøjne

Race:
ABY
BAL
BRI
BUR
CHA
CRX
DRX
EUR
EXO
GRX
JAV
JBT
KOR
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MCO
MAN
NFO
NON
ORI
PER
RUS
SBI
SIA
SOM
TUA
TUV

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

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

tabbytigret
tabbyspotted
tickedøbby
burmeser
tonkanese
masket

Stumpy
Longie

burma øjenfarve
tonkanese øjne
siam øjenfarve

Jysk katteklub får flere og flere henvendelser om at deltage i
forskellige udstillinger med en PR-stand.

Det er ikke altid det er muligt for os at imødekomme den-
ne interesse, men i weekenden den 2. og3. november deltog
vi med mandskab fra studielneds Vest i en udstilling i Vejle.

Tak til studiekredsen for indsatsen. EL

I weekenden d. 2. -3. november 1991 deltog studiekreds Vest

i en stor udstilling i Vejle med en PR-stand.
Vi var blevet inviteret til at deløge, i første omgang, med

en PR-stand af Vejle og Omegrs Kaninavlerforening. Vi stil-
lede fredag aften for at lave vores stand klar til weekenden.
Vi mødte stor venlighed og nysgerrighed samt hjælpsomhed
med at få stillet borde og vorqs to udstillingsbure op. Lørdag
middag var Aase og Hans Ibsen på pletten kl. 12.00 med fem
af deres katte og jeg selv kom, grundet arbejde, dryssende kl.
15.00 med 6n kat. Hele lørdag var der trængsel på vores 15

kvadratmeter, hvor vi havde lined alt JYITAK's materiale op.

Der blev flittigt bladet og stillet spørgsmål om alt hvad tæn-

kes kan angående katte. Vi hyggede os derovre og vi fik og-
så en invitation til at deltage igen næste år. I skrivende stund
er det nu lidt uklart om det bliver en større PR-stand eller en

regulær hobbyudstilling.
Kaninavlerforeningen var overraskede over at seks kame

kunne trække så mange interesserde til. Så absolut en fjer :

hatten til kattesporten.
Jeg vil geme takke Aase og Hans Ibsen for deres store

hjælpsomhed og villighed til at ofre en weekend på standen
Uden dem var det blevet meget svært for mig at få det hele til
at fungere' sndiekreds vesi

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

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

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

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

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

Vivian Elling Nielsen,
Glistrupvej 17,
6800 Varde
Tlf. 75 22 45 9s

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

loss
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Indkaldelse til
ordinær generalforsamling !

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Odense.
Generalforsamlingen aftroldes på Blommenslyst Kro

Lørdag d. 15. februar l99l kl. 13.00
Dagsorden ifølge klubbens love, § 9.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til for-
manden senest d. 15. december 1991.

De indkomne forslag udsendes samlet til medlemmerne, jfr. klubbens love,
§ 9, stk. 3. Finn Laurse4formand
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JYRAK - 90'ernes katteklub
Vi benytter her lejligheden til atter at henlede
opmærksomheden på vor informationsfolder,
Jyrak - 9O'emes kaueklub.

Folderen indeholder en lang række praktiske
oplysninger om klubben, herunder konsulen-
ternes arbejde, klubbens studiekredse, stam-
bogsselaetærens arbejde samt udstillingsregler.

Du er meget velkommen til at rekvirere fol-
deren, der er gratis. Folderen ligger i øvrigt ved
vore studiekredsledere, på flere dyrlægeklinik-
ker og kan naturligvis også rekvireres ved be-
styrelsen. Har du spørgsmål om klubben, er du
velkommen til at kontakte os. Ring, frem for at
gå og gnave på tingene. Husk klubben er også
DIN. Finn Laursen,formand

39

.2

Blommenslyst
Kro

d

)-



o

-\

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

JYRAK har 2 kontaktpersone4 der
ganske gratis foretager dette formid-
lingsarbej de for medlemmerne.
I Nordjylland kan man henvende sig
til: Yvonne Larsen

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

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

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

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

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

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

ILL

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

STAMNAVN

Registrering af stamnavn sker ved frem-
sendelse af mindst 3 forslag til stam-
bogsseketæren: 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.
Pris for stamnavn er kr. 500,00 incl.
moms + porto, som betales SAMTI-
DIG med indsendelse af ansøgnin-
gen.

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

(
,h

l{YE PRISERU

U
Jyrak's killingeliste

Sendes til: Karen Mette Have Kristensen,
Rosle,vvej 12, Jebjerg, 7870 Roslev.

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at ko-
piere blanketten.

Stambogspriser pr. U10-1991 :
Stamtavle 0-3 mdr.
Stamtavle 3-6 mdr.
stamtavle 6-12mdr.
D ispensationsstamtavle
til katte over 1 årTihnelding til JYRAK's Killingeliste: Kopistamtavle
Nyt omslag
Nyt indlæg
Stamnavn .

Udstillingsgebyr pn I I l-1992 z

k. 125.-
h.16,i.-
k.250.-

5OCr.-

3Otr.-

50.-
5Cr -

500.-

kr
k
l«.
k.
k.Fra 1. december 1991 be-

styres JYRAK's killingsli-
ste af:

Karcn Mette Have
Kristensen
Roslevvej 12

Jebjerg
7870 Roslev
Tlf.97 57 45 59.

For at lette arbejdet bedes
man overholde indleve-
ringsfristen, der er den 25.
i måneden, og tilmelding
SKAL, i egen interesse, ske
skiftligt.

Prisen for annonceplads,
uanset antal af mm kun l<r.

50,- pr. måned.
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Stamnavn:

Navn:

Adresse:

Postnr./Bv:

Tlf.

tilmelder:
Race:

Født:

Farve: Køn:

Farve:-Køn:_
Farve: Køn

Racekatte
Huskatte
Kuld
Avl, opdræt
Veteran, pensionist,
hvis de også dømmes i deres
respehive klasser kI. _<:.-

FIFe kokarder pr. llL-19922
Eur. Ch.
Eur. Pr.
Gr.Int. Ch.
Gr. Int. Pr.
Int. Ch.
lnt. Pr.
Kokarderne kan købes på udstillingenir
mod fremvisning af alle de certifikar,

k.20r.-
kI.2CI:.-
kr. 25t-.-
1«. 5r-.-

grat ls
gratis
kr. 1 :,<.-
h. 1:_<.-

k. i:_<.-
kI. t:5.-



der berettiger til titlen. Katte, der opnår
deres titler in den ll l-1992, får deres kok-
arder efter den gamle ordning. Titler op-
nået efter Ul-1992, administreres efter
de nye regler.

Vedtaget på Felis Danica's Forret-
ningsudvalgsmøde den 5/6- I 99 1.

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

Posttakst pn dato:

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-
ført automatisk.

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

OBS! OBS: OBS:
Det er ikke tilladt at man selr.tilføjer e1-

ler påfører noget i en stamtar le. - Gør
man d6t, risikerer man annullering af
stamtavlen.

HANKAT

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

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 .75 13 25 73.
Kasserer: Henrik Koldborg, Dr. Loui-
sesvej 19, 5000 Odense C,
giro I 57 60 89.

BEMÆRK: Gebyr indbetales til
arrangerende klubs kasserer før
udstilling!

NYE KO]{TI1{GEJ{T.
SATSER

På den sidste generalforsamling blev det
vedtaget at forhøje kontingentet på visse
saser i 1992.
De nye sa6er er herefter:
Hovedmedlem ...... kr.200,-
Familiemedlem ..............,.......... kr. 25,-
Hele husstanden ........................ k. 250,-
Pensionist.... ......... k. 100,-
Abn.............. ......... kr. 150,-

EN/FL

1 - 3 stamtavler
4 - 9 stamtavler

10 - 20 stamtavler
over 2L stamtavler
Opkævningsgebyr

kt. 4,75
kr. 8,25
kI 14,00
kI. 19,00
k 14,00

Forudbetaling:
Betaling sker til stambogssekretæren el-
Ier 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.

STAMTAVTEKOPI
Hvis din stamtavle bortkommer, kan
du bestille en kopistamtavle, 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.

TffELPÅFøRINGER
Bemærk venligst Mange trol at når en
opnået titel er meddelt og registreret hos
Felis Danica's stambogsfører, så vil
denne titel automatisk blive påført alt,
som vedrører denne kat. Dette er kun
tilfældet for afkommet der fødes efter
den opnåede titel, og katten er farlmor.
Titler for generationer før, skal indsen-

EJERSKIFTEIANNUTI.ERING HVÆSSEBRÆTTET

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

UDSTIIIING, 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,
I.th.,2635Ishøj. Tlf. 4273 3631.
Kasserer:
Lise Røgaard Rasmussen, Kaj Munksvej
11, 7500 Holstebro, giro I 087223.
(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på ud-
stillingsgebyret).

DARAK:
Winnie Andersen, Østergade 29, Gan-
løse, 3660 Stenløse. Tlt.42 18 46 29.
Kasserer: Ea Telander, Hesselvej 4a,
3660 Stenløse, giro 9 O0 39 75.

OBS! OBS! OBS! Alt materiale
til Hvæssebrættet bedes ma-
skinskrevet eller tydeligt tek-
stet!
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Specialklubber:
Specialklubben for Russian BIue af 1990
Kirsten Kaae, Johs. Evaldsvej 103, 8230 ÅUytrøi.
Tlf. 86 25 063t.

Specialklubben for British Shorthair:
Jan Hedegård, Køben Hovedvej 51 a, 6630 Rødding.
11t.74 8473 @.

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

DAC
Margit Hærslev,l,ærkevej 6, 3550 Slangerup.
T[f.4233 3268.

Colourpointen ,

Winnie Andersen, Østergade 29, Ganløse, 3660 Stenløse.
Tlf.42 t8 4629.

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

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

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

Specialklubben for Siamopdrættere
Margit Thomsen, Skowejen 138,4050 Skibby.
T[f.42320t 45.

swo
Mogens Østerby, Klingeskov 13,5450 Otterup.
Tlt. @8218 44.

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

Sokoke Klubben
Gloria Møldrup, Karsebjergvej 101, 5491 Blommenslyst
Tlf. 65 968t 43.

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

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

13 MC Klubben
Evald Gregersen, Brogade 73, 8850 Bjerringbro.
Tlf. 86 68 43 50.

Den Hellige Birma
Nanna Brandt, Carl Plougsvej 19C, 3460 Birkerød.
Tlf.42 81 10 11.

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

Foreign White Klubhen
Jørgen Lund, Helder A116 3, 2791Dngør.
Tlf. 31 53 66 31.

Sølvkatten
Ann Friis, Doktorparken, Ellidshøj, 9230 Svenstrup.
Tlf.98 384420.

Regler for
Specialklubber under
Felis Danica:
1. Formålsparagraf for specialklub 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 sloiftlig 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
til FD.

4. For optagelse skal en SPK klub have mindst 20 hoved-
medlemmer. Kommer en klub under dette medlemstal,
annulleres optagelsen med virkning pr.3lll2 samme år.

Dispensation kan gives for 2 år ad gangen.

5. SPK-medlemmer kan være aktive. Det vil sige, med-
lemmer af enhovedklub med adgang til alle normale ser-
viceydelser. Eller passive, kun medlem af SPK med ret
til deltagelse i hovedklubbemes aktiviteter, dog med
undtagelse af stamtavleudstedelse, deltagelse i intema-
tionale og nationale udstillinger og hovedklubbernes ge-
neralforsamlinger. Sådanne SPK-medlernmer betaler
kontingent af samme størrelse som hovedklubber. Be-
løbet indbetales til FD gennem SPK-klubben, som hvert
år pr. 31. 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 sl«iftlig direkte til FD med spørgsmål
og forslag af SPK lov-/avls-/race-lstandardmæssige ka-
rakter. Disse henvendelse vil blive behandlet på først-
kommende FU-møde, og FU kantil yderligere belysning
af sagen indkalde kontaktpersonen, hvis en af parterne
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
aftroldelsen.

Love og reglerfor l-andsforeningen Felis Danica
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V RDENS-
UDSTILLING

iLUXEMBURG
21 .-22. marts 1992

- .r-ry

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

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

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

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

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

Alle katte, der vinder Best in Show, får titlen Verdensvinder 1992.
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Udstillingskalender:
1992:

JANUAR:
Bruxelles
Clermont Ferrand

Modena
Olomouc
Kouvola (nationaD

Ullensaker
Amhem
Ikke fastlagt
Wiesbaden
Bordeaux
Vetona

2s126

FEBRUAR:
01102 Bem CH
08i09 København Racekatten

Karlsruhe D
15/ Generalforsamling

i Odense JYRAK
15/16 Groningen NL
29101 Herlev DARAK

St. Gallen CH
Maastricht NL
Ikke fastlagt F

MARTS:
07108

LUL2

t2l
18/

18119

t4lts

2U
2U22

28129

2el

B
F
I

CS

SF
N

NL
F
D
F
I

Seevetal D
Elverum N
Ravenna I
Ikkefastlagt F
Bovenkanpel NL
Strassbourg F
Oslo N
Pawa I
Praha CS

Ikke fastlagl S

Sk<ivde S

Verdensudstilling L
Bergen N
Lucca I
Vantaa SF

l,ausanne CH
Ebeltoft JYRAK
lkke fastlagt USSR
Strångnås S

Skien N
Udine I
Genk B

NOVEMBER:
o2l03

031

09i 1o

L6l
t6lr7

23124

30/01

0u
0208

t4lrs

Bologna
Tønsberg
Toulouse
læeuwarden
Stockholm
Glostrup
Zwickau
Bassecourt
Torino
Helsinki
Nantes
Lisboa
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Rom
IÅdz
Bergen
Ikke fastlagt
Celje
Most
Busto A./Varese
Turku
Kolding
Firenze
Trondheim
Tnltngen
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt

Ettelbriick
Gruz
Dyon
Stuttgart
Pesaro

Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Oslo
Budapest

I
N
F

NL
S

DK (Darak)

DK (Jyrak)
I

N
CH

USSR
F
A

D
CH

I
SF
SF

P

GB
F
I

PL
N
S

YU
CS

I
SF

DECEMBER:
L
A
F
D
I
s

GB
NL
NL

N
H

08

APRIL o
a

0/.los

tut2

18/19

Reims
Oslo
Saluzzo
Niirnberg,
70 års jubilæum
Assen
Monaco
Borås
Egersund/Vikeså
Turku
Orebro
Stockholm
Almere
la Chaux de Fonds
Kongsberg
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Moscow
latina

F
N
I

D
NL

F
s
N

SF
S

S

NL
CH

N
s
F

I
USSR

NL
F
S

N
N
D
N

SF
I

CS

201

2s126

MAJ:
02103 Beverwijk

Ikke fastlagt
Alingsås
Sandnes

Æbenga
09/10 Miinchen

Skedsmo
Helsinki
Alessandria
Cesk6 Budejovice

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

oaooooooo
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Tyskland

l. DEKZV.eV., Humboltstr. 9,
D-6200 Wiesbaden.
Tlf. 061 l/300016 el. fax 0611/309403
Postgirokonto:
Frankfurt/M ain 5 6212 / 607 .

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

Holland
MUNDIKAI TOC:
Gerda Tjeerdsma,
Kerkstraat 12,
NL-9549 Gr. Muutendam,
giro 2358697
Pris pr. kat 50,- gylden.

FELIKAT
Inchr. Tenttoonstellingen
Postbus 272
NL2280 l7G - Rijswijk.
Pris pr. kat47,5O gylden.

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

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

KLUBINFO

Lux Cat Club, Mr. M. Pohl
B. P. 526, L - 2015 Luxemburg.
Tlf. 009 352 37 85 6'7 .

Pris pr. kat 1.000 fb.

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

GSFR
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.

I
Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja20
I-IOI38 TORINO TO
Tlf. fi-749562t.
Pris pr. kat 25.000 lire

Zv eza F elinolosk ih Drusev Slovenij e
Kraigherjeva 7, YU-63000 Celje
Tlf. 3863-35 sso/34945.
Pris pr. kat 50 DM.

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

Federazione Sammarinese Feline
FeSa.Fe Strade di Monte Olivo 40
RSIU-17031 DOMAGNANq
Tlf. 549-900046.

Adresserludl. klubber

Luxemburg San Marino

spanien
Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, l0 C.
28011 Madrid - Tlf. 349 14 64 79'76.

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

Ungarn

Østrig

Be I I Italien
Cat Club de Belgique
Mr. Rossi
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles, Belgique
Tlf. 009 3225 t 2s 77
Pris pr. kat 1.000 bfr.

enls

Osterreichischer Verbandftir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - 6VEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wierl 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 sø-
dighed. Undersøg derfor gennem
dyrlægen, veterinærdirektoratet eller
udstillingssekretæren om, hvilke atte-
ster der er nødvendige Ved betaling af
udstillingsgebyrer gøres opmærksom
på, at betalingen skal ske direkte til
den arrangerende klub, enten pr. giro
eller pr. check. Der må ikke sendes
penge eller checks m.v. til udstillings-
sekretæren for udland. I øvrigt henvi-
ses til de almindelige regler i post-
loven om, ikke at sende kontante be-
løb i almindelige brevg da der ikke
kan kræves erstatning, hvis brevet
bortkommer. F.L.

45

Frankrig I Jugoslauien

Q§

§

*



U
JYDSK ^

CU
lGttens navn

RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT pÅ URSxITIE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

T!LMELDINGBLANKET T!L
UDSTILLING I:

den 19

KATALOG NR.

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Åben (over 10 måneder)
Kastrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)'Novice (over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 år)
Pensionist (over 10 år)
Kuldklasse (34 måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker informationsf older
til nye udstillere

Født: Han: Hun:

1.

2,

3.

4.

5.

b.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

't7.

18.

19.

Race Stambogsnummer:

Opdrætsnr. Farve:

Far: Opdr. nr.

Mor: Opdr, nr.

Opdrætter:

Telefon:

Adresse: Klub:

By:

Antel tidl.
certilikater

Dato:

CAC:

CAP:
CACIB:
CAPIB:

CAGCIB;
CAGPIB:

CACE:
QAPE:

Sted Dommer:

Denne sedde' n*''"' 
i,lul{":::'""i::å;ff::,ni::i;:,!lå'iiliÅ?i,!;!i.r 

den er torsvnet med

(Resten kan føres på bagsiden)

Ønskes i bur med: Opdr. nr.

Opdr. nr.:

Undertegnede erklærer hermed at have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og love,
lingen ikke overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrør€nd€ katt8, der €r
smitsomme sygdomme.

at katlen ved lilstedeværelsen på
eller har været infic€r6t at oller udsat

UDFYTOES AT ilWETDEREII!

19

UOFYLDES AT T![MELDEREil!

(6genhændig underskritt)

UDFYTDES AT IILM

Det bekræftes herved, at

(kailons navn)

er tilmeldt udstillingen i:

den 19

den

Udfytdes med navn og adresse

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side.
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Ghampiongalleriet
Optagelsen er gratis.
Ønskes foto retur, vedlæg frankeret
svarkuvert.

Int. Ch. Klivager's Edwina
Født: 12.-3.-1988
Farve: Burmeser, bruntortie 25 a
Opd.: Aase og Ole Klivager
Ejer: Aase og Ole Klivager

STED - DATO RESULTAT

Holstebro, 16. april 1989......
Randers, 3 l.-1. april 1990....
Kolding, 16. marts 1991.......
Eindhoveru 1. april 1991......
Fredericia, 11.-12. ma1 1941
Vissenbjerg, 20. juii 1991.....

CAC
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB

Int. Ch. Klivager's Finke
Født: 20.-6.-1989
Farve: Burmeser, brun, 27
Opd.: Aase og Ole Klivager
Ejer: Aase og Ole Klivager

STED - DATO RESULTAT

Kerteminde, 1.-2. sept. l99O
Esbjerg, 24.-25. nov. 1990....
Koldhg, 16. rBrts 1991.......
Ehdhoven, l. april 1991......
Vissenbjerg 20. juli 1991......
Åalborg,7. sept. 1991 ..........

CAC
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB

Int. Ch. Klivager's Fimpe
Født: 20.-6.-1989
Farve: Burmeser, brun 27
Opd.: Aase og Ole Klivager
Ejer: Aase og Ole Klivager

STED - DATO REST,IUTAT

r,tnemhde, l.-2. sept. 1990
:uizen, 23. spt. 1990..........
-bjerg, 24.-25. nov. 1990....
:,olding, 16. trErts 199 1.......
:rndhoven, l. april 1991 ......
:nve, 6.-7. april 1991..........

CAC, BIO
CAC
CAC, BIO total
CACIB, BIO, Nom.
CACIB
CACIB, BIO

Ch. Ziba å-Malus
'ødt: 14.-8.-1988
':rve: Tortie-hvis 12
, pd.: M. Madsen og K. Stæhr
: rer: Lise-Lotte Poulsen

STED. DATO RESULTAT

CAC, BIO, NOMBIS
CAC, Champion

.-1., 2.-3. sept. 1989........... CAC
isenbjerg, 20.-2 l.
.ilrcrg,7.-8. sept.

juli'91..
1991......

Kupon til Championgalleriet
Kattens titel:

Kattens navn:

Født, den:

Race, farve og opdr. nr.

o

Ejer:

STED - DATO OPNAET RESULTAT

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side. 47

Chamnionoalleriet
lnsker du' din kaii udstillingsresul-
rter og titel offentliggjort i bladet,
,"a1 du udfylde kuponen og ved-
ægge et foto af katten.
3egge dele lægges i en kuvert og sen-
:;s til: Hvæssebrættet

Redaktionen
Rådhusgade 52
8700 Odder
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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, majsmel,
hvedemel, animalsk fedt,
majsglutenmel,
kødmel,fiskemel, tørrede kogte
kyllinger, tørrede 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.

§9 Dicrfcrrm'
Flegmade 11 B ' DK-7100 Ve.lle

Telefon 75 82 80 44

Int. Ch. Fnugge Fashion
Silver Wasilja
Født: 20.-1.-1990
Farve: Silver Tortietabby, 21E Sv btch
Opd.: Iæne Jørgersen
Ejer: Anita Madsen

STED - DATO

fuhus, 26. april 1991...........
Frcdericia, 11.-12. maj 1991
Hamm, 7. juli 1991..............

REST]LTAT

CACIB, Nomineret
CACIB
CACIB, Int. Champion

Ch. Geisha von Leerbeck
Født: 14.-4.-1989
Farve: 13, blåcreme
Opd.: Linda Leerbeck
Ejer: Torben&LindaLeerbeck

STED. DATO RESUUTAT

Rmders, l. april 1990..........
Bewærvijlc 13. maj 1990.....
Silkeborg, 24. aug. 1991.......

CAC, BIO, BOX
CAC
CAC

Ch. Fiona D avUtsira §)
Født: 25.-9.-1988
Farve: Perser, Creme, 5
Opd.: Johanne Klovning (N)
Ejer: Nanna-Charlotte Schjetne

STED. DATO RESULTAT

Vejle, 3. sept. 1989...............
Vissenbjerg, 2 l. juli 199 1.....
Nr. Sundby,8. sept. l99l ..-..

EX I., CAC
EX I, CAC, BIO
EX l, CAC, Chanrpirx

Ch. Sorano's High Society
Født: 22.-3.-1989
Farve: Hvid,m 2a
Opd.: L. Andersen
Ejer: Lis Christensen

STED. DATO RESUI]TAT

Randers, 1. april 19m..........
Esbjerg, 25. nov. 1990..........
Fredericia, 12. maj 1991.......

CAC
CAC
CAC

Gr.Int. Champion
Arliana af Narnia
Født: ll.-10.-1987
Farve: 13 MC. B. sortsmoke
Opd.: J. Linder Petersen
Ejer: Georg Jagd Jeppesen

STED. DATO

Holstebro, 16. april 1989......
Hamm, 20. aug. 1989...........
Kerkrade, 17. spt. 1989......
Breda, ll. marts 1990..........
Randes, L april 1990..........
Luemborg, 5. aug. 1990.....
Fredericia, 18. maj 1991.......
Silkeborg, 25. aug. 1991.......
Aalborg,7. sept. l99l ..........

CACIB, Ex. 1, BIO
CACIB
CACIB. Ex. l. Int. Cha.
CAGCIB, Ex. I
CAGCIB, Ex. I
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, Gr. ht. Cha.

RESULTAT

Int. Premier Bartel's Arabella
Født: l.-6.-1987
Farve: Perser, 13 blåcreme
Opd.: Karl-Heinz Baræl
Ejer: Karl-Heinz Baræl

STED. DATO R"ESULTAT

Kolding, 16. mads 1991.......
Skive, 7. april 1991 ..............
Hamm, 7. juli 1991...............

CAPIB
CAPIB, Nom.
CAPIB, Nom.
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Ch. + Pr. Nissen's Kianda
Født: 25.-2.-1988
Farve: Kastrat 29c
opd.:
Ejer: Tanja Nissen & Henrik Harsen

STED. DATO RESULTAT

Aa§, 3.-4. sept. 1988 ...........
Aabenrå, 10. dæ. 1989.........
Odense, 22. april 19m .........
Frcdericia, 11.-12. maj 1991
Vissenbjerg, 20.-2 l. juli '9 1..

Silkeborg, 24. aug. 199 1.......

CAC
CAC
cAc
CAP
CAP
CAP

Champion Bellamis' Vanessa
Fodt: 18.-ll.-1990.
larve: Rødmasket siameser, SIA.d
Itpd,: Dorte Kaae, Aalborg
:rer: Chr. og Andr6 Cilleborg

STED - DATO RESULTAT

l:æsted, 22. sept. 1991........
r:hus, 19. ok 1991.............
:ffterdam,3. nov. 1991 .....

CAC, BIO, NOM, BOX
CAC, BIO
CAC, Champion

IMPORT / EXPORT

Int. Ch. Handsome
From Black Palace
Født: 21.-4.-1990
Farve: Perser, creme/hvid, 12a CR
Opd.: Cees Swart, NL
Ejer: Finn og Dorte Madsen

STED.DATO RESULTAT

irhru, 26. april 1991............ CACIB
:rudericia, 11.-12. maj l99l CACIB, BIO
.-lamm, 7. juli 1991............... CACIB, Int. Champion

IMPORT FRA TYSKLAND
,Wajang v. Besakih<< 24var. Brunmasket
. ar: Comanche v. Einstein 24.
\lor: Ch. Pescara Blue Tabbynana.
.3BA Tb BP.
)pdrætter: Heike Schumacher Johansen.
\y ejer: Dorte Hagen.

IMPORT FRA USA
Purrsay's Pegi O'the
IIeart
Hvid-creme van, hun.
Far: Gr. Ch. Purrsay's

Captain O'The
Mor:Heart x Mashalla's

Surprice.
Opdrætter: Judi Iawson.
Ejer: Tina Christoffersen -

Brylou og
Martin Brylou.

IMPORT FRA
VESTTYSKLAND
Croovy-Flame's
Excelentio, 1. Sort.
Race: Persen, han.
Født:2. februar 1991.
Far: Never-Mind-Nic§

av Utsira (6ddSM).
Mor: Ch. Cocachen's Evita

Peron (l).
Opdrætter: N. og D. Hoff.
Ejer: Nanna-Charlotte

Schjetne.

Int. Ch. Dellary's Exotic-Sugar
Født: 25.-5.-1986
Farve: Exotic Shorthair, 13 EX
Opd.: Renate Ihoche (D)
Ejer: Karl-Heinz Banel

CACIB, Int. Champion

RESL'LTåT

CAC, Nom.
CAC
CAC, Champion
CACIB
CACIB

STED. DATO

Skive,7. april 1991 ..............
fuhus, 26. april 1991............
Fredericia, 11.-12. maj l99l
Hamm, 7. juli 1991...............
Odense, 21. juli 1991 ...........
Silkeborg, 24. august 199 I ...

U

U
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IMPORT IEXPORT

EKSPORT TIL HOLLAND
>»Player's Electra<<
Bruntortiemasket Siameser.
Far: Gr. Int. Ch. Blue Felicity's Felix 32c.
Mor: Fleuretta Fair Morgan leFay 24b.
Opdrætter: Chr. og Andrå Cilleborg.
Ny ejer: Familien Keers, Holland.

EXPORT TIL BELGIEN
»Seraya's Stroika« 13BA LP
Lillamasket Balineser.
Far: Givenchy af Karitzy.
\1cr Elrira v. Gartenweg.
C)pif,rætter: Dorte Hagen.
\' eier: Lili Anciau.

EKSPORT TIL SCHWEIZ
>»Seraya's Be[ia<< 13BA BP.
Blåmasket Balineser.
Far: Ch. Givenchy af Kaitzy 13BA BP.
Mor: Elvira v. Gartenweg 13BA BP.
Opdrætter: Dorte Hagen.
Ny ejer: Marlise Reiff.

EKSPORT TIL TYSKLAND
»Seraya's Heru<< 13BA LP
Lillamasket Balineser.
Far: Ch. Givenchy"af Karitza 13 BA BP.
Mor: Ch. O'Russets lzzilie L3BALP.
Opdrætter: Dorte Hagen.
Ny ejer: Doris Di [,oreto.

EKSPORT TIL ØSTRIG
>»Seraya's Indi<< 13 BA LP.
Lillamasket Balineser.
Far: Ch. Givenchy af Karitzy.
Mor: Ch. O'Russets lzzilie.
Opdrætter: Dorte Hagen.
Ny ejer: Ifuistel Schirrer.



AULSTJENESTE

Denne rubrik er beregnet for
JYRAK's medlemmel 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-
derar' 3.r,1lling sendes til:

Leif Henriksen
Sulstedlandevej 33
9380 Vestbjerg
Tlf. 98 29 69 4s

Alle bestillinger skal være skrift-
lige og betales forud.

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

of Valentinos.
Mor: Maydan-Shah's Ninetta.
Ketty Brandt,
Sædding Strandvej 17,
6710 Esbjerg V.
Trf. 75 t5 22 05.

Annoncører
af avlshanner:

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

Se andetsteds
i bladet!

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

Mor: Malov Newstead, l2a.

Elsa Knakkergård,
Sønder A116 13b,

8500 Grenaa.
Ttf. 86 32 47 29.

'..

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

Rainbow Warrior.
Mor: Tabas Calypso Queen.

Jette Valentin,
Langbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Tlf.74 46 19 24.

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

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

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

Mor: Bardolino's Xenia, 2a

Irene Schmøkel,
Høybergvej 45, Visby
6261 Bredebro
Ttf.74 78 35 19

PERSER
Eur. Ch. Andante af
Timanfap
Lilla lc (l3b).
Far: Blovstrød's Igo.
Mor: Afro af Timanfaya.
Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Ttf. 9E 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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AUTSTJENESTE

COII)URPOINTS
Ch. Chano de La Yal
Blå Masket l3b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

af Tamara
Mor: Fenja af Bardolino.
Inge Lise Laursen,
Rådhusgade 52,
8300 Odder.
Tlf. 86 s6 09 69.

COLOURPOINTS
Gr. Int. Ch. Graffity's Felino
Lillamasket 13bLP
Far: Eur. Ch. Andante

af Timanfaye
Mor: Ch. Cassandra af Yzore.

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

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

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

COT{)URPOINTS
Ch. §rst Igor af Bardolino
Far: Ch. Misty Brown's King.
Mor: Belinda af Bardolino.

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

BURMESER
Klivager's Brown Eliot
Brlun27
Far: Ch. Gerido's Zosimus.
Mor: Ch. Vicki å Hunter.

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

COII)URPOINTS
Gr. Int. Ch. Choco's INRI af Clipper
Chokolademasket 13b ChP.
Far: Opus One Choco af Clipper

03b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (lb).
Karen-Marie Juhl Petersen,
Sønderballev. 24, Genner Strand
6230 Rødelro
Ttf.74 69 85 51.

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

Inge Lise Andreasen,
Arnkilsmaj 1,

6400 Sønderborg.
Ttf.74 42 94 56.

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

NORSK SKOYKAT
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.



OPDBÆTTEB IJYBAK -t
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PERSERE
Graffity
Perseropdræt af flere farver. Speciale: Lilla & Chokolade
Bente & Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33, 9380 Vest-
bjerg.
Tlf. 9E 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,Gewrer Strand, 6230 Rødeko.
Tlf.74 69 85 51.

Carnegie
Kvalitetsopdræt af sundg tillidsfulde perserkillinger på
amerikanske linier til rimelig pris. Farver: Cremg blå, b1å-
creme samt bi- og trocolour. Linda Kærlev; Haraldsgade
78, 1. th., 6700 Esbjerg.
Trf. 75 13 4E 06.

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

)+

-'\.. ! t.//'\ /,rw

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.
Ttf.53 45 5223.

ZAKKO
Specialopdræt af: Lilla, Chokolade i maske -+ fuldfan'et.
Jær'nligt b1å * brun - rød - skildp.-mak, Inge Lise Ån-
dreasen. Sønderborg.
Ttf. 71 42 91 56.

de La Yal
Colourpoints i flere maskefarveq lilla" chokolade blå og
brun. Killinger §lighedwis til salg. Inge Lise I-aursen,
Rådhusgade 52, 8300 Odder.
Tlf. E6 5609 69.

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

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

Af Stensgård
Opdræt af brun-, blå-, skild.-, rød- og lejlighedsvis choko-
lade og lillamasket colourpoint. Annelise Pedersen, He-
densted Skov.
Tlf. 75 E9 19 05.

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

NORSK SKOVKAT

Vossevangen's
Norske skovkatte, sunde, robuste, kærlige efter egne avls-
hanner. Findes i flere farver. Ely Lengaard.
Ttf.98 63 13 60.
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Borking's
Seriøst perseropdræt. Ring og forhør på tlf. 75 2E 00 54, ef-
ter kl. 17. Ingrid Clausen, Vestervang 13, Nr. Bork, 6893
Hemmet.

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

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

of Pacilak
Spændende perseropdræt. Ulla Hansen, Vigen 3, 7500 Hol-
stebro.
Ttf.97 40 53 23.

COLOURPOINT
Mac Burney
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver. Karen Mette
Have Kristensen, Roslevvej 12, Jebjerg, 7870 Roslev.
Tlf.97 s7 4s s9.
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H E LLIG BIRIVIA
Sofie's Hellige Birmaer
K=r.igr opdræt af Hellige Birmaer i maskefarverne: Brun,
r La, tortietabby samt chokolade og lilla bærere Hanne So-
lie & Flemming Sneum, Højvangs Parkvej 44, DK-6700
Esbjerg.
Ttf.75121120.

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

CORNISH REX
Titirangi
Lille opdræt af Cornish Roq sort, smokg blå, chokoladg
roligg harmoniske dyr. Elena Neumann, Fyrparken 364,
6710 Esbjerg V.
Ttf. 75 t5 26 49.

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

RUSSIAN BLUE
Hesseldal
Lille opdræt af zarens elegante blå kat med d e grønne øjne
Kirsten Kaag Johannes Ewalds Vej 103, 8230 Abyhøj.
Ttf. 86 25 06 31.

BURIVIESERE
Af Pegu lbma
Opdræt af burmesere i farverne brun, blå, rød og creme
Sterna Gilbq Miltonsvej 21, 8270Højbjerg.
Trf. 86 27 10 02.

Af Sibiboon
Burmeserkillinger lejlighedsvis til salg. Lene Bang Søren-
sen, Lillwej 5, Balslev, 5592Bjby.
Ttf. 64 4217 5E.

SIAIVI/OKH
Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår i forskellige farver.
Anne Lise Kaag Ingrids Alle 13, 5250 Odense SV.
Tlf.66125291.

Bellamis'
Siameser- og orientalerkillinger lejlighedsvis til salg i di-
verse farver. Specielt rød, tortie, ebony og brunmasket.
Dorte Kaag Esbjergparken 5, 9220 Aalborg.
Ttf. 98 15 93 18.

Player's
Godkendt katteri med opdræt af siamesere og orientalsk kort-
hår efter fine linier. Killinger i fonkellige farver lejlighedsvis
til salg. Fortrinsvis tortie. Chr. og Andr6 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 kalendenir!

- 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.

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

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

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

klare sig selv.

- At det også er gammel overtrq 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<<.
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Verdensudstillin
21 .-22, marts '9

g

1

LUXEMBURG
Så er det igen mulighed for at komme på katteudstilling i Luxemburg. Er du/l
interesseret så udfyld nedenstående kupon.

Af rejse f redag 2Ol3-'92=
Aalborg Banegård .........
Randers Banegård ........
Aarhus (Viby Torv)
Horsens

Vejle Banegård
Fredericia Ban
Kolding Baneg

KI

k!
KI

kt

16.30
17.45
18.30
19.15

kt. 19.45
kt. 20.15
kl.20.45

VIGTIG: Alle transportkasser bliver anbragt bagest i bussen og må ikke flyt-
tes 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 nødyendig.
Betaling skal følge tilmelding, check udstedes til S.E.S. Busrejser, Abybro,
gerne fremdateret til 1 5.-3.-1 992.

Hola Katte- og hundeartikler
v/ErikH.Larsen

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

Klip her! HUSK TILMELDING ER BTNDENDE! Klip her!

Tilmelding - Luxemburg

Bustur kr.

795.-

Navn:

Adr.:

pers. å795 kr.

ryger / ikke ryger

Påstigning: antal transportkasser:

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

Næste bustur: Hamm, Tyskland.
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JYDSI( RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

29.-29. MARTS 1gg2
Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes tanghår og Siam/OKH.

BEMAERK:
Katte må gerne være på udstillingen begge dage - dette skal bemærkes særs kitt på titmeldingen.

Åbent for udstiltere:
Lørdag
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag
Dyrlægekontrol søndag

kr. 08.00 - 18.30
kr. 08.00 - 18.30
kr. 08.00 - 10.00
kt. 08.00 - 10.00

Åbent for publikum:
Lørdag
Søndag

kl. 10.30 - 18.00
kr. 10.30 - 18.00

Bemærk venligst:
Alle katte skal være i deres bure senest
k]. 10.00

t1 ,,
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EBELTOFT 28 29, marts 1992I

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 Aalborg øst
Tlf. og fax 9815 93 18

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
søndag, den 1. marts 1992

H u sk f ran ke ret svarkuvert!

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr.2O0,- pr. kat.
Kr. 250,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 md.).
Kr. 50,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

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

Elena Neumann,
Fyrparken 364, 6710 Esbjerg V

samtidig med tilmeldingen.

UDSTILLINGSGEBYR:TILMELDING:

DOMMERLISTE:

Foreløbig dommerliste:

A. Wittich (cH)
K. Bjuran (N)
J. Lund (N)
A. Ensh (N)
W. Engberts (NL)
S. Engberts (NL)
H. Lindberg (S)

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

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

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
Silkeborgvej 19, 82164 Galten, tlf. 86 94 46 87

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

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

Hunkatte, der ammer, eller hvis drægtighed overstiger4 uger,
kan ikke udstilles. Killinger født efter 29. december 1991 kan
ikke udstilles.

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

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

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

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

Hvis der på en kat påvlses enten parasitter eller tegn på para-
sitters tilstedeværelse, vil dette Iigeledes medtøre 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 gæl-
der også killinger, der sælges fra udstillingen.

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

Uel mødt i Ebeltott!
Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af gyldigt medlemskort!
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Nfels' Dyreartikler m.m.

Hvrs kun det bedste er

godt

n0k!

Det rlar katfens,

det en ikke det rene PIP

at købe det hele i

NIELS' DYREBUTIK
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Alr til:

KATTEN

HUNDEN

FISKENE

FUGLENE
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Katte ville vælge tthiskas
Karin Kastrup, Dragør

VaÅ-.^-

familiens gøremål og »snak

Henry er 'l år og en rigtig familiekat,
Han elsker at lege med børnene - og

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

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

historier og sover bedst,
hvis han får lov til

at ligge i arm
under en dyne

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

ker« ustandælig. Der er ikke noget
Henryer bangefor kun hunkattekan
gøre ham lidt betænkelig.

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

ngsstofler, han har brug for.
Henry deltager aktivt i hele

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

med Whiskas får han alle de vigtige

Henry'zWhiskas. Og han

har en næsten umættelig

tods

str

Men mest af


