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BESTYRELSE
i- rnrandl
: :-.-. Laursen
:,.:husgade 52
: -r ]0 Odder
:.t, 86 56 09 69

\ æstformand, avlsrådsmedlem og
kontaktperson for studiekredse:
?,ul Christensen
=nghaven 28, Biersted
i-1-10 Aabybro
T,f. 98 26 87 05

Kasserer:
Elena Neumann
Fy'rparken 364 Træffes ikke
5710 Esbjerg V mandag og
Tlf.75 15 26 49 fredas

Sekretær og killingeliste:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg
787O Roslev
Ttf.97 57 45 59

Stambogssekretær: Semilanghår,
korthår og siam/okh og stamnavne:
Christian Cilleborg
Skanseparken 47
840O Ebeltoft
Tlf. 86 34 60 38

Stambogssekretær: Langhår:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96

Udstillingssekretær indland:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ Træffes erter
Tlf. 98 15 93 t8 kl. I9,OO
Fax 98 15 93 18

Udstillingssekretær udland !

Lene Berg
Ndr. Strandvej 28
8700 Horscns
Ttt.75 6t 56 13

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

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

2. suppleant:
Poul Erik Cluistensen
Middelfartvcj 260
5200 Odcnse V.
Tlf. 66 16 85 8l

Udenfor bestyrelsen -
Præmiesekretær:
Helen Tøttrup
Randrupvej 68
9270 Klarup
Tlf. 98 3l 83 48

Burudvalgsformand:
Stccn Olsen
Eskerodvej 12
8543 Homslet
Tlf. 86 99 40 36

Annoncekonsulent:
Leif Henriksen
Sulstedlandevej 33
9380 Vestbjerg
'ilf.98 29 69 45

-7.G

Breu fia
formanden

Kære
medlemmer og læsere...

Tiden går, og vi skriver nu 1992, og traditionen tro har klubberne i
vintermånedeme travlt med at afvikle generalforsamlingeme - ste-

det, hvor medlemmerne har mulighed for at komme til orde med ris
og ros.

På klubbens generalforsamling, der i år blev aflroldt på Blom-
menslyst Kro, mødte 62 medlemmer op og deltog i debatten om
klubben og dens arbejde. - Som nævnt i tidligere ))breve((, kan klub-
ben notere sig fremgang og stigende interesse om »det at have en

racekat((, da vi i det daglige får mange henvendelser om dette
spørgsmåI.

Denne interesse giver sig også udtryk blandt medlemmeme i form
af etablering af nye studiekredse, i Kolding, Grenaa og Horsens, et
arbejde som vi vil fortsætte med, idet vi vil forsøge at oprette stu-
diekredse i det vestlige Jylland, ligesom vi vil søge at få reetable-
ret studiekredsen i Sønderjylland.

Klubbens hovedaktivitet - udstillinger - kører naturligvis med
uforandret styrke, og vi er i fuld gang med arbejdet med udstillin-
gen i Ebeltoft, hvor vi møder en fantastisk interesse fra lokalområ-
det. Bl.a. i form af sponsering af udsmykning af udstillingshaller-
ne.

Vi glæder os til at se det smukke resultat.
Også blandt den nyetablerede studiekreds er der en stor interes-

se for udstillingen, hvor vi har modtaget tilsagn fra25 medlemmer,
der er parate til at knokle i weekenden den 28. o929. matts 1992.

På gensyn her i 1992.
Med venlig hilsen

Finn l,aursen
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Nye stamnavne i
JYRAK 1991:
Stamnavn:
Apollon DK
Alexandrus DK
Funny Farm DK
Silkefryd DK
af Wiinberg DK
Remholtgård DK
af Lagoun DK
Cattejaw DK
DK Chiarra's
EK Engelhard's
DK Markehela's
Duus DK
off Ejsing DK
Appel DK
DK Jelar's
DK Laessoee's
DK Syvagergård's
af Cederquist DK
DK Al Capone's
DK Cardhu's
DK Chanitas
DK Jø-June's
DK Tinnilobes
Frecatdo DK
af Pompeji DK
af Nepali DK
DK Grere's
DK Penta's
Helleberg DK
Kilembee DK
Schacht DK
Asyages DK
Beldria DK
Broberg DK
Delange DK
DK Bella Luna's
DK Borg's Blue
DK Havana's
DK Kongshøj Newline
DK Lund's
DK Phara Dhiba's
DK Sir Conrad's
DK Solvang's
DK Strandby's
Du Carr DK
Fireball DK
of White House DK
Putcat DK
Solskoven DK
Van Den Kleben DK
DK Ca'tocala's
DK Filaticat's
DK Homsleth's
DK Jabulani's

Ejer:
Dorte Kaas
Vera Johannessen
Anita Mors Nielsen & Jørgen Mose
Barbara Jessen

Heidi Wiinberg Rodam
Birthe Leth
Ida Salomonsson
Birgit Højgaard Pedersen
Helle Brøgger
Pia Larsen
Emma Rønne Petersen
John T. Nielsen
Ruth Ejsing
Gunhild Appel Thomsen
Jeanette Pia Larsen
Peter Hostrup
Lisbeth Jensen
Anette Cederquist
Jens K. Krause
Thorbjøm Hom Rasmussen
Anita Jensen
June & Iørgen Bjerregaard
Ebbe Kjeldsen
Dorthe Nørgaard Nielsen
Maja Mikkelsen
Tina Brandt Jensen
Helle Jensen & Tom Klausen
Jesper Johansen
Malene Helleberg
Christian Petersen
Annie Schacht
M. Kjær & J. Bjerregaard
Lillian Mikkelsen
Vibeke Broberg Josefsen
Randi Thinnesen Lange
Gitte Nielsen
Vivian Borg
Pia Thomsen
Grethe Hansen
Anne Marie Lund Jensen
Pia & Ulrik Dueholm Tingstrup
Lene Hjulmand
Mona Fahlberg
Annette Strandby
Mette Laustsen
Kurt Hansen
Birgit Pedersen
Dorthe Vig
Sanne Skov
Benny Holm
Gunhild Tjørnelund
Lina Karen Palm
Mari-Ann Homsleth
Peter Brinch & Sanne Rose
Vestergaard
Kirsten Madsen
Bettina Pedersen
Vibeke Larsen
Ellen Roesdahl
Marianne Rendbek
Jytte Severinsen
Camilla Fallesen
Susanne Schlager
Helle Foldager

DK Albin's
DK Balikira's
DK Dreisels
DK Dueldalen's
DK Lee Dee's
Ravnox DK
Wicca DK
Dan-Queen DK
DK Andrup's
DK Nonbo's
DK Sminthea's
Java DK
Mayflower DK
of Red Square DK
DK Pascal's
lille Døj's DK

Linea Albin \ielsen
Helle Jacohen
Dons & Leo Dreier
Hennk K. Christiansen
Grete Hjonh
Annette Andersen
Karin Graversen
Dorthe & Johnny' Ellgaard
Peter Hougaard
Elin Bjenegård
Flemming Rantil Smith
Susan Lund
Anette Plesner & Frede Christensen
Diana Mølholt Bak
Anita Bork
Søs Haubjerg

JYRAKS
generalforsamlin g 1992

DK Liden Kirsten's
DK Pigalop's
DK Skovvangen's
Milisøel DK
Nalle DK
Poca a Poco DK
Wallaceburg DK
de O'Ming DK
DK Adular's
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Referatet af vor generalforsamling kan du lære om længere
omme i bladet, men jeg vil her benytte lejligheden til at knyt-
te nogle kommentarer til begivenhederne på Blommenslyst
Kro den 15. februar 1992.

Der var mødt 62 stemmeberettigede medlemmer op til ge-
neralforsamlingen, noget mindre end sædvanligt.

Under debatten på generalforsamlingen blev der fremsat en
mistillidsdagsorden til Dorte Kaae og undertegnede. Denne
dagsorden blev der fremsat en tillidsdagsorden til, til den sam-
lede bestyrelse, og denne dagsorden blev vedtaget med 53
stemmer for, 6 imod og 3 undlod at stemme.

På bestyrelsens vegne, udtrykkerjeg hermed en varm tak
for den tillid man dermed at vist den samlede bestyrelse.

Generalforsamlingen forløb meget roligt, under ledelse af
den valgte dirigent Erik Andersen, og jeg kan nævne, at der
blev vedtaget nogle ændringer i klubbens vedtægter, som
nævnt i referatet. - Desuden blev der foretaget nogle æbdrin-
ger i regler om kattehold.

Det kan også nævnes, at forslaget om at ændre på reglen
for tidspunktet for salg af killinger, blev forkastet med stort
flertal. - Forslaget gik på at ændre fra 12 uger til 10 uger, men
det blev altså forkastet.

Der skete lidt på bestyrelseslisten, men dette fremgår af den
liste, der er trykt forrest i bladet. F.L.

EFTERLYSNING!
Kære JYRAK-medlem!
Er der ikke noget du har glemt?

Redaktionen har i hvert fald en fomemmelse af, at vi mang-
ler noget fra dig! Hvad? spørger du!

Din mening for eksempel. Der er mange emner under de-
bat vedr. kattesporten for øjeblikket, hvilket man tydeligt
mærker, når man enten er til møde eller på udstilling.

De medlemmer, der ikke viser sig for tit i studiekredse el-
ler på udstillinger, har svært ved at følge med i, hvad der fo-
regår. Det kan de få mulighed for, hvis der kommer et indlæg
i Hvæssebrættet - og det bør komme fra dig!

Derudover er der også andre muligheder. - Du har ganske
givet en god historie at fortælle om dine misser eller om ud-
stillingsoplevelser herhjemme eller i udlandet.

Hvem af vore medlemmer har været aktive indenfor race-
kattesporten længst? i25 år i 50 år eller måske flere? Det bør



der kunne fortælles om, så vi kan høre lidt om det historiste
perspektiv i vor hjemlige kattesport!

Hvem har været pionerer med import af avlskatte ved op-
starten af nye racer/varianter herhjemme? Fortæl - fortæl!!!

Vil du gerne fortælle, men ikke synes, at du magter at skri-
ve, er det ikke noget problem. Ring til redaktionen - så ta'r vi
en snak om det - interview hedder det vel. Det finder vi bare
udaf' Redaktionen

Felis Danica
Plenarforsamling
I år blev plenarforsamlingen afviklet på usædvanlig kort tid.

Plenarforsamlingen bar også i år tydelig præg af splittelse
politisk set, hvilket bevirker, at man stort set ikke kan blev
enig om noget som helst.

Der var dog een undtagelse herfor, idet der var enighed om,
IKKE at ændre på reglen om tidsplanen for salg af killinger.
- Det er fortsat således, at killinger IKKE må sælges før de er
12 uger gamle, og skal naturligvis være stambogsførte og vac-
cinerede.

På JYRAK's generalforsamling vedtog man et dagsorden-
forslag, der pålagde bestyrelsen at arbejde for, at man fremo-
ver følger FIFe's registreringsregler. Dette dagsordenforslag
blev også fremsat på Plenarforsamlingen, men man afviste
forslaget, da man fandt, det var af sådan et omfang, at det var
et selvstændigt forslag, og derfor ikke kunne behandles. De-
batten må herefter fortsætte i klubben og FU, for så at blive
genfremsat til næste plenarforsamling.

Til ny kasserer i Felis Danica blev Winnie Lykkesten, RK
valgt, og Dorte Kaae, JK blev genvalgt som seketær.

Som delegat til FIFe's generalforsamling valgtes Aase Nis-
sen, DK og som bisidder Steen Nielsen, RK. Begge pladser
blev besat efter kampvalg.

Plenarforsamlingen sluttede kI. I 6.30.
Udførligt referat bringes senere på året i medlemsbladene.

Fra Cat
Fanaciers
News
Letter
af Eva Engvall, Rancho Santa Fe, CA.
Oversat af Tina Christoffersen, Brylov
Der er ikke et eneste katteri i hele verden, som er fri for syg-
domme. Ethvert katteri har i perioder haft sygdomme, så som
luftvejslidelser, virus, infektioner måske ringorm, forhåbent-
lig ikke Felv, Fip eller Fiv. En af de mest almindelige årsager
til infektion i katterier er ved introduktion afny kat eller kil-
ling. Specielt er killinger som tidsinstillede bomber. De er me-
get modtagelige for infehioner og specielt fra 8-16 ugers al-
deren kan de bryde ud med alt, hvomår som helst.

Et tidspunkt hvor de er mere modtagelige end ellers, og vi-
ser symptomer og infektioner og selv bliver inficeret af andre
katte, er efter den har flyttet til et nyt hjem. Killingen virker
måske ikke stresset, men stress og pres bliver værre og akti-

verer enhver infektion, som ellers ikke ville være til stede.
Når du præsenterer en ny kat eller killing fra et andet kat-

teri til dit eget hjem, må du være forberedt på, at det kan med-
føre hundredevis af forskellige bakterier og virus'er ind og
nogle af dem formodentlig farlige for sine egne katte. Hvis du
har en ung killing samtidig med nye killinger udefra, må du
være forberedt på problemer.

1) Vær forberedt på den nye kat/killing, check dine spille-
regler. Enhver kat må være dækket ind med vacciner (Pan-
leukopenia, Rhinofracheitis, Calici og Clamydia). Katterier
burde vaccinere deres katte ihvertfald hver 6 måned. Killin-
ger hver anden uge, fra 6 uger til de ihvertfald er 4 måneder
gamle.

Intranasal vaccine for luftvejslidelser/virus må anbefales
fordi det giver et hurtigt imunforsvar, på de rette steder.

2) Isoler den nye kat med det samme, når den ankommer,
om muligt i et hjem hos nogen du kender uden andre katte.
Hvis dette ikke er muligt, hold da den nye kat så langt væk fra
dine andre katte, helst med 2 lukkede døre imellem.

Katten/killingen bør isoleres midst 2-3 tger.
Tag dig i første omgang i akt for egne friske katte. Karen-

tæne (nye katte) - katte i anden række. Forstået på den måde,
at der ingen grund er til at tilføje raske katte nogen som helst
risiko.

Sørg i første omgang for, at nye katte er vaccineret og te-
stet for felv.

SYGDOM I DIT KATTERI
Siden du ikke så det ske, var muligvis den årsag, at du for-
modentlig lod det ske! - og nu må du det hele igennem med
alle katte.

Du er ansvarlig for dine kattes sikkerhed - vaccinere og felv
test dine nye katte/killinger med2-3 ugers mellemrum, og giv
den/dem ormekur. Når den er klar til at komme ud af isolati-
onen, ved du, den er beskyttet mod de mest almindelige syg-
domme, og det er nu usandsynligt at den vil inficere dine an-
dre katte. - Du kan ikke bebrejde andre opdrættere for syg-
domme i dit katteri, det er dig, der er den ansvarlige for dit
katteri. - Du er den, der skal beskytte dine katte imod syg-
domme. Du beskytter dem ved at vaccinere dem imod syg-
domme, som der kan vaccineres for, og ved at holde dem fra
andre katte. Hvergang du tager en kat på udstilling, sender den
til parring, får en hunkat til parring i dit hjem eller køber en
ny kat, risikerer du dine kattes helbred.

VACCINATIONS PROGRAM
GENERELLE PROCEDURER
KUN FRISKE KATTE/KILLINGER BØR VACCINERES
En kat må være rask, når den vaccineres, for at kunne op-

bygge et effektiv immunforsvar.
Der er altid fare for en »vaccine reaktion«. Dette kan skyl-

des to forskellige ting.
1) Det, at katten ikke er i stand til, at producere immunitet,

end ikke til den modificerede levende og forholdsvise harm-
løse virus, som er til stede i de fleste vacciner. - Det er et sjæl-
dent tilfælde og denne kat vil muligvis få problemer af andre
årsager før eller senere. Mere almindeligt vil være, at der er
noget galt med vaccinen. Viruset er måske varmt og ikke mo-
dificeret nok. Dette sker formodentligt fordi der relativt ikke
er kontrol nok i dyremedicinen. Vaccinen kan også være infi-
ceret med bakterier og vira. Ethvert nyt uprøvet mærke af vac-
ciner bør man nære stor mistanke til.

- Et firma sender en ny sending vaccine på gaden, som er
uprøvet eller ganske lidt testet - modificeret levende vacci-
ner er formodentligt farlige. Det ville være en god ide at bru-
ge samme »lot« nr. som, som din dyrlæge plejer at bruge, så

er duy sikker på, at det er afprøvet før og uden bivirkninger.
- Før brugen af nyt »lot« nr. på killinger, ville det være en

god ide at vaccinere en voksen kat først, for at se om der skul-
le være eventuelle bivirkninger.
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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 dr&gtig, for så

skal kattens kost opfylde hendes

skiftende behov i denne vigtige periode.

Kosten skal også ernære de killinger, hun

bærer. Uafhængige forskere har for nylig

gjortrede for, hvad Iams Cat Food kan

gøre for kattemoderens og killingernes

helbred.

Testprocedure.
På Painter Dyreforskningscenter * i

tilknytning til Colorado Stats-Universite-

tet, USA - blev 24 hunkatte af forskellig

race tilfældigt udvalgt. Halvdelen fik

udelukkende Iams Cat Food, den anden

halvdel fik et andet kostmærke. Deres

vægt, kostmængde og vækstrate b1er,

konstant overvåget af en gruppedyrlæges

tuderende, der ikke fik at vide, hvilke

katte fik hvad,

De første resultater,
De hunkatte, derfiklams CatFood,

gennemførte

deres

drægtigheds-

periode bedre, og selvom deres killinger

var større, gik de mindre ned i vægt efter

fødslen end de katte, der fik andre

tørkostprodukter. Killingerne blev taget

fia i seks-ugers alderen. Den ene gruppe

fik Iams Kitten Food, de andre et andet

mærke killingefoder. Alle killingerne

blev konstant undersøgt: deres generelle

form, peis, hud, muskler og fysiske

udvikling, den indtagne kostmængde,

samt vægtforøgelse blev målt.

Fire måneder senere.

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

kategorier. I kategorien »generelle ydre

karakteristika« klarede de sig

helt op til 2z% bedre end de

andre, Skønt de spiste 33%

mindre. tog de mere end 17oo

mere på ivægt, Disse resultater

r,iser nok engang klart, at Iams

Kitten Food er letfordøjeligt og

har en høj næringsværdl.

Iams-vinderalle
tests.

iJafhængig videnskabelig

a

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-

Iaav, 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 yderligerc oplysning, er

De velkommen til at kontakte :

T. H, Trading. Gammelsøvej 61

4760 Vordingborg.TIf. 55 34 00 77E
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Gamle Trunte,
Lille Trunte og Kim

DIN KAT.
DIil OPIEUEISE! DEBATOPI.ÆG

Hvorfor FIFe?
- og hvorfor ikke?

Først vil jeg sige, mit hjerte er tabt for blåcreme, de er utrolig
fascinerende, og der kan laves så spændende kombinationer
netop med denne farve.

Vi havde engang en dejlig gammel Trunte, blåcreme perser
hun. Hun blev 18 Lr og2 mdr. Hun nåede at få 30 kuld i de ti
år, hun var avlsdygtig, så blev hun steriliseret og var en dej-
lig bedstemor for alle de andre små misser i de næste 8 år. Sav-
net var stort og i mange år ledte jeg efter en efterfølger. Der-
med var ikke sagt, at vi ikke havde andre dejlige misser, som
gav dejlige killinger, men ens første perser er nu engang nr. 1.

Hun varrasende klog, hun kendte klokken. Når klokken var
17 kom hun, selv om jeg sad i dyb samtale og hev mig i ær-
met, så på klokken på væggen og stinede mig intenst i øjne-
ne og mjavede på en ganske særlig måde: >>så mor, nu skal vi
altså ha'mad. Kan du så lette dig, for kl. er 17«. Masser af an-
dre snedige episoder kunne fortælles her om hende, men vi
går videre i årene.

Så pludselig fortalte Linda Jelle mig, at hun havde en
blåcreme hun, hvor gamle Truntes afstamning lå bag. Og da
gamle Trunte gav cameo og silvershaded, hvis der blev brugt
chinchilla, eller noget med sølv gen, da hun selv var skjult
bærer af dette, blev jeg fyr og flamme, for tænk om det kun-
ne lykkes igen. Det var den rene nostalgi, men det bliver nok
smoke og cameo. Cameo er min store drøm. Gamle Trunte
gav alt, hvad ønskes kunne, brugtes en anden han kom der for-
tyndinger, creme, blå og blåcreme.

Da lille Trunte, som jeg selvfølgelig købte, for tænk hun
varjo født på min fødselsdag, så selvfølgelig var hun selvs-
kevet til at blive min kat. Og da gamle Truntes efterfølger an-
kom, blev hun fuldt accepteret af hele menageriet bl.a. vores
hund, som er særdeles glad for katte.

Men her kommer den egentlige historie.
Lille Trunte top alle med stille storm! Hun er utrolig blid,

selv gamle Lullu på 16 år kunne li'hende. Hun kan ellers ik-
ke fordrage killinger. PS: Gamle katte bliver utrolig blide med
årene.

Vi har af og til bøm, svigerbørn og børnebøm til middag.
Pludselig en dag var der så stille, hvor var bømebømene

hende. Vi åbnede stille badeværelsets dør, og der sad lille Ki-
mn i hundekurven og vuggede lille Trunte i armene, medens
han sang lige så stille for hende. - Det var et syn for guder.
Stille listede vi af og ind til bordet igen. 5 min. efter kom Kim
ind til os, og sagde: »Mormor, jeg har fået lille Trunte til at
sove«. Det uundgåelige spørgsmål kom lige efter: »Må jeg ik-
ke få hinne?« (som små bøm nu udtaler det).

»Nej!« sagde Lene, »det er mormors kat«.
Se nu er den heldige situation så dejlig, at lille Trunte har

fået små mini misser for første gang, og der er en blåcreme
mini Trunte, som Lene og dermed Kim får.

Tænk 3. generation som kan li' katte er på vej, er det ikke
bare lykken?

Hilsenfra en glad mormon
Kis Gammelgaard

Nogle vil måske synes, at det er underlige spørgsmål at stille;
men netop i år efter seneste Felis Danica plenarforsamling,
hvor det ikke lykkedes for specialklubben SWO at blive op-
taget som hovedklub, er spørgsmålene aktuelle.

Det sidste spørgsmål er nok nemmest at gå til først. Set i
historiens lys må vi konstatere, at mange nationale klubber er
blevet dannet længe før nogen tænkte på formaliseret det in-
temationale samarbejde.

Da det intemationale arbejde endelig kom i gang, var detr
selvfølgelig ikke at forvente, at alt kunne samles under dn hat;
men man er dog nået dertil, at FIFe er så vidt i samarbejdet
med nogle af de andre internationale organisationer, at der er
enighed om at acceptere hinandens raceopdelinger, stam-
bogsføring og dommeruddannelse.

Tilbage står så, at mange af de nationale/regionale klubber
havde udviklet sig i forskellig retning med hensyn til mål og
midler i opdræt/avl, så de hverken kunne samarbejde indbyr-
des eller i intemational sammenhæng.

Til det historiske kommer yderligere, at der i nyeste tid er
dannet nye organisationer i protest mod det bestående, bl.a.
begrundet med, at udviklingen i opdræt af nye farver/varian-
ter/racer går hurtigere end FIFe kary'vil give det blå stempel
til.

Alt dette har indtil nu holdt sig udenfor landets grænset.
Ganske vist har der gennem årene været masser af turbulens
indenfor dansk racekattesport (ellers havde 6n hovedklub
været nok); men man har dog været enige om at holde sig til
FIFe.

Nu har vi så en situation, hvor en udenlandsk organisation
allerede er gået ind på det danske udstillingsmarked, ikke blot
for at kapre publikum men også medlemmer - sponsorerne vil
vel også interessere dem.

Samtidig er der grund til at forvente, at nogle SWO-med-
lemmer i frustration vil søge tilknytning til anden side.

Det er vi slet ikke store nok til herhjemme. Sponsorpenge-
ne er begrænsede, og publikumsmæssigt kan vi heller ikke tå-
le, at flere klubber/organisationer kører parallelløb om udstil-
lingsarrangementer.

Lad os derfor stå sammen. Er der ting, vi vil ha'ændret, bør
det ske indenfor det bestående - altså Felis Danica og dermed
FIFe!

Eller hvad mener du?
Erik Andersen

Hvad
mener
du... ? ?
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Rettelse til oversigt over det nye EMS-system vedr. racerne
Tyrkisk Van og Tyrkisk Angora.

Tlrkisk Van
TUV d 61 (tidl. 13d) .................rødlhvid med blå øjne
TUV d 62 (tidl.l3d).................rødlhvid med orange øjne
TUV d 63 (tidl. 13d).................rødlhvid oddeyed
TUV e 6l (tidl. l3dd)................creme/hvid med blå øjne
TUV e 62 (tidl. 13dd)................creme/hvid med orange øjne
TUV e 63 (tidl. 13dd)................creme/hvid oddeyed
TUV x (tidl. I 3dx)................hvid/ikke-anerkendt farve

§rkisk Angora
TUA w 6l (tidl. 13TA) .............hvid med blå øjne
TUA w 62 (tidl. l3TA-a)..........hvid med orange øjne
TUA w 63 (tidl. l3TA-b)..........hvid oddeyed
TUA x (tidl. l3 TA-x).........ikke-anerkendt farve

DET NYE

EMS SYSTEM

U

U
Kattekassen er en rubrik med små sjove ønnoncer
set i diverse blade... ! ! !

Søg efter misforståelser og send dem til Lone Don-
neborg, Gl. Hammelvej 31, Voldby,8450 Hammel.

Brunvaskede siameser/havanakillinger sælges.

Killinger, uægte hvide, vant t, bøm, renlige.

Perser, hun 2 år, stor, 7 kg flot pels.

QUARK

Huskat, sælges spiser alt, elsker børn.

Halvperserkillinger, 2 stk, afhængig af hårlængde.

Hankat I ll2 år, creme/hvid stamtavle.

Perser han, cremhvid stambogsført vaccineret, leu-
kæmi/fedt testet.

Killinger, Stambogsførte og vaccineret i farveme
crem, blå /hvid.

Byttes: Perser han, Udstillingsegnet, god avls. Øn-
skes; jagtgevær/Solarie.

Killinger,Stambogsførte og vacc i flere forskellige
farver.

Huskat, 5 mdr, børneglad kattebak og madskål sæl-
ges.

KATTEKASSEl{
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StIKtIKEl{YT

Realitet om avl
og anerkendelse
Det:el med stor glæde, at jeg skriver denne lille artikel. Der-
med gør jeg manges ord til skamme - så som, »Det når I al-
drig!« - »Pas på med indavl«, eller »»Den anvendte avlsmeto-
de har ikke ført til de ørskede resultater«, o.s.v.

Alt dette er nu forkert skudt. Det HAR nemlig givet resul-
tat.

Der er i løbet af de sidste år kommet nye katte hjem fra Ke-
nya. Det har givet nyt blod/avlsmateriale til racen herhjem-
me. Gloria Møldrup har hentet 2 hunkatte og en hankat. Det
nye avlsmateriale er så parret ind i det, der er herhjemme.

Der er nu 8 katte i 5. generation, ialt er der 26 dejlige dyr.
Min egen hunkat »Melia« venter sin nedkomst mellem jul og
nytar. Ligeledes er der også killinger i vente hos Gloria Møl-
drup, så glæden er stor.

Vi er i fuld gang med at søge om intemational anerkendel-
se. Den vil finde sted på JYRAK's Internationale udstilling i
efteråret 1992. Stedet er endnu ikke fastlagt.

Det har været 7 lange år, og til tider trange år. Det har været
som det danske vejr; sol, regn, storm og til tider frost. Men nu
skinner solen på Sokokekattene, lad os håbe, den vil vedbli-
ve dermed.

Vi Sokokeejere må glæde sig ovel at vi har kunnet undgå
indblanding af andre racer som f.eks. Skovkatte, Russer og
Siamesere.

Meningen med hjemtagelsen af kattene var jo at redde en
truet dyreart fra sin undergang. Derfor må vi væme om dem,
så navnet »Sokokekat«, KUN er en kat med et afrikansk Tab-
by mønster, en slank laop, høje slanke ben og en tynd stiv vi-
skehale, samt at der på stamtavle eller registerkort skal findes
rene afrikanske forfædre.

P.S.: Den 28. december 1991 nedkom »Melia« med 2 kil-
linger, en han og en hun.

Den 6. januar 1992 nedkom »Karli« (Gloria Møldrup) med
4 killinger, alle seks helt perfekte. I alt findes der nu 32 So-
kokekatte i Danmark. Grethe Højgård, Odense

Vaccination af katte
Når en kat vaccineres, stimuleres dens immunforsvar til, at
danne antistoffer mod de sygdomme vaccinen indeholder. An-
tistoffeme er det våben, der bruges til at nedkæmpe infektio-
ner (virus, bakterier o.a.). I immunsystemet er indbygget en
»hukommelse«, således at når katten bliver udsat for et smit-
stof (f.eks. et virus), den tidligere har været i kontakt med (en-
ten ved vaccination eller sygdom), aktiveres antistofferne
mod det pågældende smitstof, og mængden af antistoffer
øges. Jo længere tid der går mellem smitstofpåvirkning/vac-
cination - jo lavere antistofmængde vil katten have at stå imod
med. Ved at regelmæssig vaccinere sin kat, holdes antistof-
mængden hele tiden på et niveau, så alvorlige infektioner kan
bekæmpes.

En vaccine kan fremstilles enten af levende men svækket
smitstof eller af dræbt smitstof. Generelt giver de levende vac-
ciner et kaftigere antistofsvar end de dræbte - til gengæld kan
katten i enkelte tilfælde, få svage symptomer på den sygdom
den vaccineres imod. Man bør derfor i samråd med sin dyr-
læge, aftale vaccinetypen der skal anvendes.

Killinger bør vaccineres første gang ved I 0- 12 ugers alde-
ren og revaccineres 4 uger senere. Hvis vaccinationen startes
tidligere, risikerer man, at antistoffeme fra modermælken
neutraliserer vaccinen, og dermed er killingen dårligere be-
skyttet end før vaccinationen. Hvis killingens mor ikke er vac-
cineret, bør første vaccination gives ved 8 ugers alderen og
gentages ved 12 og 16 ugers alderen.

Voksne katte bør vaccineres 1 gang årligt. Er katten ikke
vaccineret som killing, opfølges 1. vaccination med revacci-
nation 4 uger senere.

Drægtige katte kan, udover den årlige vaccination, vacci-
neres 5-6 uger henne i drægtighedsperioden for at opnå opti-
mal beskyttelse af killingeme. Vaccinen bør ikke indeholde
levende smitstof p.g.a. - den omend ringe - risiko for, at fo-
strene udvikler sygdom.

Det er i dag muligt at vaccinere mod kattesyge (panleu-
kopenivirus), katteinfluenza (calici- og rhinotracheitisvirus),
Chlamydiainfektion (en viruslignende mikroorganosme), og
katteleukæmi (leukæmivirus).

Kattesyge er meget alvorlig sygdom for katte i alle aldre.
Infektion medfører ofte kattens død. I løbet af kort tid får kat-
ten feber, opkastninger og blodig diarr6 og dør af væskeman-
gel (chock). Overlever katten, kan den i lang tid udskille vi-
rus med afføring og urin, og da virus kan overleve i lang tid
udenfor katten, må man til stadighed være opmærksom på, at
katten kan angribes, hvis de ikke er vaccineret. Er katten dræg-
tig kan fostrene angribes, resulterende i abort eller svagtfød-

te killinger, der kan have hjemeskade.
Katteinfluenza er især et problem for killinger, selvom

voksne katte også kan angribes. Katten får feber samt flår fra
øjne og næse, anstrengt åndedræt og nysen. Hos ældre katte

9
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den årsa_q, kan leukæmien bryde ud, da immunsystemet bli-
ver ekstra belastet. Sygdommen ender næsten altid med kar
tens død p. g.a. tilstødende bakterieinfektioner.

Angribes en drægtig kat, kan det medføre abort eller fød-
sel af killinger med mangelfuldt immunsystem (»fading kit-
ten syndrome«).

Vaccination er således relevant i katterier, men næppe nød-
vendigt for ejere af en enkelt eller 2 katte, der ikke kommer i
kontakt med andre katte i længere tid ad gangen. En vaccine-
ret kat vil altid reagere positivt ved blodprøvetest for leukæmi,
så det tilrådes at teste katten inden vaccinationen.

I »Hvæssebrættet«, september 1991 fortalte Anette Vogt
Jørgensen om en ubehagelig oplevelse, hun havde haft med
sin personkilling, der blev vaccineret mod bl.a. leukæmi. Kat-
ten blev kort efter dårlig og måtte til dyrlæge. Alle katte der
vaccineres kan blive let nedstemte det første døgns tid og evt.
få temperaturforhøjelse, men det er langt fra flertallet. Gan-
ske få katte reagerer så kraftigt som Anette Jørgensen, og det
er muligt, at denne kat ville have reageret på samme måde
overfor en anden vaccinetype. Det skal nævnes, at leukæmi-
vaccinen er - en dræbt vaccinetype. Dyrlæge Tom Schantz fra
Skovlunde Dyreklinik vaccinerede 50 katte mod leukæmi for
Kattens Væm, inden vaccinen blev frigivet. Disse katte blev
nøje overvåget i 14 dage, og der blev ikke konstateret sygdom
eller bivirkninger i nogle tilfælde. Tom Schantz har siden vac-
cineret ca. 75 katte mod leukæmi uden problemer, og vi har
heller ikke set bivirkninger hos de katte, vi har vaccineret. Den
leukæmivaccine, der er tilgængelig i Danmark, bliver frem-
stillet i USA, og er der afprøvet overfor andre leukæmivacci-
ner, og har vist sig at være den vaccine der i et materiale på
l6l5 katte, giver de færreste bivirkninger. Er man alligevel
utryg ved at give leukæmivaccine i kombinationsform med
andre vacciner, kan den også fås i enkelt form.

Dyrlæge Steen Engermann,
B org e rg ad e Dyre klinik, S i lke bo rg

ARTIKEL...

W bringer endnu en gang artiklen...

Covinan - en velsignelse
eller forbandelse?
Og hvorfor nu det? Jo af den simple årsag, at vi savner nog-
le tilbagemeldingen

Der har været nogle telefoniske reaktione\ men det er ikke
muligt at anvende dbse henvendelser »videnskabeligk<, og vi
vil derfor bede DIG om at benytte den trykteformulnr med di-
ne bemærkninge4 så vi kan få indsamlet nogle data, der på
længere sigt skulle komme alle til gode.

LAD OS HØRE FRA DIG!

Jeg er den lykkelige ejer af bl.a. 2 hankatte - I 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 ikke 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 hedder, 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 stadig
vore forplantningsdygti g.

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 bekymring 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

I 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 af de steder, hvor Covinan'en var givet, og i løbet af en uge
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kom der et sår, hvor det viste sig, at der n eden under såret 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 skrive ovenstående, er, at hun, i modsæt-
ning til et andet dyrehospital, 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.

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 fjemer 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 ikke 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 sår på 2

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, hvomår 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 nakke!

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 l0-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 fomyet håb om, at vi stadig kunne deltage i
de udstillinger, vi havde tilmeldt os og betalt for!

Lørdag den 25. maj skuJle trådene fjernes, der var ialt 5. Da
de 2 første var taget 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 fjeme nogle hår! Utroligt dygtigt
gjort, 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-

Race:

SPØRGESKEMA
vedr. Covinan-injektioner til katte

Evt. navn:

Beskivelse af problemet:

Køn:

Alder:

Årsag til, at der er givet Covinan?

Dato for injektion?

Dosis (ml):

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

Hvornår er problemet opstået?

Hvad er der blevet gfort ved problemet?

Øvrige bemærkninger:

Adresse;

Navn:

lnterval: (Hvor lang tid imellem injektionerne)?

Tlf. nr,
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ræge og sys. toructen 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, I somali og I hellig birma, der har haft lignende
problemer.

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 U2 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 siameserne 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 ihøj grad
også fra nogle dyrlæger, der kunne tænke sig atprøve at Eørc
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, når der findes et sådant stof, der

gør det muligt 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?

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

IIJÆLP!!!!!
Sidste nyt! Nogle bekendte har en Burmilla-hun, som i
påsken 1990 fik inj. Covinan. Der er nu sår på stedet, hvor in-
jektionen blev givet! Altså over et års latenstid!

til hun siger at hun desværre har lidt travlt for hun er i taxi, da
hendes veninde har bilen ned i byen for at købe mad og grus
til katten.

Nå, men det korte af det lange er, at vi får da fortalt hende
det vigtigste om killingens behov, hvorefter hun skriver en
check, får killingen sammen med hans stamtavle, kost- og ple-
jeplan og en lille madpakke.

Tilsidst får vi hendes adresse, og da hun desværre ikke har
telefon lover hun at ringe i løbet af et par dage, for at fortæl-
le hvordan det går med killingen.

Næste dag finder vi så ud af at checken er stjålet, adressen
som lød på »Solbakken 47 i Aabenrå« findes slet ikke, og hvad
gør man så - så er gode råd jo dyre, men vi ringer selvfølge-
lig til Klubben for at melde det, hvis vi skulle være så heldi-
ge at »den nye ejer« ville registreres. Derefter går vi til Poli-
tiet, som siger, at vi kan kun håbe på, at der kommer flere stjå-
lende checks ind, da vi havde registreret, at det var et helt
check hæfte og ikke en enkelt som hun havde.

Politiet fortæller, at det desværre er blevet mere og mere al-
mindeligt at de stjålende checks bliver brugt til køb ved pri-
vate - så derfor TAG JER I AGT, modtag aldrig checks, når I
sælger en killing, og hvis I gør, så forlang at se lD-kort.

Det gjorde vi desværre ikke - man regner da med, at folk
som kommer og købet et levende dyr, er ærlige mennesker.

Vor bøn til Jer er, hvis I skulle høre om nogle, som har købt
en lille creme perser hans med navnet »ELONSO AF PHA-
NATINAIKOS, født d.7.-ll.-1991 - ring da til os, ikke p.g.a.
pengene, da det var vores egen dumhed, men simpelthen for
at vi kan få ro i koppen. Det, at have solgt en killing, og ik-
ke vide, hvor den er, hvad der er sket med den, er faktisk no-
get at det mest modbydeligt vi nogen sinde har været udsat
for.

Vi håber, at vi med dette brev har advaret Jer alle, så I ikke
fremover begår den samme dumme fejl som vi desværre har
giort.

Medvenlig hilsen
Af Phanatinaikos u/ Dorthe & Tom Schou, Løgstør

Tlf. 98 67 23 s4

Pas på ved salg
af killinger..!
Normalt er det en dejlig oplevelse at sælge killinger, det at se
en lille killing falde godt til hos sin nye familie, høre dem for-
tælle om, hvad den nu har lavet at små ulykker samt hvordan
det går med den, er jo altid en oplevelse, men det vi nu vil for-
tælle er et tydelig bevis på, at sådan går det desværre ikke al-
tid.

Vi havde som så mange andre killinger til salg, og havde
en annonce i den Blå Avis, søndag d. 23. februar 1992. Om
aftenen ringede telefonen, det var en Lrne Jensen fra Aaben-
rå.

Hun var interesseret i de to sidste killinger, som vi havde
tilbage; I creme han og I blåcreme hun. Vi aftalte, at hun skul-
le komme mandag 24. februar om aftenen og se på killinger-
ne.

Mandag aften omkring kl. 17,00 ringer hun så igen. Hun
var nu i Aalborg på besøg hos nogle venner, og ville geme
komme nu, da der jo var lang vej hjem til Aabenrå, og dette
indvilgede vi selvfølgelig på. Omkring kl. 18,00 ringer hun
igen for at checke adressen, og siger at så kommer hun nu.

5 min. efter kommer hun så, en nydelig pige på ca.25 år,
lysklippet, kortklippet, pæn og veltalende uden dialekt.

Hun bestemmer sig ret hurtig for vores lille creme perser
han, da hendes veninde har fortrudt, og alligevel ikke ville ha-
ve en killing.

Vi beder hende herefter om at sætte sig ned, for at vi kan
fortælle lidt om, hvordan killingen skal plejes og passes, hvor-

t2
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Mindeord
Vort medlem gennem mange, mange år Siisse Leiditz er plud-
selig afgået ved døden kort førjul.

Alle, der har kendt Siisse, mindes hende som en meget ak-
tiv person, der altid var »mand« for at give udtryk for sine me-
ninger.

Stisse var en stor opdrætter inde for Siamkattene, ligesom
hun var ophavnsmanden til klubbens velkendte logo.

Æretvære hendes minde,
Bestyrelsen

Mindeord
Felis Danica's kasserer og bestyrelsesmedlem i Racekatten,
Vibeke Holm Andersen, er efter længere tids alvorlig sygdom
afgået ved døden.

Jydsk Racekatte Klub sender familien vor kondollance med
et:

Æret være hendes minde.
Bestyrelsen

}{v
U



E
0

90.0%.

manganoxy6,

FROIMIV 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).

Højkval itets protei nkilderne i

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

Der er ikke behov for yderligere
tilsætning til FROIVIV FELINE

FROIVIV anvender kun de bedste
råvarer og naturligvis ingen kunstige
farvestoffer el ler konserveringsmid ler

FRON/N/ FELINE er ikke dyrere end
andre tilsvarende produkler - tværtimod!

FEIINE
-måske verdens bedste kattefoder

lmport:

FROMM PET FOOD
Gilpa DK ApS

Bredmosevej 33 . 6800 Varde
Tlf . 75 26 44 00 . Fax. 75 29 11 21
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På grund af den megen forvirring og de mange løse rygter i
forbindelse med »Perseren«'s 2 udstillinger i dec. '91 og jan.
'92, viljeg hermed gerne forklare sagens sammenhæng.

Historien startede, at »Perseren« havde en gæld på kr.
80.000,- og derfor ønskede at lave 2 hurtige nødudstillinger
for at få tjent penge. I forbindelse med udstillinger, er der få
og enkle regler inden for FIFe og FELIS DANICA, der skal
overholdes. FIFe's §1 siger bl.a. at udstillinger skal være
ansøgt hos FIFo min. 1 måned i forvejen. Før en sådan dato
kan søges, skal udstillingsdatoen desuden være godkendt på

et Forretnings Udvalgsmøde i FD.
Hændelsesforløbet var derfor som følger:
03.12.91: Fax fra Inge Nord (IN) til Felis Danica's sekre-

tær Dorte Kaae (DK): Perseren ansøger hermed om to udstil-
lingsdatoer: 22. dec. '91 - Esbjergområdet, 5. januar'92 -Kø-
benhavn Centrum. Det bliver 2 små int. udstillinger (nødud-
stillinger) med Max tilmelding.

t2.12.91: Fax fra IN til DK:
Hvordan går det med bekæftelsen fra FlFe på vores 2 nød-

udstillinger. Vil du ryk*e Reiny (red.: Reiny er FIFe's sekre-
tær) for svar. Hun har mig bekendt også fået fax!

12.12.91: Fax fra DK til IN:
I følge FD's vedtægter § 8 stk. I skal alle udstillinger be-

handles i FU før FD-seketæren kan ansøge hos FIFe - derfor
kan jeg af gode grunde ikke rykke hos FIFe.

L2.12.91: Fax fra IN til DK:
Den dag jeg ansøgte om de to udstillinger, havde jeg fået

OK af FD's formand og talt med Kim Brems og fået OK der-
fra. Den eneste jeg ikke traf hjemme var Jyrak's formand. Men
jeg har aldrig oplevet at godkendelsen i FD var andet end en
gensidig information, - når regleme i øvrigt var overholdt.

16.12.91: Extraordinært FU-møde, hvor perserens udstil-
linger behandles. På dette møde gøres der opmærksom på, at
det strider mod FIFe's regler at ansøge så sent. Det besluttes
dog, uden afstemning, at FD-seketæren sender en Fax den
L7.12.91med ansøgning om de 2 udstillinger.

17.12,9L: Fax fra DK til FIFe's Generalseketær Reiny v.

Haeringen: Dear Reiny, On request from »Perseren« I ask for
the following showdates: 22.Dec.1991 in Svendborg,05. Jan.

1992inCopenhagen, 18. Apr. 1992in Copenhagen, 12. Julin
Skagen, 18-19. Jul. 1992 is cancelled.

l8.l2.9lz Fax fra FIFe's Generalseketær til DK:
Jeg modtog din fax sammen med en fax fra fru Nord. Jeg

beklager, at vi ikke kan give tilladelse til en udstilling med så

kort varsel. Artikel 5 i udstillingsreglerne siger klart, at der
skal søges 2 måneder i forvejen, for at der kan gives tilladel-
se til udstillinger. Vi er kede af det på klubben »Perseren«'s
vegne, men vi tror ikke, at en hastig arrangeret udstilling vil
bringe en løsning. Udstillinger koster penge, og eftersom det
vil være en FIFo udstilling, skal den laves i henhold til FIFe's
love.

Red.: Der burde have været henvist til FIFe's udstillings-
regler artikel 1, der siger, at der skal søges I måned iforve-
jen hos FIFe, og ikke til artikel 5.

19.12,91: Efter dette afslag var der hektisk aktivitet, hvos
Felis Danica's formand af hensyn til udstilleme gør en stor
indsats hos FIFe for at udstillingen den 22. dec. kan afholdes
- sendes der følgende fax fra FIFe til Felis Danica.

Kære fru Nissen.
Som aftalt i vores telefonsamtale i aften, får fru Nord lov

I4

til at holde udstilling den22. december 1991. Men kun for ud-
stillernes skyld. Der er for kort tid til at fortælle dem,. at ud-
stillingen er aflyst.

FIFe's bestyrelse har en stærk følelse af, at fru Nord allere-
de har organiseret udstillingen længe før den 16. december,
datoen for fax'en til mig, og vi mener, at det er ikorrekt op-
førsel.

Dette er sidste gang, at vi er villige til at hjælpe fru Nord
og hendes udstillere. Næste gang fru Nord ønsker en udstil-
ling, skal ansøgningen komme gennem FELIS DANICA og i
henhold til reglerne.

Ingen udstillere kan inviteres til en udstilling, som FIFe ik-
ke ved noget om og ikke har givet tilladelse til.

Ydermere siger vi ja til denne udstilling på betingelse af, at
fru Nord ikke selv dømmer. Udstillingen den 5. januar 1992
skal aflyses. Til denne udstilling har fru Nord ingen tilladel-
se.

Vil du være venlig, at give os en bekræftelse på dette brev
og de betingelser vi har stillet.

I hele denne, for dansk kattesport, meget kedelige affære er
der sagt mange halve sandheder og direkte usandheder, som
ikke egner sig til trykning, men essensen har klart været at gi-
ve dels Felis Danica's formand Aase Nissen, dels underteg-
nede skylden for, at FIFe ikke ville tillade udstillingeme, men
»Perseren<< har ganske enkelt ikke overholdt de få regler, der
findes. Disse historier er således blevet misbrugt til at skabe
medlidenhed og til at kapre medlemmer fra de øvrige hoved-
klubber.

Det er med stor beklagelse, at jeg ser mig nødsaget til at
bruge Hvæssebrættets spalteplads til denne form for infor-
mation, men i denne sag har JYRAK's medlemmer ret til at få
sagens rette sammenhæng på tryk og ikke via en masse løse
rYgter' Dorte Kaae

Katteejer: Ws hensyn!
- ogsåfor kattens slqld!

Husk!
- At dyrevenner ikke må være med til at forøge be-

standen af hjemløse katte.
- At der er alt for mange hjemløse katte, der hutler

sig igennem deres triste katteliv - præget at sult og
kulde.

- At det er gammel overtro, at katten er »sin egen«
og kan klare sig selv.

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

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

- At alle fortjener et hjem - ingen kat bør være hjem-
løs.

- At lade katten øremærke - det giver katten identi-
tet.

- At øremærkede katte kan komme i sygekasse. Re-
kvir6r Dyrefondets pjece.

- At katte ikke er sikre i trafikken - alt for mange bli-
ver kørt over.

- At rekvirere Dyrefondets pjece »Efterlysning af
bortkomne katte«."

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

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

dyr på egen grund - afhensyn til kattens sikkerhed
og deres egen tryghed.

INFllRMATItI[I



Nårfirlægen sætter
dinkatpådiæt, så

er det en Prescription Diet
Uanset hvilken sygdom din kat lider af, kan
du få en Prescription Diet, som passer til
den.

Prescription Diet Feline-serien er diætkost,
der har til formål at virke forebyggende og
understøttende ved behandling af sygdomme
hos katte. Den er udviklet af førende ernæ-
ringseksperter i USA, og den er kendetegnet
ved den præcise sammensætning af nærings-
stoffer og den dokumenterede effekt.

Prescription Diet fås som 15 specialdiæter
til'katte. Serien omfatter også 20 special-
diæter til hunde.

Vil du vide mere om korrekt ernæring
af din kat, så tal med dyrlægen.

Dyrlægen kan fortælle dig, hvordan ernærin-
gen spiller en afgørende
rolle for kattens almene sundhedstilstand.

Prescription Diet fås kun hos dyrlægen.

HiII'S

Diætkost fra dyrlægen
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Katte VITABENA

Forkæl din kat med en godbid
alle katte

der

a

Duø
kendt!
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Specialklubber:
Specialklubben for Russian Blue af 1990
Kirsten Kaae, Johs. Evaldsvej 103, 8230 ÅUytrø;.
Tlf. 86 25 06 3r.

Specialklubben for British Shorthair:
Jan Hedegård, Køben Hovedvej 51 a, 6630 Rødding.
Tlt.74 84 73 09.

Silver Klubben
Ruth Brynnum, Søndervangen 60, 3460 Birkerød.
Tlf .42 81 0l 75.

DAC
Margit Hærslev, Lærkevej 6, 3550 Slangerup
Tlf . 42 33 32 68.

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.
Tlf.74 64 64 48.

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

Specialklubben for Siamopdrættere
Margit Thomsen, Skowejen 13B, 4050 Skibby.
Tlf. 42 32 0r 45.

swo
Mogens Østerby; Klingeskov 13, 5450 Otterup.
Tlf. 64 8218 44.

SASO
Marianne Roth, Skænten 41,5270 Odense N
Tlf. 66 L3 55 17.

Sokoke Klubben
Cloria Møldrup, Karsebjergvej I 0 1, 549 1 Blommenslyst
Tlf. 65 96 8t 43.

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

Tlf. 31 602t05.

BB-Klubben
Birgit Nehammer, Granstu ev ej 28, 2840 Holte.
Tlf. 42 42 47 r7.

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

Den Hellige Birma
Nanna Brandt, Carl Plougsvej l9C, 3460 Birkerød.
Tlf.42 8l 10 11.

Lichok
Leif Henriksen, Sulsted Landevej 33, 9380 Vestbjerg.

Tlf. 98 29 69 45.

Foreign White Klubben
Jørgen Lund, Helder Alld 3, 279L Dragør.
Tlf. 3l 53 66 31.

Dansk Vangora - specialklub for
Tyrkisk Van og Tyrkisk Angora
Kirsten Weidmann, Bjømshøjvej 26, 8380 Thrige.
Tlf. 86 23 05 33.

Orientklubben
Anne Henriksen, Th. Kingosvej 50, 9000 Aalborg.
Tlf.98 137673.
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Sølvkatten
Ann Friis, Doktorparken, Ellidshøj, 9230 Svenstrup.

Tlf. 98 38 44 20.



PERLER lra 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
naturl ige fordele fremfor
almindeligt kattegrus.

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

KATTE
GRUS

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

',tlt ,1,r1r'f 'r 
\'

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

ilat rtiguis ,,'ll"l '

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

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

A/S Cafl Ff. MOftgnsen . Lidemarksvej s0 . 4632 Bjæverskov . rr 5s 6714 44
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UDSTI LLI NGSRESULTATER KOLD I NG

BEST OF BEST NR. 1:
Baldrian's Teje (ORI n23)
Ejer: K. & M. Foldager.

BEST OF BEST NR.2:
Chanteur Moonlite Serenade (BAL e)
Ejer: Morten Schumacher.

BEST OF BEST NR. 3:
Heavy-Current V. La'Noitan (PER n)
Ejer: Ulla Johnsson.

BEST OF BEST NR. 4:
Kleine-Kattekoning's Hanko (BRI a)
Ejer: Karin & Søren Jørgensen

Kleine- Kat@koning's Hanko (BRI a)

Ejer: Karin & Søren Jørgensen

Fan- Fan Van Berkendonck (CRX)
Ejer: Irene Thisgård
Djingiz Hesseldal (RUS)
Ejer: K. Kaae & D. Salamander
Harmonie v. Uhlenspeegel (BRI a)

Ejer: Michael Steines.
Dutch Line Joufflu (BRI a)

Ejer: Anette Johansen

Dunvald's Blue Natasja (BRI a)

Ejer: Erik & Yvonne larsen
Pasht's British Shorthair-Kuld
Ejer: Lone Lund
Klivager's Fimpe (BUR n)
Ejer: Aase & Ole Klivager
Klivager
Ejer: Aase & Ole Klivager

Baldrian's Teje (ORN n 23)
Ejer: Kirsten & Mette Foldager
Sphinx YSL (ORl b 24)
Ejer: Kirsten & Mette Foldager
Dan-Thai's Hercule Poirot (SIA n)
Ejer: A. & C. Frydenlund
Travveller's Funny face (SIA b)
Ejer: Jeanette Larsen.
Feles Grata Cin-Silver cisse (ORI bs 24)
Ejer: OIe & Elsebeth Amstrup
Dan-Thai's Ieyasv (SIA b)
Ejer: C. Frydenlund & A. Nielsen
Byvangen's Ringo (SIA d)
Ejer: Vita Nielsen.
Tanholt Abrikos
Ejer: Anne Margrethe Hansen.
Bellamis' Siam/OKH-kuld
Ejer: Dorte Kaae
Loui Braun Brimiso (SIA n)
Ejer: Britt Hansen
Bellamis
Ejer: Dorthe Kaae.

LANGHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

PENSIONIST:

KULD:

AVL:

OPDRÆT:

Heavy-Current V. La'Noitan (PER n)
Ejer: Ulla Johnsson.
Asmodina aus Berlin (PER 0
Ejer: Heike Wagener
Vixi's Diamond Keeper (PER a)
Ejer: Andersen & Jensen.

Purr Posie of Melampus (PER n)
Ejer: Oda Tange.
Framo/s Sun of a Gun (PER d)
Ejer: A. Kierulff & G. Svendsen
Gandow's Nick Nolte (PER d)
Lise & Hugo Gandow.
Pirol's Red Baron (PER d)
Ejer: Grethe Hansen
Polly-Perkins of Great Yarmouth (PER)
Ejer: Helen Tøttrup
Perfiferi's Perser kuld..
Ejer: Gitte Englev
Lien's Anchorman (PER n 33)
Ejer: K. Villadsen & J. Olesen.
Stapris
Ejer: K. Villadsen & J. Olesen

SEMILANGHÅR:
BIS: Chanterr Moonlite Sereade (BAL e)

Ejer: Morten Schumacher
BOX: Løvehulen's Snowhite (MCO)

Ejer: Rita Henriksen
BIS KAST.: Sofie's Nuser Bamse Jr. (SBI n)

Ejer: Riis Nielsen
BOX KAST.: Aryavartha's Mara (SBI n)

Ejer: H. Sofie & F. Sneum
UNGDYR: Isabella Von Birkvel (SIB a)

Ejer: Nanna Brandt
KILLING: Dansbjerg's Agate (NFO 2125 03)

Ejer; Hanne Stefansen
\-ETERAN: Aryavartha's Mara (SBI n).

Ejer: H. Sofie & F. Sneum.
Kf LD: Noble House's Skovkattekuld

Ejer: M. Kristensen & T. Foster.
OPDRET: Mega

Ejer: Hanne Engermann

-!

KORTHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

AVL:

OPDR.IET:

srAM/oKH:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

PENSIONIST:

KULD:

AVL:

OPDR./ET:

BEDSTE HUSKAT:
Han: Jack
Ejer: Pia Jensen

BEDSTE HUSKAT:
Hun: Pusser
Ejer: Lene & Franck Eriksen

MISS KOLDING, SØNDAG:
Kalur's Teddy (PER n 33)
Ejer: Anni Staal
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Billeder fra udstillingen i Kolding
Fotograf: Gert Blume, Kolding
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Ghampiongalleriet
Optagelsen er gratis.
Ønskes foto retur, vedlæg frankeret
svarkuvert.

Ghamnionoalleriet
Ønsker dut din kaii udstillingsresul-
tater og titel offentliggjort i bladet,
skal du udfylde kuponen og ved-
lægge et foto af katten.
Begge dele lægges i en kuvert og sen-
des til: Hvæssebrættet

Redaktionen
Rådhusgade 52
8700 Odder

Ch. Bolette af Nasada DK.
Født: 19.-8.-1990
Farve: Colourpoint, PER a 33
Opd.: Lene B. Berg
Ejer: Lene B. Berg

STED. DATO RESULTAT

Kolding, 16. marts'91 .........
Fredericia, 11.-12. maj 91...

EX. I
EX, I, BIO
CAC - BIO
CAC, BIO
CAC, CHAMPIO\

Vissenbjerg, 21. juli
ÅtUorg, 8. sept. '9 I .

'9t.......

Århus, 19. okbbcr'91........

Kupon til Championgalleriet

Opdrætter:

Kattens titel:

Kattens navn:

Født" den:

Racg farve og opdr. nr.

Ejer:

STED - DATO OPNÅET RESULTAT

Ch. Chant Dar Ome's Lady
Caroline
Født: 20.-6.-1989
Farve: Chinchilla Perser, 10
Opd.: Irene Brolin, Sverige
Ejer: Emilie Hørstrup

STED. DATO RESULTAT

Odense, 2 L april'90.............
Silkcbrg, 2.1. august '91 ......

Aalborg, 8. sept.'9 1..............

CAC, BIO, NOM.
CAC, BIO, NOM.
CAC, BIO, NOM,
Champion

Grand Int. Ch.
DK Torsani's Black Debbie
Født: 1.-5.-1987
Farve: British Shorthair, sort 15
Opd.: Anni Andersen
Ejer: Vemer Bødker

STED. DATO RESULTAT

Kerteminde, l.-2. sept.'90...
Esbjerg, 24. nov.'90.............
Skive, 6.-7. april'91 .............
Hamm,7. juli 91.
Silkeborg,25. august 9l ......
Amsterdam, 3. nov.'91.........

CACCIB
CACCIB, BIO
CACCIB, BIO
CACCIB
CACCIB
CACCIB

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

STED. DATO

Vissenbjerg, 2 l. juli '9 I .......
Silkeborg, 24. august '91 .....
Appinge Dam, 8. dec.'91....

RESUI,TAT

CACIB,mBIO
CACIB
CACIB, INT. CH.
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A/lan bliver, hvad man spiser !

GRAFFIW og de LA VAL
ved det -

seriøs avl og det bedste
foder har bragt GRAFFIW
og de LA VAL's katte til
topsl
Europa Champion Graffitys Felino
Champion april 89,
lnternational Champion juni 89,
Grand lnternational Champion nov. 90,
Europa Champion dec. 9/,
Vinder af avlsklasse langhår juli 91
6 x BIO sarnt 2 x nom. BIS

Opdrætter: Bente og Leif Henriksen.
Ejer: "de LA VAL" vl lngelise og Finn Laursen

EEHilI.EAI
Kvalitetsfoder giver også din kat alt, hvad den har brug
for gennem et aktivt og sundt katteliv.

TECHNI-CAL er godkendt af
den Canadiske dyrlægefore-
ning for kvalitet og indhold.

TECHNI-CAL er fremstillet af
fjerkræ og animalskfedt, hvil-
ket giver en høj udnyttelses-
grad, en smuk pels og stærke
knogler.

TECHNI-CAL er et lav aske - lav magnesium foder

TECHNI-CAL er uden sojaproteiner og vegetabilske fedtstoffer

Spørg efter TECHNI-CAL hos din dyrehandler eller ring til:

KLINGE DYNASTY
SIRIUSVEJ 13. DK-8700 HORSENS. TLF. (+45) 75 64 38 44
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Ch. Cactusway's Fit for Fight
Fødr 1.-6.-1990
Farve: Per B
Opd.: Toni Renzaci, USA
Ejer: Norma Hassing

STED - DATO RESULTAT

Aalborg, 8. sept.'9 1.............

Aarhus, 19. okt. '91 .............
Kolding, 1. dec.'91 .............

CAC
CAC
CAC, BIO, Champion

Gr.Int. Pr. Esmeralda af Jawhara
Født: 5.-1.-1983
Farve: Siam Sealpoint, siamZ4
Opd.: Anne Lise Kaae
Ejer: Anne Lise Kaae

STED. DATO RESULTAT

Kerteminde I 990..................
Wien-Uberlaa I 990 ..............
Rsbjerg 1990.........
Ltineberg 1990......................
Herlcv 1991
Vissenbjerg I 99 I ...-..............

CAGPIB
CAGPIB, BOX
CAGPIB, NOM.
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB, GR. INT. PR.

Eur, Ch. Gratfity's Felino
Fødr 18.-5.-1988
Farve: Colourpoint, lillamasket, per C 33
Opd.: Bente og Leif Henriksen
Ejer: Inge Lise Laursen

STED - DATO RESULTAT

Neurniirster, 24. feb.'9 1.......
Herlev, 3. marts'91...............
Skive, 7. april '9 1..................
Luxemburg, 28. april'91 ......
Fredericia, I 1.-12. maj'91....
Vissenbjerg, 20.-2 1. juli'9 1..
Aalborg, 7.-8. sept.'91 .........
Glostrup, 9.-10. nov. '91.......
Kolding, l. dec.'91 ..............

CACE
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE, BIO
CACE, BIO, NOM
CACE
CACE, BIO, NOM, EUT,

Int. Ch. Bellamis Vanessa
Født: 18.-11.-1991
Farve: Sia. D
Opd.: Dorte Kaae
Ejer: Chr. og Andr6 Cilleborg

STED. DATO RESULTAT

Kolding, 30. nov.'91 ...........
Holland, 15. dm. '91............
Svendborg, 22. dec.'91 .......

CACIB, BIO
CACIB
CACIB, INT. CH.

Int. Ch. Angelina Larenco
Født: 21.-5.-1990
Farve: Perser blå/hvid, Per a3
Opd.: kene Schmøkel
Ejer: hene Schmøkel

STED - DATO RESULTAT

Silkcborg, 24. aug. '91 ..........
Alrsterdam, 3. nov.'9 1.........

Kolding, 30, nov.'91 ............

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

Int. Pr, Nissens Kianda
Fødr 25.-01.-88
Farve: OKH,29 C, Lavendel
Opd.: Anne Lise og Erik Nissen
Ejer: Tanja Nissen og Henrik Hansen

STED. DATO RDSULTAT

Aars, 3.-4. scpt.'88..............
Aabenrå, 10. dec.'89,..-.......
Odense, 22. april '90............
Fredcricia, I l.-12. maj'91...
Vissenbjerg, 20.-2 l. juli '9 I .

Silkeborg, 24. scpt. '91 ........
Aarhus, 19. oh.'91 .............
Amstcrdam. 3. nov.'9 1........
Kolding, 30. nov. '91 ...........

CAC
CAC
CAC. CHAMPION
CAP
CAP
CAP. PREMIER
CAPIB
CAPIB
CAPIB, INT. PREMIER

Ch. Ali-Pasha Amir Han
Født: 25.-8.-1989
Farve: Tyrkisk Angora, hvid, TUA w 63
Opd.: Osadchaya,Moskva
Ejer: K. Froken / K. Weidmann

STED. DATO RESULTAT

Mssenbjerg, 2 l. juli'91 ........
Lystrup, 20. okt.'91..............
Kolding, 30. nov.'91 ............

CAC
CAC
CAC, Champion

Ch. Bjelke af Thrige DK
Født: 22.-05.-1990
Farve: Tyrkisk van, rødlhvid, TUV d 62
Opd.: K. Froken/ K. Weidmann
Ejer: K. og R. Tausen

STED - DATO RESULTAT

Skive, 6. april 91.
Fredericia, ll.-12. maj 91....
Lystrup, 20. okt.'91..............

CAC
CAC
CAC, Champion

Eur. Ch. Akdamar Binbasi
Født: 18.-9.-1989
Farve: Tyrkisk van - rødlhvid. TUV d 62
Opd.: Joyce Johnson, England
Ejer: K. Froken/ K. Weidmann

STED. DATO RESULTAT

26. april'91.............
11.-lZ. ma1'91..

Birkerød,
Vissenbjerg,
Luxemburg,

EUR. CH.

juni '9 I ............
2l.juli'91......
27 .-28. ltli'91

CACE
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE, NOM.
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NUTRA
NUGGETS
PROFES.
SIONEL

DIET
"Jutra 

Nuggets Professionel
liet er et energirigtigt og
<cncentreret foder, der kan
anvendes til alle katte - både
.,cksne katte, killinger samt
crægtige og diegivende katte.
=oderet indeholder ikke
'arvestoffer eller konserverings-
ridler.

lngredienser:

Kyllingebiprodukter, majsmel,
hvedemel, animalsk fedt,
najsglutenmel,
<ødmel,fiskemel, tørrede kogte
<yllinger, tørrede hele æ9,
:ørret kødsuppe, tørret ost
clgær, vallepulver, sKummet-
rælk.

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

Forhandler: Dyrehandlere

§e
m.v.

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

Int. Pr. Dk. Byvangens Nicolaj
Født: 125.-09.-89.
Farve: SIAW (35)
Opd.: Vita og Arne Nielsen
Ejer: Tanja Nissen og Henrik Hansen

STED. DATO RESULTAT

Skive, 6.-7. april '9 I .............
Arhus, 26. april '9 1 ...............
Vissenbjerg, 20.-2 l. juli '91..
Silkcborg, 24. august '91 ......

fuhus, 19. oh.'91 ................

Amsterdam, 3. nov.'91.........

CAP, NOM, BIS Kastr.
CAB NOM,
VAP, Premier
CAPIB, Nom, Bis Kastr.
BOB 3
CAPIB, Nom. Bis Kætr.
BOB 4
CAPIB, Nom, Bio,
Int. Pr.

Killinias Cooler
Født: 10.-8.-1987
Farve: Creme
Opd.: Jette Valentin
Ejer: Jette Valentin

STED. DATO RtrSULTAT

Esbjerg, 25. nov.'91 ............
Kolding, 1. dcc.'91 .............
Haderslcv, 15. fcb. '92....-..-.

CAC
CAC, BIO
CAC, BIO, Champion

Ch. Belinda offBerenthz
Født: 20.-5.-1990
Farve: Perser, creme/hvid 12a cr
Opd.: Eli Berenthz
Ejer: Lisbeth Jensen

STED. DATO RESULTAT

Skive,7. april'91..
Fredericia, ll.-12. maj'91...
Nr. Sundby, 8. scpt.'91........

EX.
EX.
EX.

I, CAC
I, CAC
I, CAC, Champion

Pr. Djingiz Hesseldal
Født: 17.-6.-1989
Farve: Russianblue, RUS
Opd.: Kirsten Kaae
Ejer: Kirsten Kaae & Dorthe Salamander

STED - DATO RESUI,TAT

CAP, BIO, NOM. BIS K.
CAP
CAB NOM, BIS.K.
PREMIER

Vissenbjerg, 20.-2 l. juli '9 1..

Ålborg, 7. august'91 ............
Kolding, 30.-l l./1. -12.'91 ...

t1 ,,

Int. Ch. DK Kristianshøj's Blacki
Født:13.-11.-1989
Farve: Orientaler Ebony ORI n
Opd.: Ingrid Møldrup & Knud Kronvang
Ejer: Ingrid Møldrup & Knud Kronvang

STED - DATO RESULTAT

Kolding, 17. marts'91 ..........
Skive, 6.-7. april'9 I .............
Århus, 26. april '91 ...............
Hamm, 7. juli '91 ..

Silkeborg, 24. august '91 ......

Aalborg, 7.-8. sept. '91 .........

CAC, BOX
CAC
CAC, BIO, NOM, BOX
CACIB, BIO
CACIB
CACIB, Int. Champion
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U D STI tLI N G S R ES U TIATE R

UDLAND:

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: Appingedam - 8. december 1991

Kattens navn: Gr. Int. Ch. Chant Dar Ome's t ady Chatty

Resultat: CACE

Ejer: Emilie Hørstrup

Sted/dato: Almere - 15. december 1991

Kattens navn: Ch. DK. Kristianshøj's Blacki

Resultat:

Ejer: Ingrid Møldrup

Sted/dato: Hamm - 7. juli L99l

Kattens navn Ch. DK. Kristianshøj's Blacki

Resultat: CACIB, BIO

Ejer: Ingrid Møldrup

Sted/dato: Amsterdam - 3. november 1991

Kattens navn Bolette af Nasada

Resultat: CACIB, BIO

Ejer: Lene B. Berg

Sred/dato: Amsterdam - 3. november 1991

Kattens navn: Byvangens Nicolay - 35 (SIAW)

Resultat: EX 1, CAPIB, BIO, NOM.INT. PR.

Ejer: Tanja Nissen

t
(

2

Sted/dato: Belgien - Ll.-12. januar 1992

Kattens navn: IC. Bellamis Vanessa

Resultat: CAGCIB, NOM.

Ejer: Chr. og Andrd Cilleborg

Sted/dato: Appingedam - 8. december 1991

Kattens navn: Ch. Chant Dar Ome's Pavarotti (10)

Resultat: CACIB,INT. CH.

Ejer: Emilie Hørstrup

Sted/dato: Amsterdam - 3. november 1991

Kattens navn: Nissen's Kianda - 29 c (ORI.C.)

Resultat EX I, CAPIB

Ejer: Thnja Nissen

U DSTITI.INGSRESUTTATER UDIAND:

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:
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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 AA

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel

g
+p

g

E
sE
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U
lGttens navn:

RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PA MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINGBLANKET TIL
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)
Huskal
Avl
opdræt
Veteran (6-10 år)
Pensionist (over 10 år)
Kuldklasse (3-4 måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker informationsfolder
til nye udstillare

Race

Født: Han: Hun

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

Stambogsnummer:

Opdrætsnr. Farve

Far'. Opdr. nr.

Mor: Opdr. nr.

Opdrætter:

Telefon

Klub:Adresse:

Postnr. Bv:

Antål tidl.
crrtifikater

Dato:

CAC:

CAP:
CACIB:
CAPIB:

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

Sted Dommer:
(Resten kan løres på bagsiden)

Ønskes i bur med:

Opdr. nr.

Undertegn6de erklærer hermed al have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og lov6, at katlon ved tilsted€værels6n på udstil-
lingen ikke overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebeslemmelser vedrørende katt6, der er eller har værel inlicerel af eller udsat lor
smitsomme sygdomme.

den 19

(69€nhændig undorskrltl)

UDTYUES AT IIIMEIDERE]II UDFYTDES AT TIMELOERENT UDFYTDES AF IILMELDEREIII

Det bekræftes herved, at

(katt6ns navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udlytdas med navn og adresse Iden 19

Denne seddel gælder som kvlttering lor tllmeldelse tll udstillingen, når den er lorsynel med
klubbens stempel og et returnerel tll udstllleren.

E. d," ked af at kllppe ibladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side.

:i

Ejer:

Opdr. nr.:



FIFe's officielle udstillingskalender
JUNI:
06/07 Ikke fassat CH

N/S grænsen S/N
Troldheim N
Torino (Jubi.) I
Perugia I

O7l Ikke fastlagt N
l3l14 Pont å Mousson F

Jyvås§lå SF
Uppsala S

Varese I
l4l Eindhoven NL (Mundikat)
2Ol2l lkke fastlagt F

L-eningrad USSR
Bodø/Fanske N
Belluno I

2/28 Saabriicken D
Ikke fastlagt F
Fevik N
Visby S

(Semilanghår og huskatteshow)

JULI
04l0s

tut2
t2l

l8/19
2s126

a
a

Stockholm S

Ikke fastlagt F
Koln D
Skagen DK (Perseren)
Kongeparken Åtgara N
Koln D
Ålesund N

0u02
AUGUST:

08/0e

Gdteborg S

Husum D
Trondheim N
Eskilstuna S

København DK (Darak)
Bergen N
Paderborn D
Oslo N
Århus DK (Perseren)
Helsinki SF

Luleå S

Sandnes/Stavanger N
Skovde S

Geneve CH

0el
rslt6
22123

2el30

APRIL o
O

0/.los

nl12

t8lL9
201

2s126

MAJ
0u

02l03

09/10

t6lt7

2tl
2412s

301

30l3t

Chartres F
Oslo N
Saluzzo I
Maribor (2xl dag) YU
Assen NL (Felikat)
Monaco F
Niirnberg (iubilæum) D
Borås S

Egersund/Vikeså N
Turku SF
Stockholm S

Beverwijk NL (Mundika|
Ia Chauxde Fonds CH
Kongsberg N
Ikke fastlagt S

Ikke fastlagt F
Moscow USSR
Latina I

a
a

031

l,axenburg/Wien
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Alingås
Sandnes

Albenga
Laxenburg/Wien
Ikka fastlagt
Miinchen
Skedsmo
Helsinki
Asti
Ceske Bude jovice
Ikke fastlagt
Luzem
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Forli
Seevetal
FIFe's general-
forsamling i Ungarn
Pieksamåki
Kristiansand
Finnsnes
Como/Erba
Umeå
Ikke fastlagt
Stockholm
Portoroz (2xl dag)

A
F
F
S

N
?

A
F
D
N

SF
I

CS

s
CH

F
S

I
D

SF

N
N
I
s
F
S

YU

SEPTEMBER:
05/06 Vissenbjerg DK (Jyrak)

Griteborg S

St. Raphael F
Porsgrunn N
Tampdre SF

12113 Nilmegen NL (MundikaQ
Haguenau F
Ikke fastlagt S

Kristiansund N
Biella CS

19/20 Hilversum NL (Felikat)
Ziirich CH
Ikke fastlagt F
Harstad N
Haugesund N
Kuopio SF

Mantova I
26127 Lyon F

Trieste I
Tønsberg/Sandefjord N
Landshut D

271 Aalborg DK (Racekatten)
Ikke fastlagt B

OKTOBER:
03/04 Caen

Stavanger
F
N

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

oaoooooao
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IMPORT IEXPORT

EXPORT TIL ITALIEN
»Bønnerup Odite<<,
13 b BP. Blåmasket colourpoint.
Far: Anino's Benvenutte,
13 b BP.
Mor: Bønnerup's Ciretta,
13 b BP.
Opdrætter: Aja Bønnerup.
Ny ejer:
Romas Antonio Pellegrino.

EXPORT TIL ITALIEN
»>Bønnerup Pluto<<,

l3 b BP. Blåmasket colourpoint.
Far: Anino's Benvenutte,
13 b BP.
Mor: Præstegårdens Camilla,
13 b LP.
Opdrætter: Aja Bønnerup.
Ny ejer:
Romas Antonio Pellegrino.

EXPORT TIL TYSKLAND
»Freja af Thrige DK«
F ødt: 12.-9.- 199 l, rødhvid
tyrkisk van TUV d 62.
Far: Eur. Ch. Akdamar Binbasi,
TUV d 62.
Mor: DK Rosanders Van Ate-
miz,TUY d62.
Opdrætter: K. Froken
og K. Weidmann.
Ny ejer:
Dr. Med. M. Broglie, Tyskland.

EXPORT TIL
TYSKLAND
»Cindy-Lou af Kissimmee«.
11c
Lilla tortie perser.
Far: Cactusway's
Califomia Dreaming,5.
Mor: Kimeir's Beat the Heat,
12 a ch.
Opdrætter: John Andersen -

Kirsten H. Pedersen.
Ny ejer: Sabina Strzelczyk.

EXPORT TIL
TYSKLAND
»My GirlJosephine af
Kissimmee<<, 11 c
Lilla tortie perser.

Far: Int. Ch. Galapagos'
Fat Freddie, 1 c.
Mor: Kimeir's Winning Colors
Opdrætter: John Andersen -

Kirsten H. Pedersen.
Ny ejer: Angelika Mattem.

EXPORT TIL HOLLAND
»Dan af Thrige DK«.
Fødl26.-06.-1991, rødlhvid tyrkisk van TUV d 62
Far: Int. Ch. S'Wailets Athos, TUV d 62.
jr{or: DK Rosanders Yan Alexziz, TUV d 62
Opdrætter: K. Froken og K. Weidmann.
N' ejer: Cynthia Thod6, Holland.

I,

EXPORT TIL FINLAND
»»Bellamis' Victoria<<
Rødmasket siameser.
Far: GIC. Ackiltie Red Ruan (SIA d).
Mor: IC. Bellamis'Rozetta (ORI0.

»Bellamis' ZigZag<<
Rød orientaler.
Far: GIC. Ackiltie Red Ruan (SIA d).
Mor: IC. Blue Felicity's Dream Girl (ORI0
Opdrætter: Dorte Kaae.
Ejer: Anneli Nummelin.
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Din kat skal naturligvis have den

I

bedste mad. Du kan trygt
vælge Dokat, for Dokat
er kattenes favorit.
Mellem flere hundrede
varianter valgte kattene
selv Dokats kroketter,
som er fremstillet af de
reneste råvarer og ikke
tilsat unødvendige
kunstige smags- eller
farvestoffer.
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STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:
Vest:
Vivian Elling Nielsen
Glistrupvej 17, 6800 Varde.
Tlf .75 22 45 95.

Randers:
Henriette Kastrup,
Bindeleddet 39,
Spentrup, 8900 Randers
Tlf. 86 47 9223.

Aalborg:
Dorte Kaae,
Esbjergparken 5,
92?.0 AalborgØ.
Tlf. 98 15 93 18.

Århus:
Dorte Hagen,
Grønningen 8,
Tåstrup, 8410 Rønde
Tlf. 86 36 7 | 28.

Djursland:
Frederik Byrgesen
Havnevej I29 E
85OO Grenå
Tlf. 86 32 67 64

Horsens:
Lene B. Berg
Ndr. Strandvej 28
8700 Horsens
Tlf. 75 6t 56 13

Fyn:
Åse Klivager
Rugårdsvej 898
547L Søndersø
Ttf . 64 83 18 70

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

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

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

Kolding:
Helle Høybye,
Lykkegårdsvej 16,
6000 Kolding.
Tlf .75 53 66 t9.
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STUDIEKREDS ÅRHUS:
Program 1992:
29.-4.2 »Genetik fortsat<<, v. Keld Mathiasen
Denne gang går vi lidt i dybden. Specielt med indavl - linie-
avl. Avlsprograrnmer, evt. ud fra egne stamtavler. Det er nok
en fordel, hvis man har været med første gang, men naturlig-
vis ikke en betingelse.

27.-5.: »Psykologi-Sociologi<<, v. Wyian E. Nielsen
Hvad med kattens psyke? Hvorfor gør de, som de gør? Kan
vi undgåproblemerog irritation? Ja, det kan vi, ved atlæreat
iagttage, og gribe ind,før det er for sent.

30.-5. : Hobbyudstilling i City-Yest
Særskilt invitation vil blive udsendt senere, men §ds alle-
rede nu datoen af på kalenderen.

1.-8.: >»Sommerudflugt«
Vi tager til »Fjordens Kattehotel«. Det ligger nær ved Ran-
ders. Vi skal se, hvordan Jytte har indrettet »Hotellet« og na-
turligvis har hun en masse sjove - søde historier, at fortælle
om »Hotellets« pensionærer. Vi mødes kl. 14.00, på nærme-
re aftalt sted.

26.-8.: »Valg af studiekredsleder<<
Næste års program skal også forsøges planlagt. Ideer og for-
slag er meget velkomne. Husk, det er jer, der bestemmer, hvor-
dan programmet skal se ud.

30.-9.: »Pelspleje fra L-Z<<
Det bliver grundig pleje af især langhårskatte, men også se-
milanghår og korthårskatte har eller kan have brug for pelsp-
leje, især op til en udstilling. Endnu vides ikke, hvem der skal
vise os det, - men det kommer!

28.-L0.: »Kattens Værn<<, v. Vera lnnge
Hvad er Kattens Værn og hvad laver de??? Det er meningen,
at vi selv skal spørge, så find spørgsmål til Kattens Væm, og
kom og spørg.

25.- 11. : »Dyrlægeaft en<<, v. fagdy r læ g e Knud S te e ns b o rg
På kryds og Tværs i katteverdenen, suppleret med masser af
lysbilleder fra kattepraksis.

16.-12.: »Julehygge<<,u. os alle sammen.
Vi ser videofilmen fra hobbyudstillingen. Bankospil er under
overvejelse. Studiekredsen giver lune æbleskiver.

Præsentationen af »Aftenens kat/katte« fortsætter vi med. Har
du lyst til at vise os din kat, så giv lyd. Vi aftaler det fra gang
til gang.

Medbring selv kaffe/the og kage.
Mødested og tid er stadig det samme, nemlig kl. 19.00 - ca.

H.22.00. på Nordgårdskolen,lokale nr. 327,hus nr. 3.Ind-
kørsel fra Jettesvej, Brabrand.

Tag geme naboer og venner med. Alle er velkomne!
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til under-

tegnende.
Vel mødt. Studiekredsleder, Dorte Hagen,

Grønningen 8, 8410 Rønde, tlf, 86 36 71 28

STUDIEKREDS AALBORG:
Tirsdag den 7. april kl. 19.00:
Kattens Vel, Struervej 80 - Aalborg:
Efter at Kattens Vel er flyttet i nye lokaler, er vi blevet invi-
teret af Vera Lange til et besøg, for at se hvordan intematet er
indrettet. Vera Lange og hendes hjælpere gør et kæmpe ar-
bejde for Aalborgs katte, og det vil vi få lidt at vide om.

Lørdag den 23. maj kl. 13.00:
T[r til Egholm og valg af studiekredsleder:
Vi mødes kl. 13.30 ved Egholm-færgen, hvor vi sætter kursen
mod Egholm. Kaffen med blødt brød indtager vi på Kronborg
- den lokale kro.

Lørdag den 13.juni kl. 17,00-??:
Grill-pafiy hos Yvonne & Erik (HOLA)
Festen bliver lavet på »Gør det selv-metoden«. Du skal der-
for selv medbringe mad og drikkevarer. Det bliver garanteret
en hyggelig dag/aften, så glem ikke at notere det i kalenderen.
Da Yvonne geme vil vide, hvor mange der kommer, skal du
ringe nogle dage i forvejen på tlf. 98 28 63 4L.

På gensyn i studiekredsen, Dorte Kaae, tlf. 98 15 9i 18

STUDIEKREDS NYT FRA KOLDING:
Nu har vi fået Studiekreds Kolding startet op, og har afholdt
2 studiekredsmøder - januar og februar.

I januar fortalte Finn Laursen om vores klubs struktur og
arbejde. Det var belærende både for os »gamle« og for de nye
inden for kattesporten. Vi fik hilst på 2 medlemmer af »de va
Val« - katteriet - en sød huskat og en kær colourpoint. Desu-
den fik vi lejlighed til at diskutere katte i almindelighed og
vore egne katte i særdeleshed. Der var ikke stor tilslutning,
men vi havde det hyggeligt.

I februar underholdt Vivian Elling Nielsen os med foredrag
om pelspleje til henholdsvis hverdag og udstilling. Det var en
grundig gennemgang af både korthår, semilanghår og lang-
hår. Vi fik tips og gode råd, og vi fik at vide, hvad vi eventu-
elt gør forkert.

Hun fortalte om forskellige produkter (kam, børster, pud-

der o.s.v.), anvendelse og egenskaber, og demonstrerede på

sine egne tålmodige persere og på vore knapt så tålmodige
katte, hvad vibør gøre for at holde kattene i top kondition. Vi
dannede os et godt indtryk af, hvilket stort arbejde der ligger
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bag de smukke persere på udstillingerne. Tak til Chadiso,
Honey og Vivian. Og til Kirsten for præsentation af hendes
Hellig Birma.

Vores næste møde er 3. marts, hvor Lis Rhymer Friis kom-
mer og fortæller om Sokoke-katten. Dette foredrag kan varmt
anbefales. Her vil Karin Sørensen også præsentere sine hus-
katte.

Desuden har vi følgende program:

7. april: Dyrlægeaften v. Johs. Dall
Månedens kat: Burmeser.

5. maj: Udstilling ind- og udland
Månedens kat ?????

Den traditionelle grill-fest er i år flyttet ud på andre lokali-
teter. Vi skal i år være hos:

Aase og Hans Ibsen
Søstjernen 48
6700 Esbjerg
Mødetid: Lørdagden 20. juni 1992 kl. 18.00.
Af hensyn til maden, bedes tilmelding ske senest den 15.

juni 1992 på tlf. 75 22 45 95.
Vel mødt i Studiekredsen, Øvian Elling Nielsen

NY STUDIEKREDS I HORSENS:
Tirsdag den 28. januar 1992var »Dagen«, vi havde vores før-
ste møde i Studiekeds Horsens.

Med et ønske om, at interessen vil forblive lige så stor ved
de kommendemøder, vil jer her gerne opfordre alle medlem-
mer til at møde op. I er velkomne til at ta'kattevennerne med
til nogle forhåbentlige spændende og udbytterige aftener.

Har du spørgsmål kan de rettes til:
Lene B. Bjerg,
Ndr. Strandvej 28,
8700 Horsens - tlf.75 61 56 13.

Program for første halvår:

31. marts 1992:
Udstillinger i udlandet v/ Erik Andersen
Månedens kat: Hellig Birma

28. april 1992:
Fødsler - opflaskning - ammetjeneste v/ Ingelise Laursen
Månedens kat: Colourpoint.

26. maj 1992:
Killingeudvikling - ernæring - voksenemæring
v/ Lars Preisler.
Månedens kat: Main Coon.

Møderne vil blive afholdt i Aktivitetshuset, Klaus Cort-
sensgade i Horsens, den sidste tirsdag i måneden (det gamle
bibliotek) i umiddelbar nærhed af Bånegården,

Medvenlig hilsen og på gensyn
Lene B. Bjerg

loI
k/ri
1<l
§i

Meddelelse
fra kassereren!
Når der fbretages indbetaling af udstil-
lingsgebyr, er det vigtigt, at man udtylder
giroindbetalingskortet rned SAMME
NAVN OG ADRESSE sorn ved udfyldel-
se af tilmeldingsblanketten.

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

På fbrhånd tak!
E.N.

7, juni: Planlægning af hobbyudstilling
og efterårets program tilrettelægges.

Juli: Sommerferie
Møderne aftroldos på Klostergården og starter hver gang kl.

19.00. Kaffe/the + diverse: kr 10,'.
Vi ses på Klostergården til en kattesnak.

Medvenlig hilsen
Helle Hørbye og »Pølsen<<, Studiekreds Kolding

STUDIEKREDS VEST
NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB! NB!
Rettelse af dato for studiekreds-mødet i maj:
Af hensyn til dyrlæge Christian Mogensen's arbejde, har jeg
måttet ændre datoen for hans foredrag om førstehjælp til kat-
te.

Datoen er blevet ændret til d,2L- maj 1992 kl. 19.00, men
stadig på den nævnte adresse:

Lone Rasmussen
Skolegade 55
Lunde, pr. Varde.
Da der er lagt op til et virkeligt interessant foredrag, håber

jeg, at mange medlemmer vil møde op.
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Tyskland

KLUBINFO

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

Federazione Sammarinese Feline
FeSa.Fe Strade di Monte Olivo 40
RSM4703I DOMAGNANq
Tlf. 549-900046.

1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13

D-W6334 Asslar.
tlf . 644U8479. fax 6441187413.
Postgiro: Franldurt/Main
562 L2-607

Burmål i Tfskland: 70 x 70 x 70 cm. In-
gen dobbeltbure

Adresserludl. l«luhber

Luxemhurg San Marino II

Holland
MUNDIKAI TOC:
Gerda Tjeerdsma,
Kerkstraat 12,
NL9649 Gr. Muutendam,
giro 2358697
Pris pr. kat 50,- gylden.

FELIKAT
lnchr. Tenttoonstellingen
Postbus 272
NL-2280 AG - Rijswijk.

Belgien

Frankrig

GSFR
Cesky Svaz Chovatelu
Hermanova 6, CS-17000 Praha7
Tlf.2-878397.

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

Ungarn
Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
Orszagos Egyesylete
MMOE Postbox 68.
H.1725 BUDAPEST.
Ttf.526-37fi.

Østrig
Osterreichischer Verbandftir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-316423.
Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKO Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien, tlf. 0222-3570493.

Bemærk!
Regleme om sundhedsattester ved ud-
stillinger i udlandet ændres til stadig-
hed. Undersøg derfor gennem dyrlægen
eller veterinærdirektoratet 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 udstillingssekre-
tæren for udland. Få de aktuelle priser
hos udstillingsseketæren, udland.

I øvrigt henvises til de almindelige
regler i postloven om, ikke at sende

kontante beløb i almindelige breve, da

der ikke kan kræves erstatning, hvis
brevet bortkommer. F.L.
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Krzysztof Sobzak
UI. E. Plater 4/8M9
9l/748 Lo'dz', Polen
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Cat Club de Belgique
Mr. Rossi
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles, Belgique
Tlf.009 3225 fi2577

Suomen Rotukissayhdistysten
Keskusliitto SRK
Relanderinaukio I C 23
SF40570 Helsinki
Tlf. 3584-6849409.

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja20
I-IOI38 TORINO TO
Ttf. n-7495627.

Italien II

Finland

Jugoslavien

Poftugal

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

Zv eza F elinoloskih Drusev Slovenij e
Kraigherjeva 7, YU-63000 Celje
Tlf. 3863-35 550/ 34945.

Schweiz
Federation Feline Helvetique
Monsieur Alfred Wittich,
Btintacher 22,
CH 5626 Hermetschwil-Staffel.

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

P-2750 Cascais
Tlf.0l-2843903.
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JYRAK's konsulenter
Skulle du have spørgsmåI at stille
vedr. udstillinger, forberedelse etc,
fodring, kattefødsler, pelspleje el-
ler lignende kan du henvende dig til
klubbens nedenstående konsulen-
ten, der gerne hjælper alle med rad
og vejledning.
Klubbens konsulenter kan mod et
mindre gebyr på kr. 50,-, efter nær-
mere aftale aflægge dig et besøg.
Sygdomsproblemer henvises til din
dyrlæge

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

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

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

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

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

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

Godkendte katterier
i JYRAK 199I
Taperije
Players
Falk de Bytho
Jurian
Tinnilobes
Nasada
Jentes
Remholtgård
Seraya
Lutemas
Bønnerup's
Af Vendsyssel
Tobomo's
Vossevangen
Je Lars
Joynes Nesbi
Jawhara's
Møllehuset's
Munnin
Stefanie
Markehela's
Fidji's

Elsa Knakkergaard
Christian & Andr6 Cilleborg
Frederik Byrgeseb
Anette Vohnsen
Ebba Kjeldsen
Lene. B. Berg
Gerda & Erik Andersen
Birthe Leth
Dorte Hagen
Charlotte Kammersgaard
Aja Bønnerup
Norma Hassing
Mogens & Bodil Schou
Ely Leegaard
Jeanette Larsen
Aase Ibsen
Anne Lise Kaae
Sonja Kristensen
Finn R. Thuesen
Poul E. Christiansen og Karen Thuesen
Emma Rønne Petersen og Kis Gammelgaard
Aino Sørensen

!1 L'

JYRAK - 90'ernes katteklub
Vi benytter her lejligheden til atter at henlede opmærksomheden på vor infor-
matrionsfoldeq Jyrak - 90'ernes katteklub.

Folderen indeholder en lang række prak-
tiske oplysninger om klubben, herunder
konsulentemes arbejde, klubbens studie-
kedse, stambogsseketærens arbejde samt
udstillingsregler.

Du er meget velkommen til at rekvirere
folderen, der er gratis.

Folderen ligger i øvrigt ved vore studie-
kedsledere, på flere dyrelægeklinikker og
kan naturligvis også rekvireres ved besty-
relsen.

Har du spørgsmål om klubben, er du vel-
kommen til at kontakte os.

Ring, frem for at gå og gnave på tingene.
Husk klubben er også DIN.

Finn l-aursen, Formand
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Panacur = ormekur
hrled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
lingsstadier af i ndvoldsorm,
hrled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

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

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

Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

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

væsentl ige indvoldsorm.

O let at give - opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og bivirkninger

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

O
@
O

co
OHoechst @
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Ammeformidling
Stambor
sekreta

g§'
riat

Ammeformidlingen har igen og igen
bwist, 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 kontaktpersoner, der
ganske gratis foretager dette formid-
lingsarbej de for medlemmerne.
I Nordjylland kan man henvende sig
tit Yvonne Larsen

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

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

Man kan selvfølgelig henvende sig til en
hvilken som helst af disse kontaktper-
sone4 da de arbejder på tværs afhinan-
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 p§e.

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

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

LL

SEMILANGHÅR, KORHÅR
oG sIAM/OKH:
Christian Cilleborg
Skamseparken 47
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 60 38

LANGHÅR:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 3l
Voldby
8450 Hammel

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

Skanseparken 47
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 60 38

der videresender ansøgningen til
FIFe gennem Felis Danica. Det regi-
strerede stamnavn bliver opdrætte-
rens personlige ejendom og vil ikke
kunne bruges af andre end ens nær-
meste familie i 20 ir 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.

Jyrak's killingeliste

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:
STAMNAVN

Stamnavn:

Fra 1. december 1991 be- Navn:
styres JYRAK's killingsli- . .

ste af: Adresse:

Karen Mette Have Postnr./By:

7870 Roslev Race:
Tlt.97 57 45 59.

For at lette arbejdet bedes 
Født:

Kristensen
Roslewej 12

Jebjerg

SKAL, i egen interesse, ske
skriftligt.

Prisen for annonceplads,
uanset antal af mm kun la.
50,- pr. måned.

l8

Tlf

tilmelder:

man overholde indleve- Farve:
ringsfristen, der er den 25.
i riåneaen, og tilmelding Farve:

Køn:

Vaa

Farve: Yar

Sendes til: Karen Mette Have Kristerce4
Roslewej 12, Jebjerg, 7870 Roslev.

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

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

TITELPÅFøRINGER
Registnering hos Felis Danica's stam-
bogsfører, af egen kats opnået titel, fore-
går gennem stambogsseketæren ved ind-
sendelse af stamtavle, samt opnåede cart-
ifikater. Registreringen er gratis. Ønsker
man titlen påført stamtavlen, skal skift-
lig anmodning til stambogssekretæren
medsendes og sker mod beøling af kr.
100,-

Opnåede titler, som er meddelt og re-
gistreret hos Felis Danica, vil automatisk
blive påført kommende afkom.

Ønskes titlen påført tidligere afkom,
sker dette mod betaling af kr. 50,- pr. ind-
læ9.

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

HAl{KAT

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

EJ EBSKIFTEIANTllUTI.ERIN G

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

UDSTIIIING, !NDIAND

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.

Mette Foldager, Stormgade 65A, 6700 Stamtavle 0-3 mdr.
Esbjerg, tlf .75 13 25 73. Stamtavle 3-6 mdr.

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
l.th., 2635 Ishøj. Tlf. 42 73 36 3t.
Kasserer:
Lise Rægaard Rasmussen, Kaj Munksvej
1 l, 7500 Holstebro, giro I 08 72 23.
(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på ud-
stillingsgebyret).

DARAK:
Winnie Andersen, Østergade 29, Gan-
løse, 3660 Stenløse. Tlf. 42 18 46 29.
Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvej
3650 Ølstykke, giro 9 OO 39 75.

PERSEREN:

Udstillingsgebyr pr. I I l-1992:
Racekatte kr.200,-
Huskatte k.200,-

k.250,-
kr. 50,-

Kuld
Avl, opdræt
Veteran, pensionist,
hvis de også dømmes i deres
respektive klasser kI 50,-

FIFe kokarder pr. UL-1992:

der berettiger til titlen. Katte, der opnår
deres titler inden llI-L992, 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 l.
BEM,4RK: Gebyr indbetales til
arrangenende klubs kassercr før
udstilling!

23, PRISER

Stambogspriser pr. I I l0 -19912
l<t. 125,-
kr. 165,-

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

Posttakst pr. dato:

Kasserer: Lisbeth Andersen, Køgevej Stamtavle 6-12 mdr. kr 250,-
289,2035Ishøj, giro I 57 60 89. Dispensationsstamtavle

JyRAK: til katte over 1 år

Dorte Kaae. Esbiersparken 5. g22O Kopistamtavle ..........................

Åtborg ø,r,li.ge Å s;i8. NYt omslag

Kasseier: Elena Neurnann, Fyrparken Nyt indlæg

364,6710 Esbjerg v, giro s bs ris'os. Stamnavn
Transferes

50
50,-

500,
75,

k.
kr.
k.
k.
k.
k.

5oo,-
300,-

Eur. Ch.
Eur. Pr.

l<r. 4,75
kr. 8,25
l<r. 14,00
l<r. 19,00
kr. 14,00, gratis!

gratis!
k 125,-
kr.l25,-
l<r. 125,-
l<r.725,-

1 - 3 stamtavler
4 - 9 stamtavler

IO -20 stamtavler
over 2l stamtavler
Opkrævningsgebyr

Gr.Int. Ch.
Gr.Int. Pr.

Kokardeme kan købes på udstillingeme
mod fremvisning af alle de certifikater,

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

Int. Ch
Int. Pr.

KOl{TI1{GEilT.
SATSER

På den sidste generalforsamling blev det
vedtaget at forhøje kontingentet på visse
satser i 1992.
De nye satser er herefter:
Hovedmedlem..
Familiemedlem
Hele husstanden
Pensionist

lo.200,-
k. 2s,-
kr.250,-
kr. 100,-
kr. 150,-

EN/FL

HVÆSSEBRÆTTET

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

CORNISH REX
Eur. Ch. Titirangi's Domino
CRX N sort.
Far: Arlides van Blue Lover,

CRX b chokolade.
Mor: Yourdan's Kitzre, CRX a blå

Elena Neumann
Fyrparken 364
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 t5 26 49

BURMESER
Gr. Int. Ch. Klivager's Fimpe
Brun
Far: Ch. Klivagels Brown Elliot
Mor: Denise å Hunter

Aase og Ole Klivager
Rugårdsvej 898, Hindevad
5471 Søndersø
TIf. 64 83 18 70

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

Mor: Malov Newstead, 12a.

Elsa Knakkergård,
Sønder A116 13b,
8500 Grenaa.
Ttf. E6 32 47 29.

PERSER
Int. Ch. Master Frank v. Goldregen
Harlekin Hvid/Sort
Far: Gr. Int. Ch. Tabas

Rainbow Warrior.
Mor: Tabas Calypso Queen.

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

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

Yabadabado.
Mor: Ch. Granholls Apricot.
Erik og Yvonne Larsen,
Kornelparken 146,
Grindsted, 9310 Vodskov.
Trf. 9E 28 63 41.

PERSER
Int. Ch. Calle de Moniq-:
Hvid med orange øjne.

Far: Sebastian La Dou;l :
Mor: Bardolino's Xenia, 2a

Irene Schmøkel,
Høybergvej 45, Visby
6261 Bredebro
Tlt.74 7E 35 19

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

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

Jorn Ellinghaus
Østervang 8

6520 Toftlund
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Denne rubrik er beregnet for
JYRAK's medlemmer, der har
hankat til avlstjeneste. Bestilling
af annoncen skal vedlægges foto
og avlskåringsbevis.
Prisen er pr. gang kr. 50,00 eller
k 150,00 incl. moms for et ka-
lenderår' Bestilling sendes til:

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

Alle bestillinger skal være skrift-
lige og betales forud.



AVTSTJENESTE

COT,OURPOINTS
Ch. Chano de La Yal
Blå Masket l3b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

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

NORSK SKOVKAT
Ch. DK Vossevangen's
Blå Frtderik
Far: Ch. Åsvangens Per Spook,

sort/hvid
Mor: Ch. DK. Tagkattens Leonora,

sort/hvid

Ely Legaard
Fragtrupvej 21
9640 Farsø
Ttf. 98 63 13 60

NORSK SKOVKAT
Ch. DK Skomagerbakkens
Romeo (Bruntig)
Far: Ch. DK. Tagkattens Bastian,

sort/hvid
Mor: (N) Trollogans Afrodite

(Bruntig/Hvid)

Ely Legaard
Fragtrupvej 21
964OFarsø
Tlf.98 6313 60

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

03b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (lb).
Karen-Marie Juhl Petersen,
Sønderballev. 24, Genner Strand
6230 Rødelao
Ttt.14 69 85 51.

COLOURPOINTS
Eur. Ch. Graffity's Felino
Lillamasket l3bLP
Far: Fur. Ch. Andante

af Timanfaye
Mor: Ch. Cassandra af Yzore.

Inge Lise Laursen
Rådhusgade 52
8300 Odder
Trf. E6 56 09 69

o

Dyrlægebreukassen

I r-

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/adrqsseret svarkuvert - besvares dit
spørgsmål direkte.

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

4l



OPDRÆTTER IJYRAK \
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PERSERE
Grafitty
Perseropdræt af flere farver. Speciale: Lilla & Chokolade.
Bente & Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33, 9380 Vestbjerg.
Tlf. 98 29 69 45.

Clipper
Lilla- og chokolade persere efter bl.a. Int. Ch. Hennesse Go-
shi af Clipper lc (lilla-cinnamon). Dejlig type, elskeligt tem-
perament. Karen-Marie Juhl Petersen, »Bakkehuset<<, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6230 Rødekro.
Tlt.74 69 85 51.

Killinia's
Seriøst / godkendt katteri. Dejlige afbalancerede killinger,
efter gode avlskatte. Fantastisk pelskvalitet. God, blivende
øjenfarve. Vi opdrætter fuldfarvet, bi- og tricolour. Egne avls-
hanner: Int. Ch. Master Frank v. goldregen. Jette Valentin,
Langbro 10, Blans, 6400 Sønderborg.
Tlt.74 4619 24.

Borking's
Seriøst perseropdræt. Ring og forhør på tlf. 7 5 28 00 54, ef-
ter kl. 17,00. Ingrid Clausen, Vestervang 12, 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.

of Pacilak
Spændende perseropdræt. Ulla Hansen, Vigen 3, 7500 Hols-
tebro.
Tlf. 97 40 5323.

Pepeluali's
Seriøst perseropdræt af sunde og tillidsfulde killinger. Ring
og forhør på tlf.74 4167 10. Mona Rasmussen, Panbovej 10,

Kirke Hørup, 6470 Sydals.

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

Af Dragsholm
Colourpoint og perser med gen for Colourpoint i næsten alle
farver, efter amerikanske og canadiske linier. Killinger lejlig-
hedsvis til salgl NYIIED: Nu også Exotic Shorthair Colour-
points. Egne avlshanner. Tina J. Nielsen, Stenhøjvej 8, 4540
Fårevejle.
Ttf.53 45 5223.
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Zakko
Specialopdræt af: Lilla, Chokolade i maske + fuldfarvet.
Jævnligt blå + brun + rød + skildp.masket. Inge Lise Andre-
asen, Sønderborg.
Ttf.74 4294 56

de La Val
Colourpoints i flere maskefarver, lilla, chokolade, blå og brun
Killinger lejlighedsvis til salg. Inge Lise Laursen, Rådhusga-
de 52, 8300 Odder.
TIf. 86 56 09 69.

Graflity
Lejlighedsvis colourpointkillinger til salg i forskellige ma-
skefarver, oftest lillamasket. Egne avlshanner. Bente og Leif
Henri ksen, Sulstedlandevej 3 3, 93 80 Vestbjerg.
Tlf.98 29 69 45.

Cupido's
Kønne, kærlige killinger lejlighedsvis til salg.
Lille sundt opdræt, mest chokolade colourpoint og perser.

Lone Rasmussen, Skolegade 55, Lunde, 6830 Nr. Nebel.
TIf. 75 28 24 68.

Af Stensgård
Opdræt af brun-, blå-, skild.-, rød- og lejlighedsvis chokola-
de- og lillamasket colourpoint. Annelise Pedersen, Hedensted
Skov.
Ttf. 75 89 19 05.

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

Wiinberg
Opdræt af colourpoint samt hybrider på amerikanske linier.
Alle maskefarver. Kærlige veltypede killinger lejlighedsvis til
salg. Heidi W. Rodam, Sønderskovvej22,8543 Homslet.
Trf. 86 99 95 67.

HELLIG BIRMA
Sofie's Hellige Birmaer
Kærligt opdræt af Hellige Birmaer i maskefarveme: Brun, blå,
tortietabby samt chokolade og lilla bærere. Hanne Sofie &
Flemming Sneum, Højvangs Parkvej 44,DK-6700 Esbjerg.
Ttf.75 t2 tt20.

Christlund's Hellige Birmaer
Opdræt i alle maskefarver. Karin Christlund, Vindruens Kvt.
6B,2620 Albertslund.
Ttf.42 6412 82.

\-*-a-fl
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af Taperije
Perser opdræt. Godkendt katteri. Flere farver. Frit opvolset i
hjemmet. Ring og forhør! Elsa Knakkergård, Sønderalld 13B,
8500 Grenaa.
Ttf. 86 32 47 29.



NORSK SKOVKAT

Vossevangen's
Norske skovkatte, sunde, robuste, kærlige efter egne avls-
hanner. Findes i flere farver. Ely Leegaard.
Ttf.98 6313 60.

øJne.

Dansbjerg
Opdræt efter import fra Norge. Eksteriør og temperament af
megethøjstandard. I. Larsen, Ådalvei 22,93C0 Sæby.
Ttf. 98 46 62 07

CORNISH REX

BRITISH SHORTHAIR
Miss Dittmer
Opdræt af British Shorthair, sort og blå. Killinger lejligheds-
vis til salg. Nanna Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600 Silke-
borg.
Tlf. 86 85 11 50.

RUSSIAN BLUE
Hesseldal
Lille opdræt af zarens elegante blå kat med de grønne
Kirsten Kaae, Johannes Ewalds Vej 103, 8230 Åbyhøj.
Ttf. 86 25 06 3t

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos I-eif Herniksen. (Se avlsannoncer).
Pris kr. 50,00 pr. gang. - Kr. 150,00 for et kalenderår.

BURMESERE
Klivager
Opdræt af burmesere i alle farver. Aase og Ole Klivager, Ru-
gårdsvej 898, Hindeva d, 547 I Søndersø.
Ttf. 64 83 18 70.

srAM/oKH
Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår og balineser i forskellige
farver. Killinger lejlighedsvis til salg. Anne Lise Kaae, Ingrids
Alle 13, 5250 Odense SV.
Ttf. 66 t2 5291.

Dreier's
Siameserkillinger lejlighedsvis til salg. Specielt i farverne blå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og Leo Dreier, Enghave-
vej2,969O Fjenislev.
Ttf. 98 2t t9 14.

Bellamis
Siameser- og orientalerkillinger lejlighedsvis til salg i diver-
se farver. Specielt rød, tortie, ebony og brunmasket.
Dorte Kaae, 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 forskellige farver lejlighedsvis
til salg. Fortrinsvis tortie. Chr. og Andr6 Cilleborg, Skanse-
parken 47, 8400 Ebeltoft.
Ttf. 86 34 60 38.
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Mange af klubbens medlemmer deltager i intemationale ra-
cekatteudstillinger i udlandet. Reglerne for rabies- og sund-
hedsattester er forskellige fra land til land, og der opstår der-
for naturligvis tvivl om, hvordan man skal forholde sig.

I den følgende oversigt kan du aflæse reglerne for, hvordan
du skal forholde dig m.h.t. de nævnte attester. F.L
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Verdensudstilling i
Valby i 1993
Disse linier skrives umiddelbart før verdensudstillingen i
Luxembourg, hvor også mange af vore medlemmer har til-
meldt katte. Ikke desto mindre er man allerede i gang med
planlægningen af næste års udstilling. Tidspunktet er for-
længst fastsat til den 17.-18. april 1993 og det bli'r i Valby-
hallen, København, det kommer til at foregå.

Som udstiller bør du også begynde planlægningen nu - in-
den sommerens og efterårets udstillinger - så du kan sikre dig
de nødvendige titler til de voksne katte. Med hensyn til kil-
linger har vi fået sløjfet begrænsningerne (1 nom. el. 3 x Ex
1), så blot killingeme har alderen, kan de tilmeldes enkeltvis
eller som kuld.

Til at klare de forskellige opgaver i forbindelse med ver-
densudstillingen har Felis Danica nedsat et udvalg på 8 med-
lemmer (2 fra hver hovedklub).

Efterhånden som der er aktuelle nyheder omking arrange-
mentet, vil de blive bragt her i Hvæssebrættet.

Vi forventer naturligvis, at JYRAK-katte bliver et væsent-
ligt element på udstillingen - vi har mange virkelig gode op-
drættere - så det er bare nu I beslutterjer! 

Redaktionen

Titirangi
Lille opdræt af Cornish Rex, sort, smoke, blå, chokolade, ro-
lige, harmoniske dyr. Elena Neumann, Fyrparken 3&,6710
Esbjerg V.
Ttf. 75 t5 26 49
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I:[il]'s SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfa-

ring i emæring af katte. Det er underlagt en sfteng kvalitets-

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderproduker.

Rigtig emæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstofer i foderet skal være præcist afbalanceret - som

det er i Hill's SCIENCE DIET, der indeholder alt det, din

kat har brug for i det daglige for at leve sundt og emærings-

rigtrgt.

Desuden skal katten ikke have samme foder hele livet.

Forskellige stadier i kattens liv stiller forskellige krav til dens

ernæring. Derfor fås Hill's SCIENCE DIET i 2vananter

Feline Growth til katte i voksealderen samt til dræguge og

diegivende katte og Feline Maintenance til den voksne kat.

Hill's SCIENCE DIET fås hos dlrlæger samt hos godkendte

dyrehandlere og specialfonetringer.

ffiffi

t
ffi
H
f.i 1,*:;-:l-

Hill's Science Diet fås i 4 varianter til
hunde og i 2 varianter til katte.II

Hill'§

*TrnderLr.ksoIHill s l'.1 P.odu.6 Dtonion ol( 01&t. l'alnriivr CMDr.y

RIGTIG ERNÆ,RING VEJEN TIL ET BEDRE LIV
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Katte ville vælge Whiskas
Karin Kastrup, Dragør

Vc*.^^*

Men mest af alt elsker næring$toffer, han har brug for

hvis han får lov til

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

at ligge i arm
under en dyne.

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

med Whiskasfår han alle de vigtige

Henry'zWhiskas. Og han

har en næsten umættelig
ker« ustandselig. Der er ikke noget
Henry er bange for kun hunkatte kan
gøre ham lidt betænkelig.

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

Henry deltager aktivt i hele

familiens gøremål og »snak

Henry er 1 år og en rigtig ramiliekat.
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,
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