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- Normalt er
hun ellers
meget
reserveret
over for
fremmede!

TAK...!!!
Vi takker hermed alle, der har sendt os hilse-
ner i anledningen af vort sølvbryllup den 1.

april 1992.

Taktil de l2l udstillere, dommere, stande o.a.,
der benyttede lejligheden til at skrive sig på
kortet, der lå fremme i informationen ved ud-
stillingen i Ebeltoft.

Med venlig hilsen
Inge Lise og Finn Laursen
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BESTYRELSE
Formand:
Finn Laursen
Rådhusgade 52
8300 Odder
Tlf. 86 56 09 69

Næstfrrrmand, avlsrådsmedlem og
kontaktperson for studiekredse :
Paul Christensen
Enghavcn 28, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 87 05

Kasserer:
Elena Ncumann
Fyrparkerr 364 TræJfes ikke
6710 Esbjerg V mandag og
'llf.75 15 26 49 fredag

Sekretiar og killingeliste:
Karcn Mette Have Kristcnscn
Roslevvej 12, Jcbjcrg
7870 Roslev
Ttf. 97 57 45 59

Stambogssekretær: Senrilanghår,
korthår og sianr/okh og stamnavne:
Christian Cillcborg
Skanseparken 47
84OO Ebeltoft
Tlf. 86 34 60 38

Stanrbogssekretær: Langhår:
Klaus Donneborg
Gl. Hammclvcj 31, Voldby
845O Hammel
Tlf. 86 96 50 96

Udstillingssekretær Jyrak:
Dortc Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ Træffes efter
Tlf. 98 15 93 18 kl. tg.OO
Fax 98 15 93 18

Udstillingssekretær udlarrd og
øvrige DK klutrber:
Lcnc Bcrg
Ndr. Strandvcj 28
87OO Horsens
Tlf. 75 61 56 13

Kontaktperson vedr. snlitsonrnle
sygd«rmme «rg konsulenter:
Ole Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø
Tlf.64 83 18 70

1. suppleant:
Finn Thucscn
Miclclclfartvej 26O
52OO Odensc V
Tlf. 66 16 85 8t

2. supple.rnt:
Poul Erik Christensen
Middclfartvcl 260
5200 Odcnsc V
Tlf.66 16 85 81

Udenf«rr bestyrelsen -
Prænriesekretrer:
Hclcn Tøttrup
Randrupvej 68
9270 Klarup
Tlf. 98 3l 83 48

Burudvalgsformand:
Stccn Olscn
Eskcrodvcj l2
8-5.13 Homslct
Tli. 86 99 40 36

A n noncekonsulent:
Leif Henriksen
Sulstedlandevcj 33
Q i RO Ve<thiero
Ttf 98 l9 69 .15

Breu fra
lormanden

Kære
medlemmer og læsere...

Jydsk Racekatte Klub, er en klub, der konstant arbejder med nye
tanker og ideer.

I dette medlemsblad vil den opmærksomme læser bemærke, at
vi har etableret en opslagstavle, hvor små nyheder fremover vil bli-
ve sat op. Så i fremtiden vil det være en god ide at kaste et blik på
denne rubrik. - Det kunne være, der var nogle nævneværdige ny-
heder.

Klubbens nytænkning har også resulteret i et længere forløb med
præsentation af en ny racekat - nemlig Sokokekatten. Forberedel-
§erne til anerkendelse af denne nye race er nu så langt fremme, at
vi er klar til at foretage anerkendelse på vor intemationale racekat-
teudstilling i Vissenbjery 6.-7. september 1992. - Til denne cere-
moni vil 5 medlemmer af FIFe's dommerkommission være til ste-
de. Blandt kommissionens medlelnmer finder vi det danske med-
lem Aase Nissen, formanden fra Darak.

Anerkendelsen, og dermed afslutningen af et meget stort oplys-
ningsarbejde om racen vil blive markeret med man6r.

An andre større begivenheder inden for kattesporten kan nævnes
FIF6's generalforsamling. I år deltager Aase Nissen, Darak som
delegat og Steen Nielsen, Racekatten som rådgiver. Jyrak vil være
repræsenteret ved Dorte Kaae, som observatør,idetvi mener, det er
af stor værdi for klubben, at vi får så mange førstehåndsindtryksom
muligt fra generalforsamlingen.

Vi ønsker deltageme god rejse!
Tilbage er så bare, at ønske alle en god sorffner.
På gensyn i Vissenbjerg! Medvenlig hilsen

Finn Laursen, formand
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TRANSP(IRTKASSER
Skipper I Skipper II Skipper lll
LxBxH:48x32x31 cm LxBxH: 55x36x33 cm LxBxH'.62x41x38 cm

158r- 178r- 21 gr-

sfk.

165 r-

Hos Calle finder du det,
du har brug for til DIN kat... !!!
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Præsentation al bestyrelses-
med lemmernes arbeidsopgauer

Stambogssekretærens
arbejde
Vi starter her en artikelserie om de forskellige bestyrelses-
medlemmers arbejde for JYRAK, og vi starter med stam-
bogsseketariatet.

Stambogssekretariatet er som bekendt delt op i to grupper.
Klaus Donneborg tager sig af langhårsgruppen, medens Chr.
Cilleborg tager sig af semilanghår, korthår samt Siam/OKH-
gruppeme. Desuden er ansøgninger om stamnavn også pla-
ceret hos Christian.

Mange tror, at det er stambogsseketæren der udfærdiger de
forskellige stamtavler, transfers o.s.v., men det er ikke tilfæl-
det. Vi formidler blot kontakten til den danske fælles hoved-
klub, Felis Danica, hvor der er ansat en person, der laver alle
ekspeditioner for alle 4 klubber.

Hvad laver stambogssekretæren så? Ja, det er et godt
spørgsmåI. Men her vil vi komme med nogle af svarene.

Som sagt formidler vi kontakten til Felis Danica, men in-
den vi kan fremsende en parringsanmeldelse dertil, skal der
kontrolleres flere ting:

Stemmer parringsdatoen overens med fødselsdatoen - er
opdrætteren medlem af klubben - er de fornødne underskif-
ter tilstede - passer farvenumrene og endelig er parringsan-
meldelsen udfyldt korrekt? Dernæst fremsendes materialet til
Felis Danica, og ofte kommer det retur igen. Der kan allige-
vel have været nogle mangler, som vi ikke har mulighed for
at kontrollere. Hvis hankatten er blevet far for første gang, skal
der medsendes en kyptorchidattest fra dyrlægen - og er der
opnået nogle titler, som ikke er registreret, skal der fremsen-
des kopier af certifikaterne.

Derfor tager vi ofte kontakt med opdrætteren, enten pr. brev
eller telefon, for at få de sidste ting bragt på plads. Derefter
kan parringsanmeldelsen påny fremsendes til Felis Danica,
hvorefter der går et stykke tid inden videre ekspedition.

Alle disse ting noterer vi i en bog, således at vi hele tiden
kan følge med i, hvor mange stamtavler, vi mangler, og hvor
mange vi har ekspederet. Ligeledes noterer vi, hvis vi har
modtaget forudbetaling for ekspeditionen.

Når så stamtavlerne kommer retur, skal de underskives,
noteres i vores bog og fremsendes til opdrætteren enten med
almindelig post eller på postopkrævning.

Sagen skulle herefter være afsluttet, men der kommer ofte
nogle ekstra ekspeditioner vedrørende de enkelte katte:

Nogle opdrættere er så heldige at få solgt deres killing til
udlandet. Derfor skal der bestilles en transfer, der bekæfter
medlemskabet af en dansk klub og ejerskiftet til de nye ejere.
Denne bestilles også hos stambogssekretæren, der igen be-
stillere den hos Felis Danica.

Nogle katte opnår titler. Disse skal registreres hos Felis Da-
nica, således at evt. afkom får titlen på stamtavlen. Mange vil
også gerne have bedømmelserne påført stamtavlen samt tit-
len, hvilket også er stambogssekretærens job.

Udover ovennævnte ting, er der uvilkårligt også mange te-
lefonsamtaler. Nye opdrættere skal have hjælp til at udfylde
parringsanmeldelsen, andre skal have hjælp til farvenumre
o.s.v., o.s.v., men alle disse ting tilsammen gør selve jobbet
spændende og varierende. Det er altid rart, når man kan være
nogen behjælpelig ved tvivlsspørgsmål med råd og vejled-
ning.

Vi håber med denne artikel at have skabt en lille forståelse
for selve jobbet at være stambogsseketær i JYRAK. Har du
eventuelle spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os.

Medvenlig hiben
Klaus Donneborg og Christian Cilleborg

Syng nu
med alle
sammen... !!!
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ARTIKEL AF ROBERTA SHORT BATIK BALII.IESE,
SAN DIEG0, GALIFORNIA - 0uersat af: M. Riis

EFTERSKRIFT:
For ikke så mange år siden, havde min mand og jeg mulighe-
den for at snakke med en besøgende Japansk dyrlæge. Det var
vinter. Han fortalte os om en enke, der var langhårs opdræt-
ter, som en dag kom til hans konsultation.

Godt pakket ind kom hun og hendes Ianghårede kat, et høj-
st sansynligt meget kostbart og smukt dyr. Hun var en smuk
Japansk kvinde, lille i statur, en kvinde for hvem kattene be-
tød alt, og intet blev sparet for at gøre deres liv så komforta-
belt som muligt. Men kvinden havde selv en sær odeur »ligt«
omking sig.

Mens han snakkede om daglige omgivelser, gav han det
smukke dyr en gennemgribende undersøgelse. Han fortalte
enken, at han intet unormalt kunne finde hos katten, der hav-
de let feber og svigtende appetit.

Han fortalte os, at han gav ordre til blodprøver og røntgen.
Blodet blev sendt til laboratoriet og enken blev bedt om at
komme tilbage næste eftermiddag, da ville resultateme af
blodprøveme foreligge.

Hun ankom til tiden, denne gang også med en anden kat,
der viste de samme symptomer. »Enken var, sagde han« ulyk-
kelig og med ønsket om at spare hende så vidt som muligt, gik
han direkte til sagen med at fortælle.

»Frue<< sagde han, deres vidunderlige Grand Champion er
ved at dø af lungekæft. Jeg er meget ked af det, men der er
intet jeg kan gøre for at redde ham.

Men doktor, var hendes chokerende replik. I disse linier har

Roberta »Bobbie« Short Balik Balinese, San Diego, Calfor-
nia, USA.

der aldrig været kæft nogensinde. Dette er svært at forstå -
dette er for ondt.

En efter en, over en periode af 7 uger, kom enken med døen-
de katte fra hendes katteri. Sammen med hende kom sorg,
smerte og dyb fortvivlelse, hun var forståelig nok, totalt uden
mod på fremtiden. På mindre end 3 måneder gik mange års
avlsarbejde tabt, tid, penge og megen arbejde var væk, men
mest dog savnet fik hende til at sige: »Mine bøm, åhhh mine
børn væk for altid«.

Dyrlægen fortalte os, at han aldrig havde set noget lignen-
de som dette, ens symptomer og dødsårsag. Han havde intet,
han kunne sammenligne med med dette. Seks katte alle med
lungekæft. Fire af kattene havde urelaterede linier. Han kun-
ne ikke forstå forbindelsen.

Med ønsket om at vise sin respekt og medfølelse (på ori-
entalsk maner), besluttede han at besøge enken i hendes hjem.
En charmerende bungalow. Fugle i bure hang på verandaen,
huset 1å i en skænt på en bjergside lige uden for Kyoto, Ja-
pan.

Han fortalte, at kvinden, højst sansynlig veluddannet, som
ikke sparede noget for hendes kattes skyld. Desværre så det
ud, var hun også den, der dræbte dem, langsomt med sikkert,
en efter en.

Ser I sagde han, hendes hus stank af cigaretrøg. Enken var
kæderyger i hendes eget hjem. I hendes ensomhed havde hun
dræbt denne ene ting, der gav hendes liv mening.

Hvad blev der af enken, spurgte min mand og jeg???

Åhh,;eg deltog i hendes bigråvelse for blot tt måneder si-
den.

Min mand og jeg vekslede blik:ke over bordet. I det skarpe
lys af realitet, er vi meget skøbelige skabninger, tænkte jeg
ved mig selv. Jeg lænede mig over bordet, og maste min
mands rygende cigaret ud. Jeg tror, jeg har røget min sidste
cigaret, var hans svar. Vi vil stoppe begge to, var mit svar.

Min mands beslutning kom blot for sent. Jeg mistede ham
den følgende vinter af samme ækle sygdom.

Vinteren kan virkelig være kold. Nu i min ensomhed, tæn-
kerjeg ofte på den Japanske enke.

Ikke for at være hellig eller drage sammenligninger, men
hvor mange Japanske enker, kan du finde, når du kigger ud
over en udstillingshal???

Når jeg nu tænker så meget på hende, kan jeg ikke lade være
med at tænke, kunne nogen af kattene havde været reddet, om
hun i tide havde indset, hvad hun var i færd med???

OK, vi er alle fanget af vanens magt ikke sandt . Vanen ind-
til døden ser det ud til, vi forandrer os aldrig førend det er for
sent. Hvorflor???

Der er et budskab og en mening/morale i min artikel et el-
ler andet sted. Jeg ved ikke, hvad I vil tænkeltrolføle, og jeg
får det aldrig at vide.

Hvad det har betydet for mig? Jeg har taget en positiv be-
slutning. Min mening er, at det er totalt forrykt, at betale ud-
stillingsgebyr for velvilligt at inhalere andres røg, hvor end
man bevæger sig hen. I må indrømme dette giver ingen me-
ning.

Det er ikke min mening at fomærme dem som ryger, men
jeg har valgt at kvitte tobakken, og kommer nu kun der, hvor
der ti lbydes ikke-ryger afdelinger.

Jeg håber blot min beslutning ikke er kommet for sent. Det
er på tide at kigge både frem og tilbage.

5

U

U



DET KAN rADE Slq
MEN DET ER ET HA

Opflaskning af et kuld
på 5 killinger
Hvad gør man, når man står med et herligt, sundt burmeser-
k-uld, 4 døgn gamle, og opdager, at deres mor ikke har mere
mælk?

Femte og sjette døgn begynder killingeme at tabe sig, de
skriger af sult, men hver gang deres mor netop er gået ind til
dem, og de fortvivlet hager sig fast i hendes dievorter, rejser
hun sig, ryster dem af sig og går igen. Dette gentager sig hvert
kvarter i flere timer - i mange timer. Til sidst orker de små ik-
ke engang at forsøge at få fat, det erjo alligevel håbløst.

Forhistorien er kort følgende: For 314 år siden havde min 2
år gamle burmeserhunkat sit første kuld på 4 killinger. Hun
fødte let, var en fortrinlig mor, der elskede sine børn, og hun
havde masser af mælk. Ikke i vor vildeste fantasi var oven-
stående situation at vente.

Dog, een ting var hændt: Da Bianca's første kuld var ca. l0
uger gammelt, fik moderkatten et smertende udslæt omkring
de to store dievorter. Dyrlægen blev konsulteret, og diagno-
sticerede det som et hormonalt udslæt måske forstærket af de
store killingers ihærdige sutten. Der blev ordineret niagestin
(det samme som perlutex, p-piller, men med noget bredere
virkning, f.eks. netop til hormonalt udslet). En måned efter
var alt væk, killingerne var i nye hjem, og Bianca gik en ro-
lig rekeationstid i møde, stadig på p-piller, i 6-7 mdr. Men-
nesker som katte havde lykkelig glemt det kortvarige udslæt,
ja, taget det som en overstået engangsoplevelse.

Da tiden var inde til et nyt kuld, og Bianca efter p-pille-op-
hør kom i løbetid, blev hun panet igen. 3 uger før forventet
fødsel kom udslættet igen. Ved fødslen, som i øvrigt gik let,
var det slemt at se på. Et areal på størrelse med en gammel-
dags femøre rundt om begge de to store dievorter lignede nær-
mest en andengradsforbrænding, og 10 små forpoter med 50
små syle til at hage sig fast, kunne vel sætte enhver moder-
lykke ud af funktion. Vi tror, at Bianca af den grund har fået
en slags fødselspsykose, og derfor har afvist killingeme.

Nå, men til handling: Ingen mennesker kan se på, at sunde
raske killinger, der først skriger af sult, derefter afkæftes og
bare giver op, ligger der og dør langsomt, vel?

Man ringer tudbrølende til alle, man overhovedet kan kom-
me i tanke om - uanset tidspunkt. Der må da være nogen, som
kender nogen, som har en moderkat, der kan klare nogle fle-
re killinger. Men når nøden er størst, og der ingen ammekat-
te er, så er hjælpende venner til gengæld mere venner, end man
nogensinde havde turdet håbe. Jeg vil godt at alle her skal vi-
de, hvor vidunderlig en følelse det var at opdage, at det både
var brite- og burmeseropdrættere i BB-klubben, der i skøn for-
ening ringede rundt til hinanden i akut hjælpeaktion.

Den første, der stod her var Ammetjenestens Else Plam-
beck. Else havde via sine forbindelser i tjenesten forgæves
forsøgt at finde en kattemor. Nu viste Else mig, hvorledes man
med en øjenpipette og en lille kattegummisut kunne få HIL-
L's KMR-mælk (kattemodermælkeerstatning) i kræene. Jeg
syntes, det var svært. Det tog lang tid, jeg var frygtelig bange
for at fylde det i lungeme i stedet for i maven. Det skulle gøres

hver 2. eller 3. time døgnet rundt, på 5 - fem - killinger. Det
tog mindst 20 min. for hver. Hvordan i alverden kombinarer

6

Sakset fra BB bladet,
af lnger Spiro

man det med fuldtidsjob? Endnu havde jeg »barselsorlov«,
men om to dage skulle jeg på arbejde igen.

Dyrlæge Arnbjerg syntes, vi skulle forsøge med Synto-
cinon spray - et yderst virksomt middel, der kan bruges på bå-
de mennesker og dyr. Det indeholder hormonet oxytocin,
sprayes i næseborene, og får mælken til at løbe til 5 min. ef-
ter. På kattemødre, som har lidt svært ved at komme igang
med amningen, er det normalt meget effektivt, men skal helst
bruges indenfor de første 12 timer efter fødslen. Her var virk-
ningen derfor blot, at Bianca godt nok gik ind til sine killin-
ger et øjeblik, men mælk kom der ikke.

Dagen efter, lørdag, ringede Kurt og Trille med gode råd.
Til Amager efter naturmedicin, der skulle hidkalde mælken i
moderkatten.

Men ak, hvor brønden er tom er ingen mælk at hente. »Prøv
Annette Johansen«, sagde de. Hun har prøvet og haft succes
med et helt kuld. Klokken var 11 lørdag, killingerne lå bare -
havde tilsyneladende opgivet at få mere mad i dette liv. An-
nette skulle til Jylland, men ringer 5 min. efter og siger: »Jeg

har fået udsat flyvebåden til kl. 15 og kommer til dig med det
samme (fra Holbæk til Taastrup og tilbage og videre til Kal-
undborg)! Jeg har sprøjter og pattekanyler og alt, hvad vi skal
bruge. Det kan du sagtens klare. Jeg har gjort det, så kan du
også. Jeg havde også fuldtidsjob«.

Gud velsigne Annette. Hendes optimisme smittede. Godt
nok er den kære pige 40 år yngre, men det kan altsi åbenbart
lade sig gøre.

Engangssprøjte med veterinær pattekanyle (se tegning) var
løsningen. Først bare l-2 ml HILL's KMR-mælk i hver kil-
ling for at vække dem til live igen, dråbe for dråbe. Hveran-
den time. Moderen ser på fra et ophøjet stade - ligeglad - »Gør,
hvad du vil med dem«. Og hun, der var den allerbedste kat-
temor sidste gang. Det er i virkeligheden svært ikke at blive
vred på hende. Men jeg ved jo, hun ikke kan gøre for det. Godt,
hun så i hvert fald ikke blander sig.

sprøjte
på 5 ml med
pattekanyle

Sprøjter købes på apoteket. Kanfås som både l, 2, 5 og l0
ml. Her startedes med 2-ml-sprøjte, fordi den var kortere og
nemmere at håndtere end l-ml-sprøjten. Senere benyttedes 5-
ml-sprøjten, som igen var nemmere end l}'eren, fordi stem-
plet gik lettere.

Detvar en oplevelse at iagttage, at nogle af killingerne lær-
te sig at folde tungen som et kræmmerhus omkring pattel<a-

nylenfor derefier selv at kunne trække stemplet i bund, så man
skulle holde igen,for at de ikke skulleforsluge sig.

Fra l-2 ml hveranden time pr killing for de helt små kil-
linger, endte jeg med l5-20 ml hver 4.-5. time pn killing i 4-
uge rs alde re n. Pattekanyle r e r ligeledes engangsmateriale,
Defås sterilt pakket »på bånd« i pakninger med 100 stk. Dyr-
lægen kan skaffe dem. BB-klubben har erhvervet et lager af
både sprøjter og kanyler, så akut hjælp kan ydes til klubber»
medlemmen (Else Plambeck, tlf. jl 67 58 24).

Med god renlighed og skoldning ind imellem er det for-
svarligt at bruge samme sprøjte og kanyle i et døgn.

GøRE,
RDT JOB!
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Søndag aften planlægges livet for de næste mange døgn.
Hvis jeg kan få lov til at smukke fra mit arbejde i den første
uge 2 gange om dagen, senere bare i frokostpausen. Det får
jeg lov til, selvfølgelig mod at stryge frokost - og andre pau-
ser.

Døgnet inddeles i 3 timers perioder med køkkenalarmuret.
Efter et par døgn vågnerjeg hver 3. time om natten,før uret
ringer. Utroligt, hvad man kan, når 5 små liv afhænger af een.
Og de trives. Stolt vejer vi dem hver aften. De tager lige så

meget eller mere på, som med en velfungerende kattemor. Må-
ske er jeg mere systematisk end en kattemor, som jo ind imel-
lem har andre ting at passe.

Hver gang en killing har fået mad, skal den forøvrigt også
ordnes i den anden ende. Det er fakisk meget vigtigt. En vel-
fungerende kattemor vasker og rengør systematisk alle sine
killinger for både stort og småt. Men her er det jo mig, der er
kattemor! Også det lærer Else mig.

Med en blød klud (her bliver det nu en pakke kleenex ind-
købt til formålet) bliver hver killing tørret med små hurtige
bevægelser - som hvis man klør blidt på huden - omking uri-
nåbningen.

Det giver næsten gevinst hver gang. I begyndelsen nogle få
dråber, senere mere. Først i 3-4 ugers-alderen, når killingerne
naturligt begynder at gå på bakke selv, kan hjælpen ophøre.

Afføring er der ikke meget af de første uger, fordi killin-
gerne kun får flydende føde. Den smule, der er, kommer ger-
ne ud afsig selv, og renses bort med en fugtet kleenex. Jeg har
ikke haft forstoppelse på mine killinger, men hvis det sker, vil
killingeme få spisevægring, blive hård og tyk i underlivet, og
her må dyrlægen tages med på råd.

Efterhånden som øvelsen kommer, kan hver killing klares
på 10 min. Efter 3 uger overgås til 4 timers vagter. Det er ba-
re fedt. Man har næsten god tid!

Da killingeme er ca. 2 uger gammel, opdager moderen, at
det i grunden er meget rart at ligge ved dem, når de er mætte.
Så er de jo ikke aggressive ved hendes medtagne dievorter,
men hygger sig bare. Så moderslik - og -kærlighed har de altså
også fået.

Faderkærlighed! Hvem skulle have troet, at vor hyggelige
I ll2 år gamle røde hankat rummede den slags følelser? Han
har taget sig af de killinger, så at man må have oplevet det, for
at tro på det: Han har vasket dem, ladet dem sutte på hans
mavehår og hans stakkels rudimentære mælkekirtler, så han
på et tidspunkt havde otte små sår i stedet for sine mikro-
mælkevorter. Han har sovet hos dem, når deres mor gik sin
vej. Senere, da de begyndte at gå på opdagelse i huset, lagde
han sig ved trappen ned til stueetagen, og påså, at ingen kil-
ling kom ud på de farefulde trin.

Nu i skrivende stund er killingeme 5 uger gamle. Strutter
af sundhed, vejer fra 500 til 600 gram, god vægt for burmes-

erkillinger. Ingen af dem har haltet bagefter. Ingen har haft
mavebesværligheder. Dette sidste må nok tilskrives pinlig,
næsten hysterisk renlighed med sprøjter og pattekanyler. Og
ikke mindst den gode KMR-mælk, som har vist sig helt og
fuldt at leve op til sit ry som det nærmeste, man overhovedet
kan komme rigtig kattemodermælk.

PS: Ved redaktionens slutning, hvor killingeme er ca. l0
uger gamle, s§lder jeg at fortælle, at dog ikke alt gik så ro-
senrødt og nemt:

Bianca's udslæt var værre end som så, og de hormonelle
forstyrrelser af så svær en grad - måske grundet en hjer-
nesvulst - at hun også mentalt ændrede karakter. Vi måtte la-
de hende ))sove«, fordi hun gik til angreb på vort ungdyr, og
vi turde ikke løbe nogen risiko med killingeme.

Vi fik også nogle få dages diarre på killingerne, da de be-
gyndte at spise selv. Muligvis fordi vi gav dem for fed mad
som creme fraiche, æggeblomme, sardin m.m. Selv om man
gerne vil give dem det bedste, kan overgangen fra ren killin-
gemælk til fast føde være svær. Killingerne får jo ikke mode-
rens gode tarmflora overført automatisk med vask og slik.

Ved at stryge alle lækkerier og skiftevis give HILL's P/D
dåsemad (fås hos dyrlægen), AIMS kittenfood opblødt i ko-
gende vand, og KMR-mælk (som de nu selv kan drikke), fik
vi på denne måde bugt med »de tynde maver« på fire dage

uden medicingivning af nogen art. Siden er det bare gået der-
udaf, og alle vejer nu i 10 ugers-alderen 1100-1200 gram. I
morgen skal de have deres første vaccination.

Når jeg har skrevet udførligt om glæder som sorger i den-
ne periode, er der fordi, jeg mener, det er et emne, der ikke har
været berørt særlig meget, og det kunne da tænkes, andre kun-
ne komme i en tilsvarende situation og så måske kunne dra-
ge lidt nytte af mine dyrekøbte erfaringer.

Katteejer: Ws hensyn!
- ogsåfor kattens slqld!

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

standen af trjemløse 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 knyt-
ter 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-
kvirdr 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 sikre katteliv uden at
strejfe rundt.

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

på egen grund - af hensyn til kattens sikkerhed og
deres egen tryghed.
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I lill's SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfa-

ring i emæring af kane. Det er underlagt en streng kvalitets-

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderprodukter.

Rigtig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstoffer 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-

rigugt.

Desuden skal katten ik'ke have samme foder hele livet.

Forskellige stadier i kattens liv stiller forskellige krav til dens

ernæring. Derfor fås Hill's SCIENCE DIET i 2 varianter:

Feline Growth til katte i voksealderen samt til drægtige og

diegivende katte og Feline Maintenance til den voksne kat,

Hill's SCIENCE DIET fås hos dyrlæger samt hos godkendte

dyrehandlere og specialforretninger.

I

ffiffi
ffi
H
f ;;i.;:..

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

Hill§

Tmd€.wk olHill sl'cl ltoducrs lhish olC0lsarel'almolivc Company

)

RIGTIG ERNÆ,RING VEJEN TIL ET BEDRE LIV



Indtryk fra
Verdensudstillingen i
Luxemburg 21.122.-4.
For mit eget vedkommende var hovedformålet med turen til
Luxemburg at indhøste lidt erfaringer, der kunne anvendes
ved planlægningen af næste års verdensudstilling i Valbyhal-
len; men når vi alligevel var på farten, så kunne vi jo også ta'
et par katte med.

Det var en udstilling for fuld udblæsning. Inden nogen får
indtryk af, at det er positivt ment, vil jeg straks gøre op-
mærksom på, at det er ikke tilfældet. Udblæsningen var nem-
lig tænkt som den musikalske afslutningseffekt i forbindelse
med kåringen af Verdensvindere; men den reelle virkning var,
at størsteparten af kattene blev frustrerede og skæmte, og ud-
stilleme blev simpelthen rasende.

Når man kom til Luxemburg med lidt forventninger om, at
en verdensudstilling burde være noget særligt, så er detjo sør-
geligt at konstatere, at det eneste, der var gjort for at markere
det særlige, havde en negativ virkning.

På alle andre måder virkede udstillingen blot som noget
ganske ordinært, hvor organisationen var langt under middel.
Det viste sig allerede ved indcheck, hvor bemanding og pro-
cedure bevirkede, at der dels var en kæmpe kø, inden man kom
i gang og dels, at køen simpelthen voksede efterfølgende på
grund af sendrægtighed.

Udstillingslokalet var en ganske almindelig hal, helt præget
af sponsors reklamer. Ingen blomsterudsmykning, som vi for
eksempel så det på JYRAK's forårsudstilling i Ebeltoft - der
var gjort et godt stykke arbejde.

Ved andendagens fremmøde var de beskæmmende at se,
hvor lidt der blev gjort ud af rengøringen. Der flød nærmest
overalt efter lørdagens aktiviteter.

Jeg fik en sludder med den arrangerende klubs kasserer
(min mening om ham vil sikkert være omfattet af injurielov-
givningen) - men han fortalte mig i hvert fald, at de kørte med
et meget stramt budget for udstillingen; så klubbens medlem-
mer forestod selv det hele lige fra cafeteriadrift til rengøring.

Min mening er, at de har skovlet penge ind - de havde nem-
1ig ikke de store forventninger til publikumsinteressen; men
der kom mange - også selv om billetpriserne var skruet me-
eet op i forhold til det almindelige.

Forhøjelserne fik udstillerne også at mærke, idet gebyret
var hævet med L0%. Samtidig kunne man ærgre sig over, at
vekselomkostninger ved forudbetaling kom man også selv til
at betale - rigeligt vil jeg tro.

Det var så det negative omking arrangementet. Der var og-
så noget positivt - nemlig vores rejsearrangement. Der er al
mulig grund til at takke Erik og Yvonne Larsen for, at de igen
har sørget for at entrere med et busselskab om transport, spis-
ning og ovematning. Tak skal I ha'!

Der bør vel også lægges lidt stratetisk frem fra udstillingen:
593 racekatte blev bedømt, heraf blev 87 nomineret. Kun 2
lande havde 3-cifret deltagerantal, nemlig Tyskland med i73
katte og Danmark med 130. Altså tilsammen lidt over halv-
delen, resten var fordelt på 1l forskellige lande.

Af de nominerede katte var 18 danske, så det burde stati-
stisk have givet en verdensvinder; og det gjorde det også, for-
uden 2 x BOX.

Min konklusion: Vi bør sørge for, at næste års danske ar-
rangement af verdensudstillingen bliver større, flottere og me-
get bedre organiseret - og lad os så sammen sørge for, at den
danske deltagelse bliver præget af JYRAK's medlemmer.

Erik Andersen

Player's Extreme Lover Boy, Sia 6,

Skilsmissebegæring:
I min desperation henvender jeg mig til klubben, den må være
den rette til at hjælpe.

Den 17.01.92 indgik jeg ægteskab feg var jomfru) med
Player's Extreme Lover Boy, blot navnet burde have fået mig
på andre tanker, men det er jo svært at være bagklog.

Vi havde mødtes 2 gange før. Disse møder var hektiske, ik-
ke ligefrem præget af kærlighed fra hans side. Fra min side
var det ægte larmende kærlighed. Der var ikke det, jeg ikke
ville gøre for ham.

Endelig den l7 .O1.92 indså han (»Junior«, somhan kaldes),
hvilken attraktiv pige, jeg var. Med ægteskabet kom fuldbyr-
delsen og det var med skif og skrål en vidunderlig tid for os
begge.

Junior viste tydelig stolthed. Vores hvedebrødsdage fore-
gik i Juniors barndomshjem. Da disse var overstået flyttede
jeg hjem til min familie. Jeg var med børn, og havde brug for
hvile.

Nu kommer vi til hvor problemerne i vores ægteskab be-
gyndte. Vel hjemme måtte jeg jo fortælle mine bofæller Mil-
le og Rosie, siameser og siamvariant, om mit bryllup og de
dermed følgende hvedebrødsdage. Under deme seance kun-
ne jeg jo ikke undgå at fortælle om Juniors evne til at lyksa-
liggøre mig. Dette er indirekte blevet årsagen til denne skils-
misseansøgning.

Mille, en varmblodig spansk tøjte med svenske aner, fik
godt nok store øjne, da jeg malende fortalte om Junior. Men
på det tidspunkt, kunne jeg jo ikke vide, at Junior var til fals,
men charlatanen begik 3 uger senere ægteskabsbrud ved at
bedrive hor med den spanske tøjte.

Ydmygelsen ved hendes hjemkomst, efter flere dage sam-
men med Junior, var total. Jeg måtte bede bedstemor Miche-
yl om psykolog bistand. På trods af tingenes tilstand gik min
fødsel godt og den 19.03.92fødte jeg 3 drenge og 1 pige. Det,
at måtte være enlig mor, i en et værelses uden bad, med 4 børn
er hårdt nok i sig selv. Men når man så erfarer, at ens mand
burde hedde Playbog, bliver tilværelsen næsten ulidelig. Ikke
for at nævne navne, men her er de tøjter, han har hygget sig
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med, alt imens vores ægteskab står ved magt:
Efter den spanske øjte med svenske aner, har der været:

Bellamis Witch Sia d, Nissen's Xenia Sia f, Bellamis Yin Ori
f, Nissen's Ussi Sia a.

Jeg ved han i øjeblikket gør sine hoser chokolade for Bel-
lamis Vanesssa Sia d.

Jeg håber, I kan hjælpe mig. Her har jeg fået ødelagt min
figur, og MINE ÆDLE børn må leve under samme tag, som
deres fars 6 uægte horeunger. Hvad dette kommer at medføre
af psykiske problemer, kan jeg endnu ikke overskue, men de
er givetvis store.

Mange vil nok nu tro, at Junior er en ældre erfaren cassan-
ova. Det med cassanova er sikkert rigtigt nok, men med hen-
syn til gammel - han var blot 7 ll2 mdr. da vi indgik ægte-
skab. Vores bøm er i skrivende stund blot 7 uger gamle, så han
lever fuldt ud op til navnet Cassanova eller Extreme Lover
Boy, men man kan vist roligt sige, der hverken er Junior eller
boy over ham.

Da jeg har hørt, han påtænker at imigrere til ltalien, - man
kan have sine tanker om hvorfor - (for mange børnebidrag,
sagsanlæg for brudt ægteskabs løfte. Jeg kan forestille mig
hans løfter til de andre tøjter. Jeg har hørt, hvad han lovede
Mille). Italien vil sikkert passe godt til hans temperament og
levestil, omend det unægtelig kan ligne en flugt.

Mit råd til andre pæne piger er: Hvis I kommer i nærheden
af Player's Extreme Lover Boy Sia b, så er alt hans snak om
evig kærlighed, rent øregas. Hvad han kan tilbyde er en helt
anden snak. Her er det ikke kun det rens sexuelle, men I skul-
le se både mine og den spanske tøjtes bøm - de er vidunder-
lige.

Omend Junior på det groveste har ydmyget mig, er det mit
ønske at han vedkender sig faderskabet for de ovennævnte tøj-
ters børn. De kan jo ikke lastes for deres fodældres uds-
vævende liv.

Så snart vores fælles børn har fået deres CPR nr. (FD RI-
EX??'l) er det mit ønske, at ægteskabet opløses. Med hensyn
til forældreretten, påberåber jeg mig den totale ret, dog vil jeg
tillade at hans Blåtabby søn Micheyl's my Mafioso, gør ham
selskab til Italien.

Så snart mine børn er vel hjemmefra, vil jeg slikke mine
sår. Tiden vil vise, om der findes en reel mand, der kan for-
søde min tilværelse, omend det blot bliver kort. Jeg vil sikkert
ikke gifte mig igen.

Mange spindende hilsner fra
MicheyL's Donna Di Balinesi a 2l

Micheyl's Donna Di Balinesi, Bal a 2l

l0

KOMMEIITAR

Fra Jonna Olsen har vi modtagetfølgende
annonce med dansk oversættelse, der er sakset

fra » F orsø gsdy re ne s Vær n«<.

"Kvalitetsforsøg udføres på kvalitetsdyr".
"Destinationsopdrættede katte fra IFFA CREDO".
"De reneste, sundeste og mest omgængelige katte på
forsøgsdyrsmarkedet... og til en konkurrencedygtig pris".
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Jonna's kommentar lyder: Det er de mest forfærdelige lidel-
ser, disse dyr er udsat for, og det er jo ikke kun katte, men
mange andre dyr.

Til alle jer, der ikke er medlem: Meld her ind i Førsøgsdy-
renes Væm - det koster kun 75 kr. om året, og for pensioni-
ster og studerende kun 50 k

Det er da ikke meget for at være med til at hjælpe disse dyr.
Der er ingen grænse for den behandling, de udsættes for. Kon-
takttelefon 33 32W 16 (10.15-14.00).

Og redaktionens
kommentar er:
Det lyder som en
sag, der er værd at
støtte.
Har andre med-
lemmer tilsvarende
eksempler og op-

fordringe4 hører vi
gerne fra dem.
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Katte VITABENA
Forkældin kat med en godbid

alle katte elsker.
sundhed og trivsel,

Specialklubber:
Specialklubben for Russian Blue af 1990
Kirsten Kaae, Johs. Evaldsvej 103, 8230 ÅUytrøj
Tlf. 86 25 06 3t.

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

Silver Klubben
Ruth Brynnum, Søndervangen 60, 3460 Birkerød.
Ttf.42 810175.

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

Colourpointen
Karen Larsen, Egevej 89,4632 Bjæverskov.
Tlf. 53 67 L8 47.

Norsk Skovkattering
Jette Eva Madsen, Hermelinvænget 8,2880 Bagsværd.
Tlf.44 49 L7 77.

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

Bicolouren
Lene Jørgensen, Bjørnekæret2,5270 Odense N
Tlf. 66 L8 07 52.

Specialklubben for Siamopdrættere
Margit Thomsen, Skovvejen 13B, 4050 Skibby
Tlt. 42 32 L2 45.

swo
Mogens Østerby, Klingeskov 13, 5450 Otterup.
Tlf.64 82 t8 44.

SASO
Tina Spendler, Ballerupvej 61, 3500 Værløse.
Tlt. 42 48 25 87.

Sokoke Klubben
Gloria Møldrup, Korsebjergvej 101, 549 1 Blommenslyst
Tlf. 65 96 8L 43.

Russian Blue Klubben
Ann Lis Lund, N{osebakken 15, 2400 Køben}ravn NV.
Tlf 31 60 21 05.

BB-KIubben
Birgit Nehammer, Granstuevej 28, 2840 Holte.
Tlf.42 42 47 11.

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

Den Hellige Birma
Nanna Brandt, Carl Plougsvej 19C, 3460 Birkerød.
Tlf.42 8r 1011.

Lichok
Leif Henriksen, Sulsted Landevej 33, 9380 Vestbjerg.
TIr. 98 29 69 45.

Foreign White Klubben
Jørgen Lund, Helder Alld 3, 279LDragør.
Tlt.32 53 66 31.

Dansk Vangora - specialklub for
Tlrkisk Van og §rkisk Angora
Kirsten Weidmann, Bjørnshøjvej 26, 8380 Thrige.
Tlf. 86 23 05 33.

Orientklubben
Anne Henriksen, Th. Kingosvej 50, 9000 Aalborg.
Tlf. 98 t31673.

SPK for Sokokeopdræt
Henrik Bjørnsteen, Københavnsvej 8, 3550 Slangerup.
Tff. 42 33 s8 39.

Specialklubben for Rex
Susanna Bugge, Kærlodden 7 ,8320 Mårslet.
Tlf.86 2627 19.
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Sølvkatten af 1990
Ann Friis, Doktorparken, Ellidshøj, 9230 Svenstrup.
Tlf. 98 38 44 20.



Hvordan Iams hl alp disse

killineer til et bedre helbre
: førdeblevfødt.

Det er naturligvis vigtigt for en kat at få

den rigtige kost i hele dens liv. Men det er

endnu vigtigere, når den er drægtig, for så

skal kattens kost opfylde hendes

skiftende behov i denne vigtige periode.

Kosten skal også ernære de killinger, hun

bærer. Uafhængige forskere har for nylig

giort rede for, hvad Iams Cat Food kan

gøre for kattemoderens og killingernes

heibred.

Testprocedure.
På Painter Dyreforskningscenter - i
tilknvtning til Colorado Stats-Universite-

tet, USA -blev 24 hunkatte afforskellig

race tilfældigt udvalgt, Halvdelen fik

udelukkende Iams Cat Food, den anden

halvdel fik et andet kostmærke. Deres

vægt, kostmængde og r,ækstrate blev

konstant overvåget af en gruppedyrlæges-

tuderende, der ikke fik at r.ide, hvilke

katte fik hvad.

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

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

fra i seks-ugers alderen. Den ene gruppe

fik Iams Kitten Food, de andre et andet

mærke kiliingefoder. Alle killingerne

blei, konstant undersøgt: deres generelle

form, pe1s, hud, muskler og fysiske

udvikling, den indtagne kostmængde,

samt vægtforøge1se blev må1t.

Fire måneder senere.

I fø1ge forskerne var de killinger, der fik
Iams produkter, mindst 20% bedre i alie

kategorier. I kategorien »generelle ydre

karakteristika« klarede de sig

helt op til 27% bedre end de

andre. Skønt de spiste 33%

mindre. tog de mere end17o/o

mere på ivægt. Disse resultater

r,iser nok engang klart, at iams

Kitten Food er letfordøjeligt og

har en høj næringsværdi.

forskning har

bevist, at Iams

gavner kattens

helbred og

kondition.

Iams er et

perfekt afstemt

fuldkostpro-

dukt, baseret

på animalske

ingredienser,

der opfylder selv de hårdeste kvalitets-

krav. Derfor er Iams så letfordøjeligt - og

naturligvis indeholder produkterne

ingen kunstige farve- eller smagsstoffer,

Prøv selv, og De ser hurtigt forskellen,

Iams produkterne forhandles udeluk-

kende hos Deres specialist.

Iams-vinderalle
tests.

;Uafhængig vi denskabelig tAms53
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Hvis De ønsker yderligerc oplysning, er

D e velkommen til at kontakte :

T. H. Trading. Gammelsøvej 61

476oVordingborg.TIf.55 34 oo 77
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På talrige opfordringer bringer vi her en oversigt
over firmae4 der fremstiller bl.a. kosmetisk
henholdsvis uden og med test påforsøgsdyr

Firmaer der ikke
tester på dyrl

Madame Chic
Max Factor
Madonna
Manhattan
Maurice Messeque
Milk and Honey
Missis Potter
Melissa/ Merina
Molton Brown
Mary Kay Cosmetics
Natur & Kosmetik
Nardos
Notenee
Noxell

Urtekram
Urtegården

Vitalisten

Cover Girl - testes ikke merr
på dyr iflg. Irma.

Vitalisten

Aim6
Avon
Abracadabra
Allison of Denmark Vitalisten
Anne Marie Btirlind Vitalisten
Aramis
Arbonne
Arcancil
Artdeco
Arya Laya
Almacabio:

86 27 58 56

Vitalisten

Cl-Tlading
Beauty Without
Cruelty (BWC)
Benetton
Biodroga
Bio-Special
Bioforce
Biokosma
Bionet
Body Line
Body Forrn
Body Shop

Nutri Metics
Nordisk Par{umeri-
varefabrik A/S NOPA

Oriflame International
Jeanne Gatineau 31 87 45 88
Playtex
Poppy's

Pure Plant
Queen

Green Beauty, Kolding

RevIon
Rimmel

Dn Scheller Matas
Hel sekostforretninger

Sensi
Sans Souci

Tiki

Body Slim
Clinique
Constance Carroll
Ab Carls-Bergh
Colour Box
Dior
Elsa Hjeronymus
Essentia
Estee Lauder
Forte
Heavenly Soap
Henna Hair Health

Haderslev - Tlf. 74 53 2120
Fører alle produkter City-
arkaden KBH og Rødovre
Centrum 5 eller pr. postordre

(mette cosmetics)

Føtex og Magasin

(Iflg. Hennes & Mauritz)

(erex ab)

Vitalisten

Vitalisten

Jeannie Mortensen
Vesterbrogade 105, KBH

Vækstcentrets Urteværksted
7577 L7 88

Iffala
Weleda
Wella
Wolo Klidserie - Vitalisten & Matas
Yardley
Yves Rocher
Yves Saint Laurant
Sana Laboratoriets Produkter mod allergi

Weleda Sole
Tandpasta 31 12 21 06

Postordre produkterVevay

Clarins of ParisInnoxa
Isadora
Givenchy
Jill
Jojoba
Juvena
Jafra Cosmetics
Kerva
Kasmica Natur-
produkter
Klippoteket
Lancaster
Laval Collection

Elysia

13
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Firmaer der

er på dyrlt
Firma:

Aco
Airwick ag
Alfred Benson
Beauty box

Beirsdorf

Barbara Gould
Bristol-Myers co
Cacharel
Carita
Ciba Geigy ag
Chanel
Charles of The Ritz
Cheesborough-
ponds
Chlo6
Clairol
Coty
Colgate Palmolive
Biotherm
Blumencid
Dalli Werke
Dorothy Gray
Dow Chemicals
Dunhill Tioletries
Dn Carl Hahn
Ellen Betrix
Elizabeth Arden
Eye Care
Eugene Keranove
Faber96

Gerrneine Monteil
Gillette

Produkter:

Natusan
Worth, Ambre Solaire,
Amica, Jenanne Luc, Coty
Maimant, Yaxa, Alsdve,
Je reviens.
Nivea, Limara, Dubbel-
dusch, Eucerin, PH-S.

Clairol, Mum, Giint.

No.5 og 19 parfumer

Cutex negleprodukter

Blue Minty Gel tandp.

Nonchelance, Tabac

Aapri, Mink Difference,
Silkience, Soft & Dry, White
Rain, Dry Look,Tame, Lutra,
Silk, ORAL B, Paper Mate.
Impuls, Rexona.Gibbs

Giraudan
Guerlain
Helena Curtis
Henckel

Roc

Houbigant
Jean Patou
Johnson & Johnson Babyprodukter.
Johnson Products
Joran
Lanc6me
Imperial Leather
Products
L'or6al Studio Line, Kerastase,

Elnett, Ambre Solaire,
Gloria Vanderbilt, Free
Style, Drakkar Noir.

Guy Laroche
Lever Brothers
Margaret Astor

Marks &Spencer
Kosmetik
Maybelline
Medikosma
Merle Norman
Cosmetics
Mtilnlycke ab

Minirisk
47ll Muelhens
Noutrogena
Nina Ricci
Nordtent
Novicos Cosmetic
Orlane
Olivin
Optique
Pierre Robert
Procter & Gamble

Purex Corp.
Helena Rubinstein
Redken Laboratories
Madame Rochas
Sea & Ski Corp.
Shulton Holland
Vichyphas
Vidal Sassoon
Shiseido
Stendhal
Silvrikin Hår-
produkter
Unilever

Alberto, Aqua Vera, Henkel
Bio Sept, Date, VitaPlus,
Family Fresch, Caputan.
Brugsen
?oscana

Helena Hector

Head & Shoulders, Camay
Clearasil, Oil of Ulay.

Breck Shampoo

Wash and Go

Elida Gibbs produkter

Kilde: Nordiska Samfunde Mot Plågsamme
Djurftirsdk - Sverige
Peta - USA
L'anti-Vivesection - Frankrig
B.U.A.V. - England

Samt direkte henvendelse til virksomheder.

Listen bliver revideret hele tiden.
Udarbejdet af Komiteen mod Dyreforsøg d. Al L992.

I



PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug i hjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturl ige fordele fremfor
al mindel igt kattegrus. ,ll:;age

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

KATTE
GRUS

SIKKERHED
NATU RE-CAT kattegrus er
ikke giftigt, ikke brandbart,
fremkalder ikke irritationer og
er uskadeligtlor dit kæledyr. 1,"

\l
.t

\ \\\\,,, , 
\,.

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

,,1

1l
diguis //,

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 Carl Fr. Mortensen Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44

15
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JYRAK
TOP 5
1 991

NYT! NYT! NYT!

UIDEilBAilK

HAN:
18.4: Izmir af Langbakken. Unni Langbach.
18.2: Wil-O-Glens Legacy of Aurifer. Lene Oddershede.
17.8: Kristianshøj's Blackie. Ingrid Møldrup.
15.4: Klivager's Fimpe. Ole Klivager.
15.4: Graffity's Felino. Inge Lise Laursen.

HUN:
15.8: Veronica af Clipper. Karen-Marie Juhl Petersen.
15.6: Tanholt Frøbid. Anne Margrethe Hansen.
15.2: Chant Dar Ome's Lady Chatty. Emilie Hørstrup.
15.0: Dunvald's Silver Snowy. Yvonne l:rsen.
15.0: Bellamis Vanessa. Chr. Cilleborg.

KILLING/I.}NGDYR:
17.8: Sphinx Art-Deco. Anne Margrethe Hansen.
17.2: Bellamis Yin. Chr. Cilleborg.
16.8: For Your Eyes Only of Pacilak. Ulla Hansen.
16.6: Ballamis Vanessa. Chr. Cilleborg.
16.2: Tanholt Grisling. Anne Margrethe Hansen.

KASTRATER:
18.4: Purr Posie of Melampus. Oda Tange.
18.0: Byvangens Nicolaj. Tanja Nissen.
17.4: Hovsa af langbakken. Unni Langbach.
16.2: Nikki af Lindely. Kristian Nielsen.
16.2: Sofies Nuser Bamse Jr. Charlotte Riis Nielsen

Videnbank, ja hvad er nu det for en bank? Er det muligt at sæt-
te noget ind, for siden at hæve noget.

Hertil må vi nok svare, at det var netop det, der var tanken.
Man sætter viden og ekspertice og viden ind, og medlem-
merne hæver denne ekspertice til gavn for kattesporten.

Atter nytænkning og en udvidelse af servicen for medlem-
meme, som vi håber, alle kan få gavn og glæde af.

For at få lidt styr på bankens akliver, er vi nødt til at lave et
lille kartotek over viden og ekspertice. Til brug herfor, har vi
lavet et lille skema, som vi håber mange medlemmer vil gøre
brug a[.

Bankens administrator er Ole Klivager, der med glæde og
forventning modtager indskudene.

Vi har tænkt os, at medlemmeme kan benytte banken, når
de støder på et problem, de ikke selv mener sig i stand til at
løse. Man ringer da til bestyrelsen, der herefter kan henvise
til een eller flere eksperter inden for det pågældende område.

EL.

Gr Int. Champion DK Kristianshøj's Blackie. Race: Ebony.

Ejer: Ingrid Møldrup og Knud Kronvang.

U

U
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BEST OF BEST NR. 1:
Framols Sonny Bono (PER n)
Ejer: Allam Kierulff.

BEST OF BEST NR.2:
Sphinx Ysl (ORI b 24)
Ejer:M. og K. Foldager.

BEST OF BEST NR.3:
Swarthy Swatter of Stenius (BUR n)
Ejer: Marianne Haenschke.

BEST OF BEST NR. 4:
Mthittery Unity (MCO Crp. 7)
Ejer: Klaus Christensen.

BESTE HUSKAT, HAN:
Jack
Ejer: Pia Jensen.

BESTE HUSKAT, HUN:
Pusser
Ejer: Lena og Franck Eriksen.

N{IS EBELTOFT, LØRDAG:
Løvehulens Valentine
Ejer: S. og K. Christiansen.

}IIS EBELTOFT, SØNDAG:
Safir's siam-kuld
Ejer: Birthe Bræstrup

LANGHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOXKAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

Framor's Sonny Bone (PER n)
Ejer: Allan Kierulf.
Winnetou's Look and Like (PER f 03)
Ejer: S. Hansen
Black Vision of Pacilak (PER n)
Ejer: Ann Grethe Andreasen
Purr Posie of Melampus (PER n)
Ejer: Oda Tange
Framor's Justatamara (PER d)
Ejer: Allam Kierulf
Misty Brown's Bogeyman (PER n)
Ejer: Kirsten Nielsen
Mefisto M. av. Fagervoll (PER a 03)
Ejer: Bodil og Mogens Schou

!
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PENSIONIST: Colette of Ness (PER g)
Ejer: Kis Gammelgaard

KULD: Long Fing Fong's perser-kuld
Ejer: Rita Lind Larsen

AVL: Guldhammer's Blue (PER d 02)
Ejer: Aase Guldhammer

OPDR;ET: Pacilak
Ejer: Ulla Hansen.

SEMILANGHÅR:
BIS: Mtkittery Unity (MCO Gp 7)

Ejer: Klaus Christiansen
BOX: Flatland's Daniel (NFO Grp 3)

Ejer: Kim og Annette Agerbak
BIS KAST.: Løvehulens Napoleon (MCO Grp 7)

Ejer: Kim og Anette Agerbak.
BOX KAST.: Aryavartha's Mara (SBI n)

Ejer: Flemming Sneum
UNGDYR: Hopless Tribes Peppermint Sour (FFO Grp 2)

Ejer: Kirsten og Knud Randa
KILLING: Danny Haley Coon (MCO Grp 8)

Ejer: Hanne og Jan Ratje
VETERAN: Guldfakse's Julie (NFO Grp 3)

Ejer: Y. og B. Hostrup
PENSIONIST: Aryavartha's Mara (SBI n)

Ejer: Flemming Sneum
KULD: Mamia's Maine Coon-kuld

Ejer: J. Petersen og L. Sand

OPDRÆT:

KORTHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

AVL:

srAM/oKH:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

AVL:

Løvehulen
Ejer: Rita Henriksen

Swarthy Swatter of Stenius (BUR n)
Ejer: Narianne Haenschke
Dunvald's Silver Snowy (BRI ns 12)
Ejer: Yvonne og Erik Larsen
Klivager's Red Tringo (BUR d)
Ejer: Henriette Spanggaard
Smokey Joe's Sherry (RUS)
Ejer: Inge Frandsen
Baton Rouges Voodooncylia (ABY o)
Ejer: Gerda Holmgaard
lsaac Purr of Punica (ABY n)
Ejer: Bente Glindvad
Britsybe's Moviestar (BRI f 3)
Ejer: Lis Nielsen
Aux Pattes Petites Somalikuld
Ejer: Martina Paschke
Klivagers Pimpe (BUR n)
Ejer: Aase og Ole Klivager

Sphinx Ysl (ORI b 24)
Ejer: M. og K. Foldager
Pemiku's Krumme (ORI n)
Ejer: Pernille Krøyer
Baldrians Teje (ORI n 23)
Ejer: M. og K. Foldager
Chanteclaur's Helios (SIA d)
Ejer: ChristianKrøyer
Ingvar of Bajang (ORI n S)

Ejer: læne og Åse Christiansen
Angelina's White Gipsy
Ejer: lørgen Lund og A. Mahony
Safir's Siamkuld
Ejer: Birthe Brælstrup
Ackiltie Red Ruan (SIA d)
Ejer: Dorte Kaae.
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h/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. 91,
Vinder af avlsk/asse langhår juli 91
6 x BIO samt 2 x nom. BIS

Opdrætter: Bente og Leif Henriksen.
Ejer: ode LA VAL* vl lngelise og Finn Laursen

EEHTI,
o

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

TECHNI-CAL er godkendt af
den Canadiske dyr!ægefore-
ning for kvalitet og indhold.

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

TECHNI-CAL er et tav aske - lav magnesium foder.

TECHNI-CAL er uden sojaproteiner og vegetabilske fedtstotfer.

Spørg efter TECHNI-CAL hos din dyrehandler eller ring til

KLINGE DYNASTY
stRtusvEJ 13. DK-8700 HORSENS. TLF. (+45) 75 64 38 44
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Ui har modtaget!

Kattesorger & -glæder
Vi ønsker først at sige tak til enkelte af foreningens konsu-
lenter og tillidsfolk, for den gode vejledning vi har fået.

Al begyndelse er svær og alle katte, specielt når de er kil-
linger, er bedårende. Men pludselig finder man en dag ud af,
at de tre forskellige racer derhjemme, som selvfølgelig er de
dejligste katte, der findes på dennejord, ikke nødvendigvis er
noget grundlag til at starte opdræt på. Man begynder faktisk
at blive forvirret. Kattene blev i første omgang udelukkende
købt til egen fornøjelse. Men har man meldt sig ind i en god
katteklub og deltager i en studiekeds, får man blod på tanden
til at udstille og få killinger, altså vise sin kat frem og snakke
med »ligesindede«.

Den uheldige start
Først finder man ud af, at den kælekat (iøvrigt alletiders kæ-
lekat), man køber, rent impulsivt ikke falder til i ens hjem -
d.v.s. katten har (en del sygdom) diarre i 3 uger. Desværre hav-
de man glemt rådet om, at købe rent impulsivt er farligt. Med
røde kinder og efter adskillige diskussioner med opdrætteren,
bliver katten modvilligt »sendt hjem«. En meget kedelig og
trist oplevelse.

Ved et andet køb man har foretaget, viser det sig, at katten
er af andet køn, end det man regnede med (egen dumhed el-
ler hvad?). Det blev konstateret af en dyrlæge efter ca. seks
mdr. med katten i eget hjem. Efter et i forvejen meget an-
strengt forhold til opdrætteren og adskillige misforståelser,
ender det også her med, at man under pres, vælger at skille sig
af med katten. Ikke mindst fordi der under diskussioneme
fremkommer den holdning, at man måske kunne have for-
byttet katten et sted.

Men hvilken grotesk tanke dog! En meget frustrerende og
trist oplevelse, som ikke foregår uden tårer.

Til sidst spørger man, hvad gør Yl galt? Man har lyst til at
kvitte alt, der hedder katteklub m.v. Her træder klubbens til-
lidsfolkheldigvis til, og tingene gøres mere klart for en. Altså
fejlvurderinger - og -fortolkninger, sams misforståelser mA al-

22

drig betyde, at man giver op. For i sidste instans er det kat-
tens ve og vel, man arbejder for.

Oplysning
Derfor bør man som opdrætter oplyse køber alt om racen, og-
så det der ikke står skevet i kattebøgerne. Og eventuelle af-
taler om parring, avl, killinger m.m .bør være helt klart forbå-
de opdrætter og køber. Skriftlige aftaler må foretrækkes. Evt.
bemærkninger påføres stamtavlen. Mange tvister kunne und-
gås på denne måde.

Erfaring
Til sidst følgende erfaring: Da vi kom hjem efter at have til-
bageleveret vores hankat, som var en hunkat, føltes det i før-
ste omgang meget tomt at komme hjem, Men der var fire an-
dre katte, der kom os imøde, og som krævede vores opmærk-
somhed og kærlighed. Den bedste af alle grunde til ikke at la-
de sig slå ud og give op.

Moral
For os er moralen den: Konkurrence er god, men kattens ve

og vel må være det vigtigste i alt det vi gør,når vi holder kat-
te, avler katte, udstiller katte og ikke mindst sælger katte.

M riry -The re sia Paulsen &
H e nni n g M ti lle r- N i e ls e n

U

U



E
0

90.0"/o

nlanganoxyx.

FETINE
-måske verdens bedste kattefoder

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

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

Højkvalitets proteinkilderne i

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

Der er ikke behov for yderligere
tilsætning til FROIVIVI FELINE

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

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

lmport:

FROMM PET FOOD
Gilpa DK ApS

Bredmosevej 33 . 6800 Varde
Tlt.75 26 44 00 . Fax. 75 29 11 21
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Referat af FU-møde
den 25. jan.1992 kI. 9.00 på All6kroen i Kastrup
Til stede var Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN), Dor-
te Kaae (DK), Finn Laursen (FL), Steen Nielsen (SN), Win-
nie Lykkesteen (WL), Inge Nord (IN), Kjeld Mathiassen
(KM) samt stambogsfører Grethe Pedersen (GP).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Sager fra stambogsfører.
3. Kassererposten samt plenarforsamling.
4. Ansøgning fra 2 specialklubber.
5. Diverse breve:

L Breve ang. Perserens nødudstillinger.
2. EMS system - diverse spørgsmåI.
3. Diverse sager modtaget fra seketæren:

l. dommerelev E. Rienecker.
2. L. & B. Pedersen.
3. ansøgning om hobbyudstillinger.
4. optagelse af dommerelev.
5. klage fra E. Schreiber.

4. Brev fra Kirsten Kaae til orientering.
5. Karantæneregler.
6. Stamnavn
7. Verdensudstilling.

6. Evt.

l. Referat fra 16.12.91 godkendt. Referat fra møde med
SPK den l2.l}.9l godkendt.

2. For sen indsendelse af stamtavleansøgning - OK. Ved
stamtavlerekvisitioner skal underskifterne foreligge i origi-
nal - dette skal indføres i stambogsreglerne. Vedr. stamtav-
ler/registerkort på skovkatte skal FIFe's regler overholdes.
Der er fra FIFe kommet rettelser til EMS-systemet, således at
alle variationer af hvidt på skovkat/maine coon og rex regi-
streres som 09. Alle golden skal flyttes, da de har fået nyt far-
venr.

3. Vibeke Holm-Andersen har pga. sygdom trukket sig som
FD's kasserer. Steen Nielsen overtaSer posten indtil plenar-
forsamlingen. Winnie Lykkesteen indtræder i FU. Det udar-
bejdede budget er OK. Det bemærkes dog, at i posten »ud-
gifter til stambogsfører« indgår der porto. Indtil videre ski-
ver AN under på checks og giro. Alt materiale vedr. kasse-
rerposten sendes til SN.

Mht. plenarforsamlingen diskuteres emner til dirigentpo-
sten. AN inviterer Avlsnådet samt bestiller frokost. Antallet af
personer pr. klub: RK 8, JK 7,DK 4,PE2.

Der er 3 personer, som ønsker at gå op til forprøven som
dommerelev - Lisa Høj, Elsebeth Mikkelsen og Ole Kristen-
sen.

4. Dansk Vangora-klub godkendt. SUA kan ikke godken-
des, fordi nye medlemmer skal anbefales, og fordi det er en
international klub.

5.1: IN mener, at der er sendt 2 skrivelser til FIFe i forbin-
delse med Perserens nødudstillinger. DK forklarer, at der er
sendt I FAX og fremlægger denne samt FAX-kvitteringen.
AN bekæfter, at der ikke er sendt andet officielt fra FD eller
blevet bedt om det, ud over de papirer, der foreligger. Dette
bekæftes af DK. lN udtrykker mistillid til DK som FD's se-
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ketær. DK vil derfor bede FIFe's sekretær om en bekræftel-
se på, hvad FD har sendt af breve i denne sag. AN beklager
de rygter, der går i dansk kattesport, hvor AN bes§ldes for
at have forårsaget, at Perseren ikke fik lov til at holde begge
sine udstillinger. AN understreger, at det ikke var en FD be-
slutning, men en FlFe-beslutning. Ligeledes beklages den
måde, hvorpå Perseren har beskyldt FD's formand og sekre-
tær for at de skulle være årsag til afslaget på udstillingerne.
På den afholdte udstilling den22.l2.9l var der fremlagt 4 sæt
med diverse kopier af skrivelser tiUfra FIFe. Brevet fra den
19.12.91, hvor der gives tilsagn om udstillingen den 22.12 og
afslag den 05.01.02 var ikke i disse sæt. IN siger, at dette brev
var hængt op. IN lover at FU kan få et sæt til gennemsyn. AN
henstiller, at vi ikke sværter hinanden til, da der faktisk iklce
er blevet giort andet i denne sag.

IN spørger om, hvorfor udstillingerne blev afslået, på trods
af at der foreligger et svar med henvisning til FIFe's love, idet
udstillingerne er ansøgt for sent.

Der er fra Lisbeth Andersen sendt et brev til FD til videre
ekspedition til FIFe. Forretningsgangen er, at det skal gå igen-
nem egen klub. Endvidere henvises der i brevet til, at der er
blevet givet accept fra FD formanden. AN bekræfter tele-
fonsamtalen, men ikke at der er givet accept. Da der ikke re-
fereres korrekt, skal denne sætning slettes, før brevet kan vi-
deresendes. Desuden skal der foreligge originalunderskrifter.

Perserens udstilling den 18.04.92 søges som en »Drive-in-
udstilling«. Ansøgninger fra Perseren vedr. følgende udstil-
lingsdatoer i 1993:

30-31.01, 12-13.06,21-22.08,23-24.10, ll-12.12 - alle i
Kruså. Datoer godkendt, stedeme vil snarest blive fastlagt, da
det ikke vil blive i Kruså. En tysk dissidentklub afholder den
første dissidentklubudstilling i Danmark den 15-16. februar
1992 i Padborg, samme dag som Perseren holder udstilling i
Haderslev. Desuden ansøges om den 14.06.92 i Amagerhal-
len - godkendt.

5.2.: VAR-kattene er ikke med i det nye EMS-system. FD
registrerer som Aby-VAR.

5.3.1.: Pga. de sidste indkomne certifikater, beslutter et
samlet FU, at ER, ikke kan fortsætte sin dommeruddannelse,
idet der ikke er sket de fomødne fremskridt.

5.3.2.: Mht. I. & V. Pedersen fastholder FU sin beslutning,
at man ikke kan være elev indenfor de 2 hovedgrupper på sam-
me tid.

5.3.3.: Ansøgninger dels fra SASO, dels fra Perseren om
hobbyudstillinger godkendt.

5.3.4.: Lisa Høj ansøger om at gå op til forprøve - OK.
5.3.5.: Klage afvist, da katten efter det foreliggende mate-

riale er udstationeret. Opdrætteren får en advarsel for at sæl-
ge uvaccinerede killinger.

5.4.: Brev gennemgået.
5.5.: Det besluttes, at klubberne ikke udveksler karantæne-

lister. Medlemmerne skal dog meddele smitsom sygdom til
egen klub.

5.6.: Vedr. stamnavn har en opdrætter fået »Skovtrolden<<,
hvor en anden opdrætter i forvejen havde »Troldeskoven«.
Sidst udstedte stamravn trækkes tilbage.

5.7.: Verdensudstilling: SN indkaldertil møde efter U3.Det
foreslås til plenarforsamlingen og videre til FIFe's GR at kil-
linger kan udstilles uden forudgående kvalifikation, idet det
vil give flere katte på verdensudstillingerne, og det vil blive
mere attraktivt.

6.: GP gør opmærksom på, at hendes laserprinter døjer med
at printe omslagene til stamtavler, da det drejer sig om meget
kaftigt papir. Det kan derfor forventes, at der skal investeres
i en ny printer på et tidspunkt. GP ønsker af afspadsere sit
overarbejde.

FL beder om en stillingtagen til B-medlemmers salg af kat-
te. Sagen har sit udspring i, at et B-medlem fra Perseren har
solgt en killing på 700 g, hvorefter der er kommet en klage
ind' Referent Dorte Kaae

l{yt fra
Felis Danica
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Referat af Felis Danica's
Plenarforsamling
den 23. feb.1992 på Hotel Nyborg Strand
. . ::randen for Felis Danica, Aase Nissen, bød velkommen til

::rrerne, Specialklubbeme og de fremmødte tilhørere.

.id, 1.:
:. r dirigent valgtes Richard Petersen, der konstaterede, at
: :iarforsamlingen var lovligt indvarslet. Referent er Dorte
:..:e Der udover optages planarforsamlingen på bånd.

\ledlemstalpr. klub:
Racekatten: 1931 (8 planarer)
j\-RAK: 1772 (7 planarer)
D.\RAK: 944 (4 planarer)
?:neren: 378 (2 planarer).
?lenarerne er fordelt således: Racekatten 8, Jyrak 7, Darak

- ?;rseren 2.
Lacekattens plenarer: Steen Nielsen, Winnie Lykkesteen,

. . . Hansen, Lis Vindex, Christen Just-Olesen, Lone Lund, Li-
, = Rægaard, Kirsten Christiansen.

IYRAK's planarer: Finn Laursen, Dorte Kaae, Elena Neu-
-.m, Paul Christensen, Karen Mette Have Kristensen, Claus

- :r.reborg, Ole Klivager.
DARAK's plenarer: Aase Nissen, Flemming Nielsen, Han-

-- Kaarsberg, Lone Ebbesen.
Perseren's plenarer: Inge Nord, Kjeld Mathiasen.

. .-. sende Specialklubber var repræsenterede:
Dansk Silver Katteklub: Ruth Bryrurum
DÅC Margit Hærslev
Solourpointen Winnie Andersen
\orsk Skovkattering Henning Vigold
Europe-Klubben Susanne Jensen
Bicolouren Elsebeth Mikkelsen
Specialklubben for Siam-
.,-pdrættere Margit Thomsen
SWO Mogens Østerby
SASO Lars Seifert-Thorsen
Sokoke-Klubben Gloria Møldrup
BB-Klubben Birgit Nehammer
, iMC klubben Evald Gregersen
Den Hellige Birma Nanna Brandt' ichoc Erik Andersen
ioreign White Klubben Jørgen Lund
Specialklubben for
Sokokeopdræt Henrik Bjømsteen.

td.2. Yalg af stemmeoptællere
.-.::ekatten Jan Hansen
': RAK Paul Christensen

- \RAK Flemming Nielsen
,-::seren Kjeld Mathiasen

.rd. 3. Formandens beretning
' : rar haft den store sorg at miste en god ven indenfor dansk
. .::esport, næstformand i Racekatten og Felis Danica's kas-
,.:er - Vibeke Holm-Andersen. Vi vil altid mindes Vibeke,
: .:r-l rned sit ukuelige humør og optimisme passede sit arbej-
-: lige til det sidste. Må jeg bede forsamlingen rejse sig og
-.rdes Vibeke - æret være hendes minde.

Som altid har der været aktivitet i Felis Danica, hvor vi nu. rrden vores hovedklubber tæller 2l specialklubber. Orient-
,. -bben, BSH og Vangoraklubben er kommet tilsiden sidst.
" rar afholdt det årlige fællesmøde med specialklubbeme. På
- ,nge måder løser det op på problemerne, og de løse ender

:llem FU og klubberne bliver taget op.
Vi har i årets løb afholdt 7 møder samt fællesmødet med

:<cialklubberne - afholdt Felis Danica's udstilling og været

værter for et dommerseminar, som blev afholdt i København.
Dette dommerseminar havde deltagelse fra Norge, Sverige,
Finland og selvfølgelig fra Danmark med 30 personer og med
et varieret program indeholdende Maine Coon, Norsk Skov-
kat, ticking contra tipping, Ragdoll, Burmilla, Russian Blue,
Sokoke, Siam/OKH, Bicolour/harlekiry'van, Somali og Char-
treux contra British Shorthair, et stort og varieret problem,
som vi har fået en fin tilbagemelding på fra de Nordiske lan-
de.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange op-
drættere, som stillede deres katte til rådighed ved dette semi-
nar. Ligeledes blev der fra Sokoke-klubben meddelt, at antal-
let af katte var nået, så en fremvisning til godkendelse af den
ny race kunne ske på JYRAK's udstilling i september. Vi ser
med glæde hen til, at Danmark kan præsentere og forhåbent-
lig få godkendt Sokoken. Vi ønsker herfra held og lykke.

Vi er på EDB-siden nået rigtigt langt - hele det ny EMS-sy-
stem er på plads, også selv om der i sidste øjeblik kom nye
ændringer. Vi har købt computer både til seketæren og kas-
sereren, så vi skulle være godt rustet selv om Grethe slider
enormt på sit materiel.

Det er glædeligt at kunne konstatere, at der blev trukket fle-
re stamtavler i året 1991 - 5143. 543 flere er et flot resultat.
Fordelingen er således: RK2367,JK 1399, DK 1013, PE3&.
Også rekvireringen af stamnavne er gået frem fra 199 til246,
det er imponerende, at der stadig kan findes nye navne. Tran-
fers er steget fra 149 til 177. Dette tal giver en god indikation
af standarden på de danske katte.

Perserkattene er stadig på landsplan den største gruppe med
2948, semilanghårsgruppen tæller 1066, korthårsgruppen en
lille tilbagegang til 679 og Siam/OKH 398, ligeledes en lille
tilbagegang. Vores stambogsfører har haft travlt, og vi siger
hende tak for et godt og ansvarsfuldt arbejde.

Udstillingen i Fredericia kom ud med et lille underskud, da
publikum totalt svigtede, selv om der ikke var sparet på an-
nonceringen. Udstillingen var rimelig let at komme igennem,
da alle klubbeme var repræsenteret med deres udstillingste-
am. Så ud fra det, er vi godt rustet til verdensudstillingen i
1993. Den vil blive afholdt i Valbyhalleme. Der er nedsat et
udvalg - 2 frahver klub - som vi håber kommer med nye og
interessante ideer, formand for udvalget er Steen Nielsen.

FIFe's generalforsamling, der som bekendt blev afholdt i
Portugal fik en interim bestyrelse, da FIFe's formand blev
gået. Vi har ikke hørt meget fra denne bestyrelse, men håber
da, at de får styr på tingene. Vores forslag kom slet ikke igen-
nem, ingen var for den Birma-standard, som vi i dyre domme
havde fået oversat til de tre FIFe sprog, selvom vi hjemme fra
havde fået melding om, at flere lande var interesserede, så blev
der ingen stemmer. Heller ikke Skovkatte-forslaget var der in-
teresse for. I stedet blev Norges forslag vedtaget med stort fler-
tal, men referat er udsendt og har været refereret i de forskel-
lige katteblade.

Der har været nogen blæst om Perseren's ansøgte nødud-
stillinger, hvoraf den ene blev afslået af FIFe's bestyrelse. Dog
blev juleudstillingen afholdt, selv om denne i første omgang
var blevet afslået, men på stærk opfordring fra FD's side blev
der givet dispensation. Rygter er lette til at opstå, men sand-
heden var, at efter afholdt FU-møde, hvor ansøgningen om
udstillingeme blev forelagt efter FD's regler, var der enighed
om at prøve at få dispensationen igennem i FIFe, som er den
eneste instans, som kan give en sådan tilladelse. Vi har bre-
vene fra FIFe med, så enhver, der er i tvivl kan læse dem igen-
nem. Jeg håber, at alle er enige om, at vores love skal over-
holdes, også selvom vi har den største medfølelse for Perse-

rens situation.
Jeg har fået tilsendt et nyhedsbrev fra Perserens nylig af-

holdte udstilling i Haderslev, hvor Perseren's formand lige-
frem unds§lder, at de ikke havde mulighed for at lave Best
in Show og samarbejde med en dissidentklub, som samme
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\\'ee kend afholdt en udstilling i Padborg. Jeg må her henvise
til at FIFe har pålagt os ikke at udstille hos dissidenteme, så
dette hai de ikke været muligt, hvis Perseren skulle have fulgt
FIFe's love. Jeg vil opfordre Perseren's bestyrelse til at arbej-
de for FIFe og ikke give vores medlemmer et falsk indtryk af
fonetningsgangen.

Til slut vil jeg takke Steen Nielsen for at have lavet FD's
regnskab færdigt, også tak til Avlsrådet, som har formået at
redde trådene ud i de mange forskellige sager, som har været
forelagt dem i årets løb. Jeg håber i dag, at vi må få en saglig
og konstruktiv plenarforsamling.

Til formandens beretning henviste Inge Nord til, at man i
Holland havde givet dispensation for et samarbejde mellem
en FlFe-klub og en dissidentklub.

Formandens beretning blev godkendt med 2l stemmer.

ad,.4. Regnskab
Steen Nielsen fremlagde det reviderede regnskab. Revisorer-
ne takkes for deres arbejde, selv om regnskabet var sent ude.
Regnskabet blev godkendt med 2l stemmer.

ad. 5. Optagelse af nye klubber
(Ansøgning fra SWO)
Ansøgning fra SWO om optagelse som hovedklub under Fe-
lis Danica. Perseren forklarer, at de stemmer for SWO, ud fra
det synspunkt, at en del af SWO's medlemmer eller vil gå over
i en dissidentklub. Racekatten stemmer ja, idet SWO opfyl-
der Felis Danica's love. DARAK beder om en uddybning af
det at være dissident.

Mogens Østerby forklarer, at hvis SWO ikke bliver opta-
get, vil det være op til SWO's medlemmer, hvad de vil. SWO
hår undersøgt mulighedeme og har bedt om papireme fra
CFA. MØ forklarer endvidere, at SWO vil ikke som helhed
blive dissident, men MØ vil personligt arbejde for dissident-
bevægelsen. AN beklager meget MØ's holdning, specielt da
det foregår på en FIFe tilsluttet planarforsamling. MØ tror i
øvigt, at der vil komme endnu flere udstillinger og på sam-
me tid og sted, hvor der er udstilling i forvejen.

JYRAK anføret, at man ikke har skiftet holdning siden sid-
ste år. For 10, Imod 11. Ikke optaget!

ad.6. Vedtægtsændringer
(forslag fra FU/Racekatten/Perseren[YRAK)
FU: Love vedr. specialklubber 21 for: Vedøget.
Racekatten:

A) Nyt forslag, for 10 Ikke vedtaget
A) Oprindeligt forslag Trukket
B) For 10 Ikke vedtaget
C) For 15, imod l0 Vedtaget
D) For 10, imod 1l Ikke vedtaget
E) For 10, imod 1l Ikke vedtaget
F) Ændringsforslag fra JYRAK:

For 7, imod 14 Ikke vedtaget
F) For 10, imod 1l Ikke vedtaget
G) For 10, imod 1l Ikke vedtaget
H) For 14, undlader 7 Vedtaget
I) For 10, imod l1 lkke vedtaget
J) For 10, imod 11 Ikke vedtaget
K) Ændringsforslag fra RK:

For 15, imod 6 Vedtaget
L) For2l Vedtaget
M) For 10, imod 7,4 undlader Ikke vedtaget
N) Ændringsforslag fra RK:

For2l Vedtaget
Perseren

For 10, imod 11 Ikke vedtaget
JYRAK

Trukket
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ad.7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet foreslås uændret - kr. 10. Godkendt!

ad.8. Budget
Det fremlagte budget godkendt.

ad.9.Indkomne forslag
FU: Forslag vedr. verdensudstillingen. For 21. Vedtaget.
Racekatten:

1) Ændringsforslag fra JYRAK kan ikkebehandles, idetdet
er en væsentlig ændring.

1) Oprindeligt forslag: Trukket.
2) Trukket. Ændringsforslag fra AR: Forslag 3 fra JYRAK

+ forslag I og 2 fra RK overgår til udvalgsarbejde imellem
SPK, AR og hovedklubberne. For 8, imod 7, 6 undlader. Ved-
taget!

4) For 15, imod 6. Vedtaget!
5-8) Trukket.
9 + Jyraks forslag) For 15, imod 6. Vedtaget!
10) For 8, imod 13. Ikke vedtaget.
I I ) Ændringsforslag til Regler vedr. stambogsføring § I stk.

e: **). For 19,2ftaværende. Vedtaget.
l2-19) Truktet.
JYRAK: Forslag vedr. RIEX/LO stamtåvler: Trukket.
DARAK: Forslag vedr. salgsalderen for killinger på 10

uger: For 4, imod 17. Ikke vedtaget.
DAC: Forslag vedr. avlskåring/annonceringsret: For 1,

imod 20. Ikke vedtaget.

ad. 10. Valg af forretningsudvalg:
Næstformand Steen Nielsen valgt med akklamation.

Kasserer Winnie Lykkesten valgt med akklamation.
Seketær Dorte Kaae valgt med akklamation.
FU-medlemmer Flemming Nielsen og §eld Mathiasen

valgt med akklamation.

ad. 11. Valg af repræsentanter til FIFe's GF
Delegat for Felis Danica:
Aase Nissen 11 stemmer valgt
Steen Nielsen 10 stemmer.

Rådgiver for Felis Danica:
Steen Nielsen 11 stemmer valgt.
Dorte Kaae 10 stemmer.

ad. L2. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
Revisorer:
Erik Andersen og Henrik Koldborg valgt.
Revisorsuppleanter:
Pia Borg og Elena Neumann valgt.

ad. 13. Valg af 4 avlsrådsmedlemmer for 3 år
Avlsrådet består af 4 medlemmer. Ikke på valg.

ad. 14. Eventuelt
Der forespørges, om man kan stå i mere end en katteklub. Det
kan man ikke ifølge Felis Danica's regler. I en husstand kan
man godt være medlem af hver sin klub.

Dirigenten takker for god og saglig planerforsamling. For-
manden takker dirigenten.

**S - Et hvert medlem af en Felis Danica tilsluttet klub er
strengtforpligtet til at lade stamtavle eller registerkort med-

følge enhver killing, ungdyr eller voksen kat der afvedkom-
mende aJhændes uanset at det drejer sig om salg eller gave.

Dog er det tilladt at tilbageholde stamtavlen ved salg af kil-
linger på atbetaling eller udstationering af katte. Bestemmel-
serne i dette stk. e er dog ikke gældende for huskatte o.s.u.

Referent Dorte Kaae, formand Aase Nissen,
dirigent Richard Pedersen



FIFe's GF 1992

I år var FIFe's generalforsamling henlagt
til Ungarns hovedstad Budapest. General-
forsamlingen blev afholdt i dagene 20-24.
maj med møde i show-kommissionen den
20. maj, møde i dommer- og LO-kom-
missionen den 21. maj, herefter 2 hele
dage med generalforsamling den 22-23.
maj for til sidst at slutte med et dommer-
seminar søndag den 24. maj.

Der var i alt 24 lande repræsenteret med
stemmeret. Danmarks delegat var Aase
Nissen og med Steæn Nielsen som råd-
giver.

i præsidentens beretning forklarede Alva
Uddin, at der havde været stor kontakt
med medlemmerne, men også med andre
organisationer. Desuden håbede hun på, at
man i de kommende år ville opnå meget,
bl.a. med standarderne, og at det ville
være muligt at finde sponsorer.

1992 er valgfu, dels til de forskellige
kommisioner, dels til FIFe's bestyrelse.
Præsidentvalget blev lidt af en gyser, idet
der var 2 kandidater, nemlig Marc Pohl fra
Luxembourg og Alva Uddin fra Sverige. I
første afstemning fik de hver 12 stemmer,
hvorefter der blev foretaget ny afstemning.
I2. afstemning fik Alva Uddin 13 stemmer
og blev således valgt som FIFe's præsident
for de næste 3 år.

FIFe bestyrelse kom herefter til at se såle-
des ud:

Præsident Alva Uddin (S)

vicepræsident Marc Pohl (L)
generalsekretær R. v. Haeringen (NL)
kasserer H.G. Scholer (B)
vicesekretær Hans Lindberg (S)

vicekasserer J. Donahue (E)

Dommer- & LOkornmission

R. Conti Fornara (I), A. Nissen (DK),
S. Håmåilåiinen (SF), J. Kytlerova (CS),
S. Paquin (F), A. Wittich (CH), H. G.
Scholer (B), A. Uddin (S), O.Grytvik(I{)

Showkommissionen

W. Sattler (D), A. Engh (I.l), L. Grebst
(DK), S. Arelli (F), M. Pohl (L)

Diciplinærkommission

H. Lindberg (S),,B. Mahelka (CS),
E. Minde (I.I), J. Donahue (E)
R. v. Haeringen (M-).

Fra de forskellige lande var indsendt en del
forslag, og her skal nævnes, hvad der blev
vedtaget:

Tilføj el se til Perser/Exotic stan dard en ved r.
hovedet: dejligt åbent udtryk. Intet certifi-
kat bortset fra kastrater ved: En hver tyde-
lig svaghed ved bagpartiet. Enhver tydelig
deformitet af ryggen. Kraniedeformiteter,
der giver et asymetrisk ansigt ogleller
hovede. Tunge og/eller tænder, der ved-
varende stikker ud af munden.

Dommerne får nu lov til at tale sammen
under Best in Show.

Dommereksamen kan tages på endagsud-
stillinger, hvis min. 300 katte er tilmeldt.

Hvert enkelt nationalt avlsråd kan selv
bestemme, hvorledes afkom efter langhår
og korthår skal registreres.

Hvis en kat diskvalificieres pga. parasitteq,.
skal dommerrapporten underskrives af en

dyrlæge.

Gravide katte må ikke udstilles.
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U D STI L tI N G S R ES U TTATER

UDLAND:

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

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

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

Sted/dato: Mechelen -3.maj1992

Resultat: CAGPIB, GR.INT. PR.

Ejer: Christina S. Petersen

Sted/dato: Mechelen -3.maj1992

Kattens navn I'm in love with You of Pacilak

Resultat: EX 1, NOM.

Ejer: Christina S. Petersen

Sted/dato: Neumtinster - 15. marts 1992

Kattens navn: Int. Pr. Mis Dittmers Oline

Resultat: CAGPIB

Ejer: Christina S. Petersen

Sted/dato: Neumtinster - 15. marts 1992

Kattens navn: I'm in love with You of Pacilak

Resultat: EX 1, BIO TOTAL, NOM.

Ejer: Christina S. Petersen

Sted/dato: Bad Deutch Altburg v/ Wien, Østrig

Kattens navn Chanel Doucet of Vandsyssel

Resultat: EX I, CAC

Ejer: Norma Hassing

Sted/dato: Beumiinster - 15. marts 1992

Kattens navn: Cactusway's Chokolate Summer

Resultat CAC

Ejer: læne B. Berg

Sted/dato: Milano - 12.-13. oktober 1991

Kattens navn San-T-Ree Solitaire (SIA n)

Resultat: EX I, NOM, BIS KiIIiNg

Ejer: Unni Langbach

Sted/dato: Milano - 12.-13. oktober 1991

Kattens navn: Gr. Int. Ch. Hovsa afLangbakken (SIA n)

Resultat CAPE, NOM, BIS, BOB 3

Ejer: Unni Langbach

Sted/dato Milano - 12.-13. oktober l99l
Kattens navn: Eu. Ch. Izmir af Langbakken (ORI c)

Resultat: Æ.P., NOM, BIS, BOB 4

Ejer Unni Langbach

U DSTILTINGSRESUTTATEB UDLAND:

Sted/dato

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:
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Kattens navn: Gr. Int. Pr. Mis Dittmers Oline



Bolette af Nasada

CACIB

Lene B. Berg

Sted/dato: I Neumfinster - 15. marts 1992

Kattens navn

"?.rsu Itat

CI

Sted/dato:

Kattens navn

Resultat:

Ejer:

Sred/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat

Ejer:

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

Sted/dato:

Kattens navn:

Ejer:

Sted/dato

Kattens navn

Resultat:

Ejer

Sted/dato

Kattens navn

Resultat:

Ejer:

t
(
I

Dyrlægebreukassen

U

F

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

Vedlægges frankeret/adresseret svarkuvert - besvares dit
spørgsmål direkte.

Spørgsmåfsvar og evt. artikler bringes i den udstrækning
pladsen tillader i Hvæssebrættets Dyrlægebrevkasse.

I

2

Sted/dato: Luxembourg - 22. mans 1992

Kattens navn: Int. Ch. Bellamis'Vanessa, Sia d

Resultat CAGCIB, BIO, NOM.

Ejer: Chr. og Andre Cilleborg

Neumiinster - 15. marts 1992

Calle de Monique

CAGCIB, GR.INT. CH.

Irene Schmøkel

Sted/dato Bad Deutsch Altenburg, Østrig - 18. april

Kattens navn Int. Ch. Bellamis'Vanessa, Sia d

Resultat: Cagcib, Nom., Best opp. sex., Gr, Int. Ch

Ejer: Chr. og Andre Cilleborg

Neumtinster - 15. marts 1992

Angelina Larenco

CAGCIB

Irene Schmøkel

Sted/dato; Bratislava, CS - 19. april1992

Kattens navn Gr. Int. Ch. Ballamis'Vanessa, Sia d

Resultat: CACE, NOM, Best opp. sex.

Ejer: Chr. og Andre Cilleborg

Bad Deutsch Altenburg - 18. april 1992

Gr.Int. Ch. DK Kristianshøj's Blackie

CAGCIB, BIO

Ingrid Møldrup og Knud Kronvang

Sted/dato: Bad Deutsch Altenburg - 20. apt',l 1992

Kattens navn: Gr. Int. Ch. Bellamis' Vanessa, Sia d

Resultat CACE, NOM, Best opp. sex

Ejer: I Cnr. og Andre Cilleborg

Bratislava - L9. april L992

Gr. Int. Ch. DK Kristianshøj's Blackie

CAGCIB, BIO

Ingrid Møldrup og Knud Kronvang

Neumiinster - 15. marts 1992

Bellamis'Yin, ori f
CAC, NOM

Chr. og Andr6 Cilleborg

Luxembourg - 22. marts 1992

Bellamis'Yin, ori f
CAC, CHAMPION

Chr. og Andre Cilleborg

Neumtinster - 15. marts 1992

Int. Ch. Bellamis' Vanessa, Sia d

CAGCIB

Chr. og Andrd Cilleborg

29
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Championgalleriet

Ghamnionoalleriet
Ønsker dutdin 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 tit Hvæssebrættet

Redaktionen
Rådhusgade 52
8700 Odder

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

Ch. Champion Bellamis' Yin
Født: 13.-03.-1991
Farve: Ori f
Opd.: Dorte Kaae
Ejer: Chr. & Andr6 Cilleborg

STDD - DATO RESULTAT

Brøndby, 2. febr.'92.............
Neumiirster, 15. marts'92....
Luxemburg, 22. marts 92...,.

cAc
CAC, NOM.
CAC, Champion

Gr. Int. Ch. Bellamis' Yanessa
Født: 18.-ll.-1990
Farve: Sia d
Opd.: Dorte Kaae
Ejer: Chr. & Andrd Cilleborg

STED - DATO RESULTAT

Bruxelles, 12. jalt'92...........
Brøndby, 2. febr.'92.............

Neumtinster, 15. mans 92....
Luxembourg, 22. marts'92...
Ebeltoft, 29. mars'92 ..........
Bad D. Altenb., 18. april'92.

CAGCIB, NOM.
CAOCIB, BIO, NOM,
BOX
CAGCIB
CAGCIB. BIO. NOM.
CAGCIB
CACCIB. NOM. BOX
Gr. Int. Champion

Gr.Int. Ch. DK Kristianshøj's
Blackie
Født: 13.-ll.-1989
Farve: Orientaler Ebony ORI n
Opd.: IngridMøldrup&KnudKronvang
Ejer: Møldrup & Knud Kronvang

STED. DATO RESULTAT

fuhus, t9. okt.'91 ................
Kolding, 30. nov.'91 ............
Almere, 15. dec.'91..............
Neumiimter, 15. marts 92....
Deutsch Altenburg, 18, april
Bmtiståva, 19. april'92.........

CAGCIB
CAGCIB, BIO, NOM.
CAGCIB, NOM.
CAGCIB
CAGCIB, BIO
CAGCIB, BIO,
Gr Int. Champion

Kupon til Championgalleriet
Kattens titel:

Kattens navn:

Født, den:

Racg farve og opdr. nr.:

Oodrætter:

Ejer:

STED - DATO OPNAET RESUUTAT

Int. Ch. The Only One af Pacilak
Født:
Farve:
Opd.: U. Hansen
Ejer: Ingrid Tiainen

STED. DATO RESULTAT

Frcdcricia, I I.-12. maj '91....
Hadcmlev, 15.-16. fcb,'92....
\eumiimter, 15. marls'92....

CACIB
CACIB
CACIB, INT. CH.
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: Ch. Charmos af Taperije
r8.-07.- 1988

- ' BlåperA3

- Elsa Knakkergård

STED. DATO RESULTAT

Int. Ch. Bolette af Nasada
Født: 19.-08.-1991
Farve: Colourpoint blåmasket, PER a 33
Opd.: Lene B. Berg
Ejer: Lene B. Berg

STED - DATO R.ESULTAT

Ch. Cactusway's Chokolate
Summer
Født: 28.-05.-1988
Farve: Chokoladetortie, PER h 33
Opd.: Toni Renzacci, USA
Ejer: Lene B. Berg

STED - DATO RESULTAT

: april'92..................
. li april'92................

=r a. 19. april '92.........

CACIB
CACIB
CACIB, INT. CH.

Ansterdam, 3. nov. '91.........
Kolding, l. dæ.'91 ..............
Neumiimter, 15. marts'92....

CACIB, BIO
CACIB
CACIB, INT. CH.

Kolding, l. dec.'91 ..............
Neumii{§ter, 15. narts'92....
Ebeltoft , 29. marrs'92 ..........

CAC, NOM.
CAC
CAC, CHAMPION

" .\lexander von Lundbeck
ts.-7.-1990

- : Colourpoint, lilla, PER c33
Mette Lund

,' \Iette Lund

STED. DATO RESULTAT

: :, 11.-12. maj'91...
::g,20.-2l.juli'91.

' - l. dcc. '91 .............

CAC
CAC
CAC, CHAMPION

:- Pepeluali's White Aja
31.-07.-1990

- : Perser, hvid/orange øjne, Per W62
, Mona Rasmussen
,- Mona Rasmussen

STED - DATO RESULTAT
' : r:rg,2l. juli'91.......

i 9. okt. '9 I
-. l. 15. fcb.'92.........

CAP
CAP
CAB NOM, PREMIER

Gr. Int. Premier Mis Dittmers
Oline
Født: 29.-03.-1989
Farve: Colourpoint, PER n 33
Opd.: Nanna Bødker
Ejer: Cluistina S. Petersen

STED. DATO RESULTAT

Aalborg, 8. sept. 91..............
Glostrup, 10. nov. 91............
Kolding, l. dec.'91 ..............
Neumiirsteq 15. marls 9l....
Ebeltoft, 29. marts'92 ..........
Mechelen, 3. maj'92 ............

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB, GR. INT. CH.

Int. Ch. Cactusway's
Fit for Fight
Født: 1.-06.-1990
Farve: Per B
Opd.: Toni Renzaci, USA
Ejer: Norma Hassing

STED. DATO RESULTAT

Ebeltoff, 29. marts'92 ..........
Bad Deutsch Altenburg,

CACIB

18. april '92 CACIB
CACIB, INT. CH,Bmtislava, 19. april'92.........

Gr.Int. Ch. Calle de Monique
Født: 18.-07.-1987
Farve: Perser, hvid/orange øjne, Per W 62
Opd.: Monica Busk
Ejer: Irene Schmøkel

STED. DATO

Randers, 3 li3-ll4 '90 ...........
Esbjery, 24125. nov.'90........
Bagsværd, 3. feb. '91 ............
Kolding, 16. marts'91 ..........
Amsterdam, 3. nov.'91.........
Neumiimter 15. marls'92.....

CACCIB
CAGCIB
CACCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, CR. INT. CH.

Ch. La Maro's Binge Lie
Født: i4.-03.- 1989
Farve: Perser W 62
Opd.: Birthe S. Hansen
Ejer: Birthe S. Hansen

STED. DATO RESULTAT

Randen, 3l/3-li l'90...........
Odense, 2 l. april'90.............
Kerteminde, l.-2. sept. '90 ...

CAC, BIO
CAC
CAC, BIO, NOM, CH.

31

L--/

fllÅ.

RESULTAT



NUTRA
NUGGETS
PROFES.
SIONEL

DIET

§9 Dicrfcrrm-

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

lngredienser:

Kyllingebiprodukter, majsmel,
hvedemel, animalsk fedt,
majsglutenmel,
kødmel,fiskemel, tørrede kogte
kyllinger, lørrede hele æ9,
tørret kødsuppe, tørret ost
ølgær, vallepulver, sKummet-
mælk.

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

Forhandler: Dyrehandlere
m.v.

Flegmade 1'l B ' DK-7100 Vejle
Telefon 75 82 B0 44

Champion Mega Dilly Darling
Født: 14.-09.-1990
Farve: Sølvtortiet tabby, MCO 2l-25
Opd.: Hanne Engermann
Ejer: Leo & Nana Stoltze Jessen

STED. DATO RESULTAT

\lssenbjerg, 20.-2 L juli '9 I . .

Kolding, 30/l l-l/12'91......-.
Svendborg, 22l12 9 1............

CAC
CAC
CAC, CHAMPION

Champion Mega Aslan
Født: 30.-10.-1989
Farve: Brunti gret, MCO 21 -25
Opd.: Hanne Engermann
Ejer: Leo & Nana Stoltze Jensen

STED - DATO RESUI,TAT

Skive, 6.-7. april'91 .............
Fredericia, I l.-12. maj '91....
Silkeborg, 25. aug. '91..........

CAC, NOM, BOX
CAC, BIO, NOM, BOX
CAC, CHAMPION
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Premier Bersenna's Elvira
Født: 27.-ll.-1989
Farve: Sortsølvshad., hvid, MCO 212503
Opd.: A. N. Iversen
Ejer: Leo & Nana Stoltze Jessen

STED. DATO RESUUTAT

Esbjerg, 25. nov. '91 .............
Kolding, I
Haderslev,

dec.'9 I ..............
15. feb. '92..........

CAC
CAC, BIO
CAC, BlO, Champion

Int. Ch. Aninos Rozetta
Født: 25.-03.-1989
Farve: Perser, hvid/blåcreme, per g 0l
Opd.: Ingrid Tiainen
Ejer: Marianne Borup

STED. DATO RESULTAT

Randers 3 l/3-l/4'90............
Odenre, 21. april'90.............
kbjerg, 24 125 nov.'90.........
Neumiinster 24. feb. '91 .......
Skive 6i7 april '9 l.
Haderslev, 15 I 16 feb.'92......

CAC, NOM.
CAC
CAC, CHAMPION
CACIB
CACIB
CACIB, INT. CH.

11 L'
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JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdreetsnummer:

KIub

Trf

U PARR I N G S.AN IVI E LD E LS E

Navn:

Race:

Navn:

Race:

Farve:

den I 19 er parret med HANKAT

Farve:

lankatteejerens navn

il ankatteejerens adresse:

den I 19

H an katteeje rens u nderskrif t

STA IVI TAN/ LE R E KV I S I T I O N
Jdfyldes af hunkatteejeren og indsendes til hunkatteejerens klub's stambogssekretariat snarest efter kuldets fødsel
3g senest 1 år efter fødslen.

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

1

6

7

8

-l a nkatteejerens navn: Klub:

Hunkatteejerens adresse: Trf

den I 19

JJ

Hunkatteejerens underskrift

I, du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side.
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- althvad dinkatbehover

r vl

.t-.-

i; tI Ja tak, jeg vil gerne vide mere om, hvad
jeg skal gpre for, at min(e) kat(te) har det godt.

Sendes til: Trouw Danmark A/S
Høegh Culdbergsgade l9 8700 Horsens
Tlf. 75 61 76 00.

aI

Adre

34

e

a

a
'a;

';*- )

)

Din

. . l -l t-
lI'

I f

ri
IIT'IITIIIIIII

| !.t,
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Navn:



FIFe's officielle udstillingskalender

201

26127

271

Harstad N
Haugesund H
Kuopio SF

Mantova I
Ikke fastlagt A
Borås S

Nottingham GB
Lyon F
Trieste I
Tønsberg/Sandefjord N
Landshut D
Aalborg DK (Racekatten)
Ikke fastlagt B

OKTOBER:
031

03104

041

10/1 I

ru
t7 lr8

Liberec
Arlon
Caen

Stavanger
Nurmo
Ovada
Sundsvall
Ikke fastlagt
Curitiba
Steinfort
Solothurn
Ikke fastlagt
Aarhus
Frederiksød
Ikke fastlagt
Travlso
Eemnes
Milano
Trondheim
Mulhouse
Celje
Barcelona
Gåvle

DK (Perseren)

CS

B
F
N

SF

I
S

A
BR

L
CH

F

241

2412s

1\t

261

31/01

N
A
I

NL
I

N
F

YU
E
S

A
D
N
I
F
S

GB
NL
CS

A
CH

F
D
I
S

Wien-Oberlaa
Friedrichshafen
Drammen
Ferrara

Paris
Stockholm
Reading
Leeuwarden
Yyskov
Wien-Oberlaa
Lugano
Toulouse
Berlin
Siracusa
Lund

JULI:
041 Stockholm S

04/05 Stockåolm S

Ikke fastlagt F
llll2 Køln D

Kongeparken ÅtgarA N
l2l Skagen DK (Perseren)
18/19 Køln D

Karlstad S

Salsomaggiore I
25126 Oslo N
261 Luxemburg L

AUGUST:
01/02 G6teborg S

Husum D
08/09 Trondheim N

Ekilstuna S

091 København DK (DARAK)
15/16 Bergen N
16l Worthing GB
22123 Pederbom D

Ålesund N
København DK (Perseren)
Helsinki SF

Luleå S

Sao Paulo BR
29130 Sandnes/Søvanger N

Sk6vde S

Geneve CH
Recife BR

SEPTEMBER:
05/06 Vissenbjerg DK (JYRAK)

Dalame S

St. Raphael F
Porsgrunn N
Tampere SF

Aosta I
Szombathely H (2x1 dag)

12113 Haguenau F
Vårmland S

Kristiansund N

Biella I
Pilzen CS

L3l Velp NL
19/20 Hilversum NL

Dietikon CH
lkke fastlagt F

ou
07lo8

t4lts

rsl

r6l
)tt))

28129

NOVEMBER:
Ikke fastlagt NL
Glostrup DK (DARAK)
Nantes F
Bergen N
Stockholm S

Roma I
Helsinki SF

Zwickau D
Granada E

Lillehammer N
Lodz FL
Toulouse F

Ikke fastlagt S

Amsterdam NL
Pisa I
Budapest H
lkke fastlagt B
Ostrava CS

Berlin D
Rresc ia I
Turku SF

Berlin D

Basel CH
Marseille F
Viborg DK (JYRAK)
Oslo N

Bologna I
Schårding A
Ikke fastlagt NL2el

DECEMBER:
05/ Madrid E
05/06 Besancon F

Sandnes N
Fallingbostel D
Roma I
lkka fastlagt A

13 København DK (DARAK)

ooooooaoo
BEM,IERK:
Der kan ske ændringer i
ovennævnte udstillingska-
lender (især de tyske og
hollandske udstillin ger).

aoooooooo
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Kattens navn:

TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PA MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

den 119

Race

Født: Han Hun

mer:

KATALOG NR.

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Aben (over 10 måneder)
Kastrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)
'Novice (over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
V€teran (6-10 å0
Pensionist (over 10 år)

Kuldklasse (3-4 måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker informationsfolder
til nye udstillere

Opdrætsnr. Farve:

Opdr. nr.

Mor: Opdr. nr.

Opdrætter:

Eier: Teleton:

Klub:

Postnr, By

Antel lidl,
certif ikaler

CAC:

CAP:

CACIB:
CAPIB:

CAGCIB
CAGPIB

CACE:
QAPE:

Dato: Sted: Dommer:

Denne seddel gætder som kvtttering lor lllmeldetse til udstilllngen, når den er lorsynet med
klubbens slempel og er returneret tll udstilleren.

(Resten kan løres på bagsiden).

Ønskes i bur med: Opdr. nr.

Opdr. nr.:

Underlegnede erklærer hermod at have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidig på lro og love, al katlen ved lilsledoværelson på udslil-
lingan ikke ovarlræder de til enhvar tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrørende katte, dor 6r ell€r har været infic€rBt 8l eller udsat lor
smitsomme sygdomme.

den 19

UDFYTOES AF TITMELDEREN! UDFYIDES AT IIIMEUEREII!

(egenhændig underskrltl)

Det bekræftes herved, at

UOTYTOES AF IILMEIOEBEIII

(kattons navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udlyldøs med nevn og edresse

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

36

den I 19

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L
'10.

11.

12.
13.

14,
15.

16.

17.
18.

19.

Far

Adresse:
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Tyskland

. DEKZVe.V.
3:rlinerstrasse 13

l-W6334 Asslar.
i. 644U8479. fax 6441187413

: rstgiro: Frankfurt/Main
:52 t2-607

3 urmål i Tlskland: 70 x 70 x 70 cm. In-
;en dobbeltbure

KLUBINFO

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

Polen
Krzysztof Sobzak
Ul. E. Plater 4/8NI9
9l/748 Lo'dz', Polen

Federazione Sammarinese Feline
Fe.Sa.Fe Strade di Monte Olivo 40
RSM47O31 DOMAGNANO,
Tlf. 549-900046.

Adresserludl. klubber

luxemburg San Marino II
Spanien
Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, 10 C.
2801i Madrid - Tlf. 349 14 64 79 76.

Holland
MUNDIKAI TOC:
Gerda Tjeerdsma,
Kerkstraat 12,
NL9649 Gr. Muutendam,
gtro2358697
Pris pr. kat 50,- gylden.

FELIKAI
hchr. Tenttoonstellingen
Postbus 272
\L-2280 AG - Rijswifk.

Belgien

Frankrig

GSFR
Cesky Svaz Chovatelu
Hermanova 6, CS-17000 Praha 7

Tlf. 2-878397.

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

E Ungarn

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

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi dAcaja 20
I-10I38 TORINO TO
Tlf . lt-749562',7.

Italien II

Finland

Jugoslavien

hrtugal

Osterreichischer Verbandftir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - 6VEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-316423.
Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
fKO Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien, tlf. 0222-3570493.

Bemærk!
Reglerne om sundhedsattester ved ud-
stillinger i udlandet ændres til stadig-
hed. Undersøg derlor 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 k1ub, 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 ti1 de almindelige
regler i postloven om, ikke at sende

kontante beløb i almindelige breve, da

der ikke kan kræves erstatning, hvis
brevet bortkommer. O!:

5t

Østrig

Cat Club de Belgique
Mr. Rossi
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles, Belgique
Tlf. 009 3225 fl 25 77

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

Schweiz
Federation Feline Helvetique
Monsieur Alfred Wittich,
Btintacher 22,
CH 5 626 Hermetschwil-Staffel.

Zveza Felinoloskih Drusev Slovenije
Jozica Horvat, Za Yasjo 24,
62000 Maribor, Slovenija

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

P-2750 Cascais
Tlf. 01-2843903.

-
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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-
I i ng sstad ie r af r n dvo I d so rm.
Atled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

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

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

Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

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

væsentl ige indvoldsorm.

O let at give - opløses i vand og gives r

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og bivirkninger

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

C
æ
O

O
Oo
æHoechst
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IMPORT TIL DANMARK FRA ENGLAND:
Summerdown's English Rose, sia f var.
Far: Summerdown Sundancer Sai d.
Mor: Aprikat Summerspark bal a.

Opdrætter: Sue A Jackson.
Ejer: Micheyl, Peter & Martin Vinther.

IMPORT FRA USA:
Jorien's Highland Laddie
Blå han, født l4l2 L99l
Far; Ch. Kyaleen's Wallaby of Jorien.
Mor: Ac Sylyas Princess Misty Blue.
Opdrætter: Doreen and John Spencer, USA.
Ny ejer: Bettina Henningsen og Jens Møller

EXPORT TIL
SPANIEN:
Eur. Ch. Moonstreet
Tabby Boy Bal a 21
Far: Eur. Ch. Balimoor

Bandito bala2l.
Mor: Pescara blue Yin

sia a21 Var.
Opdrætter: Familien Vinther,
Micheyl, Peter & Martin.
Ny ejer: Maria Yvonne
Lombide Ezpelete,
Padul, Spanien.

EXPORT TIL
SPANIEN:
Champion Alcarrinque
Tintalle Bal e 21
Far: Alcarinque whizz

kid Sia a var.
Mor: Chikkana Missy

Backchat val n 21.
Opdrætter: Familien Vinther,
Micheyl, Peter & Martin.
Ny ejer: Maria Yvonne
Lombide Ezpelete,
Padul, Spanien.

EXPORT TIL SPANIEN:
Champion Micheyl's Bon'Petit Balinese Bal n 21
Far: Eur. Ch. Moonstreet's Tabby Boy Bal a 21.
Mor: Int. Ch. Sereya's Chanel'Bal n
Opdrætter: Familien Vinther - Micheyl, Peter & Martin.
Ny ejer: Maria Yvonne Lombide Ezpelete, Padul, Spanien.

EXPORT TIL TYSKLAND:
Donneborg's Felicity.
Sortsmoke perser.
Far: Jelle's He-man Glå).
Mor: Donneborg's Call-girl (shaded tortie smoke).
Opdrætter: K. og L. Donneborg.
Ny ejer: Vinnie Petersen.

EXPORT TIL TYSKLAND:
Donneborg's Izmir.
Blåsmoke perser.
Far: Donneborg's Cool Cat (sortsmoke)
Mor: Jelle's Lay-out (tortie).
Opdrætter: K. og L. Donneborg.
Ny ejer: Vinnie Petersen.

EXPORT TIL TYSKLAND:
Silver Zaren af Lagoun, 23 sv.
Sort sølv abyssinier.
Far: Lalama af Fredenslund, 23.
Mor: DK von Tripwitt Silver Adele, 23 sv
Opdrætter: Ida Salomonsson.
Ny ejer: Barbara Knecht-Huber.

-+0



STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

Vest:
Vivian Elling Nielsen
Jernbanegade 4,2. th.,6800 Varde
Tlf .75 2? 44 68.

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

Aalborg:
Anne Licht,
Syrenvej 15,
9440 Åbybro.
Tlf. 98 24 40 45

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

Djursland:
Frederik Byrgesen
Havnevej 129 B
8500 Grenå
Tlf. 86 32 67 64

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

Fyn:
Åse Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø
Tlf .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 lo 02.

Salling:
Karen Mette Flave Kristensen,
Roslevvej 12, Jebjerg,
787O Roslev.
Tlf.97 57 45 59.

Kolding:
Helle Høybye,
Lykkegårdsvej 16,
6000 Kolding.
Tlf. 75 53 66 19.
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STUDIEKREDS ÅNUUS:
Program 1992:
30.-9.: »Pelspleje fra A-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.-10.: »»Kattens Værn<<, u. Vera lange
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.: »Dyrlægeaften<<, v. fagdyrlæge Knud Steensborg
På kryds og Tværs i katteverdenen, suppleret med masser af
lysbilleder fra kattepraksis.

16.-12.: »Julehygge«,v. os alle sammen.
Vi ser videofilmen fra hobbyudstillingen. Bankospil er under
overvejelse. Studiekedsen 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
tilgang.

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. Studiekredslede6 Dorte Hagen,

Grønningen 8, 8410 Rønde, tU 86 36 71 28

STUDIEKREDS FREDERIKSHAVN:
Alle møder foregår i lfuset, Skolegade 8 kl. 19,30 hver
gang.

30. juli 1992: Familie og sommerudflugt!
Vi mødes på Kirkepladsen ved Frederikshavn Kirke som sæd-
vanlig kl. 14,00. Vi ptøvil af skaffe kørelejlighed til de bil-
løse. Derefter køres til dyrefoderfabrikken »>I.øven Peet Fo-

42

od« i Vrå, som vi er velkomne til at bese. Efter oplevelsen går
turen videre til Dyreinternatet »Dyrenes Beskyttelse« i Hel-
lum, hvor vi bliver budt velkommen af Mona Stage, som ven-
ligst viser os rundt og forklarer om forholdene for de dejlige
dyr, som desværre af en eller anden grund ender der.

Senere kører vi igennem et dejligt sommerlandskab med
kurs mod Grinsted, hvor Yvonne og Erik Larsen siger vel-
kommen og byder på aftensmad. Vi ser naturligvis alle deres
dejlige British Shorthairs katte og får en kattesludder.

Vi håber vejrguderne er med os igen i år, som de plejer!
Få en anderledes oplevelse og tag med på tur.
Af hensyn til værtsparret og for hele arrangementet er til-

meldelse absolut nødvendig, senest 9 dage før, nemligtors-
dag den 23. april. Tilmeldelse skal ske til Kis som sædvan-
lig, husk det nu!

Sopmmerferien står for døren, så vi siger tak for denne
gang.

Vel mødt til nye spændende aktiviteter til efteråret.
P.S. Ret til ændring i programmet forbeholdes, i tilfælde af

uforudsete begivenheder.
Medvenlig hilsen

Lene Kattenhøj Gammelgaard, tlf. 98 43 89 47,
Kis Kauenhøj Gammelgaard, ff. 98 42 05 l0

STUDIEKREDS HORSENS:
Så kom sommeren endelig over os, og vi holder sommerferie
i Studiekreds Horsens i juni - juli og august.

GOD FERIE!
På mødet den 26. maj er der lavet program for efteråret

1992, som vil blive udsendt til studiekedsens medlemmer.
Andre interesserede kan henvende sig til undertegnede, for at
få ønskede oplysninger.

Programmet kommer desværre først i Hvæssebrættet nr. 3.

Møderne afholdes i Aktivitetshuset (tæt på banegården),
Klaus Cortsensgade i Horsens, den sidste tirsdag i hver måned
kl. 19,00-22,00.

Tag kattevennerne med og lad os få nogle spændende afte-
ner.

Med venlig hilsen og på gen»n
Lene B. Bjerg, tlf. 75 61 56 13

STUDIEKREDS VEST
Den traditionelle grill-fest er i år flyttet ud på andre lokalite-
ter. Vi skal i år være hos:

Aase og Hans lbsen
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.

12. september 1992:
Psykologi og sociologi v/ Vivian.
Mødes afholdes hos Ole Nielsen, Glistrupvej 14,6800 Varde.

Bemærk, at studiekedslederen har fået ny adresse og tele-
fonnr., Jernbanegade 4m,2. th.,6800 Varde, tlf .75 22 48 68.

Vel mødt i Studiekredsen,
hvian Elling Nielsen



STUDIEKREDS.ilYT!
STUDIEKREDS DJURSLAND:
Torsdag den 6. august 1992 kl. 19,00:
Pelspleje ved konsulent Gretne Hansen. Man er meget vel-
kommen til at tage sin kat/katte med, så man kan få svar på,
hvordan netop din kat skal plejes og plukkes.

Mødested: S.I.D.'s lokaler, Østergade 25, 8500 Grenaa.

Torsdag den 3. september 1992 kl. 19,00:
Dyrlæge aften ved dyrlæge Jørgensen fra Ebeltoft, der vil
komme med et oplæg omking hudsygdomme hos katte.

Mødested: Toftevangskolen, Østeralle 19, 8400 Ebeltoft.

Torsdag den 10. september 1992 kl. 19,00:
Dyrlægeaften ved dyrlæge Jørgensen fra Ebeltoft, opfølgning
fra sidst, og denne aften skulle vi også gerne få tid til en snak
om overtypede katte. Er det dyrplageri?

Mødested: Toftevangskolen 19, 8400 Ebeltoft.

Torsdag den 1. oktober 1992 kl. 19,00:
Videofilm om killingefødsel, og om ernæring og pleje af kil-
linger ved Vivian fra Studiekreds Vest i Varde.

Mødested: S.I.D.'s lokaler, Østergade 25, 8500 Grenaa.

Torsdag den 5. november 1992 kl. 19,00:
Denne aften skal vi høre om Sokoke katten, der stammer fra
Afrika. Gloria Møldrup har lovet bl.a. ved hjælp af en lysbil-
ied serie, at komme og fortælle om denne spændende kat.

Mødested: S.I.D.'s lokaler, Østergade 25, 8500 Grenaa.

Torsdag den 3. december 1992 kl. 19,00:
Chr. Cilleborg kommer denne aften og taler om korthårs kat-
te. Bagefter er der JULEHYGGE.

Mødested: Toftevangskolen 19, 8400 Ebeltoft.

Øvrige aktiviteter:
4. juni: Udflugt.
l. august: Bustur til udstillingen i Husum i Tyskland.
15.l16. august: Hobbyudstilling i Grenaa.
5./6. september: Bustur til udstillingen i Vissenbjerg.
l4.ll5. november: Bustur til udstillingen i Lodz i Polen.

Medbring selv kaffe/the og en ti'er til l<nssen!
Yenlig hilsen, Frederih tU. 86 32 67 64

STUDIEKREDS AALBORG:
Vinterhalvårets mødedatoer bliver følgende tirsdage:

25. august
22. september
13. oktober
10. november

8. december
Alle dage på Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35 kl. 19,00.

Den første aften vil vi i fællesskab forsøge at lægge efte-
rårets program, så mød op og lad os høre, hvis du har et for-
slag til et godt emne.

Der vil kunne købes kage og te/kaffe.
Vel mødt i Studiekedsen!

Anne Licht, tlf, 98 24 40 45.

STUDIEKREDS KOLDING:
Juli: Sommerferie

Møderne afholdes på Klostergården og starter hver gang kl.
19.00. Kaffe/the + diverse: k. 10,-.

Vi ses på Klostergården til en kattesnak.
Medvenlig hiken

Helle Hørbye og »Pølsen«, Studiekreds Kolding

Annoncer:
Leif Heruiksen
Sulstedlandevej 21
9380 Vestbjerg

r993
København, Danmark

@ ll.'18. april t

Sted:
Valby Idrætscenter
Julius Andersensvej I
DK-2500 Valby

Udstillingssekretær:
Dorte Kaae
Esb.;ergparkcn 5

DK-9220 Aalborg Ø

Inforrnation:
Aase Nissen
Tryggevældevej 145

DK-2700 Brønshø.1

43

I
a

I t I
I
I I



KIUB{NFO
rl

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

Inge-Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l, Hestehavg
6400 Sønderborg.
Ttt. 7 4 42 94 56

Grethe Skaarup Hansen,
Fyrkil"devej l12, st.th.
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 t5 92 52

Lis Rhymer Friis,
Bøgebjerg7,
5471 Søndersø.
Tlf. 64 89 15 03

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

Vivian Elling Nielsen,
Jembanegade 4,2.
6800 Varde.
Tlf. 75 22 44 68

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

KATTEUDSTILLING
I LONDOI{

Reserv6r allerede nu dagene 10.-L4. december
1992 til Katteudstilling i London.
Pris: 1.950 kr.

Turen. består af:
DFDS Esbjerg-Harwich retur incl. aftensmad
og morgenmad i 2 personers kahyt. Bus mel-
lem Harwich og hotellet. 2 overnatninger på
hotel i London incl. morgenmad. 1 x aftensmad
på hotellet eller ))ude i byen«.
Katteudstilling lørdag i Olympia i London (ca.
1000 katte). Musicalbillet til »CAIS«.

Begrænset antal deltagere - bestil derfor nu!
Dorte Kaae, tlf. 98 15 93 18

n

JYRAK - 9O'ernes katteklub
Vi benytter her lejligheden til atter at henlede opmærksomheden på vor infor-
matrionsfolder, Jyrak - 90'emes katteklub.

Folderen indeholder en lang række prak-
tiske oplysninger om klubben, herunder
konsulenternes 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-
kredsledere, 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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-rmeformidlingen har igen og igen
:.\'ist, at det virkelig kan lade sig gørg
:, redde nØdstedte killinger, hvis moder
.: død, eller ikke har tilstrækkelig med
næ1k, så den selv kan opforstre sine kil-
iinger.

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

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

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

Ammeformid li
Stambous-
sekretaiiatng

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

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

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

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

LL

SBMILANGHÅR, KORHÅR
OG SIAM/OKH:
Christian Cilleborg
Skamseparken 47
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 60 38

LANGHÅR:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31

Voldby
8450 Hammel

§
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Jyrak's killingeliste

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:
STAMNAVN

Stamnavn:

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

Karcn Mette Have
Kristensen
Roslewej 12

Jebjerg
7870 Roslev
Tlt.97 s7 45 59.

For at lette arbejdet bedes
man overholde indleve-

Postff./By

Farve: 

-Køn:

Adresse:

Ttf.:

tilmelder:
Race:

Født:

Kan

Kan

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

Registrering af stamnavn sker ved frem-
sendelse af mindst 3 forslag til sum-
bogsselaetæren: Qffi s1i6n 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 enci :ns nær-
meste lamilie i 20 dr efter ens død.
Pris for ståmnaYn er k. 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

til at ko- eventuel sterilisation. I dette tilfælde
kan afkom kun kaldes ved 6t navn.
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ringsfristen, der er den 25.
iiian.a.n, og tilmelding Farve:

SKAL, i egen interesse, ske Farve:
skiftligt.

Prisen for annonceplads,
uanset antal af mm kun la. Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen
50,- pr. måned. Piere blanketten'

U

U

?

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

TITEtPÅFøRINGEB
Registrering hos Felis Danica's stam-
bogsfører, af egen kats opnået titel, fore-
går gennem stambogssekretæren ved ind-
sendelse af stamtavle, samt opnåede cart-
ifikater. Registreringen er gratis. Ønsker
man titlen påført stamtavlen, skal skift-
lig anmodning til stambogsseketæren
medsendes og sker mod betaling af k.
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-
l*9.

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

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

EJERSKIFTEIANNUTTERIN G

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

UDSTITLING, INDTAND

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

INDLAND:
Spiseseddel rekvireres hos den arran-
gerende klubs udstillingssekretær.
Tilmeldingsblanketter rekvireres og

tilbagesendes til egen klubs udstil-
Iingssekretær.

Se ændret arbejdsfordeling på »Opslags-
tavlen«!
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RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,

l.th., 2635 Ishøj. Tlf. 4273 36 31.
Kasserer:
Lise Rægaard Rasmussen, Kaj Munksvej
1 l, 7500 Holstebro, giro I O8 72 23.
(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi afgiroindbetaling på ud-
stillingsgebyret).

DARAK:
Winnie Andersen, Østergade 29, Gan-
løse, 3660 Stenløse. Tlf .4218 4629.
Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvei 23,
3650 Ølstykke, giro 9 00 39 75.

PERSEREN:
Mette Foldager, Stormgade 65A, 67O0
Esbjerg, tlt.75 13 25 73.
Kasserer: Lisbeth Andersen, Køgevej
289,2035 Ishøj, giro 1 57 60 89.

JYRAK:
Dorte Kaae, Esbjergparken 5, 9220
Ålborg Ø,r1f.9815 93 18.
Kasserer: Elena Neumann, Fyrparken
364,67 l0 Esbjerg Y giro 5 06 85 09.

Udstitlingsgebyr pr. I I l'1992 z

Racekatte
Huskatte

kr.200,-
k.2oo,-
kr.250,-
kr. 50,-

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

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

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

nået efter lll-1992, administreres efter
de nye regler.

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

BEM/f,RK: Gebyr indbetales til
arrangerende klubs kasserer før
udstilling!

PRISER

Stambogspriser pr. 1/10-1991:
Stamtavle 0-3 mdr.
Stamtavle 3-6 mdr.
Stamtavle 6-12 mdr.
Dispensationsstamtavle
til katte over I år
Kopistamtavle
Nyt omslag
Nyt indlæg
Stamnavn
Transferes .

Ekspeditionsgebyr

k 125,-
kr. 165,-
kr.250,-

k 500,-
kr. 300,-
kr. 50,-
kr. 50,-
kr.500,-
k 75,-
k. 25,-

Porto efter gældende takster!
Ved forudbetaling bortfalder ekspediti-
onsgebyret.
Der skal fortsat betales for portoen!

EKSPED!TI(INSGEBYR

Fra 1. juli 1992 er reglerne for ekspedi-
tionsgebyr således:

Ved forudbetaling på check eller giro
bortfalder ekspeditionsgebyret. Der beta-
les altså kun for stamtavle(r) o.s.v. plus
gældende porto. Husk at vedlægge kopi
af kvittering ved forudbetaling på giro.
Ved forudbetaling spares ekspeditionsge-
byr kr. 25,- + opkrævningsgebyr kr, 14,-
ialt k 39,-.

Skal stamtavle(r) o.s.v. fremsendes på
postopkrævning pålægges stadig kr. 25,-
i ekspeditionsgebyr.

KOl{TIl{GENT.
SATSER

På den sidste generalforsamling blev det
vedkget at forhøje kontingentet på visse
satser i 1992.
De nye satser er herefter:

gratis!
w. t25,-
kr.125,-
kr. 125,-
Vr. 125,-

Int. Ch.
Int. Pr.
Kokardeme kan købes på udstillingerne
mod fremvisning af alle de certifikater,
der berettiger til titlen. Katte, der opnår
deres titler in denlll-1992, får deres kok-
arder efter den gamle ordning. Titler op-

Hovedmedlem
Familiemedlem.
Hele husstanden

k 200,-
l§. 25,-
I<r.250,-
kr. 100,-
k 150,-

EN/FL

HVÆSSEBRÆTTET

OBSI OBS! OBS! Alt materiale
til Hvæssebrættet bedes ma'
skinskrevet eller tydeligt tek-
stet!
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Ny arbejdsfordeling:
n if" tilåeldinger til udlandet'

Racekatten, Darak og Perseren

rtuf for eftertiden sendes til:

;;. Berg, Ndr' Strandvej

28, 8700 Horsens'

Tilmeldinger til Jyrak udstillin-

ger skal fortsat sendes til:
borte Kaae, EsbjergParken
5,9220 Aalborg Ø'

- Katten te' go' klub!

t
- 90'ernes



AVTSTJENESTE

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

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

Alle bestillinger skal være skrift-
lige og betales forud.

PERSER
Ch. Ambæk's Design Black Silver
Sortsmoke (PER NS)
Far: Sebastian [-a Douce (PER A)
Mor: Bianca Bellaca de Claveles

(PER NS)

Karen Marie Ambæk
Poppelvej 19
7700 Thisted
Ttf. 97 92 46 50

COITOURPOINTS
Ch. Chano de La Val
Blå Masket l3b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

af Thmara
Mor: Fenja af Bardolino.
Inge Lise Laursen,
Rådhusgade 52,
8300 Odder.
Trf. E6 56 09 69.

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

Mor: Malov Newstead, 12a.

EIsa Knakkergård,
Sønder A116 13b,
8500 Grenaa.
Tlf. 86 32 47 29.

PERSER
Int Ch. Mastertrlankv. Goldregen
Harlekin Hvid/Sort
Far: Gr. Int. Ch. Tabas

Rainbow Warrior.
Mor: Thbas Calypso Queen.

Jette Valentin,
Iangbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Trf.74 461924.

COI]OURPOINTS
Gr.Int. Ch. Choco's INRI af CliPPer
Chokolademasket 13b ChP.
Far: Opus One Choco af CliPPer

(r3b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (1b).

Karen-Marie Juhl Petersen,
Sønderballev. 24, Genner Strand
6230 Rødelro
Ttt.74 69 85 51.

PERSER
Gr. Int. Ch. Calle de Monique
Hvid med orange øjne.
Far: Sebastian La Douce, 3

Mor: Bardolino's Xenia, 2a

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

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

af Timanfaye
Mor: Ch. Cassandra af Yzore.

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

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

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

sort/hvid

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

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

CRX b chokolade.
Mor: Yourdanh Kitzre, CRX a blå

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

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

sort/hvid
Mor: (N) Trollogans Afrodite

(Bruntig/Hvid)

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

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

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

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

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.
Tlf. 98 28 63 41.

Dyrlægebreukassen

a- (/ -Har du spørgsmål til dyrlægen, skriver du til Aase Klivager,
Rugfudsvej 898, Hindevad,547l Søndersø, som så vil sørge
for at spørgsmålene bliver besvaret af:

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

Vedlægges frankeret/adresseret svarkuvert - besvares dit
spørgsmål direkte.

Spørgsmåfsvar og evt. artikler bringes i den udstrækning
pladsen tillader i Hvæssebrættets Dyrlægebrevkasse.

-t
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OPDRÆTTER IJYRAK
PERSERE
Grafrtty
Perseropdræt af flere farver. Speciale: Lilla & Chokolade.
Bente & Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33, 9380 Vestbjerg.
Ttf. 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 Rødelao.
Ttf.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. 75 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.
Tlf. 86 96 50 96.

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

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.

af Taperije
Perser opdræt. Godkendt katteri. Flere farver. Frit opvokset i
hjemmet. Ring og forhør! Elsa Knakkergård, Sønderall6 l38,
8500 Grenaa.
Ttf. 86 32 47 29.

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

Af Dragsholm
Colourpoint og perser med gen for Colourpoint i næsten alle
flarver, efter amerikanske og canadiske linier. Killinger lejlig-
hedsvis til salgl NYHED: Nu også Exotic Shorthair Colour-
points. Egne avlshanner. Tina J. Nielsen, Stenlrøjvej 8, 4540
Fårevejle.
TIf. 53 45 52 23.
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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 42 94 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.
Ttf. 86 56 09 69.

Graffity
Lejlighedsvis colourpointkillinger til salg i forskellige ma-
skefarver, oftest lillamasket. Egne avlshanner. Bente og Leif
Henriksen, Sulstedlandevej 3 3, 9 3 80 Vestbjerg.
Ttf. 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.
Ttf. 75 2824 68.

Af Stensgård
Opdræt af brun-, blå-, skild.-, rød- og lejlighedsvis chokola-
de- og lillamasket colourpoint. Annelise Pedersen, Hedensted
Skov.
Tlf. 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.
Tlt.74 69 85 5l

Wiinberg
Opdræt af colourpoint samt hybrider på amerikanske linier.
Alle maskefarver. Kærlige veltypede killinger lejlighedsvis til
salg. Heidi W. Rodam, Sønderskovvej22,8543 Homslet.
Tlf. 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 tt 20.

Christlund's Hellige Birmaer
Opdræt i alle maskefarver. Karin Christlund, Vindruens Kvt.
6 8,2620 Albertslund.
Ttf.42 64 t2 82,

Liden Kirsten's Hellige Birmaer
Opdræt af Hellige Birmaer i farverne brun, blå og med lilla
bærere. Kirsten Madsen, Kroagervej 12, Faustrup,6070 Chri-
stiansfeld.
Ttt.74 56 26 93.



OPDRÆTTER IJYRAK

NORSK SKOVKAT
Vossevangen's
Norske skovkatte, sunde, robuste, kærlige efter egne avls-
hanner. Findes i flere farver. Ely Leegaard.
Ttf. 98 63 13 60.

Dansbjerg
Opdræt efter import fra Norge. Elsteriør og^temperament af
meget høj standard. I. Larsen og B. Sperling, Adalvej 32, 9300
Sæby.

Ttf. 98 46 62 07

CORNISH REX
Titirangi
Lille opdræt af Cornish Rex, sort, smoke, blå, chokolade, ro-
lige, harmoniske dyr. Elena Neumann, Fyrparken 364, 67lO
Esbjerg V.
Ttf. 75 t5 26 49

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

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

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, Ingnds
Alle 13,5250 Odense SV.
Ttf. 66 12 52 91.

Dreier's
Siameserkillinger lejlighedsvis til salg. Specielt i farverne blå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og Leo Dreier, Enghave-
vej 2, 9690 Fjerritslev.
Ttf. 98 2t t9 L4.

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, 84OO Ebeltoft.
Ttf. 86 34 60 38.

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

Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

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.

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel

q
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JYDSK RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

VISSENBJ RG
5..6. SEPTEMBER 1992
Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH.

BEMÆRK:
Katte må gerne være på udstillingen begge dage - dette skal bernærkes saerskilt på tilmeldingen.

Åbent for udstillere:
Wrdag,
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag
Dyrlægekontrol søndag

kt. 0
kr. 0
kl. 0
kr. 0

7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 09.00
7.00 - 09.00

Åbent for publikum:
Lørdag
Søndag

kr. 09.30 - 18.00
kr. 09.30 - 18.00

Bemærk venligst:
Alle katte skal være i deres bure senest
kl. 09,15.

11 t,
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VISSENBJERG 5 6. SEPT. 1gg2

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

Dorte Kaae
Esbiergparken 5
9220 Aalborg øst
Tlf. og fax 98 15 93 18

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
søndag, den 9. august 1992

H usk frankeret sv arkuvert!

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr.20O,- pr. kat.
Kr. 250,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 md.).
Kr. 50,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

Ove n ståe n d e u d sti I I i n g s g e by r s kal i n d beta I e s ti I JY-
RAK's postgirokonto 5 06 85 09 til

Elena Neumann,
Fyrparken 364, 6710 Esbjerg V

samtidig med tilmeldingen.

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:

Foreløbig dommerliste:

A. Uddin (S)
H. Scholer (B)
S. Paquin (F)
G. Holderer (NL)
H. v. Winsen (NL)
H. Kuipers (NL)

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

Med forbehold for ændringer!

Praktiske oplysni nger:
Stamtavle, kryptochidattest for hankatte over 10 måneder samt
gyldig vaccinationsattest skal fremvises ved indcheck. Vacci-
nation mod kattesyge skal være foretaget mindst 14 dage og
højst 1 år før udstillingsdagen. Katte fra rabiesramt område
skal være rabiesvaccineret i henhold til gældende regler.

Hunkatte, der ammer, eller hvis drægtighed overstiger 4 uger,
kan ikke udstilles. Killinger tødtetter 6. juni 1992 kan ikke ud-,
stilles.

Burmål: Enkeltbur 75 x 60 x 60 cm
DobbeltburI 50 x 60 x 60 cm

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

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

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

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

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

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

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

Uel mødt iUissenbjerg!
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Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af gyldigt medlemskort!
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Fra din killing slår øjnene op,

har den travlt med at udforske

verden. Så travlt, at den, i for-

hold til kropsvægten, skal

have et tre gange så stort ener-

gitiiskud som en voksen kat.

fer og samtidig være let at for-

døje for den sarte mave.

Allerede i en tidlig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Maden skal

have den rigtige smag og duft

energi og kræfter i at fremstille \\1.r-',
til Killinger - nøjagtig som dit lille ::t*'
gibundt kan li'det.

Og når din killing leger, r'il ; - -
resultatet af de gode madvaner - : :,:-::

af en sund, blank pels og strålende "-:"
Trods det, er en 10 uger gammel kil-

lings mave ikke meget større end et fin-

gerbøI. Derfor er det nødvendigt med en

specialkost til killinger. Maden skal

indehoide alle nødvendige næringsstof-

for at tilfredsstille den lille gourmet. Og

være let at tygge, da killingens tænder

endnu ikke er fuldt udviklede.

På Waltham Centret for dyreer-

næring har forskerne lagt en mængde Katte ville vælge Whisk"as

å størrelse med et
har brug for "Whis


