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- Hvordan går det med dit job påfiskemelsfabrikken?

Home, sweethome!!!
»Et hus uden en kat, vel at mærke en velfod-
ret, velpasset og velagtet kat, kan måske me-
get vel være et perfekt hjem. Men hvordan
skulle man l«rnne bevise det?«

Mark Twain
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Breu fia
formanden

Kære
medlemmer og læsere...

Det har været en ualmindelig varm sommer i år, med masser
af sol og godt vejr.

I nogle tilfælde har det nok været for varmt, - vi har oplevet
flere »hedeslag« i form af mere eller mindre velovervejede an-
greb og bes§ldninger for at have syge katte, eller udøve van-
røgt. - Det er situationer, der absolut ikke er befordrende for
vor fælles hobby - kattesporten - hvor vi er omgivet af vore
dejlige katte. .

På opfordring fra medlemmer og udstillere arrangerede vi
en lidt hurtig sommerudstilling i Frederikshavn. - Det blev til
en lille men hyggelig udstilling, hvor udstillerne havde tid til
at snakke sarnrnen, og genoplive gamle minder.

Jeg vil her benytte lejligheden til at rette en tak til vore med-
lemmer i Frederikshavn, der tog del i det store arbejde det er,
at arrangere en international racekatteudstilling.

Der er sket et par ændringer i bestyrelsen, idet Christian Cil-
leborg og Ole Klivager har trukket sig ud af bestyrelsen. -
Dette har medført, at vore 2 suppleanter Finn Thuesen og
Poul Erik Christensen er trådt ind i bestyrelsesarbejdet.

Vi siger tak til Christian og Ole for den tid, de har arbejdet
i bestyrelsen og velkommen til Finn og Poul Erik.

De øvrige ændringer i konstitueringen fremgår af bestyrel-
seslisten.

På vor udstilling i Vissenbjerg den 5. og 6. september 1992
var det planen, at vi skulle have godkendt Sokokekatten, men
det er desværre ikke muligt, idet man skal have yderligere en
generation lagt til for, at man kan få fuld stamtavle. - Trods
dette laver vi et større fremstød på udstillingen i Vissenbjerg
om disse katte.

Vor næste udstilling aftroldes i Tinghallen i Viborg den 28.
og29. november 1992. Denne sidste udstilling i kalenderaret
er som regel vor største udstilling, så reserv6r allerede nu dis-
se datoer til en positiv oplevelse inden for kattesporten, og
navnlig i Jydsk Racekatteklub - 90'emes katteklub.

Medvenlig hilsen
Finn Laursen, formand
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-leg glæder mig altid til, at et nyt nummer af »Hvæssebrættet
Jumper ind ad brevsprækken. Så sidder jeg og slapper af og
,æser om min store lidenskab »katte«.

- MEN - det er et flot og lækkert indbundet blad, trykt på
j'rt papir. Det rummer mange gode informationer og mange
:aste sider, men jeg SAVNER nogle flere læserbreve fra me-
:ri-ee medlemmer om oplevelser med katten i hverdagen - op-
ler elser på udstillinger - bøm og katte - katte i løbegårde o.s.v.
\ogle flere billeder, sjove episoder af børn og katte. Der er
nok at skrive om.

Så fat pennen og fortæl en historie til bladets læsere.
Ida Salomonsson, »AF LAGOUN DK«

Bogart (den creme) på 1/2 år Cheneequa på 12 uger Begge
.\'laine Coon. Kærlighed ved første blik. (Da jeg tog billedet
havde jeg kun haft Cheneequa i 2 dage, men som i ser accep-
terer Bogart hende med det samme).
Ejer: Søs Jensen, Højbjerg.

DK Wndsens Bogart, crenrc/hvid Main Coon, født 27/6 1991
Ejer: Søs Jensen, Højbjerg.

DK Windsens Bogart, creme/hvid Main Coon, født 27/6 1991.
Ejer: Søs Jensen, Højbjerg.

Cheneequa elsker at drille Bogart, specielt når han prwer på
at sove. Cheneequa er en brun tortie tabby Maine Coon i
måneder gammel. Bogart er en cremefarvet Maine Coon, 6
måneder gammel.
Ejer: Søs Jensen, Højbjerg.
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Kisplts...
Lige siden min tante var barn, har hun ønsket sig en
sort kat, der skulle hedde Midnat.

Da en af kattene på hendes gård fik killinger, fik hun
sit ønske opfyldt, bortset fra at killingen havde en lil-
le hvid plet under hagen. Tante besluttede, at det ikke
var passende at kelde den Midnat, når den ikke var helt
sort.

I stedet kaldte hun den Kvart-i-tolv.
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Det er naturligvis vigtigt for en kat at få

den rigtige kost i hele dens liv. Men det er

endnu vigtigere, når den er drægtig, for så

skal kattens kost opfylde hendes

skiftende behov i denne vigtige periode,

Kosten skal også ernære de killinger, hun

bærer, Uafhængige forskere har for nylig

gjort rede for, hvad Iams Cat Food kan

gøre for kattemoderens og killingernes

helbred.

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

tet, USA-blev 24 hunkatte af forskellig

race tilfældigt udvalgt, Halvdelen fik
udelukkende Iams Cat Food, den anden

halvdel fik et andet kostmærke. Deres

vægt, kostmængde og vækstrate blev

konstant overvåget af en gruppedyrlæges-

tuderende, der ikke fik at vide, hvilke

katte fik hvad.

De første resultater.
De hunkatte, derfiklams Cat Food,

gennemførte

deres

drægigheds-

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 killingefoder, Alle killingerne

blev konstant undersøgt: deres generelle

form, pels, hud, muskler og fysiske

udvikling, den indtagne kostmængde,

samt vægtforøgelse blev målt.

Fire måneder senere.

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

kategorier. I kategorien »generelle ydre

karakteristika« klarede de sig

helt op til 27% bedre end de

andre, Skønt de spiste 33%

mindre, tog de mere end L7%

mere på ivægt. Disse resultater

viser nok engang klart, at Iams

Kitten Food er letfordø)eligt og

har en høj næringsværdi.

Iams-vinderalle
tests.

Ualhængig videnskabelig

forskning har

bevist, at Iams

gavner kattens

helbred og

kondition,

Iams er et

perfekt afstemt

fuldkostpro-

dukt, baseret

på animalske

ingredienser,

der opfylder selv de hårdeste kvalitets-

krav. Derfor er Iams så letfordøjeligt - og

naturligvis indeholder produkterne

ingen kunstige farve- eller smagsstoffer.

Prøv selv, og De ser hurtigt forskellen.

Iams produkterne forhandles udeluk-

kende hos Deres specialist.

Flvordan Iams hj alp disse

ertil etbedre helbred
I

førdeblevfødt.
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Hvis De ønskeryderligere oplysning, er

De velkommen til at kontakte:

T. H, Trading . Gammelsøvej 61

4760 Vordingborg . TIf. 55 34 00 77
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IÆSERBREU

Der er ganske Yist....

Stort og småt!
Jeg er en meget stor abyssinier-fan, katten som også bliver
kaldt mini-puma. Jeg nyder dagligt at kigge på dens smukke
bevægelser, den måde hvorpå den bevæger koppen elegant
fra side til side, når den går. Dens hurtighed når denjager og
dens utrolige årvågne udtryk. Det er en livlig og legesyg ra-
ce, som er meget interesseret i mennesker, også børn.

Her i huset har vi 3 af slagsen og2bøm på 5 og I I år. Når
bømene skal i seng, skal kattene altid med ind og sige godnat,
med slikken i hovedet og høj spinden. Når børnene leger med
lego eller barbie, eller spiller spil, så er vores misser altid med.
F.eks. elsker vores hankat at spille fodboldspil (brætspil med
en lille kugle), så skiftes han og vores dreng til at smide kug-
len på banen. Katten bruger bare munden til at smide kuglen
med, og poten til at få den i måI.

En anden yndet kattebeskæftigelse er glaskugler, som vi har
liggende rundt om i huset. Katten tager så en kugle i munden,
går ud og smider den på klinkegulvet, hvor kuglen hopper og
larmer når den bliver tabt. Det samme kan gentage sig i time-
vis, og bliver kuglen væk, går han rundt og leder og mjaver
efter den. Så, vi må altid have flere i reserve.

Han blev købt som en avis og udstillingskat, men blev kas-
seret p.g.a. halefejl og manglende tænder. Det var en stor skuf-
felse for mig. Jeg havde set frem til at skulle vise min smuk-
ke kat frem på mange udstillinger, men sådan kan det gå, og
jeg har heldigvis ikke opgivet at udstille, selvom det var tæt
på. For det at møde andre katteelskere og snakke om løst og
fast, og glæde sig med dem, når de får gode resultater er en
stor del af kattesporten.

Jeg opdrætter med stor glæde, og har mødt stor hjælpsom-
hed og venlighed fra andre kattememesker. Det er altid svært
i starten, når man ingen kender og ingen forbindelser har. Bl.a.
kan det være et problem, at få solgt sine killinger og stå fast
på prisen jo ældre de bliver.

Der fik jeg også lige den hjælp og de henvisninger som gjor-
de, atjeg ikke opgav efter første kuld. Og det er afstor værdi
for kattesporten og de enkelte racers udvikling, at der hele ti-
den kommer nye mennesker til.

Bl.a. harjeg haft forespørgsler på killinger, hvorjeg ingen
har haft eller ikke det køn eller den farve som de mennesker
ønskede, og så harjeg selvfølgelig henvist til andre, somjeg
vidste havde killinger.

Det varmer, at vi hjælper hinanden, og flere skulle tænke
på, at de også engang selv har været nybegyndere, selvomjeg
i det store hele kun kender hjælpsomme kattemennesker.

Hilsen
Ida Salomonsson, »AF LAGOUN«, DK

Har I hørt det, har I hørt det???... Ja, sådan begynder et even-
tyr af H. C. Andersen, det er eventyret om den lille fjer, der
blev til 5 høns.

Denne historie handler ikke om fjer eller høns, men det er
ganske vist, for mange har hørt om den, og den er ved at tage
en drejning, hvor alting går af lave. For det er ganske vist, for
vi har jo lige hørt det! ! ! !

I Jyrak har der denne sommer fundet en skækkelig histo-
rie sted. Et Jyrak-medlem har rettet forskellige anklager mod
Jyrak's formand, og bestyrelsen har behandlet disse anklager,
og sagen er herefter overgivet til Felis Danica. - Det er gan-
ske vist!

Det er ikke, og har aldrig været lovligt at informere om-
kring personsager i Danmark. I alle personsager har såvel be-
styrelsen som Felis Danica's medlemmer tavshedspligt og et
brud på denne straffes efter dansk straffelov, men da alt er ude
af propertion, vil jeg gøre enundtagelse.

Anklagerne mod formanden er inddelt i 3:

l. Formanden anklages for at have fejlbehandlet nogle kil-
linger, som var anbragt i pleje hos ham.
Bestyrelsen konkluderer, at et sådant spørgsmål kun kan af-
gøres af de implicerede veterinære myndigheder, og hen-
viser parteme til civilt søgsmåI.

2. Formanden anklagesfor at have haft en kat til parring i sin
karantæneperiode.
Da formanden har erkendt dette forhold, reagerer bestyrel-
sen med at give ham en kraftig skiftlig advarsel. Dette er
det stærkeste middel en bestyrelse har, ud over ekstraordi-
nær generalforsamling.

3. Formanden anklages for at have været til stede med katte
på Frederil<shavnerudstillingen og, at han da skulle vcere i
karantæne,
Bestyrelsen har godkendt den dyrlægeerklæring, som Od-
der Dyrehospital har udstedt i sagen.

Sagen er efter behandling i bestyrelsen herefter overgivet til
Felis Danica, hvor den i øvrigt befandt sig i forvejen.

For det er ganske vist, en fejl kan sagtens blive til 20 døde
katte!

Paul Christensen, formand
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En af de luner, som
naturen tildelte både
menneske og dyr!
For år tilbage kendte jeg et tvillingepar dame/mand, som fra
naturens side var udstyret, om ikke korrekt, så underfundigtl ! !

Jo, naturen har mange luner.
Damen, som jeg fortæller om, var født med to livmodere

og to skeder. Manden derimod kun med en testikel, hvilket
måske ikke er så vigtigt i denne sammenhæng, men dog sta-
dig en smule besynderligt.

Den 15/5 L992 gik min hunkat i løbetid og jeg ventede
spændt. 3 uger efter parringen gik hun i løbetid igen, hvoref-
ter hun atter blev parret. 10 dage før hun skulle føde efter
første løbetid >>smed« hun 4 killinger, udviklet som killinger
skal være på 55' dag. Det undrede mig virkeligt, for hun er
stadigvæk gravid, dog med kuld nr. 2, som blev til 3 uger in-
de i hendes graviditet. Her kommer jeg så tilbage til tvil-
lingsparret (damen), som i sin tid fortalte mig, at hun i teori-
en godt kunne blive gravid i hver sin livmoder, med måneders
intervaller. Det får mig til at tænke på, at hunkattens livmo-

Katteejer: Ws hensyn!
- ogsåfor kattens slryld!

Husk!
- At dyrevenner ikke må yære med til at forøge

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

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

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

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

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

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

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

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

- At katte ikke er sike 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
§trejfe 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 kauens sikkerhed og
deres egen tryghed.

Purrsay's Pegi of The Heart. Ejer: Ttna Christoffersen.

der jo også er delt, om end ikke lige på samme måde, men så

som et par torskebukser, og det må jo være muligt, da jeg selv
lige har oplevet det. Tvillingeparret, i dette tilfælde manden,
har både virilitet og forplantningsevne.

Morale: Denne historie må jo være, at folk kastrerer »good
looking« hankatte, når de kun har en sten. - Ikke fordi for-
plantningsevnen mangler, men fordi regleme indenfor denne
sport nu engang er således. Jeg siger ikke dermed at regleme
burde laves om, men det giver stof til eftertanke. For om vi
kan lide det eller ej, så er detjo altid hankattene vi focucerer
på; avlsgodkendelse, god stamtavle, sind, look, type o.s.v.

Ingen taler om hunkattene, som dog også bærer 50% af den
arvernasse killinger nu engang får.

Mange vil måske sige, jamen vi bruger også hankattene til
flere kuld end hunkattene. Ja, det er rigtigt, men et dårligt
argument' Med venlig hitsen

Ttna C hristoffersen, Brylov

tÆSERBREU/
DEBATOPIÆG

Nødråb!
Skal det da blive ved
med overtypede katte?
Pikface, ekstremer, overtypede, bevidst fremavlet deforma-
tioner. Ja, kært barn har mange navne, og folk har mange und-
skyldninger for at være ejer af disse katte, den ene dårligere
end den anden, eks.: »Jeg er nødt til at have pikfacede katte,
for at kunne begå mig på udstillingeme«.

Jeg mener ikke, at man er nødt tll noget, som er til direkte
skade for vore dyr. Fødes vore bøm med en deformitet, skal
vi nok sørge for, at barnet bliver opereret, så det kan fungere
ordentligt og normalt. Det er snart ingen grænser for, hvor op-
findsomme piKacede katte skal være, bare for at finde en spe-
ciel teknik, til at få mad i maven på.

Der findes dog stadig seriøse folk, som ikke ønsker at få
»pikface« ind i deres opdræt, men opdrætter sunde katte, der
overholder den standardbeskivelse, der er for perseren.
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Beskrivelse af Perseren
EOYED: Rundt og massivt, godt sammensat, bred skal, store
hnder,lille, l<ort og bred næse meÅ rent stop.

Næsespidsen nuå iklæ være højere oppe end underkanten af
øjnenc.

Kraftig hage, brede laaftige kæber og halsen kort og haftig.
Små ører, med let runding, skal være placeret langt fra hinan-

den og æmmelig lavt på skallen, med gode hårduske.
Øjnene store, nrnde og åbne, stnålende og udtryksfulde og skal

sidde langt fra hinanden.
Øjenfarven skal til enhver tid spille, men altid være klar i farven.

LEGEMSBYGNING: Stor til middelstor, godt sammensat,
kompakt (cobby) med lave ben, bredt bryst og skulder, ryggen
massiv og mrskules. Kraftige ben, store og runde poter. Hårvækst
mellem tæeme ønskelig.

Halen skal være kort og busket i overensstemmelse med kop
pen, toppen pænt afrundet.

PELS: Iang og kaftig. Fin og silkeagtig (ikte uldagtig). Lang
halskrave om skulder og bryst.

KONDIION: Sund, velholdt og ren.

Desværre er det efterhånden sadan, at disse sunde og raske dyr, er
ved at blive betragæt som en »sekunda vare« af visse klubber og
dommere. Disse holder sig åbenbart for gode til at overholde de
regler, som er vedtaget.

Hvis man ikke skal rette sig efter love og regler, som jeg gar ud
fra fagfolk har lavet, har vi jo ingen hold på nogenting og frem for
a1t, vore dyr ingen bes§ttelse mod overgreb. Når pildace er »yt«,
kan vi jo risikere at den 3 benede kat er »inn«!

Nu vil mange sikkert tlenke: Hun ved ikke, hvad hun taler om,
eller hun er misurdelig, o.s.v., o.s.v. Tænk hvad I vil!

Jeg syntes, sammen med mange andre, både dyrlæger, fagfolk
og katteejere at det er på tide at få standset dette vandvid, hvor der
bliver taget mere hensyn til udstillingsresultater, end til vore kat-
tes helbred.

Jeg har altid haft den opfattelse, at Jyrak stod for den sunde kat
på udstillingeme, hvor man ikke ørskede at favorisere de pilda-
cede katte, men overholdt standardbeslcivelsen for persere ved
bedømmelse. Men den tendens er åbenbart ved at vende for Jyrak
ogsa. Mange udstillere omtaler Frederikshavn-udstillingen som
en udtalt pildaceudstilling, hvilket jeg syntes, er en meget uheldig
udvikling for en ellers seriøs klub.

Igennem dette indslag vil jeg geme rette en appel til opdrætte-
re og nye katteejere:

lad os få den sunde og raske perserkat igen!
Fremavl ikke deformiteter?
Køb sunde og raske katte, der selv kan spise, drikke og trække

vejret normaltl M"dvenlig hilsen
Julianb opdræt, Anette Vohr»en

Baldursvej 27, 8500 Grenaa

Iøsningsforslaget kunne være, hvis man foretrækker at se bort fra
kattens helbredstilstand, at dele persergruppen i to:

En for pildace = Amerikanerperseren.
En for persere = Europaperseren.

Kære Anette!
Tak for dit brev. - Vi har valgt at lade dine meninger om typede
katte og sundhed værc et debatoplæg, som vi er overbevist om,
vil få mangetil atfare i blæk-hmet ellerhvad manellers bruger, til
næste nurffner af Hvæssebrættet.

Om dommerudvælgelse må vi dog stærkt pointere, at disses

holdninger til typede katte ik*e indgår i klubbens overvejelser, når
vi inviterer dem' 

Redaroionen

IÆSERBREU

Mit første kuld!
Hobro, d. 30/3 1992

Jeg sidder lige nu med fem kåde aby-killinger »vimsende« om
øreme på mig. Om et par dage flytter den første hjemmefra.

Det har været 12 sindsoprivende, dejlige grufulde og
spændende uger, siden jeg modtog dette første kuld i min
»karriere« som opdrætter.

DenT ll fødte min hunkat, Sille, de fem killinger, efter en
problemløs graviditet. Den første killing måtte hjælpes lidt på
vej; resten af fødslen gik helt efter bogen. På 3 timer var det
overstået. Min nykastrerede hankat, Bamse - faren til kuldet,
- havde siddet lidt på afstand og iagttaget fødslen. Nu kom han
hen og ville »hilse« på killingeme - troede jeg!!!

Men nej! Bamse begyndte at slæbe killingerne ud af kas-
sen, bide dem, skrabede i gulvet, knurrede og hvinede - alt
imens Sille lå og kiggede, som om det hele slet ikke vedkom
hende!

Jeg fik Bamse i pleje, så killingerne og Sille kunne få fred
til at »lære hinanden at kende«. Jeg havde læst i utallige katte-
bøger, hvor vidunderlige mødre, katte er. Desværre kan katte
jo ikke læse, så Sille vidste ikke hvad der står i bøgeme! Hun
ville aldeles ikke have noget at gøre med det mylder, der lå
nede i fødekassen. Hun ville hellere lege og kæle. Jeg væbne-
de mig med tålmodighed - det kom vel, når bare hun fik lidt
tid.
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Emil.

Fire dage efter fødslen måtte hun til dyrlægen med yver-
betændelse! Heldigvis gik det hurtigt over, da hun kom i be-
handling - men det hjalp ikke på interessen for killingerne.
Hun var kun hos dem, når jeg sad og holdt hende fast i føde-
kassen. Lukkede jeg hende inde med killingeme, slæbte hun
dem ud på gulvet, og lod dem ligge der til jeg kom og samle-
de dem o.

Efter en uge, hvor Sille blev mere og mere ligeglad med
killingeme, opgav jeg, og ringede til Lis Friis, som jeg har
købt begge mine katte hos. Hun foreslog mig at ringe til am-
meformidlingen. Der fortalte de mig, at de ikke havde nogle
ledige hunkatte, men at Poul Kristensen sikkert kunne hjælpe
mig. En halv time senere, kørte jeg til Biersted, for at blive
»oplært« i at flaske killinger op.

Derefter fulgte nogle hårde uger, med fodring hver anden
time - døgnet rundt. Men det var det hele værd, når vægten
hver uge skev 100 gram mere på. Efter to uger kom Bamse
hjem igen. Nu var han nærmest bange for killingeme, men tur-
de efter et par dage snuse lidt til dem.

Nu sidder jeg altså her med fem store, frække, smukke,
kælne killinger. Jeg er en masse oplevelser og erfaringer ri-
gere - og en hulens masse penge fattigere. Bamse har »adop-
teret« killingeme, og ligger det meste af dagen med alle fire
poter i vejret og tumler med dem. Når de sover, ligger han
midt i dyngen og har travlt med at vaske dem allesammen. Sil-
le har stadig ikke fattet, hvad der står i bøgerne om katte-
mødre.

Killingerne er i farveme fire sortsølv, og en vildtfarvet.
På trods af, at deres far er sortsølv er den vildtfarvede helt

ok, hvad angår bundfarven, så jeg vil i den anledning geme
give mit besyv med i debatten om riex-stamtavler til vildt-

Luna

farvede killinger efter sortsølv katte. Jeg kan ikke finde det
mindste lille spor af »fejlfarve« på min lille vildtfarvede - og
deler denne erfaring med mange. Så lad os da få den regel af-
skaffet!

Til slut vil jeg geme takke Poul for al hjælpen - og fordi han
er sådan et dejligt »kattemenneske«. Også tak til Lis for en
masse go' kattesnak og mange gode råd.

Jeg glæder mig allerede til næste kuld killinger!
Mange hilsener fra C harlotte C hristiansen,

Morellgade 5b, 9500 Hobro

Tre uger senere....!!!! Nu er der kun 6en killing tilbage. - Hvor
er her dog stille!

Første hvide Exotic
Shorthair født i Danmark

Siden jeg for få år siden for første gang så en Exotic Shortha-
ir på udstilling i Tyskland, var det mit ønske og måI, at kom-
me til at eje og opdrætte deme race,

Vejen har været lang og trang, idet den Exotic jeg importe-
rede i første omgang, mildt sagt, ikke helt levede op til
forventningeme. Men i anden omgang lykkedes det at im-
portere en egnet kat (Int. Ch. Dellaryb Exotic-Sugar), som
type- og temperamentmæssigt var egnet som avlsmateriale.

Efter nærmere overvejelser valgte jeg som avlshan, Cå.
Soranob High Society (Ejer: Lis Christensen).

Og den 2. maj 1992 kom så resultatet. En tortie hun og en
hvid exotic han. Desværre døde tortiekillingen kort efter ned-
komsten. Men heldigvis fejlede den hvide han ikke noget, og
i løbet af få dage voksede han sig stor og stærk.

Allerede på nuværende tidspunkt, ser Exotic White Star
(sådan har jeg valgt aå kalde ham) meget lovende ud og hvis
han iøvrigt udvikler sig som forventet, håber jeg at kunne
bruge ham som grundstamme i min fremtidige exotic avl.

Karl-Heinz Bartel

U

U
JYDSK
RACEKATTE KIUB
Stiftet 1934

9O'ernes katteklub!
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Tak for hjælpen!
Den lille familie på 4 er kommet i besiddelse af en dejlig
Burmeserkat og efter kort tid i hjemmet samledes al op-
mærksomhed sig omkring den lille Burmeser dame.

Hun levede som en anden prinsesse - selv gravmand (vo-
res langhårede gravhund) varler glad for den lille dame. Vo-
res største problem var bare, at alle ville have hende på sam-
me tid - så vi enedes om, at Lejka skulle parres, og så ville vi
beholde en af killingerne.

Vi gav os til at lede efter en passende far, for selvom pla-
nen fra begyndelsen var, at vi bare skulle have endnu en kæ-
iekat, så skulle Lajka alligevel ikke parres med en hr. hvem-
somhelst.

Langsomt kommer vi i kontakt med forskellige katte-el-
skere, og vi fandt hurtigt ud af, at vi ikke var de eneste, der
havde tabt vores hjerte til denne dejlige race.

Vi kom ret hurtigt i kontakt med Aase og Ole Klivager. -
Endelig fandt vi nogen at snakke kat med, vi har helt givet
L;-dt som et »nybagt forældrepar«. Med stor tålmodighed, (vi
nngede tit), hjalp Klivagers os med alle vores spørgsmåI.

tajka skulle nu ned til Fimpe og panes, men hvad gør man,
når man bor i Aalborg og Fimpe på Fyn. Hjælpen kom fra
Erik og Yvonne (Hola). Erik ville geme tage Lajka med frem
og tilbage fra Fyn.

Samtidig var de altid klar med en hjælpende hånd og gode
råd når vi havde brug for det; især var det en stor hjælp under
l-ajka's graviditet. Specielt da vi nær panikkens rand ringede
sent om aftenen for at høre, hvad vi skulle gøre, for der blev
ved med at komme killinger (hun fik 6). Men Erik fik os be-
roliget med, at det skam ikke var spor unormalt, og at det nok
skulle få fint, hvilket det også gjorde.

Lajka var en utrolig god »mor« og magtede fint at have 6
killinger. Da killingerne var født fik vi Erik og Yvonne ud for
at se på dem, for vi kunne ikke rigtigt finde ud af, hvor man-
ge hanner og hunner der var, og hvilke farvekombinationer
kuldet bestod af. Yvonne måtte smågrinende fortælle os, at der
var altså SEKS BRUNE HANNER.

Vi meldte os ret hurtigt ind i Jyrak, for med sådanne med-
lemmer måtte klubben være et rart sted at være. Vi har siden
kun mødt positive mennesker, med en god konkurrence ånd.
- Så selvfølgelig plumpede vi helt i.

Vi har nu 2 Burmesere, en blå og en brun (men det bliver
helt sikkert ikke de sidste), og er nu med som udstillere,
hvordan kan man andet!

Til sidst skal lyde en tak til Åse og Ole Klivager for deres
åbne og hjælpsomrne væremåde, hvilket helt sikkert har været
med til at Eøre »Burmeseren« endnu mere spændende både
for os og andre.

Også en stor tak til Erik og Yvonne (Hola) for deres rare
måde at være på. - Jyrak er godt tjent med at have sådanne
medlemmer' 

ventig hilsen
Anette og Poul Stevn Jensen (Lycka), Aalborg

Inge Frandsen er død
Det er med stor, stor sorg jeg skriver dette. Et stort menne-
ske, en stor dyreven er gået bort. Den 6. august døde Inge
Frendsen efter kort tids sygdom.

Inge har betydet uendeliS meget for Russian Blue Klub-
ben, for russeravlen i det hele taget, ga for hele vores katte-
verden. Inge har med stor ildhu anskaffet og avlet Russian
Blue katte, såhendes katteopdræt nu harry forat væreblandt
de bedsæ i Europa, ja måske det bedste overhovedet, ikke
alene smukke, men også med et dejligt æmperament. Det er
så sørgeligt, at hun ikke fik lov til at nyde alle sine dejlige
katte lidt længere.

Jeg hor, alle der har været i forbindelse med Inge ikke
kunne undgå at holde afhende. Så kærlig, så bundreel, helt
i gennem et storslået menneske. Hendes ukuelighed og hen-
des styrke, når der var noget, der gjaldt katte, vil jeg aldrig
glemme.

M vil komme til at savne Inge så utrolig meget.

Ann-Lb ltnil Russian Blue Klubbea Danmark

Revideret liste af FIFe's
EMS nummersystem
Rsce:
ABY
BAL
BRI
BUR
CHA
CRX
DRX
EITR
E)(O
GRX
JAV
,BT
KOR
MCO

MAN
MAU
NFO
NON
ocr
ORI
PER
RAG
R,US

SBI
SIA
soM
TUA
TIIV

Abyrinier
Balineser
Britkk Lorthår
Burmcscr
Chertreux
Cornish r€x
Dcrron rpx
Eurc,p&hk
Bxotic korttrår
Gcrman rex
Javuescr
Japansk bobtail
Korat
Mahe Coon

R.umpy
Rumpy riscr

blå
chokoMe
lillr
td
cncmc
tortio
blåortic
chokoladelortic
lillatortic
§ort
sorrel
fawn
sorrel tortie
fawn tortic
silvcr
goldat
hvid
ikke ucficndt fanc

Mux
Egyptick l'Iau
Norsk Skovlat
Ilrke anerkcndt racc
Ocikat
Oricntrhk Korthår
Pcrscr
Ragdoll
R.ugci8n Bluc
Ilcllig Birru
Siamcscr
Sonrdi
Tyrkkk Angon
Tyrkisk Van

Van
Ilarlekin
Bicolour
Hvid
Shadcd
ri@
Agouti
Tebbyblotched
Tattbytigr€t
Tabbyryouod
Tickodtabby
Burnescr
Tonkarrcscr
I{asket

Stumpy
Iangic

burma øjanfarve
tonkenasø øjcofarvc
siamcscr øjøfawe

Mmster:Fane:
0l
v2
03
09
lt
12
2l
22
23
24
25
3l
32
33

8
b
c
d
a
f
8
h
j
n
o
p
q
r
I
v
w
x

Eele:
5l
52

6l
62
63
64

ØJmfenc:

53
54

65
6
67

bll øjnc
orangc øjnc
odd-cyod
grmnc øjrc
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FIFe's GF 1992
I år var FIFe's generalforsamling henlagt til Ungarns hoved-
stad Budapest. Generalforsamlingen blev afholdt i dagene
20.-24. maj med møde i show-kommissionen den 20. m aj, mø-
de i dommer- og LO-kommissionen den 21. maj, herefter 2
hele dage med generalforsamling den22.-23. maj for til sidst
at slutte med et dommerseminar søndag den24. ma|

Der var ialt 24 lande repræsenteret med stemmeret. Dan-
marks delegat var Aase Nissen og med Steen Nielsen som
rådgiver.

I præsidentens beretning forklarede Alva Uddin, at der hav-
de været stor kontakt med medlemmerne, men også med an-
dre organisationer. Desuden håbede hun på, at man i de kom-
mende år ville opnå meget, bl.a. med standardeme, og at det
ville være muligt at finde sponsorer.

1992 er valgår, dels til de forskellige kommissioner, 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. 12. af-
stemning 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 således ud:
Præsident: Alva Uddin (S)

Vicepræsident: Marc Pohl (L)
Generalseketær: R. v. Haeringer (NL)
Kasserer: H. G. Scholer (B)
Vicesekretær: Hans Lindberg (S)
Vicekasserer: J. Donahue (E)

Dommer- & LO-kommission
R. Conti Fornara (I), A. Nissen (DK), S. Håmålåinen (SF), J.

Kytlerova (CS), S. Paquin (F), A.Wittich (CH), H. G. Scho-
ler (B), A. Uddin (S), O.Grytvik (N).

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

Diciplinærkommissionen
H. Lindberg (S), B. Mahelka (CS), E. Minde (N), J. Donahue
(E), R.v. Haeringen (NL).

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

Tilføjelse til Pener/Exotic standarden vedr. hovedet: dej-
ligt åbent udtryk. Intet certifikat bortset fra kastrater ved: En
hver tydelig svaghed ved bagpartiet. Enhver tydelig deformi-
tet af ryggen. Kraniedeformiteter, der giver et asymetrisk an-
sigt og/eller hovede. Tunge og/eller tænder, der vedvarende
stikker ud af munden.

Dommerne får nu lov til at tale sammen under Best in Show.
Dommereksamen kan tages på endagsudstillinger, hvis

min. 300 katte er tilmeldt.
Hver enkelt nationalt avlsråd kan selv bestemme, hvorle-

des afkom efter langhår og korthår skal registreres.
Hvis en kat diskvalificeres p.g.a. parasitter, skal dommer-

rapporten underskrives af en dyrlæge.
Gravide katte må ikke udstilles.
Ved udstillinger med >>gør det selv steward<< tilføjes endnu

en mulighed, således at udstilleme selv kan sætte kattene op
i buret i dommerringen, men herefter skal forlade dommer-
ringen, indtil katten skal bæres ned igen.

Hvis en klling 3-6 har fået BIO, kan dommeren også no-
mrnere et ungdyr 6-10 i den samme farve. Hvis et ungdyr 6-
.rl har fået BIO, kan dommeren også nominere en killing 3-6
r den ramme farve.

I samme u eekend, som der er verdensudstilling, kan der ik-
i:e a;ioides andre udstillinger, bortset fra Norge, Sverige,

England og oversøiske lande.
Intet certifikat til fertile katte, som har deformiteter af rib-

benene inklusiv fladt bryst, stemum eller indadgående
stemum.

Tilføjelse til standerden for Tabbymaskede birmaer, sia-
mesere og balinesere: Næselæderet: Analog med tabbyfarven
eller teglstensrød eller pink med den tilsvarende kontur.

Tilføjelse til birmastandarden for ikte-tabby varianter; Be-
mærkning - Fejl som udelukker certifikat: ufuldstændig pig-
menteret næsespejl. Desuden slettes bemærkningen, at pink
poter er at foretrække ved ikke-tabby maskede.

Regler for LO og Riex: Regler for LO og RIEX skal være

den samme i alle medlemslande. Medlemslandene må ikke
have egne regler, der strider mod FIFe's registreringsregler.
En kat på LO i eet medlemsland, skal også være i LO i alle
andre lande. Dette gælder for såvel egne katte, som for im-
porter.

Katte med klippede tænder kan ikke opnå excellent eller
mere.

Exotic shorthair ændres til Exotic.
British shorthair ændres til British.
Europæisk korthår ændres til Europe.
Orientalsk korthår ændres til Orientalere.
Katagorien Langhår og Exotic shorthair ændres til Exotic

og Persere.
Ved importerede katte skal det oprindelige registreringsnr.

være synligt på stamtavlen.
For at blive international dommer skal en national dommer

igennem 3 stadier med 25 katte i gruppen Cty'Pr til EC|BP,25
katte i åber/kastrat klasse, 25 killinger 3-10 mdr. Stadierne
skal strækkes over 3 internationale udstillinger, men de 3
grupper må gerne blandes på den enkelte udstilling.

Endelig blev der godkendt 2 nyekatteracer i korthårsgrup-
pen, nemlig Ocikat og Egyptisk Mau.

Inden generalforsamlingen sluttede H.22.N lørdag aften
blev følgende lande taget ind under »patronage« i FIFe:

Israel, Estland, Letland, Litauen, Hvide Rusland og Uka-
ine.

Danmark frk 2 af sine 4 forslag igennem - forslaget om
perserstanderden og forslaget om regler for LO og RIEX. Vo-
res forslag om at REX-kattene ikke skulle opdeles i farver blev
ikke vedtaget. Desvæne gik vores forslag om, at der ikke
kæves nogen kvalifikation for killinger til verdensudstillin-
gen' heller ikke igennem 

Deres udsendte medarbeider;
Dorte Kaae
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STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

Vest:
Vivian Elling
Jernbanegade 4,2. th.,6800 Varde
Tlf .75 22 44 68.

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

Fyn:
Åse Klivager
Rugårdsvej 898
54'7 L Søndersø
Ttf . 64 83 18 70

Aalborg:
Anne Licht,
Syrenvej 15,
9440 Åbybro.
Tlf. 98 ?4 40 45.

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

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

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

Djursland:
Frederik Byrgesen
Rugårdsvej 18
8444 Balle
Tlf. 86 33 70 20.

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

Ilorsens:
Lene B. Berg
Ndr. Strandvej 28
8700 Horsens
-rff.75 61 56 L3

Kolding:
Helle Høybye,
Lykkegårdsvej 16,
6000 Kolding.
Tlf .75 53 66 19.
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STUDIEKREDS ÅNUUS:
Frogram 1992:
,1t,t,-9,: >>Pelspleje fra A-Z«
l:i bliver grundig pleje af især langhårskatte, men også se-
- :1anghår og korthårskatte har eller kan have brug for pelsp-

= e. især op til en udstilling. Endnu vides ikke, hvem der skal
se os det, - men det kommer!

lS.-10.: >»Kattens Værn<<, v. Vera lnnge
I'. ad er Kattens Værn og hvad laver de??? Det er meningen,
-: r i selv skal spørge, så find spørgsmål til Kattens Væm, og
...'m og spørg.

I 5. - 11. : »Dyrlægeaft en<<, v. fag dy r kc g e Knud S t e e ns b o rg
?. kryds og Tværs i katteverdenen, suppleret med masser af

. sbilleder fra kattepraksis.

16.-12.: »Julehygge<<,v. os alle sammen.

"'i 
ser videofilmen fra hobbyudstillingen. Bankospil er under

:'. ervejelse. Studiekredsen giver lune æbleskiver.

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

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

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

Tag geme naboer og venner med. Alle er velkomne!
llar du spørgsmåI, er du velkommen til at ringe til un-

dertegnende.
Vel mødt. Studiekredslede\ Dorte Hagen,

Grønningen 8, 8410 Røndc, tlf. 86 36 71 28

STUDIEKREDS DJURSLAND:
Torsdag den 3. september 1992 kl. 19,00:

Dvrlæge aften ved dyrlæge Jørgensen fra Ebeltoft, der vil
,:cmme med et oplæg omlaing hudsygdomme hos katte.

Mødested: Toftevangskolen, Østeralle 19, 8400 Ebeltoft.

forsdag den 10. september 1992 kl. 19,00:
Dyrlægeaften ved dyrlæge Jørgensen fra Ebeltoft, opfølgning
:ra 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 l. oktober 1992 kl. 19,fi):
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:
Deme aften skal vihøre om Sokoke katten, der stammer fra
Afrika. Gloria Møldrup har lovet bl.a. ved hjælp af en lysbil-
led 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 deme aften og taler om korthårs katte.
Bagefter er der JULEHYGGE.

Mødested: Toftevangskolen 19, 8400 Ebeltoft.

Øvrige aktiviteter:
l4.l15. november: Bustur til udstillingen i Lodz i Polen.

Medbring selv kaffe/the og en ti'er til knssen!
Venlig hilsen, Frederih tlf. 86 32 67 64

STUDIEKREDS VEST
Program for efterårs- og vintersæsonen 1992:

Lørdag den 12. september 1992 kl. 14,00:
Psykologi - sociologi.
Hvorfor gør katten, som den gør? Er den »lille mis på vejen«
eller hvad? Kan vi gøre noget for bedre at forsta vore katte og
dermed leve endnu tættere med dem?

Disse spørgsmål og mange flere vil blive besvaret ved mø-
det af Vivian Elling.

Mødested: Ole Nielsen, Glistrupvej 17, Varde.

Torsdag den22. oktober 1992 kl. 19,00:
Vi vil prøve at kigge lidt på de mere alvorlige kattesygdom-
me.

F.I.P. (smitsom bughindebetændelse). Hvad kan vi gøre for
at beskytte vore dyr?

F.U.S. (urinvejssygdomme). Hvad er det? Hvordan opstår
det? Hvad kan vi gøre for at undgå det?

Leukæmi. Er den nye vaccine noget værd? Ja eller nej.
Disse ting vil blive gennemgået på en rolig og seriøs måde

af dyrlæge Christian Mogensen fra Varde Dyrehospital.
Mødested: Vivian Elling, Jernbanegade 4, 2. th., Yarde.
NB! NB! NB! at mødedatoen er en torsdag!

Lørdag den 14. november 1992 og
søndag den 15. november 1992:
Vi er, igen, af Esbjerg & Omegns Kaninavlerforening blevet
inviteret til at deltage i deres store hobbymesse med vore
katte. Denne udstilling er altid meget hyggelig, så reserv6r al-
lerede nu denne weekend i kaue-hyggens tegn.

Tilmeldinger og nærrnere oplysninger vil blive udsendt
særskildt. Adresse for udstillingen er: EFI-Hallen, Sports-
vej,6700 Esbjerg.

Lørdag den 5. december 1992 kl. 14,00:
Julehygge som afslutning på året med julebagværk og lække-
rier. Vi vil gennemgå næste års program. Så har I ideer eller
ønsker om emner, så lad mig det endelig vide.

Mødested: Rita & Johnnie Elling, Solbakken 8, Varde.

Vel mødt i studiekredsen, Wvian Elling
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STUDIEKREDS.NYT!
STUDIEKREDS AALBORG:
Hermed det spændende program for studiekedsen for efte-
råret 1992. Alle møder finder sted på...

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35, kl. 19.00.
og vi håber, at rigtig mange finder på at møde op og få en
hyggeaften og en god kattesnak.

Onsdag den 23. september: Forstå din kat.
Vivian Elling Nielsen har lovet at komme og delagtiggøre os
i de forskellige katteracers psyke, så vil du vide mere om din
kat, så mød op og hør dette interessante foredrag. Efterføl-
gende bliver der lejlighed til at stille spørgsmåI.

Månedens kat: Det bliver »maskemes parada<<, idet vi vil
ptøve at sætte siameser, balineser, hellig birma og colourpo-
int stævne. Skulle der være en balineser blandt os, som geme
vil med sin(e) ejer(e) til møde i Aalborg, er den meget vel-
kommen til at kontakte undertegnede - geme med »mor« el-
ler »far« som tolk.

17.-18. oktober 1992: Hobbyudstilling i Aars.

Onsdag den 21. oktober:
Avlsprogram mer for nybegyndere
Leif Henriksen vil indvie os i det grundlæggende i avlen: nem-
lig de arvelige egenskaber, du møder hos din kat, når du tager
forfædrene fra stamtavlen til hjælp.

Månedens kat: Perser og exotic.

Onsdag den 11. november: Killingefødsler og ernæring.
Chr. Cilleborg kommer her og fortæller om hunkattenes par-
ring, drægtighed, forløbet af fødslen og tiden derefter med
pasning og ernæring af killingerne. Der vil, om muligt, blive
vist en film om ernnet.

Månedens kat: British shorthair, abyssinier og burmeser.

Onsdag den 2. december: Julehygge.
Vi vil denne aften hygge os med de gode sager, der hørerju-
len til, alt imens vi finder nye, interessante emner for vores
møder i 1993. Medbring hver en lille pakke ii ca. k. l0 - da
vi prøver at fremskaffe et bankospil.

Månedens kat: Ingen, da gran og stearinlys ikke er godt
for katte.

På møderne kan der købes katte/the og kage til l0 kr.
Vel mødt i Studiekedsen!

Anne Licht, ff. 98 24 40 45.

STUDIEKREDS HORSENS:
På vores møde d. 26. maj kom der følgende forslag til vinter-
halvårets program:
l. Pelspleje.
2. Genetik (evt. weekend kursus).
3. Byens kaffe.
4. Blodtyper - vaccinationer.
5. Kattepsykologi/sociologi.
6. Udflugt til kattehotel i Randers.
7. Juleafslutning.

På vores første møde vil vi så bruge en del af tiden til plan-
lægning og en snak om, hvordan vi geme vil ha' tingene til at

fungere i vores studiekeds. Desuden vil der blive en præsen-

tation af main-coon katten.

Mødedatoer:
Onsdag den 02. september: Planlægning.
Onsdag den 23. september.

t4

Onsdag den 28. oktober.
Onsdag den 25. november.
Onsdag den 16. december: Juleafslutning.

OBS: Ændring i mødedatoerne fra tirsdage til onsdage
(p.g.a. lokaler).

Sted: Aktivitetshuset (tæt på banegården), Klaus Cortsens-
gade 6, 8700 Horsens.

Med venlig hilsen og på gewyn!
Lene B. Bjerg, tlf. 75 61 56 13

STUDIEKREDS
FYN:
Så går det løs igen!
Efter afholdelsen af en
særdeles vellykket
hobbyudstilling og efter
at have pustet i sommer.
varrnen i nogle måneder,
er vi klar til at tage hul
på programmet for
sidste halvdel af 1992:

Pro6rammet er som

følger:

September:
Pelspleje v. Vivian Elling, Varde. Månedens kat: Perser.

Oktober:
Kattefødsel og emæring v/ Chr. Cilleborg, Ebeltoft. Måne-
dens kat: Orientaleren.

November: Dyrlægeaften.

December:
Afslutning på året med bankospil + div. julelege. Planlægning
af næste års aktiviteter.

Møderne foregår, som de plejer, den første tirsdag i måneden
kl. 19,00 på Tingløkkeskolen, Bergendalsalld 25, 5250 Oden-
se sv' Lokale 32' 

Mød talstærkt op!
Med venlig hilsen Oda Tange og Aase Klivager

HAR DU KAT?
Hvis ja! Så har Jydsk Racekatteklub er godt tilbud til dig!

Jydsk Racekatteklub har små lokalafdelinger over hele lan-
det, kaldet studiekredse.

Den lokale studiekreds på Fyn hedder, meget fantasifuldt,
Studiekreds Fyn.

I Studiekreds Fyn afholdes der møder en gang om måne-
den. Til møderne inviterer man forskellige foredragsholdere
til at tale om emner vedrørende katte. Det kan f.eks. være en
dyrlæge, der taler om sygdomme hos katte, eller det kan være

en instruktion i pelspleje, eller noget helt tredie.
Ønsker du yderligere information og evt. programmet for

1992 er du velkommen til at kontakte en af nedenstående

studiekredsledere.
Oda Tange på telefon 64 45 l0 76 eller Aase Klivager på

telefon 64 83 l8 70.
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Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

Flubenol vet. er

a

a

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

JANSSENPHARMA OÅ

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel

a

F

EsE

T|t.42 81 r0 44E
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STUDIEKREDS.IIYT!
STUDIEKREDS TREDERIKSHAVN:
Vi starter nu op igen med nye studielaedsmøder. Alle møder
foregår i Huset, Skolegade 8, Frederikshavn kl. 19,30.

Alle, som har lyst er velkomne. Tag bare venner, familie og
bekendte med.

Kaffe og the med brød kan købes for 10 kr. Husk venligst
selv at tage sodavand med til bømene.

Første møde:

Torsdag den 24. september:
Dyrlæge Ole Jensen, Gærum, fortæller om hormonforstyrrel-
ser blandt katte. Spørgsmål er velkomne.

Torsdag den 15. oktober:
Vivian Elling, Varde, fortæller om kattepsykologi »forstå din
kat«.

Torsdag den 26. november:
Hanne Kindberg, Sæby, viser pelspleje og fortæller om kost
specielt for Colourpoint perseren.

Vi holder julehygge med gløgg og vafler, samt afholder
auktion til fordel for Kattens Værn i Frederikshavn. Tag ven-
ligst en lille pakke med.

Vel mødt til hygge, kattesnak og lærerige stunder.
På snarligt gensyn!
Ret til ændringer i programmet forbeholdes, hvis der skul-

le komme uforudsete hændelser.
Medvenlig kattehilsen

Lene Kattenhøj Gammelgaard, tlf. 98 43 89 47,
Kis Kattenhøj Gammelgaard, tlf. 98 42 05 10

g ll.'18, april @

Sted:
Valby
Julius

Idrætscenter
Andersensvej

Udstillingssekretær:
Dorte Kaae

Information:
Aase Nissen
Tryggevældevej 145
DK-2700 BrønshøjDK-2500 Valby

Esbjergparken 5
DK-9220 Aalborg Ø

STUDIEKREDS
KOLDING
Hermed følger program
for efteråret 1992:

4. august:
Videoaften og
planlægning af
hobbyudstilling.

1. september:
Konsulentens arbejde v. Lis Friis. Lis vil fortælle om de
spørgsmål og problemer, som konsulenten kan komme ud for.

Månedens kat: Abyssinier.

6. oktober: Kattens psykologi v. Vivian Elling. Hvorfor er
katten sådan? Hvorfor gør den sådan.

Månedens kat: Maine Coon.

3. november: Avlsrådet v. Paul Christensen. Faderskabssag
m.m. Hvad er avlsrådet for noget.

Månedens kat: Huskat.

1. december: Juleafslutning - Julehygge m. gløgg og æble-
skiver. Planlægning af næste sæson.

Møderne starter kl. 19,00 og aftroldes på Klostergården i lo-
kale 6.001. Kaffe/the + div. kr 10,-.

Vi ses! Medvenlig hilsen
Helle Høybye og Pølsen,

Studiekreds Kolding, tlf.75 53 66 19

JYRAK - 90'ernes katteklub!
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Specialklubber:
Specialklubben for Russian Blue af 1990
Kirsten Kaae, Johs. Evaldsvej 103,8230 ÅUynø.|
T1f. 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.
Tlf .42 81 01 75.

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

Colourpointen
Karen Larsen, Egevej 89, 4632 Bjæverskov.
Tlf.53 67 1847.

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

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

Bicolouren
Lene Jørgensen, Bjømekæret2,5270 Odense N
Tlf. 66 18 07 52.

Specialklubben for Siamopdrættere
Margit Thomsen, Skovvejen l38, 4050 Skibby
Tlf. 42 32 t2 45.

swo
Mogens Østerby, Klingeskov i:, S+SO Otterup.
Tlt. 64 82 t8 44.

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

Sokoke Klubben
Gloria Møldrup, Korsebjergvej 10 l, 549 I Blommenslyst
Tlf. 65 96 8t 43.

Russian Blue Klubben
Ann Lis Lund, Mosebakken 15, 2400 København NV.
Tlf. 31 60 21 05.

BB-KIubben
Birgit Nehammer, Granstuevel 28, 2840 Holte.
T|t.424247 t7.

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

Den Hellige Birma
Nanna Brandt, Carl Plougsvej 19C, 3460 Birkerød.
Tlt.42 8l 10 11.

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

Foreign White Klubben
Jørgen Lund, Helder Alld 3, 2791Dragør.
Tlt.32 53 66 31.

Sølvkatten af 1990
Ann Friis, Doktorparken, Ellidshøj, 9230 Svenstrup
Tlf. 98 38 44 20.

Dansk{'angora - specialklub for
§rkisk Van og §rkisk Angora
Kirsten Weidmann, Bjømshøjvej 26, 8380 Thrige.
Tlf. 86 23 05 33.

0rientklubben
Anne Henriksen, Th. Kingosvej 50,9000 Aalborg.
Tlf.98 137673.

SPK for Sokokeopdræt
Henrik Bjømsteen, Københavnsvej 8, 3550 Slangerup.
Tlf .42 33 58 39.

Specialklubben for Rex
Susanna Bugge, Kærlodden 7,8320 Mårslet.
Tlf.86 2627 t9.

t7
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Katte VITABENA
Forkældin kat med en godbid

elsker',
der øger kattens sundhed og trivsel.



Felis Danica's
TOP 10-10-5
På Perserens udstilling i Skagen præsenteredes Felis Danica's
topkatte. Jyrak gratulerer vindeme og bringer resultaterne ne-
denstående:

VOKSEN:
1. BALDRLAN's TEJE 1064 point

1045 point

1022 point

1018 point

1004 point

981point

955 point

954 point

945 point

940 point

Ejer: M. & K. Foldager.
2, SPHINX YSL..

10. MTKITTERY JACKMANN
Ejer: S. & K. Christiansen.

KASTRAT:
l. BALDRIAN's TEJE

Ejer: M. & K. Foldager.
3. KATLAND's ALEXANDRIA........

Ejer: E. Bargholz.
4. KLINGESKOV's TANOS

Ejer: A. & E. Nissen.
5, HEAVY-CURRENT V. LANOITAN.........

Ejer: U. Johnsson.
6. LØYEHULEN's VALENTIN.

Ejer: S. & K. Christiansen.
7. SWARTHY SWAMER OF STENIUS.......

Ejer: M. & S. Haenschke.
8. NICE-TO-BE BROADWAY BABY .........

Ejer: J. Jensen.
9. BELLAMIS' VANESSA ............................

Ejer: C. og A. Cilleborg.

Ejer: M. & K. Foldager.
2. NEVER MIND's ROXANA.

Ejer: G. Jensen.
3. TITIRANGI's DEMI..

Ejer: P. Wesner & H. Koldborg.
4. LØYEHULEN's NAPOLEON

Ejer: K. & A. Agerbak.
5. MAYDAN SHAH's JUSTABOUT

Ejer: A. & K. Andreasen.

UNGDYR:
I. ISABELLA VON BIRKVEL

Ejer: Nana Brandt.
GANDOW's NICK NOLTE
Ejer: Lise & Hugo Gandow.

l. DAN-THAI'SLEYSAV
Ejer: Jørgen Lund.

4. HARALD REIN FELIS JUBATUS............
Ejer: K. Krogh

5. PASHT's CLEOPAIRA
Ejer: Lone Lund.

6. FOR YOUR EYES ONLY OF PACILAK..
Ejer: L. Hansen.

6. PERNIKUS KRUMME
Ejer: P. Krøyer.

8. OBA FAFNER......
Ejer: E. Nielsen.

8. PERMO BILES DANSING STAR.............
Ejer: Karen larsen.

8. SOFUS BRAUN BRIMISO
Ejer: Britt Hansen.

8. BELLAMIS YIN
Ejer: C. & A. Cilleborg.

8. MISRIYA's NAPOLEON
Ejer: S. Klarskov.
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Surt show i Husum!
2. august bød på en hel speciel oplevelse.

Intemational racekatteudstilling i en hal, der trodser enhver
beskrivelse - ingen faciliteter af nogen slags - selv med den
halve mængde katte ville forholdene have været for trange.

Dommeme sad nærmest på lårene af hinanden under be-
dømmelseme. Best in show foregik i gulvhøjde, så det var der
ikke mange, der havde glæde af.

Sponsorer og standlejere blev væk, så alt i alt var det på et
niveau som ingen ansvarlig dansk racekatteklub ville byde
hverken sine udstillere eller publikum.

Temperaturen indendøre var ulidelig - det var værst for
kattene. Vi andre kunne dog gå ud i det gode vejr, som er det
eneste positive, jeg kan komme i tanke om.

Billedeme viser et kig på indgangspartiet samt de eneste
serveringsmuligheder, der var: Bag i egen bil.

Erik A.

JYRAK - 90'ernes katteklub!

1058 point

1039 point

1029 point

1021point

1010 point

650 point

650 point

650 point

630 point

600 point

593 point

593 point

590 point

590 point

590 point

590 point

590 point



Panacur = ormekur
tttled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
lingsstadier af indvoldsorm.
Atled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

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

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

Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

og æg af orm.

O bredspektret - udrydder a//e kiliingerns
væsentl ige indvoldsorm.

O let at give - opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og bivirkninger

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

Hoechst
O
æ
O

Oo
@
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UDSTIIHNGSRESUTIATER
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.

Stecfdato: Husum- 2. august 1992

Kattens navn Bardolino's Honey Babe (Per-w-62)

Resultat: EX I, BIO TOTAL, NOM,

Ejer: Lis Christensen

Sted/dato:

Kattens navn Int. Pr. DK Byvangen's Nicolaj

Resultat: CAGPIB, NOM.

Ejer: Tanja Nissen

Sted/dato: Husum -2-augtst1992

Kattens navn: Champion DK Jentes Luna Selene

Resultat CACIB, BIO, NOM.

Ejer: Gerda Andersen

Sted/dato: Husum - 2, august 1992

Kattens navn: Bella Balou's Eddison

Resultat CAPIB,INT. PR.

Ejer: Vibeke Josefsen

Sted/dato: Bad Deutch Alterburg, Østrig - 18. april'92

Kattens navn: Charmos af Taperije

Resultat EX. 1, CACIB

Ejer: Elsa Knakkergård og A. Rasmussen

Sted/dato: Bratislava - 19. aprll1992

Kattens navn: Charmos af Taperije

Resultat EX. I, CACIB

Ejer: Elsa Knakkergård og A. Rasmussen

Sted/dato: Bad Deutch Alterburg, Østrig - 18. april'92

Kattens navn: Charmos af Thperije

Resultat EX I, CAGCIB

Ejer: Elsa Knakkergård og A. Rasmussen

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: Lene B. Berg

Sted/dato Neumiinster - 15. marts 1992

Kattens navn Bolette af Nasada

Resultat: CACIB

Ejer: Lene B. Berg

U DSTI TLINGSRESUTTATER UDLAND:

Sred,"dato:

Kattens navn:

L:s': llat:

Husum - 2. august 1992



Evaluerino
ar uaiti[ifgen i
Frederikshavn
28.juni 1992

Ved vor intemationale racekatteudstilling i Frederikshavn deltog
121 udstillere, repræsenterende 225 kaølognumre.

Alle udstillere fik udleveret evalueringsskema.
At de l2l udstillere har 21 udstillere eller 17 A% udfyldtske-

maet:

De l2l udstillerefordeler sig pdfølgende klubber:

Jvrak
Darak
Racekatten
Perseren
Udland

91 udstillere, svarende til..........
9 udstillere, svarende til..........

14 udstillere, svarende til..........
6 udstillere, svarende til..........
1 udstiller, svarende ti1............

75,2%
7,4%

ll,6%
5,0%
o,g7o

Ialt

De 2l der har svaret reprcesentererfølgende racer

Perser/Colourpoint 14, svarende til
Norsk Skovkat 1, svarende til
Main Coon 4, svarende til
Tyrkisk Angora l, svarende til
Andre 1, svarende til

66,6%
4,8%

19,o%
4,8%
4,8%

Ialt 2t l00Vo

Scørgsmål 3 - Dyrl"ægekontrol:

\leget god
God
Dårlig
Fungerede ikke

13, svarende til
6, svarende til
2, svarende til
0, svarende til

61,9%
28,6%

9,5%
0%

Ialt 2t l00Vo

tiote l.

S c ørgsmål 4 - U dstillingssted:

Meget god
God

10, svarende til
7, svarende til
4, svarende til
0, svarende til

47,6%
33,3%
19,l%

0%
Dårlig
Fungerede ikke

Ialt 21 100Vo

\iote 2.

Scørgsmål 5 - Buropstilling:

\ote 3.

Spørgsmål 6 - Valg af dommere

Spørgsmål 7 - Servicen i sekretariatet:

Spørgsmål 8 - Servicen i Info-standen:

Spørgsmå|9 - Afvikling af Best in Show:

Note 5.

Spørgsmål 10 - Stemningen på udstillingen:

Meget god 9, svarende til ................. 42,8%
God 12, svarende ti1................. 57,2%
Dårlig 0, svarende til................. 0%

Ialt 2t.. l00Vo

G e ne re lle b etr a gtning e r i fo rho ld tt I antal sv ar :

3: 19, eller 90,5% svarede at dyrlægekontrollen fungerede
meget godt eller godt.

4: 17, eller 80,9% svarede at udstillingsstedet var meget
godt eller godt.

5 : L5 , eller 7 L ,4Vo svarede at buropstillingen var meget god
eller god.
5, eller 23,8% svarcÅe at buropstillingen var dårlig, og
ønskede en opstilling som ved udstillingen i Ebeltoft.

6: 17, eller 80,9% svarede at valget af dommere var meget
godt eller godt.
4, eller L9,l% gav udtryk for at valget af dommere var
dtuligt.

7 : 20, ellet 95,2% svareÅeat servicen i sekretariatet var me-
getgod eller god.

8: 19,eller90,9% svarede at servicen i Info-sønden varme-
get god eller god.

9: 19, eller 90,9% svarede at Best in Show var meget godt
eller godt.

10: Alle 21, svarende til lffiVo svarede at stemningen på
udstillingen var meget god eller god.

Note 1: 1. Dyrlægekontrollen var for langsom.
2. Ørelampen gik fra kat til kat uden desinfektion.

Note 2: 1. Udstillingsstedet var ikke tiltalende.
2. Der var for varmt.
3. For dårlig udluftning.

Note 3: 1. Flere ønskede en buropstilling som i Ebeltoft.

Note 4: 1. Der gives bl.a. udtryk for, at man skal skifte de
gamle dommere ud med yngre.

Note 5: 1. Klage over for dårligt mikrofonanlæg.
2. Stewardeme var for langsomme.

Meget god
God
Dårlig
Fungerede ikke
Andet (intet svar)

9, svarende til
11, svarende til
0, svarende til
0, svarende til
1, svarende til

42,8%
52,4%

07o

O7o

4,8%

Ialt 2T 100%

Meget god
God
Dårlig
Fungerede ikke

10, svarende til
9, svarende til
0, svarende til
l, svarende til

47,6%
42,8%

o%
95%

Ialt
I

Meget god
God
Dårlig
Fungerede ikke

9, svarende til .................
10, svarende ti1 .................
I, svarende ti1.................
1, svarende til.................

42,8%
47,6%

4,8%
4,8%

Ialt 2L l00Vo

Meget god
God
Dårlig
Fungerede ikke

9, svarende til
6, svarende til
5, svarende til
l, svarende til

42,8%
28,6%
23,9%

4,8%

Ialt 21 100Vo

Meget god
God

7, svarende til
10, svarende til
4, svarende til

33,3%
47,6%
19,l%Dårlig

Ialt 2t l00Vo

.\ote 4.

2T



Kommentarer til noterne :

Note 1: Vi har noteret os den manglende desinfektion, der na-
turligvis skal ske.

Note 2: Jyrak har ikke indflydelse på vind og vejr.

Note 3: Den ønskede opstillingsform kan vi ikke love vil bli-
ve gentaget. Det afhænger af pladsen på stedet og an-
tallet af tilmeldte katte m.v.

Note 4: Ønskeme har vi noteret os.

Note 5: Jyrak har ikke indflydelse på de faciliteter, halleme
kan stille til rådighed.

Afslun ende b e mærkning e r :

Generelt må det konstateres, at udstillerne var tilfreds med
denne udstilling. - Der var nogle småfejl under vejs, som vi
vil søge at rette.

Tak til alle, der deltog i evalueringen.
Finn Laursen, formand

SEMILANGHÅR:
BIS: Fladland's Daniel (NFO gr. 3)

Ejer: A. og K. Agerbak.
BOX: Jente's Luna Selene (SBI n)

Ejer: Gerda Andersen.
BIS KAST.: Løvehulens Napoleon (MCO gr. 8)

Ejer: Kim og Anette Agerbak.
BOX KAST.: Løvehulens Prysille (MCO gr. 7)

Ejer: Georg Jeppesen.

UNGDYR: Dansbjerg's Eddie (NFO gr. a)
Ejer: Larsen og Sperling.

KILLING: Andy (MCO gr.7)
Ejer: Maka Brøndbjerg.

KULD: Maja Brøndbjerg's kuld
Ejer: Maja Bøndbjerg.

KORTHÅR:

RTST]UTATER:
FREDERTKSHAVN

BEST OF BEST NR. 1:
Maydan-Shah's patince (PER g)
Ejer: Laila Bjemrm.

BEST OF BEST NR.2:
Aurifer's Cheetah Terracotte (ABY o)
Ejer: Gitte Barlach.

BEST OF BEST NR. 3:
Fladland's Daniel (NFO gr. 3)
Ejer:

BEST OF BEST NR. 4:
Player's Elini (SIA g)
Ejer: D. og L. Dreier.

Aurifer's Cheetah Terracotte (ABY o)
Ejer: Gitte Barlach.
Titirangi's Domino (CRX n)
Ejer: Elena Neumann.
Dunvald's Hovsa (BRI as 24)
Ejer: E. og Y. Larsen.
Dunvald's Blue Natasja (BRI a)
Ejer: E. og Y. Larsen.
Lycka's Krumme (BUR n)
Ejer: P. og A. Stevn Jensen.

Terra Cotta's R. R. Challenger (ABY n)
Ejer: Gitte Barlach.
Dunvald's Blue Natasja (BRI a 24)
Ejer: E. og Y. Larsen.

Player's Elini (SIA g)
Ejer: D. og L. Dreier.
Haslund o'Molly (SIA b)
Ejer: Jens Haslund.
Oddfellow Spinx (ORI b)
Ejer: Lene Folder.
Nissens Athos (ORI b)
Ejer: A. og E. Nissen.
Dreier's Babette (SIA n)
Ejer: D. og L. Dreier.
Micheyl's Teddy Bear (BAL a 21)
Ejer: Anja Saren.

Micheyl's kuld
Ejer: Micheyl Vinther.

Fanta.
Ejer: Ingelise Carstensen.

BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOXKAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

srAM/oKH:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

BEDSTE HUS.
KAT - HUN:

LANGHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

PENSIONIST:

KULD:

AVL:

OPDR,'f,T:

22

Maydan Shah's patince (PER g)
Ejer: Laila Bjemrm.
Harwood Georgia pride (PER d o3)
Ejer: D. og L. Ellegaard.
Jagtgårdens Frank går te' Ganløse
(PER a 33)
Ejer: W. og L. Andersen.
Maydan-Shah's Billie Jean (PER g o3)
Ejer: Laila Bjemrm.
Roby Rose Peach Blossom (PER d o3)
Ejer: D. og J. Ellegaard.
Jelle's Captain Cool (PER a)
Ejer: læne Gammelgaard.
Gram's Aliu (PER a)
Ejer: G. og S. Christensen.
Cocachin's K. kuld
Ejer: Ulla Johnson.
Adante af Timanfaya (PER c)
Ejer: B. og L. Henriksen.
Graffity's
Ejer: B. og L. Henriksen. Ildsnit af Jyrak's Jlotte præmiebord.



PERLER tra MORTEN@

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

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

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

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

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

fige
ls

KATTE
GRUS

oel
nut!l

\\ \

rliguis

/
,///

/,

/ ',, 'r, I\'t"o
,,ll

/t.

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

A/S Cafl Ff. MOftensen , Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov Ttf. 53 6714 44
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BILLEDER FRA FREDE,RIK SHAVI\

Technical - hovedsponsoi Frederikshavn. Fravenstre Hen-
rih Kurt og Conny Klinge, Klinge Dynasti.

Kr 1 - Kn 2 - Kr 3 - Kr 4.... Ja, de penge - Ja, dc penge....!
Erik Andersen holder styr påforretningen.

Felis Danica's formand Aase Nissen

aÅL1

Jette Eva Madsen: - Tia...... hvilken pokal sltnl det nu være?



Tlsk katteudstilling
i Kolding

Vi blev enige om, at tage en tur til Kolding, for at se udstil-
li - man kunne måske få nogle ideer med hjem.

Udstillingen blev aftroldt i Parkhallen, Kolding. - På parke-
ringspladsen fandt du kun tyske biler, entreen blev opkævet
i mark. Der var dog mulighed for at betale med vor højt el-
skede mønt - kronen.

Alt foregik på tysk, og man forstod ikke et ord dansk, så

hvis man ikke var i besiddelse af lidt sprogtalent, var det ik-
ke muligt at få kontakt med udstillere eller ejeren af den ene
stand, der var til stede.

Man kunne nemt komme til at føle, at man var på en uden-
landsk udstilling, og havde glemt at få sin egen kat med. Det
varjo også en udenlandsk udstilling, bare på dansk grund.

Den tyske klub - fik vi oplyst - har lavet en dansk afdeling
med det formåI, bl.a. at få udenlandske certifikater på katte-
ne, akkurat som når vi rejser til udlandet med vore katte. - Det
er dog den store forskel på klubbeme, at vi i JYRAK, ikke kan
oprette en dansk afdeling i tyskland og visa-versa, men det er
muligt for den tyske klub at have sådan et arrangement i Dan-
mark, da de ikke er organiseret i FEFe.

Nå, men det var også kattene vi geme ville se. Om der var
noget, der var bedre end det, vi selv kan præstere i Danmark,
vil jeg ikke just påstå. Kattene var meget moderate i typeme
- altså ikke noget, som vi umiddelbart behøver at være be-
kymrede over.

I de lokale aviser skriver man flot om et besøgstal på 5-600.
De mange gæster var nu meget svære at få øje på. - I det tids-
rum vi besøgte udstillingen, gik vel omkring 6-8 betalende
gæster på udstillingen - resten var udstillere.

Umiddelbart trorjeg ikke, at den tyske klub kan vinde større
indpas i Danmark. - Man vil holde sine nationale følelser me-
get højt, navnlig i disse tider, hvor der tales så meget om et
fælles Europa, og man vil formentlig derfor ikke være den sto-

re tilhænger af sådanne arrangementer. 
O ,.
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Poul Jørgensen.

- ..r eekenden 8.-9. august afholdt den uafhængige tyske klub
i.\-DE en intemational udstilling i Kolding.

Klubben er ikke anerkendt af FIFe, så den eneste grund til
,: omtale udstillingen her i bladet er, at udstillerne benyttede
:,ligheden til i Folkebladet Sydjylland at rette et kaftigt an-
.:eb på Felis Danica.

Felis Danica bebrejdes for ikke at anerkende andre klubber
..:lt i overensstemmelse med FIFe) med påstand om, at de

'ie vil tillade konkurrenter at komme til.
Fremstillingen er temmelig ensidig, for den undlader at

:nælle, at når man, som i dette tilfælde ikke anerkender en

':.den klub, er det helt grundlæggende uoverensstemmelser,
::r skiller de pågældende:

1. Krav til stambogsføring.
2. Krav til raceanerkendelse.
3. Titelerhvervelse og
-1. Dommeruddannelse.

Køb/salg/paninger mellem ejere/katte i sådanne 2 organi-
.:tioner bliver meget besværlig at administrere - ja til tider
-nulig.

Det burde være et væsentligt argument for, at vi her i lan-
::t står sammen i en organisation, vi er jo ikke store målt med
::n intemationale alen.

Derfor kan vi da godt være utilfredse med vores organisa-
,,rn, men den slags bør ytre sig på demokratisk vis ved at få

.':enlyd indenfor systemet. Redaktionen

På besøg på den tyske internationsle
r d c ek att e u d s tillin g i Koldin g
Sennem nogle bekendte var vi orienteret om, at der skulle af-
::ldes en racekatteudstilling i Kolding.



DOMMERPARADE,
FREDERIKSHAVI{

Dommer Elisabeth Schreiber : Resultatet? ? ?

Dommer H. G. Schole4 Belgien.

Dommer Bent Pedersen, Danmark.

Dommer Inge Pedersen, Danmark,

!1 a'
JYDSK
RAGEKATTE
KLUB

- 9o'ernes
katteklub!U
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Dommer Gertrud Okkens, Tyskland.



sund
elsker

Din kat skal naturligvis have den

I

bedste mad. Du kan trYgt
vælge Dokat, for Dokat
er kattenes favorit.
Mellem flere hundrede
varianter valgte kattene
selv Dokats kroketter'
som er fremstillet af de

reneste råvarer og ikke
tilsat unødvendige
kunstige smags- eller
farvestoffer.

-l \ - alt hvad din katbehøver
. f '!i
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Ghampiongalleriet

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

Redaktionen
Rådhusgade 52
8700 Odder

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

Gr. Int. Ch. Galapagos' Fat freddie
Født: 09.-04.-1990
Farve: Lillaperser, PER c
Opd.: Gitte Bundgård
Ejer: John Andersen - Kirsten H. Pedersen

STED.DATO RESULTAT

Hamm, 7. juli '91
Vissenbjerg, 2 l. juli '9 I .......
Silkeborg, 24. aug.'91 .........
Aalborg, 8. sept.'91.............
Kolding, l. dec.'91..............
B. D. Altenburg, 18. april '92

CAGCIB, BiO
CAGCIB, BiO
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Int. Ch. Galapagos's
Love at first sight
Født: 03.-04.-1989
Farve: Blå-hvid harlekin (Per a 02)
Opd.: Gitte Bundgaard
Ejer: JohnAndersen-KirstenH. Pedersen

Kcrteminde, 01.-02. sept. '90 CACIB
Anrsterdam, 3. nov. l99l'91 CACIB
Kolding, l. dec. 1991........... CACIB, BIO

RESULTATSTED. DATO

Kupon til Championgalleriet

STED - DATO OPNAET RESUITAT

Ejer:

Kattens titel:

Kattens navn:

Født, den:

Racg farve og opdr. nr.:

Int. Ch. Kongshøj Miki
Født: 24.-08.-1990
Farve: Pener, rødlhvid (Per d 03)
Opd.: Grete Hansen
Ejer: June og Jørgen Bjerregaard

STED - DATO RESUI,TAT

Kolding, 01.- 12.- l99l ..........
Svendborg, 22.- 12.- 199 1 ......
Brøndby, 02.-02.-1992 .........
Haderslev, | 5.-02. - 1992 .......
Luxemborg, 2 l.-22.-3.- I 992
Ebcltoft, 29.-03.-1992 ..........

CAC, BIO, NOM.
CAC, BIO, NOM.
CAC, Champion
CACIB
CACIB
CACIB, BIO. NOM.
Intematioml Champion

Ch. Klemmens Design Susser
Født: 06.-06.-1990
Farve: Perser l2 ar Bicolour rød/hvid
Opd.: Kirsten Klcmntenselr
Ejer: Tove Jensen

STf]I).I)ATO RESULTAT

Aalborg, 7.-8. scplcrnber '91
Kolding, 30. nov., l. dcc. '91
Elreltoft, 28.-29. nrarrs '92 ...

CAC
CAC
CAC, Clrarnpion

28
Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side.
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NUTRA
NUGGETS
PROFES.
SIONEL

D!ET
-:'a Nuggets Professionel

- :: er et energirigtigt og
. r^centreret foder, der kan
.-,'endes til alle katte - både
:,rsne katte, killinger samt

- ægtige og diegivende katte.
: : :eret indeholder ikke
. -. estoffer eller konserverings-.' ler.

Forhandler: Dyrehandlere
m.v.

§! Dicrfcrrm'
;legmade 11 B ' DK-7100 Vejle

Telefon 75 82 80 44

Int. Pr. DK Vossevangen's Ma6stro
Fødr: 15.-09.-1990
Farve: Markreltabby m. hvidt (Nfo n 2309)
Opd.: Ely Leegaard
Ejer: Anett Fyrstmann

STED. DATO RESULTAT

Aallnrg, 7.-8. scpt. '91 .........
Kolding, 30. nov. t99l.........
Appingcdan, 8. dec. '9L.....
Ncunriinstcr 14.-15. mar.'92
Ebcltrrti, 28. nrarts 1992.......
Frcderilishrvn, 28. juni 1992

CAB NOM.
CAP
CAP, Nom. Premier
CAPIB
CAPIB
CAPIB Int. Pr.

Premier Adonis de La Val
Født: 13.-6.-1990
Farve: Colourpoint (13b LP, lillamasket)
Opd.: Inge Lise Laursen
Ejer: Lene Jensen

STED. DATO RESUI,TAT

Ebeltoft, 29.-3.-l 992 ............
Frederikshavn, 28. -6.-1992 ..
Husum, 2.-8.- 1992

CAB NOM.
CAB NOM.
CAP. NOM. PREMIER

Ch. DK Jentes Luna Selene
Født: 28.-5.-1991
Farve: Hellig Birma, (brunmas. SBI n)
Opd.: Gerda Andenen
Ejer: Gerda Andersen

STED. DATO RESUI,TAT

Ebeltoft, 28. marts 1992.......
Frederikshavn, 28. juni I 992
Skagen, I 2. juli 1992............

CAC, BIO, NOM.
CAC, BIO, NOM. BOX
CAC, CHAMPION

Dyrlægehreukassen

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

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

Vedlægges frankeret/adresseret svarkuvert - besvares dit
spørgsmål direkte.

Spørgsmål/svar og e\t. artikler bringes i den udstrækning
pladsen tillader i Hvæssebrættets Dyrlægebrevkasse.

29

lngredienser:
' Tllingebiprodukter, majsmel,
-.,edemel, animalsk fedt,
^^ajsglutenmel,
- :dmel,fiskemel, tørrede kogte
- ,'linger, tørrede hele æ9,
;rret kødsuppe, tørret ost
: gær, vallepulver, sKummet-
-ælk.

Nutra Nugget serien
består af:.,:tra Nugget Cat Food
",.ltra Nugget Prof .

- et Cat Food
',.ltra Nugget Chunk
',rtra Nugget High Protein
,rtra Nugget Prof Diet
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FIFe's officielle udstillingskalender
SEPTEMBER:
05/06 Yissenbjerg DK (JYRAK)

Dalarne S

St. Raphael F
Porsgrunn N
Tampere SF
Aosta I
Szombathely H (2xl dag)

l2l13 Haguenau F
Vårmland S

Kristiansund N
Biella I
Pilzen CS

l3l Velp NL
19/20 Hilversum NL

Dietikon CH
Ikke fastlagt F
Harstad N
Haugesund H
Kuopio SF
Mantova I
Ikke fastlagt A
Borås S

201 Nottingham GB
26127 Lyon F

Trieste I
Tønsberg/Sandefjord N
Landshut D

271 Aalborg DK (Racekatten)
lkke fastlagt B

OKTOBER:

Paris F
Stockholm S

Reading GB
251 Leeuwarden NL

Yyskov CS
261 Wien-Oberlaa A
31/01 Lugano CH

Toulouse F
Berlin D
Siracusa I
Lund S

NOVEMBER:
OU Ikke fastlagt NL
0/08 Glostrup DK (DARAK)

Nantes F
Bergen N
Stockholm S

Roma I
Helsinki SF
Zwickau D
Granada E

14115 Lillehammer N
Lodz FL
Toulouse F
Ikke fastlagt S

Amsterdam NL
Pisa I
Budapest H

l5l lkke fastlagt B
Ostrava CS

16l Berlin D
21122 Brescia I

Turku SF
Berlin D

28129 Basel CH
Marseille F
Viborg DK (JYRAK)
Oslo N
Bologna I
Schårding A

291 Ikke fastlagt NL

DECEMBER:
O5l Madrid E
05/06 Besancon F

Sandnes N
Fallingbostel D
Roma I
lkka fastlagt A

13 København DK (DARAK)
13 Graz A

lkke fastlagt F
Orebro S

Schifflange L
Groningen NL

l9l20 lkke fastlagt F
Trondheim N
Vaduz FL

JANUAR 1.993:
09/10 Bruxelles B
16117 Praha-Liben (nationale) CS

lkke fastlagt F
l7l Kotka (nationale) SF

Ikke fastlagt NL
23124 Frankenthal D

Modena I
Jessheim/Skedsmo N
Clermont-Ferrand F

30/31 Bordeaux F
Verona I

FEBRUAR:
06/07 Dion CH

Ikke fastlagt F
Malmø S

Oslo N
Tampere SF
Valencia E

O7l Steenwijk NL
13/14 lkke fastlagt F

Parma I
Trondheim N

t4l
2012t

København Racekatte

27128

Pavia
Stavanger (semilanghår)
Nåfels
Ikke fastlagt
Reinbek
Vicenza

MARTS:
06/07 Strassbourg F

Herlev, København Darak
Kristiansand N
Forssa SF

t3lt4

n
I

031

03104

04l
10/11

ru
t7 lL9

241

2412s

Liberec
Arlon
Caen
Stavanger
Nurmo
Ovada
Sundsvall
lkke fastlagt
Curitiba
Steinfort
Solothurn
lkke fastlagt
Aarhus
Frederikstad
Ikke fastlagt
Travlso
Eemnes
Milano
Trondheim
Mulhouse
Celje
Barcelona
Gåvle

CS
B
F
N

SF
I

S

A
BR

L
CH

F
DK (Perseren)

N
A
I

NL
I

N
F

YU

N
CH

F
D
I

CS
F
I

N
NLt4l

20121

27128

281

L
N

SF
(JYRAK)

I
N
F
B

Praha
Ikke fastlagt
Ravenna
Bergen
lkke fastlagt
Luxembourg
Oslo
Tikkurila
Hobro
Alessandria
Skien
Ikke fastlagt
Genk

Wien-Oberlaa
Friedrichshafen
Drammen
Ferrara

E
s
A
D
N
I

Verdensudstilling
17.-18. april

1992
KøBENHAVN
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JYDSI( RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

\/IBOR
Tinghallen, Tingvej,8800 Viborg, tlf.86 62 62 65

28.-29. NOVEMBER 1992
Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH.

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

ÅOent for udstiltere:
Lørdag kt. 07.00 - 18.00

kt. 07.00 - 18.00
kr. 07.00 - 09.00
kt. 07.00 - 09.00

Søndag
Dyrlægekontrol lørdag
Dyrlægekontrol søndag

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 ,,
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\'lBoRG 29.-29. NOVEMBER 1gg2

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmeldi
søndag, den 1. november 1

H usk f rankeret svarkuveft!

ng er
992

(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-

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

Ove n ståe n de u d sti I I i n g sgeby r s kal i n d betal es ti I
JYRAK's postgirokonto 5 06 85 09 til

Elena Neumann,
Fyrparken 364, 6710 Esbjerg V

samtidig med tilmeldingen.

UDSTILLINGSGEBYR:TILMELDING:

DOMMERL!STE:
PRÆMIESEKRETÆR:
Helen Tøttrup
Randrupvej 68
9270 Klarup
Trf. 98 31 83 48

ANNONCEKONSULENT
Leif Henriksen
Sulstedlandevej 33
9380 Vestbjerg
Trf. 98 29 69 45

Foreløbig dommerliste:

L. Anjou (B)
A. Joquel (F)
E. Steinhauser (A)
K. Wahlberg (S)
l. Seele (D)
V. Oines (N)
L. Jannsen (NL)
M. Kuipers (NL)

All round
LH, SLH
LH, SLH
LH, SLH
LH
LH
LH
KH, Siam/Ol(H

Ret til ændringer forbeholdes!

Praktiske oplysninger:
Stamtavle, kryptoch idattest for han katte over 1 0 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 ira rabiesramt område
skal være rabiesvaccineret i henhold til gældende regler.

Hunkatte, der ammer, eller hvis drægtighed overstiger4 uger,
kan ikke udstilles. Killinger født efter 29. august 1992 kan ik-
ke udstilles.

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

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

Ønskes flere katte isamme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
anføres på de respektive tllmeldinger.

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.

pa

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

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

, kan diskvalificeres
bedømmes. Såfremt

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

tit

Uel mødt iUIBOR
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U*rtu
TILMELDINGBLANKET TIL

UDSTILLING I:

RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PA MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

KATALOG NR.

Kattens navn:

Født: Han: Hun:

1,

2.

3.

4.
q

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16,

17.

18.

19.

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. ChamPion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt, Premier
Champion
Premier
Åben (over 10 måneder)

Kastrat (over 10 måneder)

Ungdyr (6-10 månedeQ
Killing (3-6 måneder)
'Novice (ovar 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (&10 år)
Pensionist (over 10 år)
Kuldklasse (34 månedeQ
Annonce
Tilsalg
Ønsker informationstolder
til nye udstillere

Race mmer:

Opdrætsnr.: Farve:

Far: Opdr. nr.

Mor: Oodr. nr.:

Opdrætter:

Ejer: Telefon:

Adresse Klub:

Postnr. By:

Antål tidl.
csrtifikater

CAC:

CAP:
CACIB:
CAPIB:

CAGCIB
CAGPIB

CACE:
CAPE:

Dato: Sted: Dommer:

(Resten kan løres på bagsiden).

Ønskes i bur med: Opdr. nr.

Opdr. nr.

Undertegnede srklærer hermed at have sal mig ind igældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og lov6, at katten ved tilsled€vær€lsen på udstil'
lingen ikle overtraeder de lil enhver tid gældenåe FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrørende katto, der er 6ller har været inlicor€t al eller udsat lor
smitsomme sygdomme.

den 19
(egsnhændig undorskritl)

UDFYTDES AT TIffiEIDERE}II UDFYTDES At TlIMEIDEBEI'll UDIYTDES AT IILMETDERE]II

Det bekræftes herved, at

(kanons navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udtyldes med navn og rdresse I

Denne sedde' n*'0"'i,"!#1"""i:å;:i::,'#ii"i;:,':iå'iillÅ?i,!;!i.r den er torsvnet med

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

den 19
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Verdensudstilling
17.-18. april 1993

i I(øbenhavn

a

)a

tet

VoldbY1

Kis Gam
stamnavn

melgcirdb
er KIVIO'

o

Emma Rønne Petersen 
-

#;;*"avnet Markehla's

Ved indbetalinger

;5[ji r:il,"'
,.:##ffikir*

,/

til klu
hvad

bben pr. giro _

indbetalingen

Kassereren

SPAR TID ved tilmelding til udstilling.
Skriv din tilmeldingsblanket på maskine,
men vent med at udfylde tid, sted, klasse
og hvem katten ønskes i bur med. Tag der-
efter nogle kopier - udfyld de tomme fel-
ter og send din tilmelding. Det sparer tid
for dig, men også »katalogskriveren<<, da
det er nemmere at læse. Husk også at ud-
fylde HELE nederste klip!

O o

,o

OPSLAGSTAVLEN

r YR "\ ;ll)";:;? ##tekrub 
!
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Tyskland

Adresserludl. klubher

Luxemburg San Marino tl

KLUBINFO

Lux Cat Club, Mr. M. Pohl
B. P. 526, L -2015 Luxemburg.
Tlf.009 35237 85 67.

Federazione Sammarinese Feline
FeSa.Fe Strade di Monte Olivo 40
RSM47031 DOMAGNANq
Ttf. 549-900046.

1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13

D-W6334 Asslar.
tlf . 644U847 9. fax 6441 187 413.
Postgiro : Frankfurt/Main
562 t2-607

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

Holland

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

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

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

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

Finland

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

tj spa enn

Ungarn
Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
Orszagos Egyesylete
MMOE Postbox 68.
H.1725 BUDAPEST.
Ttf.526-371.

Cat Club de Belgique
Mr. Rossi
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles, Belgique
Tlf. 009 32 25 | 25 77

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

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

Suomen Rotukissayhdistysten
Keskusliitto SRK
Relanderinaukio I C 23
SF40570 Helsinki
Tlf. 3s8-0-6849409.

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi dAcaja 20
I.IO138 TORINO TO
Tlf. lt-7495627.

Zv eza F elinoloskih Drusev Slovenije
Jozica Horval, Za Yasjo 24,
62000 Mari bor, Slovenija

O sterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-316423.
Ktub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKO Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien, tlf. 0222-3570493.

Bemærk!
Reglerne om sundhedsattester ved ud-
stillinger i udlandet ændres til stadig-
hed. Undersøg derfor gennem dyrlægen
eller veterinærdirektoratet hvilke atte-
ster der er nødvendige. Ved betaling af
udstillingsgebyrer gøres opmærksom
på, at betalingen skal ske direkte til den
arrangerende klub, enten pr. giro eller
pr. check. Der må ikke sendes Penge
eller checks m.v. til udstillingssekre-
tæren for udland. Få de aktuelle priser
hos udstillingsseketæren, udland.

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

kontante beløb i almindelige breve, da

der ikke kan kræves erstatning, hvis
brevet bortkommer. F.L.
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Østrig

Belgien Italien II
Frankrig II Jugoslavien

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

Lp
i

Portugal E
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KtUB.INFO

JYRAK's konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillinger, forberedelse etc,
fodring, kattefødsler, pelspleje el-
ler lignende kan du henvendedig 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.
Tlf.74 4294 56

Grethe Skaarup Hansen,
Fyrkildevej ll2, 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.
Tlf. 98 420510

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

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

FODBOLD eller KATTE
Tag med til LONDON til katteudstilling, fodboldkamp, musical, juleindkøb,
sightseing m.m. Pris kun kr. 1795,-.

Afrejse Esbjerg, torsdag den 10.12.92 kl. 18.00
Ankomst Harwich, fredag den 11.12.92 kl. 13.30
Afrejse fra hotellet, søndag den 13.12.92 kl. 13.00
Ankomst Esbjerg mandag, den 14.12.92 kl. 13.45

Lørdag den 12. Dec. finder en af Englands største katteudstillinger sted i
Olympia i London. Ud over de mange katte er der et utal af stande, som frister
med alverdens katteting.

Pris kr. 1.795,- inkluderer:

DFDS Esbjerg-Harwich rerar i 2,-3 el. 4køjeskahyt. Stor Morgenbuffet samt

aftensmad på både ud- og hjemturen. Bus mellem Harwich og hotellet. 2

overnatninger i dobbelwærelse på centralt beliggende hotel i London.
Morgenmad. I x aftensmad på hotellet eller "ude ibyen". Indgangsbillet til
Katteudstilling lørdag i Olympia (min. 1000 katte).

Desuden er der mulighed for at skaffe billet til Musicalen "CATS-, kr. 200.

For dem, der foretrækker fodbold spilles samme lørdag Londonopgøret t

Ligafodbold mellem Tottenham og Arsenal. Billet til fodbold: kr,225,-
Tilmelding til Dorte Kaae, Esbjergparken 5, 9220 Aalborg. tlf. 98 15 93 18.

senest den 15. okt. Check udstedt til DFDS skal medfølge tilmelding - gerne
fremdateret til 15. nov.

Tilmelding - London

Antal billetter å kr. I.795:-

Antal Musicalbilleter å kr. 200:- Antal fodboldbilletter å kr, 2251-
Tilmeldin gen er bindende.

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

Folderen indeholder en lang række prak-
tiske oplysninger om klubben, herunder
konsulenternes arbejde, klubbens studie-
kredse, 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 Laursen, Fonnand
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SIAMTAVTEKOPI
Hvis din stamtavle bortkommer, kan
du bestille en kopistamtavlg som lig-
ger hos stambogsføreren i 3 mdr. efter
anmodningen.

TITETPÅFøRINGER
Registrering hos Felis Danica's stam-
bogsfører, afegen kats opnået titel, fore-
går gennem stambogsseketæren ved ind-
sendelse af stamtavle, samt opnåede cart-
ifikater. Registreringen er gratis. Ønsker
man titlen påført stamtavlen, skal skift-
lig anmodning til 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 k 50,- pr. ind-
læ9.

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.

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
l.th., 2635 Ishøj. Tlf. 42 73 36 31.
Kasserer:
Lise Rægaard Rasmussen, Kaj Munksvej
I l, 7500 Holstebro, giro I 08 72 23.
(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi afgiroindbetaling på ud-
stillingsgebyret).

DARAK:
Winnie Andersen, Østergade 29, Gan-
Iøse, 3660 Stenløse. Tlf.42 18 4629.
Kasserer: OIe Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 00 39 75.

PERSEREN:
Mette Foldager, Roustvej 180,
68 18 Åne, tlf . 7 5 L9 20 46.
Kasserer: Lisbeth Andersen, Køgevej
289,2035 Ishøj, giro I 57 60 89.

JYRAK:
Dorte Kaae, Esbjergparken 5, 9220
Ålborg Ø,tlf .98 l5 93 t8.
Kasserer; Elena Neumann, Fyrparken
364,6710 Esbjerg V giro 5 06 85 09.

Udstillingsgebyr
Racekatte
Huskatte
Kuld
Avl, opdræt

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

Vedtaget på Felis Danica's Forret-
ningsudvalgsmøde de n 5/6- I 99 l.
BEMÆRK: Gebyr indbetales til
arrangerende klubs kasserer før
udstilling!

PRISER

Stambogspriser pr. 1/10-1991 :
Stamtavle 0-3 mdr.
Stamtavle 3-6 mdr.
Stamtavle 6-L2mdr.
D i spensationsstamtavle
til katte over I år
Kopistamtavle
Nyt omslag
Nyt indlæg

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

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

HANKAT

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

EJ ERSKIFTEIANNU ttEBIN G

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

UDSTILTING, INDTAND

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

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

deres titler inden lll-1992, får deres kok-
arder efter den gamle ordning. Titler op-

Transferes k. 75,-
kr. 25,-Ekspeditionsgebyr

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

EKSPEDITIONSGEBYR

KOilTIilGEilT.
SATSER

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

HVÆSSEBRÆTTET

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

k.200,-
k.200,-
k.250,-
kI. 50,-

200.-

25Ct.-

10u.-
150.-

l<r.

k
l(r.
l<r.

kr.
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Eur. Pr. gratis!

Int. Pr. k. 125,-

Fra 1. juli 1992 er regleme 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,- + splff*vningsgebyr kr. 14,-
ialt kr. 39,-.

Skal stamtavle(r) o.s.v. fremsendes på
postopkrævning pålægges stadig k. 25,-
i ekpeditionsgebyr.
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Ammeformidling
Stamboos-
sekretaiiat

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

JYRAK's kontaktperson, der ganske gra-
tis foretager dette formidlingsarbejde for
medlemmeme.

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

Man kan selvfølgelig henvende sig til en
hvilken som helst af disse kontaktper-
sone4 dade arbejderpå tværs afhinan-
den.

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

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

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

ILL

ALLE RACER:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 3l
Voldby
8450 Hammel

STAMNAVN

Registrering af stamnavn sker ved frem-
sendelse af mindst 3 forslag til søm-
bogssekretæren: Klaus Donneborg

Gl. Hammetvej 3l
Voldby
8450 Hammel

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

Dispensation til fritagelse af stam-
navn kan opnåes i tilfælde af, at man
kun ønsker at opdrætte et kuld før en
eventuel sterilisation. I dette tilfælde
kan afkom kun kaldes ved 6t navn.
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JYRAK's
udstillingsliste
bestyres af:

Finn l:ursen
Rådhusgade 52
8300 Odder

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

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

50,- pr. måned.

Jyrak's killingeliste
Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Stamnavn:

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Tlf. Godkendt katteri:

tilmelder: IJa INej
Race:

Født:

Farve: 

-Køn: 

-

Farve: Yan

Farve: Yan'

Farve: Yan

Farve: Yan

U

U

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



ill's SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfa-

ring i emæring af katte. Det er underlagt en streng lo'alitets-

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderprodukter.

Rigtig emæring 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 i[<ke have sarnme foder hele livet.

Forskellige stadier i kattens liv stiller forskellige krav til dens

emæring. 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 specialfonetninger.

I

"ffi"8
WH
;l;t:i,:;,;1-. ff*€ji*

Hill's Science Diet fås i 4 variantei :
hunde og i 2 varianter til ka*.II

Hill'§

+tadenu.ks oIHill! Pet P.oA(.h Division oJColsale l'alnoLiv. ( onDxny

RIGTIG ERNÆ,RING VEJEN TIL ET BEDRE LIV



l\/lan bliver, hvad man spiser !

GRAFFIW og de LA VAL
ved det -

seriøs avl og det bedste
foder har bragt GRAFFITY
og de LA VAL's katte til
tops/

Europa Champion Graffitys Felino
Champion april 89,
lnternational Champion juni 89,
Grand I nternational Champion nov. 90,
Europa Champion dec. 91,
Vinder af avlsklasse langhår juli 91
6 x BIO samt 2 x nom. B/S

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

EGHilI.E
A

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

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

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

TECHNI-CAL er uden sojaproteiner og vegetabilske fedtstoffer.

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

KLINGE DYNASTY
SIRIUSVEJ 13. DK-8700 HORSENS. TLF. (+45) 75 64 38 44

4t

Kvalitetsfoder giver også din kat alt, hvad den har brug
for gennem et aktivt og sundt katteliv.
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EKSPORT
TIL RUSLAND:
Huschi Doucet
af Vendsyssel.
Seal point, male Colourpoint
perser, tødt3131992
Far: Int. Ch. Cactusway's

Fit for Fight.
Mor: Chanel af Clipper.
Opdrætter: Norma Hassing
Ejer: Mark Gorbatienco,
Milkakova Street,
Perm, Rusland.

EKSPORT TIL TYSKLAND:
DK Jentes Adonis
Blåmasket Hellig Birma.
Far: lnt. Ch. Tajmur von Achor, SBI c
Mor: DK Jentes Kamelia, SBI a

Opdrætter: Gerda Andersen
Ejer: Petra Lathweser

EKSPORT TIL TYSKLAND:
DK Jentes Blue Bernie
Blåmasket Hellig Birma.
Far: lnt. Ch. Tajmur von Achor, SBI c
Mor: DK Jentes Kamelia, SBI a
Opdrætter: Gerda Andersen
Ejer: Jeanette Jordan.

EKSPORT TIL TYSKLAND:
§ilver Josefine afLagoun,23 sv.
Sort, sølv abyssinier.
Far: Baoagar's Silver Aslan, FO, LO 57 738 -23 sv,
Mor: DK von Tripwitt Silver Adele.
Opdrætter: Ida Salomonsson.
Ejer: Beatrix Koberg.
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EKSPORT TIL PORTUGAL:
Graffity's Krico,
lilla perser.

Far: Eur. Ch. Andante af Timanfaya.
Mor: Kærmindens Black Beauty.
Opdrætter: B. + L. Henriksen
Ejer: Luisa Anoia, Portugal

EKSPORT TIL PORTUGAL:
Graffity's Nathalie,
sort perser.
Far: Eur. Ch. Andante af Timanfaya.
Mor: Regitze of Graffity.
Opdrætter: B. + L. Henriksen
Ejer: Poul Anoia, Portugal.

EKSPORT TIL TYSKLAND:
DK Jentes Blue Cedric
Blåmasket Hellig Birma.
Far: Int. Ch. Thjmur von Achor, SBI c
Mor: DK Jentes Kamelia, SBI a

Opdrætter: Gerda Andersen
Ejer: Stefan Kruschke.
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1-5

2-6
3-7

4-8

5-9
6-10

7-11

8-12

9-13

10-14

11-15

12-16

13-17

14-18

15-19

16-20

17-21

18-22

19-23

20-24

21-25

22-26

23-27

24-28

25-29

26-30

27-31

28-114

29-214

30-314

31-414

1-5

2-6
3-7
4-8
5-9
6-10

7-11

8-12

9-13

10-14

11-15

12-16

13-17

14-18

15-19

16-20

17-21

18-22

19-23

20-24

21-25

22-26

23-27

24-28

25-29

26-30

27-115

28-215

29-3ls

1-3

2-4

3-5
4-6
5-7

6-8
7-9
8-10

9-11

10-12

11-13

12-14

13-15

14-16

15-17

16-18

17-19

18-20

19-21

20-22

21-23

22-24

23-25

24-26

25-27

26-28

27-29

28-30

29-31

30-1/6

31-ZlA

1-3

2-4
3-5
4-6

5-7

6-8
7-9
8-10

9-1'l

10-'t2

11-13

12-14

13-15

14-16

15-17

16-18

17-19

18-20

19-21

20-22

21-23

22-24

23-25

24-26

25-27

26-28

27-29

28-30

29-117

30-217

1-3

2-4

3-5
4-6

5-7

6-8
7-9
8-10

9-11

10-12

11-13

12-14

13-15

14-16

15-17

16-18

17-19

18-20

19-21

20-22

21-23

22-24

23-25

24-26

25-27

26-28

27-29

28-30

29-31

30-1/8

31-218

1-3

2-3
3-5
4-6

5-7

6-8
7-9
8-10

9-11

10-12

11-13

12-14

13-15

14-16

15-17

16-18

17-19

18-20

19-21

20-22

2't-23

22-24

23-25

24-26

25-27

26-28

27-29

28-30

29-31

30-1/s

1-2
2-4

3-4
4-5
5-6

6-7

7-8
8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

24-25

25-26

26-27

27-28

28-29

29-31

30-1/10

31-2110

1-3

2-4

3-5
4-6
5-7

6-8
7-9
8-10

9-11..

10-12

11-13

12-14

13-15-

14-16

15-17

16-18

17-19

18-20

19-21

20-22

21-23

22-24

23-25

24-26

25-27

26-28

27-29

28-30

29-31

30-1/11

31-211'.1

1-3

2-4

3-5
4-6
5-7

6-8
7-9
8-10

9-11

10-12

11-13

12-14

13-1 5

14-16

15-'t7

16-18

17-19

18-20

19-21

20-22

21-23

22-24

23-25

24-26

25-27

26-28

27-29

28-30

29-1112

30-2112

1-3

2-4

3-5
4-6
5-7

6-8
7-9
8-10

9-11

10-12

11-13

12-14

13-15

14-16

15-17

16-18

17-19

18-20

19-21

20-22

21-23

22-24

23-25

2+26

25-27

26-28

27-29

28-30

29-31

30-u1

31-211

1-3

2-4
3-5
4-6

5-7

6-8
7-9
8-10

9-11

10-12

11-13

't2-14

13-15

14-16

15-'.t7

16-18

17-19

18-20

19-21

20-22

21-23

22-24

23-25

24-26

25-27

26-28

27-29

28-30

29-31

3A-1P

1-2
2-3
3-4
4-5

5-6

6-7

7-8
8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

24-25

25-26

26-27

27-28

28-113

29-213

30-3/3

311413

Tabelten skal bruges med forbehold, da datoerne er gennemsnitstal. Afuigelser på 4-S dage til hver side er ganske normalt.
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JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub

Ttf.:

x
\,

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:

Hankatteejerens navn:

Hankatteeje rens ad resse

den I 19

Hankatteejerens underskrift

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Hunkatteejerens navn: Klub:

Hunkatteejerens adresse: Ttf.:

den I 19

Hunkatteejerens underskrift

Er du ked af at klippe ibladet, er du velkommen tilat fotokopiere denne side.
44

Opdrætsnr, Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8



Nård5rlægen sæffer
dinkatpådiæt, så

er det en
o o

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

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

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

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

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

Prescription Diet fås kun hos dyrlægen.

Diætkostfra dyrlægen

Hill's



AVTSTJENESTE

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

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

Alle bestillinger skal være skrift-
lige og betales forud.

t1 a'

CO TOURPOINTS
Ch. Chano de La Yal
Blå Masket l3b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

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

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

Mor: Malov Newstead, l2a.

Elsa Knakkergård,
Sønder A116 13b,

8500 Grenaa.
Ttf. E6 32 47 29.

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

Rainbow Warrior.
Mor: Tabas Calypso Queen.

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

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

03b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (lb).
Karen-Marie Juhl Petersen,
Sønderballev. 24, Genner Strand
6230 Rødelao
Ttf. 74 69 8s 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 7E 3519

PERSER
Eur. Ch. Andante af
Timanfaya
Lilla
Far: Blovstrød's lgo.
Mor: Afro af Timanfaya.
Bente & Leif Henriksen,
Sulstedlandevej 33,
9380 Vestbjerg.
Trf. 98 29 69 4s.

COLOURPOINTS
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
Trf. E6 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. Thgkattens Leonora,

sort/hvid

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

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

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

Elena Neumann
Fyrparken 364
6710 Esbjerg V
TIf. 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 Firnpe
Brun
Far: Ch. Klivager's Brown Elliot
Mor: Denise å Hunter

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

RUSSIAN BLUE
Eur. Ch. Matrjoschka's Dombands
Btå
Far: Cr. int. Ch. Andy r: 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 47.

Dyrlægebreykassen

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

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

Vedlægges frankeret/adresseret svarkuvert - besvares dit
spørgsmål direkte.

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

I
r

l

I )
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OPDRÆTTER IJYRAK
PERSERE
Grafitty
Perseropdræt af flere farver. Speciale: Lilla & Chokolade.
Bente & Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33,9380 Vestderg.
TIf. 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, Gewrcr Strand, 6230 Rødeko.
Ttf.74 69 85 5r.

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

Borking's
Seriøst perseropdræt. Ring og forhør på tlt.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.
Trf. 97 40 53 23.

Pepeluali's
Seriøst perseropdræt af sunde og til.lidsfulde 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
farver, efter amerikanske og canadiske linier. Killinger lejlig-
hedsvis til salg! NYHED: Nu også Exotic Shorthair Col-
ourpoints. Egne avlshanner. Tina J. Nielsen, Stenhøjvej 8,

4540 Fårevejle.
Ttf. 53 45 5223.
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Zakko
Specialopdræt af: Lilla, Chokolade i maske + fuldlan e:

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 læif
Henriksen, Sulstedlandevej 3 3, 93 80 Vestbjerg.
TIf. 98 29 69 45.

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

Lone Rasmussen, Skolegade 55, Lunde, 6830 Nr. Nebel.
TIf. 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 L9 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
avlshanner. Karen-Marie Juhl Pedersen, »Bakkehuset<<, Søn-
derballevej 24, Genner Strand, 6230 Rødekro.
Ttf.74 69 85 5t

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

Flemming Sneum, Højvangs Parkvej 44,DK-6700 Esbjerg.
Ttf.75 t2tl20.

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

Liden Kirsten's Hellige Birmaer
Opdræt af Hellige Birmaer i farveme brun, blå og med lilla
bærere. Kirsten Madsen, Kroagervej 12, Faustrup, 6070
Christiansfeld.
Tlf.74 562693.



OPDBÆTTER I JYRAK

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

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

Tlf. 98 46 62 07

CORNISH REX
Titirangi
Lille opdræt af Comish Rex, sort, smoke, blå, chokolade, ro-
lige, harmoniske dyr. Elena Neumann, Fyrparken364,671O
Esbjerg V.
Tlf. 75 ts 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.
TIf. 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 31

BURMESERE
Klivager
Opdræt af burmesere i alle farver. Aase og Ole Klivager,
Rugårdsvej 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,lngrids
Alle 13,5250 Odense SV.
TIf. 66 72 52 91.

Dreier's
Siameserkillinger lejlighedsvis til salg. Specielt i farverne blå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og Leo Dreier, Enghave-
v ej 2, 9 690 Fj erritslev.
Ttf. 98 2L t9 t4.

Bellamis
Siameser- og orientalerkillinger lejlighedsvis til salg i diverse
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. Cilleborg, Skanseparken 47,
8400 Ebeltoft.
TIf.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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Det er blevet sent, og nu er det på tide, du lægger
denne bog fra dig. Natradioen spiller dæmpet mu-
sik i baggrunden, og alt ånder fred.

Du rejser dig og går ud for at skifte grus i bakken.
Så åbner du køleskabet - og vips knirker kattelem-
men i kældervinduet. Kort efter lyder en let trippen
på gulvet, og du fornemmer en glidende berøring
omkring dine ben. Katten sidder ved din side.

Stryg den blidt ned ad ryggen, så hører du engle-
ne spinde. Og mærk så den lille lyserøde snude og
tungen, der aer din hånd. Det er kattefryd. Hvorfor
kan det hele ikke altid være lige så befriende enkelt
som dette:

Dig og din kat!



Frisk

tØtret

K),

manganoxyd

FETINE
-måske verdens bedste kattefoder

FROIVIVI 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 protei nki lderne'i
Fromm Feline, giver de nødvendige
aminosyrer f.eks. Taurin.

Der er ikke behov for yderligere
tilsætning til FROMN/ FELINE

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

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

lmport

FROMM PET FOOD
Gilpa DK ApS

Bredmosevej 33 . 6800 Varde
Tlf. 75 26 44 00 . Fax. 75 29 11 21
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COMPAGT w

Kattestrøelse
Compact supra er kattestrøelse med
en ekstrem god sugeevne af natur-
rent natruim-bentonit. De fine korn bin-
der omgående urin og ekskrementer
sammen tilfaste, tørre klumper.

Kattetoilettet forbl iver hygiejn iskt rent
- derfor ingen lugt.
. 4 kg Compact supra erstatter ca.
20 kg traditionelt kattestrøelse og
reducerer affaldet til 1/5 af det nor-
male.

Kattetoilettet fyldes med ca. 5-6 cm
Compact supra.
Dagligt fjernes urinklumper og eks-
krementer, og kattetoilettet efterfyldes
med Compact supra.
En fuldstængig udskiftning er ikke
nødvendig.

Vitobel Compact supra køber du i

din velassorterede dyrehandel eller
specialforretning.

f

Vitakraft Scandinavia A/S
2800 Lyngby ' 42882655
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Fra din killing slår øjnene op,

har den trar,lt med at udforske

verden. Så travlt, at den, i for-

irold til kropsr,ægten, skal

irave et tre gange så stort ener-

gitilskr-rd 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 Whisk..l.

til Killinger - nøjagtig som dit li1le ener-

gibundt kan li'det.

Og når din killing leger, vi1 du s.

resultatet af de gode madvaner - i for'-

af en sund, blank pels og strålende øjne

Trods det, er en 10 uger gammel kil-

1ii'rgs mave ikke meget større end et fin-

ger"bø1. Derfor er det nødvendip;t med en

:'it'cialkost tii killinger. Maden skal

lrtieholcle alle nødr.endige 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 mænp;de Katte ville vælge Whiskas


