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CALLE,s DYRERIGE EF OGSÅ;
lam'sfoder-RoyalCanin-Nagut-Technical-Hokamix-Vitabena-KWshampoo-serie-SA37-Kltzyme,nyhed,su-
pergod! -Pelskur-Ormekur-TangleFix-CoatCloss-Croomingpudder-Øjensalve-Ørerens-Pili natursalve-Vita-
lanimin sporelementer - Katto vit tørkost - også light - Lam og ris - ny Kitekat tørkost - Animistrath, naturligt B-vitamin -

Bitterspray, hindrer slikning og kradsning på uønskede steder - Katte transporter, mange modeller og farver - Plydshu-
ler-Senge-Kradsetræer,ogsåstorelege-modeller-Kattegrus-Bonniedyrecenter-Cassius-Biokat-Kattebakker
- Huse m.m. Vi har også de rigtige karter, børster og strigler. Postordre besørges, men måske er vore kæledyrsbusser
i dit område? Ring og hør nærmere!



U

U
HV,flSSEBR/tsTTET
Medlemsblad for Jydsk Racekatte Klub
27. årgqng - udkommer 4 gange
årligt. Arsabonnement kr. 150,-

Ansvar§havende redaktør:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 87 05

Redaktionsudvalget:
Lone Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 s0 96

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

Erik Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Tlf.75 6t 34 87

Sats og tryk:
Dathoprint
Svend Dahl, Aars ApS
V. Boulevard l1
9600 Aars
Tlf .98-62-t-2-3-4

Dead-line for blad nr. I 1993:
10. februar 1993

Forsidebilledet:
Bartel's Exotic White Star (»Gnuffel«)
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Ertertryk af diverse artikler og indlæg
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med mindre andet er angivet ved de
enkelte indkzg.

NYT!
Redaktionen har fået ny adresse. Al post til bladet sendes til
Erik Andersen, Voldga de 7 0, 8700 Horsens

Så er der snart jul igen og her er årets sidste »Hvæssebræt«. I årets
sidste leder plejer man jo at se lidt tilbage på året, der gik, men
denne vil være præget af de sidste begivenheder i JYRAK's be-
styrelse.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den23. oktober meddelte
formand Finn Laursen, at han af helbredsmæssige årsager trådte
tilbage som formand med øjeblikkelig virkning.

Dette medførte, at kasserer Elena Neumann, Finn Thuesen og
Poul Erik Kristiansen også trak sig ud af bestyrelsen.

De 5 tilbageværende besluttede at køre JYRAK igennem til
første ordinære generalforsamling.

Alt dette betyder naturligvis, at der måtte ændres på bestyrel-
sesmedlemmernes poster. I den givne situation blev kassererpo-
sten flyttet til Lene Berg, Horsens, og som formand fungerer un-
dertegnede.

Jeg skal naturligvis på JYRAK's vegne sige tak til Finn Laursen
for det store arbejde han og hans familie har udført for Jydsk Ra-
cekatteklub. Det samme gælder naturligvis også Finn Thuesen,
Poul Erik Kristiansen og Elena Neumann.

Jeg vil slutte med at ønske alle fYRAK's medlemmer en god jul
og et godt nytår. Med venlig hilsen

Paul Christensen, korxt. formand

GET{ERALFORSAMLIIVG!
Hermed indkaldes til ordinærgeneralforsamling i JYDSK
RACEKATTE KLUB...

Lørdag den 13. februar 1993 kl. 13.00
i Esbjerg

Dagsorden i over ensstemmelse med klubbens love - § 9.
Vi gør opmærksom på, at forslag til vedtægtsændringer
skal være formanden i hænde senest den 15. december
1992 - jvfr. klubbens love § 9 stk. 3.
Nærmere om sted for generalforsamlingen vil fremgå af
særlig meddelelse. på bestyrelsens vegne

PAUL CHNSTENSEN, konst. formand
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BESTYRELSE
Konstitueret formand, avlsråds-
medlem, kontaktperson for:
a) studiekredse,
b) konsulenter og
c) smitsomme sygdomme:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9440 Aabybro.
Tlf. 98 26 87 05

Næstformand og
udstillingssekretær JYRAK :

Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Trceffes efter
9220 AalborgØ kl. 19,00
Tlf. og fax 98 15 93 l8

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

Sekretær og killingeliste:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg
7870 Roslev
Tlf.97 57 4s 59

Kasserer og udstillingssekretær
udland samt øvrige DK klubber:
Lene Berg
Ndr. Strandvej 28
8700 Horsens
Tlf. 75 61 56 13

UDENFOR BESTYRELSEN:

Præmiesekretær og
annoncekonsulent:
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
9270 Klarup
Tlf. 98 31 83 48

Burudvalgsformand
Steen Olsen
Eskerodvej 12
8543 Hornslet
Tlf. 86 99 40 36

tÆSERBREU

FIP eller ej - og hvad så???
Min Balineserpige skulle parres i Tyskland. Jeg gik til dyrlæge og testede,
som det forlanges, og fik følgende resultater:

Leukæmi og FAIDS - negativ.
FIP - forhøjet titertal.
Parringen blev aflyst, og efter aftale med dyrlægen testede jeg 3 måne-

der senere, denne gang alle tre katte, med følgende resultat:
Leukæmi og FAIDS - negativ på alle.
FIP titer på den før testede fordoblet, de to andre forhøjet titertal.
Efter blodprøveudtagningen blev alle 3 katte grundigt undersøgt af

dyrlægen og alt fundet i orden. I dag,2 ll2 måned senere, er alle raske.
Hverken pelse, øjne eller mundhule viser sygdomstegn, ingen tynd mave
eller opkastninger, vægten er uændret, og alle udviser normal adfærd.

Coronavirus, som er sygdomsfremkalder for såvel FIP som maveinfek-
tion, giver forhøjet titertal, uden at det dog er lykkedes forskerne at finde
ud af, hvornår det er det ene eller det andet.

Det vil være forebyggende, hvis vi i Danmark fra klubbernes side fik
indført, at der ved parring fremlægges negativ Leukæmi/AIDS attest for
både hunkat og avlshan, men hvad med FIP test, skal man forlange den -
kan den bruges til noget? Det næste må være en henvendelse til den dan-
ske dyrlægeforening for at opnå en lavere pris for testning. I Tyskland be-
taler man for alle 3 tests DM 50,-, i Odense har jeg betalt kr. 605,- for det
samme.

Og hvor kommer så smitten fra??? I L976 aflivede jeg en Burmeser hun
på grund af FIP. Katten havde aldrig været udstillet, havde ikke været par-
ret og var ikke fritgående (løbegaard). Jeg kontaktede opdrætteren. De
resterende 4 katte fra kuldet var raske, hunkatten blev testet, negativ, han-
katten ligeså. Min anden Burmeser, en 3 år gammel han, blev testet 2 gan-
ge med 3 måneders mellemrum, begge negativ. De sov sammen, spiste og
drak af samme skåle og brugte samme bakker. Jeg spørger endnu en gang
- og hvad så. Andre må have lignende erfaringer, så kom ud af busken, og
lad os få en diskussion i gang. Anne Lise Kaae

Katteejer:
Ws hensyn! - ogsåfor kattens slqld!

Husk!
- At dyrevenner ikke må være med til atforøge bestanden af trjem-

løse katte.
- At der er alt for mange hjemløse katte, der hutler sig igennem de-

res triste katteliv - præget af sult og kulde.
- At det er gammel overtro, at katten er »min 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 hjemløs.
- At lade katten øremærke - det giver katten identitet.
- At øremærkede katte kan komme i sygekasse. Rekvirer Dyrefon-

dets pjece.
- At katte ikke er sikre i trafikken - alt for mange bliver kørt over.
- At rekvirere Dyrefondets pjece »Efterlysning af bortkomne katle«.
- At mange katte lever gode og sikre katteliv uden at strejfe rundt.
- At ikke alle naboer og genboer kan lide katte.
- At flere og flere katteejere ønsker at holde deres dyr på egen grund

- afhensyn til kattens sikkerhed og deres egen tryghed.
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Hej - jeg hedder Coco
Jeg er en bruntortie Hellig Birma pige, som netop er fyldt et
år, og jeg er bare dejlig, siger min mor (men jeg ved det nu

-eodt selv).
Jeg bor i en løbegård sammen med 3 andre misser -2lang-

benede, magre nogen med store ører og høj lyd, og 1, der
næsten ligner mig, men som vidst nok løb ind i en mur som
lille, og så har den ingen hvide poter! Men vi hygger. os nu,
allesammen; vi har hylder at ligge på, træstammer at klatre i,
sand at grave is og en masse kasser og huler, hvor vi elsker at
gemme os.

Mor siger, vi kommer ind igen, allesammen, når de er færdi-
ge med at bygge om, men jeg vil nu hellere ud, og jeg snyder
tit mor, når hun ikke er hurtig nok til at lukke døren. Så siger
hun en masse hurtige ord og skynder sig at fange mig igen.
Egentlig kan jeg ikke forstå det, for ude på græsplænen kan
ieg se 2 store, brune misser med striber og et stort, vildt dyr,
som mor kalder »Nej, vær sød ved missen«, og dem løber hun
aldrig efter på den måde.

For nogle uger siden blev jeg pludselig taget ind og sat i
bad. Det var væmmeligt, men de var to om mig, så jeg nøje-
des med at afprøve min stemme - jeg kunne råbe ligeså højt,
som de langbenede, jeg deler løbegård med. Bagefter kom jeg
ind i transportkassen, som blev sat ud i en varrn bil sammen
med »dyret« og en masse poser og tasker. Jeg skulle på udstil-
ling - men først skulle jeg med mor og far på camping!

Det var sjovt at sidde i mit store bur i skyggen af bilen og
se på, at mor og far prøvede at rejse teltet medens de blev me-
re og mere røde i hovederne. Jeg vidste da godt, hvordan det

skulle være, for pigen havde rejst det en dag hjemme i haven
- men det sagde jeg da ikke noget om. »Dyret« trak pløkker
op og mor og far gav altid sandjorden skylden, indtil damen i
naboteltet sladrede.

Når vi spiste udenfor varjeg bundet i en lang snor, og om
natten sov vi allesammen i teltet, hvor mor tog halsbåndene
af »dyret« og mig. Det vil sige - jeg sov nu ikke, og da det me-
ste af anden nat var gået, fandt jeg endelig ud af at åbne tel-
tet. Jeg lavede kun et lille hul, så »dyret« ikke kunne komme
med.

Luften var frisk, fuglene sang, og det var ved at blive lyst.
Jeg legede lidt med nogle biller i græsset og løb efter nogle
fugle, der gik og ledte efter krummer.

Der kom sådan en underlig, rund en gående. Den havde
korte ben og små sorte øjne, og på ryggen havde den sådan
en, som far bruger, når han fejer terrassen. Vi stod og kigge-
de lidt på hinanden, men da jeg ville hen og hilse på den blev
den pludselig ens hele vejen rundt, og den så skarp ud i pel-
sen.

Henne i græsset lå sådan en lille, brun en, som dem, mor
nogle gange tager op af lommen til os derhjemme, og som er
så dejlig at lege med og holde i munden. Jegløb hen for at
hente den, men så løb den pludselig også! Det var underligt,
for dem derhjemme bliver altid liggende og finder sig i det he-
le, inden de forsvinder i »dyret«. »Dyret« tager altid alting.

Så kom der et stort dyr gående. Det lød ligesom »dyret« og
lugtede også sådan, men det var større og havde mere pels, og
det havde hale og snude og store ører, ligesom de to, jeg de-
ler løbegård med. Det så farligt ud, og det var bundet til sit
menneske. Jeg gemte mig langt inde i buskene.

Græsset derinde var vådt, og jeg kunne mærke, at min pels
var ved at blive våd og hold nu. Min fine, rene pels, som mor
syntes duftede så godt, og min hvide, hvide poter, som jeg var
så stolt af.

Nu - hvad var det? Nu kunne jeg høre mors stemme, og det
var mig, den kaldte på! »Coco«, sagde den - »Coco-mis, hvor
er du?«

Miaauuuv - miauuuvv, jeg er her, mor«, sagde jeg og løb
hen mod hende. Mor samlede mig op - det var godt og trygt
og varmt og jeg spandt og spandt.

Senere på dagen blev alt pakket ind i bilen igen, og vi kørte
hen til et hus, som lugtede lidt af mor. Der blev min pels giort
fin igen.

Næste morgen prøvede jeg at fange min morgenmad selv -

den var i et bur inde i stuen, og havde gule fjer, ligesom min
sædvanlige morgenmad, der smager så godt. Buret larmede,
da det faldt på gulvet - og det giorde morgenmaden og »mor-
mor« også. De kaldte mig en masse grimme ord og fandt en

maskine frem, der larmede, så jeg gemte mig.
Senere på formiddagen - da en fremmed pige i hvid kittel

havde hentet mig ud af mit trange bur, og en fremmed mand
havde kigget og følt mig alle steder medens han skev en mas-
se ned på et stykke papir - da var jeg pludselig en dejlig mid
igen!!!

Hilsen Coco de O'Ming

P.S. Da jeg ikke selv kan skrive, har min »mor« hjulpet mig,
men hun har smølet med at få sendt det.
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Hvordan Iams hj alp disse

ertil etbedrehelbred
førdeblevfødt.
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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 lams Cat Food kan

gøre for kattemoderens og killingernes

helbred.

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

tet, USA -blev 24 hunkatte afforskellig

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

halvdel fik et andet kostmærke, Deres

vægt, kostmængde og vækstrate blev

konstant overvåget af en gruppedyrlæges-

tuderende, der ikke fik at vide, hvilke

katte fik hvad.

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

gennemførte

deres

drægtigheds-

periode bedre, og selvom deres killinger

var større, gik de mindre ned i vægt efter

fødslen end de katte, der fik andre

tøikostprodukter. Killingerne blev taget

fra i seks-ugers alderen. Den ene gruppe

fiklams Kitten Food, de andre et andet

mærke killingefoder, AIIe 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 2z% bedre end de

andre. Skønt de spiste 33%

mindre, tog de mere end 17%

mere på ivægt. Disse resultater

viser nok engang klart, at Iams

Kitten Food er Ietfordøjeligt og

har en høj næringsværdi,

Iams -vinder alle
tests.

Uafhængig videnskabelig

forskning har

bevist, at Iams

gavnerkattens '

helbred og

kondition.

Iams er et

perfekt afstemt

fuldkostpro-

dukt, baseret

på animalske

ingredienser,

der opfylder selv de hårdeste kvalitets-

krav. Derfor er Iams så letfordøjeligt - og

naturligvis indeholder produkterne

ingen kunstige farve- eller smagsstoffer.

Prøv selv, og De ser hurtigt forskellen.

Iams produkterne forhandles udeluk-

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

De velkommen til at kontakte:

T. H. Trading. Gammelsøvej 61

4760 Vordingborg.TIf. 55 34 00 77

,-
1.

a

r]



U

U
LÆSERBREU

Det bliver aldrig en Yane
og heller aldrig kedeligt
Med dette indlæg håber jeg at få mange medlemmer til at
fortælle om deres kattefødsler og få en diskussion igang om
dette emne.

Jeg er helt sikker på, at vi med en større viden vil få kej-
sersnittenes antal til at dale; det er ikke så sjældent, jeg und-
rer mig, når jeg bliver ringet op i min egenskab som kunsu-
lent, og hører om, hvorfor der er foretaget kejsersnit midt om
natten.

Da ikke 2 fødsler er ens, ville det være dejligt at høre om
andres erfaringer. Men kan aldrig lære for meget. Jo flere
fødsler man oplever, jeg har nu oplevet ca. 1 15 ph 20 år, jo
dygtigere bliver man til at tyde alle de små tegn, de enkelte
hunkatte giver inden en forestående fødsel. Man kan derfor
bedre nyde det mirakel, det er hver gang, man er vidne til dis-
se små væsners fødsel.

For et par år siden havde vo to katte, der skulle føde.
Fleurette startede fint, fik en dejlig killing fredag aften, så ske-
te der intet i timer, fik så veer igen uden at der kom en killing.
Da dethavde stået på i nogle timer med dyrlægekontrol, måtte
der desværre gøres kejsersnit.

En killing i nakkestilling - død. Den første ville hun ikke
tage sig af, det ser man tit, når der kun er 6n, det appellerer ik-
ke nok til dem. Den enlige killing døde efter to dages kamp,
for at få den til at spise.

Det var ikke med den største entusiasme jeg observerede
Jacobines begyndende veer mandag aften. Troede hun skulle
have tre allerhøjst 4 killinger. Det gik bare derudaf. Tre i løbet
af ingen tid, men - ddr kommer problemet - kun een mo-
derkage! Så fortsatte hun roligt og stille, til vi var nået op på
seks killinger. Flot, flot, men stadig ialt manglende to moder-
kager.

Kl. 1 om natten dyrlæge: Oxytoxin 0,3 ml som injektion -
stadig INGEN MODERKAGER. Kl. 3 gik jeg i seng efterla-
dende en tilfreds moder med dejlige unger på en hvid, lun,
hyggelig barselsseng.

Om morgenen stadig ingen, kunne se det på sporene på det
hvide underlag. Jacobine var ikke specielt sulten.

Kl. 16 til dyrlæge. Indsprøjtning igen samt kalk og vitami-
ner. Om aftenen begyndte hun så på en penicillinkur, da mo-
derkageme stadig ikke var kommet.

Nu fulgte tre slemme dage, hun nægtede at spise, og der ,
kom temmeligt meget »snask« ud af hende bagpå. Lå bare
apatisk med de seks sultne killinger. Jeg prøvede naturligvis
at five dem flaske, men det er ikke-let. De protesterede vildt
hver gang, og brugte en masse energi og dermed kalorier på
det. Tilsyneladende havde hun mælk, men det ville jo ikke bli-
ve ved.

Så puttedejeg Prescription Diet P/D fra dåse i blenderen og
sa meget vand, at det blev så tyndt, at jeg kunne få det ud af
sprøjten. Brugte en 20 ml sprøjte og gav hende ti af dem i døg-
net - altså 200 ml ialt.

De første gange måtte vi være to om det, hun hvæsede og
spruttede hver gang, hun fik det i munden. Tilsidst kunne jeg
selv gøre det ved at klemme hendes ben fast imellem mine
egne og så holde hende i et halsbånd. Havde nogen set det,

var jeg nok blevet sat fast for dyremishandling, men der var
ikke andet at gøte.

På fierde dagen spiste hun selv nogle daggamle kyllinger,
og i løbet afde næste dage steg antallet afdisse til 8!

Så var problemet der - der er ikke kalk i §llinger, men det
klarede jeg ved at drysse benmel på §llingeme. Efter nogle
snøft accepterede hun også det. Så kunne hun tilsidst spise al-
mindelig mad igen. På ca. 10 dagen sad hun igen og bare kig-
gede. 40,5 i temp. Brystbetændelse! Ingen dyrlæge, igen pen-
icillin, men helsigvis fik jeg hende til at spise med det samlne
igen.

Killingeme voksede og alt varfryd og gammen,
Da de var 5 uger tirsdag før jul, sad den ene killing plud-

selig og trak vejret mærkeligt med åben mund. Da jeg havde
kigget lidt på det - igen til dyrlæge.

Han undersøgte Cato, som killingen hedder, meget om-
hyggeligt og mente, den var forkølet. Penecillin for at tage evt.
komplikationer i opløbet. På hjemvejen bandede jeg ikke så

lidt ved tanken om at få seks forkølede killinger lige til en travl
jul.

Juleaften havde han det ikke det mindste bedre, og ingen af
de andre fejlede noget! Han spiste intet, så vi havde sprøjten
fremme med blendermad igen.

Ny dyrlæge, min egen havde juleferie. Ingen undersøgelse
- måske forkølelse - mere penicillin, dennegang med inds-
prøjtning.

Cato trak stadig vejret besværet, iegede meget lidt og spi-
ste intet. Til dyrlæge 1.,2. og 3. juledag, hvor han blev be-
døvet, undersøgtihfitrør og spiserør så meget som man kun-
ne på sådan en lille en. Han fik drop, da han var ved at være
tør, huden var ikke så elastisk, som den skulle være. Efter den
omgang spiste han selv, havde ikke taget et gram på i den uge,
men heller ikke tabt sig. Ca. 10. januar sad min mand og kæ-
lede med ham. Pludselig sagde han: »Der er en knude på ryg-
gen, han har da brækket nogle ribben«. Så afsted til dyrlægen
igen. Det var rigtigt! Vi diskuterede om Cato evt. skulle afli-
ves, eller om vi skulle se tiden af i 14 dage.

Det var med tungt hjerte jeg tog hjem med ham. Man kom-
mer til at holde mere af sådan et problembarn.

Et par dage senere spiste han to daggamle kyllinger. Nr. to
var han igang med, da jeg gik fra kattene, stadig havde han
hele tiden trukket vejret med maven i stedet for med brystet.

Da jeg et par timer senere kom tilbage, kunne jeg ikke høre
ham. Så står ens hjerte stille! Jeg for derned. D6r sad Cato -
og trak vejret HELT NORMALT, med en MEGET stor mave
fra sit store måltid.

Opringning til dyrlægen. Vi var enige om, at der er mere
mellem himmel og jord end vi ved.

14 dage senere blev han røntgenfotograferet. Der havde væ-
ret 5! brækkede ribben, men alt var heldigvis i orden. Det lig-
nede en række tændstikker med små fortykkelser, hvor brud-
dene havde været.

Dyrlægen havde aldrig set det før.
Den dag i dag anerjeg ikke, hvordan det skete. Han må ha-

ve været oppe på bordet og så være faldet ned. Har IKKE væ-

ret i klemme i en dør, det ved jeg. Dejligt det endte så godt!
Og så spørger folk tit om, hvorfor en racekat koster pen-

oclll

Med venlig hilsen
Lis Ry fra Frederikshavn

U

U

Bliv medlem af Jyrak...

JYRAK
- 9oternes
katteklub!
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Katteudstilling sydpå !!!
Så lykkedes det.....

Efter lang tids usikkerhed om turen blev til noget - var del-
iagerantallet oppe på 16 og hotelopholdet flyttet fra Østrig til
T_jekkoslovakiet. Resultat: VI SKULLE PA VORES FØRSTE
sroRE REJSE MED KATTE syorÅttt

Fredag den23. oktober l992kl. 10.00 stod vi på bussen på
Viby Torv og turen begyndte ned gennem Jylland, vi samle-
de op i Vejle - Fredericia - Kolding. Nu var vi 16 personer, 16
katte, videre mod grænsen og fik tanket op.

I Hamburg kom vi ind i den første kø, dog en mindre, se-
nere i Kasselbakkerne kom vi ind i en stor kø, snakken gik, så

man lagde ikke så meget mærke til, hvor langt vi var.
Lørdag morgen var vi i Østrig. Udstillingen blev holdt i Wi-

en-Oberlaa, kurcenter. Det var let at finde, for der var mange
skrlte dertil. Lang kø ved dyrlæge-indcheck. Vi kom ind og
fandt hvor vi skulle være. I bur nr. 2 ved siden afJeanne's Ni-
cole, var også en hvid perser m/ blå øjne.

Vi fik indrettet os, giort vores katte klar, kattene blev hen-
Iet, bedømt og fik begge deres certifikat, det sidste i deres klas-
se for begge. Nicole blev Gr. Int. Ch og vores Amis Int. Ch.
Ja, der var grund til at være glade. Resten af dagen gik med at
se de andre katte, ca. 450. Der var mange tilskuere, og midt
på eftermiddagen var der faktisk bedst oppe på tilskuerplad-
serne, så her gik snakken lystigt!

Ved 18.30 tiden gik turen videre mod 1-ekkoslovakiet, hvor
vi skulle bo. Vi ankom til hotellet ca.21.30, fik nøglerne til
r,ores værelser. Hele køkken-personalet kom ud for at se/hil-
se på de nye gæster (kattene altså). Kl. 22.00 blev aftensma-
den serveret, 3 retter dejlig mad, det var lækkert. Bo og jeg
gik tidligt i seng. Vi sov godt, vi var også trætte.

Søndag morgen var vi udhvilede, fik morgenmad, og blev
kørt over til udstillingen, ca. 150-200 m fra hotellet, det var
luksus. Igennem dyrlægekontrollen - det gik nemt. Så udstil-
linghallen, som, ikke var en hal, men en biograf. Der var en
stor forhal. Her var ca. 100 bure, en mindre hal og en stor hal,
hvor stolene var skubbet helt tilbage. Vi skulle være i forhal-
len. Her var burene af træ, ikke nemme at hænge gardiner op
i, men det gik. Burene var også mindre end vi er vandt til. Al-
le burene havde glas fortil og en dejlig stor låge bagtil. Det
var spændende at se en tjekkisk udstilling. Der var 2 steder,
hvor man kunne købe noget legetøj og lidt kattemad - en skam
der ikke var et sted med krystalglas. Flere af de tjekkiske kat-
te havde ikke kattebakke med grus, men en bakke/balje med
en pladerist (i) med savsmuld eller avispapir under. Der var
ca. 540 katte. Ved 18.30 tiden begyndte vi at slæbe vores sa-
ger hjem til hotellet, men der var jo heller ikke længere end
når bilen holder længst væk på en P-plads ved andre udstil-
linger, f.eks. i Wien!!!

Igen fik vi 3 retter aftensmad bl.a. pandekager med fløde-
skum, og vi fejrede dagenes sejre med champagne rundt om-
king ved bordene. Senere på aftenen gik nogle på discotek,
andre i seng. Efter besøg og lidt snak rundt omking på værel-
serne. Mandag morgen fik vi morgenmad og så gik turen mod
Wien. Det var nu ved at være lyst, der var jo mørkt, da vi var
kommet lørdag aften, så nu kunne man se landet. Det var an-
derledes, lidt trist, husene trængte til en kærlig hånd og lidt
kulør. Så kom vi til den tjekkisk-østrigske grænse eller

nærrnere i nærheden af, for desvære var der så lang kø som
øjet kunne række. Tiden gik og gik, vi begyndte at få nerver
på, r»mon vi nåede det her«, for ind imellem blev vi overhalet
afen bus, som kørte ned i modsatte side af vejen, den holdt
ind til siden, lige før grænsen, og samlede en del fodgængere
op og kørte over grænsen. Vi ventede og ventede, det tog vist
en evighed, endelig var det vores tur. Så ville de se vores pas
- og ville ikke alligevel. Vi fik lov at køre 2-3 m,såny mand,
han ville se bagagen under bussen. Chaufføren var ude og
åbne. Det var hurtigt overstået, så gik det derud af over et
støne øde område til den østrigske grænse, her skulle vi bare
have et stempel i buspapirerne, så gik turen hurtigt mod Wi-
en. Vejene var små og kogede, men der har jo heller ikke væ-
ret den største trafik der gennem årene, men de var igang med
at forbedre både vej og grænse-overgang. Men nu var klok-
ken blevet mange, det nåede vi vist ikke. Vi sad på nåle og
fuldte med i km til Wien... 60-54-48 o.s.v.

Chaufføren kørte virkeligt godt, Jeanne, Marianne, Bo og
jeg begyndte at organisere os. Vi piger skulle tage hver sin kat
+ papir. Bo skulle udpege vores ting under bussen. Det skul-
le Alice og Vivi (som ingen kat havde med) så komme med.
Bo skulle så have vores tasker med børster m.v. og så indhente
os. Endelig holdt bussen udenfor kurcenteret, kl. var 10.20.
Vi for ud (som det må have set ud!!!). Vi kom ind, der sad hel-
digvis en dyrlæge - nå så var det ikke for sent endnu, måske!?
Vi kom lynhurtigt igennem, blev henvist til sekretariatet, det
vidste jeg, hvor lå, så jeg tog Amis' og Nicol's papir og løb.
På dansk-tysk og engelsk i en stor zusammensmeltning fik jeg
forklaret, at vi havde haft problemer ved grænsen, og at der
lige var ankommet en bus med dansker, åhh... gud de havde
ABS os alle sammen. Carsten var den næste der kom, hav blev
sendt ned efter resten af danskeme. Imens begyndte manden,
som var meget forstående, at tale meget hurtigt i sin Walkie-
talkie. Jeg fik mine papirer udleveret og f6r tilbage til de an-
dre. Bo og Jeanne var ved at ordne kattenes øjne, kattene var
jo ikke ordnet siden kl. 6.15, da de var blevet sat i bussen ved
hotellet. Jeg fandt børsten frem og så stod stewarden der
»åhh... nej, hun ville have Amis«, (nr. 2) for nr. I var ABS. Vi
fik fortalt, at Nicole var nr. I og også lige var ankommet, hun
gik op til dommeren, I minut var reddet.

Hun kom retur, hjalp os med at sætte halsbånd på, imens
fik jeg børstet Amis på ryggen og kraven. Bo holdt Amis da
vores bord ikke var kommet frem endnu - nå, så kunne hun
ikke vente længere. Hun tog Amis og vi begyndte at hjælpe
Jeanne med Nicole. Vi vidste, at de ikke gik i gang før hun var
der, da hun er en klasse over vores. Også hun blev hentet og
vi fulgte med op til dommerbordet, »puuuha, vi rystede over
det hele, var svimmel<<.... så få minutter, vi havde haft. Gud
mon der var filter på maven, der havde vi vist ikke været??
»åhh...«, vi holdt vejret. Nicole blev bedømt fik sit CACE og
kom ned til Jeanne. Vi stod og ventede, Amis blev bedømt,
hun fik sit CAGCIB og kom ned til mig. Vi stod bare der med
hver vores kat på armen, vi ventede, snakkede, så få minutter
og alligevel så nemt!! »Nej, vi måtte drømmel!!« »Nej, det
var sandt<< - for der kom Elisabeth med sin vogn med hendes
katte på vej hen til deres bure.

Vi listede retur til vores bure, hvor Alice og Vivi lige var
kommet med vores sager. Vi puttede vores katte ind i deres
transportkasser og begyndte at sætte gardiner op m.v. Rundt
om stod flere mennesker, og i løbet af dagen fik vi (mest Je-
anne, jeg er bedst til dansk) snakket med flere, der spurgte om
både hvad, hvordan og dit og dat. Derure dag kom der endnu
flere besøgende end lørdag (det var fridag).

Der var sort af mennesker, vi sad for det meste oppe på bæn-
kene, men var også ude at gå en tur i omegnen, også der var
der mange mennesker.

Ca. kl. 18.00 pakkede vi sammen og turen gik hjem af.
Tirsdag morgen kl. 6.30 var vi kommet til Hamburg. Vi var

ved grænsekiosken kl. 8.45, hvor vi fik morgenmad og hand-
let. Op gennem Jylland, fik vi sat folk af, taget afsked. Så var
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Moderne ordbog
for danske kattefolk

&t rurs urr ril at sta af, og bussen fortsatte videre op. Det
Ln* r-ret en utrolig god tur. Vi fik talt så meget med andre

alt. r'i hørte hvordan andre gjorde, fik mas-
srrdgode ide'er, et virkeligt godt kammeratskab. Nu venter
r-i bue pa Yibory-udstillingen, hvor vi håber at mødes, så kan
ri rigtrg se fotos og snakket om turen.

Til §dst en stor tak til Erik og Yvorme (Hola) for alt det ar-
belle der skulle til, for at turen blev til noget. Vi glæder os al-
Ierede til næste gang turen går til udlandet med bus!!!

Mange hilsner Bo og Annett

ver. Derfor fortjener de også en mere sand version om den
extreme perser, som er ligeså sund og rask som den »gamle«
type.

Nu vides ikke hvor dine oplysninger angående vanskelig-
heder med spisning, vejrtrækning o.s.v. stammer fra. Er det
fra en opdrætter, der selv har de extreme katte, eller fra nogen
som gerne selv ville eje 6n.

Lad os få den sunde og raske perserkat igenl skriver du og-
så. Hvad er det for en??? Det er jo samme kat, kun næsens
længde til forskel! Fejl har de nemlig altid ind imellem haft,
bid, haleknæk, løbeøjne o.s.v. Enhver seriøs opdrætter kender
sine kattes fejl, og vi kan godt blive enige om, at indenfor
katteopdræt går ikke alt som »præsten prædiker«, men det er
jo det, der gør det så spændende.

Jeg har prøvet (ikke nogetjeg plejer), at iagttage forskellen
på, hvordan mine »gamle« katte, og de extreme spiser og drik-
ker. Og tro det eller ej, alle spiser ens, nemlig gennem mund-
en, også UDEN teknik!!! Helt ærligt, hvis de ikke spiste, drak
og trak vejret nomalt, ville det jo i sagens natur være umuligt
at udstille en sådan ))næsten(( død kat. (kommer ikke gennem
dyrlægekontrollen). Du skiver man er »nødt<< til at have
extreme katte, for at begå sig på udstillingeme, det er da og-
så sandt, men - men, det er da fordi at de fleste er så utrolig
smukke.

Hvis du havde fulgt udviklingen i USA gennem de sidste
år, ville du kunne se, at perseren egentlig ikke bliver mere og
mere extrem, men der imod fantastisk køn, med store øjne,
lækker bygning og pels. Så lad os fortsætte samme vej, alt ta'r
tid, Rom blev jo som bekendt ikke bygget på en dag, VELL!

Med venlig hilsen, Laila Bjerrum

En brugt kat

en discount kat

et hygge-kuld

et hovsa-kuld

en vinder kat

,'pet-VeI-Sef<{

Hellig Burma

Tortie Ticked Tabby =
sneleopard
temet

tortlr

en omstationeret kat.
secondhand-kat (den er måske slidt
på ryggen).
en kat solgt billihere med fejl.
(halefejl eller lign.)
et kuld som man laver på sin hunkat,
fordi man selv vil prøve det eller man
mener, hunkatten skal prøve at have
killinger, måske endda med en til-
fældig hankat (den er dog af samme
race).
resultatet afen ikke planlagt parring,
måske med naboens den gråstribede.
den findes ikke, - hvis du finder en,
så ring hurtigt til mig, for den viljeg
have.
Ja, hvad er det?
resultater af et romantisk møde mel-
lem to katte et sted i Asien.
dagens sprogøvelse.
sortsølv.
det eneste mønster man ikke kan få
på en kat!
maler-kat

Har du nogle sjove udtrykeller talemåder du bruger om katte-
ne. Hvis du har så send det til redaktionen, så vi kanfå udvi-
det vores »Moderne ordbogfor danske kauefolk«.

tÆSERBREU

Debatten korte
lange næsere

-LÆSERBREU

Vedr. læserbrev
fra Anette Vohnsen
.f :.:et. min første tanke da jeg læste indlægget NØDRÅB,
.,: Kc:en er bindegal! - og efter at have læst det endnu en
i:r._i. nr jee desværre indrømme, at jeg stadig er af samme
:-::.::.i TILBAGE tilde »gamle« typer. HALLO!!!

D:::e e r ikke skevet for at genere de, som har katte med
:.--si: . :i:r selvfølgelig sin smag..., men udelukkende for

.: :::s. ":: n-irne egne og andres extreme katte.
T-=:,,:. :,',ad I rill skriver du. Det gør JEG så sandelig og-

>:. rr.ir. j:r srm kan bekymre er, hvad evt. nye opdrættere og
..:-r::.,::: ::.-..:::. efter at have læst alt det »sludder«, du skri-

)

Kære Anette Vohnsen
- Denne debat havde man også i Racekatten for ca. 2-3 år si-
den. Som nogen måske husker, deltog jeg flittigt i den hæfti-
ge debat, som på begge fronter fik sindene i kog.

Når du skriver, at du ikke kan lide typede persere, vil jeg
også godt tro dig, for om man vil indrømme det eller ej, så er
der stadigvæk mange mennesker som ikke bryder sig om dette
fladtrykte look. Når folk kommer her for at købe sig en kæle-
kat eller måske en lidt bedre avlskat, er de som reglen ved at
»brække« sig, når de ser min hankat, ja de ligefrem spørger,

hvordanjeg nogensinde er kommet på den tanke, at give pen-
ge for et sådsant »gys« ! ! ! Det er forståeligt nok, for disse men-
nesker ønsker såment bare en dejlig kat med store øjne og lang
pels.

U2 til I år efter købet, kunne de måske blive interesseret i

'\

U

U

U

U



Purray's Mrs. Lawson

udstilling, og finder så ud af, at deres skønne »Kurt« som de
betalte 1.500-2.000 kr. for, får at vide, at han er en atypisk per-
ser. Menneskene, der måske alligevel har fået blod på tanden,
forsøger så, at købe en kat mere på denne udstilling, men op-
giver fordi en sådan kat koster kr. 10.000-15.000 kr. Menne-
skene er nu ved at falde besvimede om, for det havde de al-
drig forestillet sig - og måske ville de aldrig få råd til det.

Priseme her i Danmark er også ved at være fuldstændig hen
i vejret, da man i USA kan købe katte til udstilling fra $ 1.000
(ca. 6.000 k.), dertil yderligere 3.000 i moms, rejse, dyrlæge,
stamtavle + div. begyrer.

Jeg har medsendt et billede af en blå-hvid hunkilling fra en
forholdsvis kendt opdrætter. Prisen er $ 900, stamtavle-
mæssigt også OK. Sierre, Rambo, creme fraise. - Personligt
ville jeg aldrig give flere end kr. 6.000 for en kat herhjemme,
men det er naturligvis også mig, der mener sådan.

Om pigfaced katte skulle være mere syge end ikke typede
persere er noget af en postolat. Min mindst typede perser, en
hunkat Purray's Mrs. Lawson, som der også er billede af, må
være en kat efter din smag. Hun har look, personlighed, men
ikke den type jeg bedst kan lide. Hendes bror Mr. Lawson,
creme-hvid han er ligeledes det samme som hun. De har run-
de øjne, underbid og vejrtrækningsproblemer. Den eneste fak-
tor til disse luftvejsproblemer er ene og alene p.g.a. næsebo-
rene er bittesmå hos dem begge. De har problemer med at spi-
se p.g.a. underbiddet, og det er der i øvrigt mange utypede
persere, der har.

Jeg syntes i øvrigt det er meget grove ord du bruger om dis-
se pragtfulde dyr. F.eks. har 99% af alle pigfacede persere tor-
rektbid.I standerden står at persere må have 2 mm underbid,

hvor meget har dine? Jeg syntes virkelig myten om de pigfa-
cede katte burde være faldet til jorden.

Financiering af importer
Ialt har jeg importeret 7 katte, hvoraf nogle er solgt. Da jeg
ville købe kat i USA første gang, oprettedejeg en kassekredit
på kr. 15.000. Salgaf killinger dækkede med tiden denne kre-
dit.

Foder, grus, dyrlæger m.v. har altid indgået i mine kost-
penge, hvis ikke dette kan slå til, så drop det. Man kan ikke
sike sine katte sine fornødenheder ved salg af killinger. Der
er alt for mange ting, der kan kikse. Nu er detjo også således,
at mange må give afkald på mange andre ting, for at få råd til
dette cirkus. Jeg selv kører rundt i en pinKarvet Mascot fra
1976, når jeg holder for rødt og en fed rød »Mercer« til
300.000 k. kører op på siden af mig, ja, så må jeg nok ind-
rømme jeg tænker: »De rige har mange glæder, de rige er nog-
le svin!!!«. Måske du tænker således om folk med mange im-
porter. - Men min mascot gør nu samme gavn som Merce-
des'en. Den transporterer mig hvorhen jeg vil, omend com-
forten er noget ringe. Men!!! Min bil er købt og betalt, det er
Mercedes'en måske om 5 år. Ligeledes katte købt på kredit,
eller lignende. Mens vi er ved det, er der også folk med type-
de persere, som aldrig viser sig på udstillinger med deres kat-
te (også en besparelse) - jeg er selv en af dem.

Punkt 1: Så interesserer det mig ikke at udstille.
Punkt 2: Jeg er nok en af den type opdrættede, som kan li-

de at se en typet perser hjemme i min egen stue, det behøver
jeg ikke at betale 200 kr. meteren pr. bånd for at få at vide.
Men andre elsker det og det er jo pragtfuld, for elleres havde
ordet show jo ikke eksisteret.

- Men synd er det jo selvfølgelig for dig, som jeg kan for-
stå udstiller. - Hvis ikke du kan få dine certifikater, men syn-
tes det er sjovt at udstille så fortsæt, hæng i. Dine katte er jo
trods alt for dig det smukkeste man kan opleve, og sådan syn-
tes alle vi andre også, og sådan skal det også være, og ikke
mindst fordi vi elsker vores dyr.

- Bare synd du ytrer af Jyrak kun er til »standard«-perser-
folk. Jeg ved du tager grundigt fejl, masser af folk i Jyrak el-
sker typede katte.

Katteshow opdelt
Heidi Rosberg skrev engang i Racekatten's blad om opdeling
af persertyper på show. Hun ligefrem sammenlignede cocker-
spaniel'en 08 perseren, da man indenfor denxe race har: Alm.
cocker og amerikaner cocker. Joh! Det ville efterhånden nok
være en god ide. Men hvad har du så tænkt i fremtiden, at kun
pig til pig på parres sammen. Nej vel! Det bliver alt for ind-
viklet.

Held og lykke fremov"'' 
v"rrig hilsen Tina christoffersen

9

Sierre, Rambo, creme fraise, Purray\ Mr. Lawson, creme-hvid



U

U
Thk til en rigtig dyreven!
Jeg blev utrolig glad og en smule optimistisk på vore firbe-
nede venners vegne, da jeg læste Anette Vohnsens læserbrev
i nr.3192.

Endelig en der tør skrive, hvad mange mener om pikface-
de persere, der efter min mening er direkte dyrplageri, som
burde være åbenlyst for alle og ikke mindst for ejeme af dis-
se stakkels dyr.

Tak for det' Anette' 
Mariatrne ,r#:ir:å:'ii!;i:,:;

tÆSERBREU

IÆSERBREU

Til dit debatoplæg
Anette

ke have, hvis perseren ser sådan ud. Ikke en sagde, nej hvor
sød. Det er ellers meget naturlig, når man ser en killing - nej
holdt alt, hvad der hedder pikface (over there).

Lad os så komme igang med at avle nogle mere gammel-
dagstypede, med kort næse, men den skal ikke sidde helt in-
de i hovedet som en anden bulldog, det får perserenm til at se

vred ud, hvad den jo bestemt ikke er. Jeg har selv en meget
smuk såkaldt gammeldags perser, den er blåcreme, men trods
gentagende gange, er det ikke lykkedes mig, at få hende med
killinger, trods hendes gammeldags udseende har hun fået be-
dømmelsen Exc l, i Esbjerg 11.-12.-1985 af dommer F. Ca-
pra. Hun trækker vejret ubesværet og har altid tørre øjne, og
klarer selv den daglige pelspleje med lidt hjælp fra mor.

Mange hilsener
Anna Weste rgård" Bre dsten

SØGES!
Egnede kandidater til bestyrelses- og andre tillidspo-
ster. Bortset fra de formelle kav om medlemsskab kan
opsti I I es f ølgende j o bp rofi k :

l: Du skal være indstillet på, at jobbet bærer lønnen i
sig selv!

2: At denne løn som oftest er utak!
3: At gamle veruler i bedste fald vender dig ryggen, i

værste fald, falder dig i ryggen!
4: At alt normalt familieliv ryger sig en tur.
5: At du altid vælger den forkerte løsning på stillede

opgaver - ifølge medlemmemes mening!
6: At det er et 24 timer i døgnet job; så bliv ved tele-

fonenl
Er du stadig positiv efter at have gennemlæst denne

jobprofil, burde du måske søge psykolohjælp.
Mener du derefter vedvarende, at du har hår nok på

brystet (i overført betydning - ingen kønsdiskimina-
tion), kan din ansøgning om at komme i betragtning
fremsendes til bladets redaktion senest 1. februar 1993,
under billet mrk. KAndidaT, så sørger vi for, at be-
styrelsen bliver giort bekendt med din ansøgning.

Med venlig hilsen, Redaktionen

MUDDERKASTI{ING!
En ny sportsgren af folkelig udvikling, men uden idrætslig
baggrund, synes at gribe om sig indenfor kattesporten.

Det er så vidt vides ikke faste regler for, hvorledes den skal
være - men princippet er som i fodbold, at kan du ikke få bol-
den, går du efter mandag i stedet.

Derudover sørger man for, at modparten vender ryggen til,
så vedkommende ikke har mulighed for at se, hvad der bliver
kastet og af hvem.

Det sidste lader sig dog som regel opklare, for man kan ik-
ke udøve sporten uden at tilsvine sig selv.

Lad os håbe, at denne »usportslige« grille kun får en kort
levetid!

Erik A.

P.S.! Skriftkloge redaktionskolleger har belært mig om, at

))sporten<( allerede omtales i Biblen, selv om der ikke an-
vendtes mudder; men den rigtige vare - s t e n: »Lad den, der
er ren kaste den første sten«.

Et brev som dit har jeg længe ventet på skulle komme. Jeg har
selv på en udstilling i Vejle set disse piKacede perserkatte.
Jeg blev dybt rystet, hvad var dog det, der var ved at ske med
vores dejlige katte. Der var især nogle killinger, de havde
udstående rindende øjne, som ejerinden omhyggelig skulle
tøne igen og igen, og man kunne høre dem hive efter vejret.
Jeg kedsede meget om disse killinger, og hørte derfor man-
ge kommentarer fra publikum, så som dyrplageri - nej, hvor
er det synd - uff. hvor er de grimme - og sådan en skal vi ik-

Trine de Valeur. Ejer: Anna Westergård, Bredsten
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Ormenesskræk
Fordi Flubenol vet.

er det mest bredspektrede pasta
ormemiddel til katte.

Flubenol vet. er

a

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

JANSSENPHARMA AÅ

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel
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Specialklubber:
Specialklubben for Russian Blue af 1990
Kirsten Kaae, Johs. Evaldsvej 103, 8230 ÅUynøj
Tlf. 86 25 0631.

Specialklubben for British Shorthair:
Jan Hedegård, Køben Hovedvej 51 a,6630 Rødding.
T1f.74847309.

Silver Klubben
Ruth Brynnum, Søndervangen 60, 3460 Birkerød.
Tlt.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 t8 47.

Norsk Skovkattering
Jette Eva Madsen, Hermelinvænget 8, 2880 Bagsværd.
Tlt.44 49 t7 77.

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

Bicolouren
Lene Jørgensen, Bjømekæret 2, 5270 Odense N
Tlf. 66 1807 52.

Specialklubben for Siamopdrættere
Margit Thomsen, Skovvejen 138, 4050 Skibby
Ttf . 42 3212 45.

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

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

Russian Blue Klubben
Ann Lis Lund, Mosebakken 15, 2400 København NV.
Tlf.31 602t05.

BB-Klubben
Birgit Nehammer, Granstuevej 28, 2840 Holte.
Ttf .42 42 47 t7.

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

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

Lichok
Leif Henriksen, Sulsted Landevej 33, 9380 Vestbjerg.

Tlf. 98 29 69 45.

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

Sølvkatten af 1990
Ann Friis, Nønevangen 56, 8382 Hinnerup.
Tlf. 86 88 85 00.

Dansk Yangora - specialklub for
Tyrkisk Van og Tlrkisk Angora
Ki rsten Wei dmann, Bj ørnshøj vej 26, 8380 Thri ge.

Tlf. 86 23 05 33.

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

SPK for Sokokeopdræt
Henrik Bjørnsteen, Københavnsvej 8, 3550 Slangerup.

Tlf .42 33 58 39.

Specialklubben for Rex
Susanna Bugge, Kærlodden 7,8320 Mårslet.
TIf. 86 2627 19.
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Sokoke Klubben
Cloria Møldrup, Korsebjergvej 101, 5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 81 43.



STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

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

Randers:
Henriette Kastrup
Bindeleddet39,
8181 Spentrup
Tlf.86 47 9223.

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

Århus:
Annette Andersen
Nørrealle 86, IV th.,
8000 Arhus C.
Tlf. 86 13 63 83.

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

Horsens:
Lene B. Berg
Ndr. Strandvej 28,
8700 Horsens.
Tlf. 75 61 56 13.

Fvn:
Åse Klivager
Rugårdsvej 898,
5471 Søndersø
Tlf .64 83 18 70

Frederikshavn:
Kis Gammelgård
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 98 42 05 L0

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

Salling:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Ttf .97 51 45 59.

Kolding:
Helle Høybye
Lykkegårdsvej 16,
6000 Kolding.
Tlf.75 53 66 19.
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STUDIEKREDS.NYT!
STTDIEKREDS AALBORG
Onsdag den 2. december: Julehygge.
Vi vil denae 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 å ca. kr. 10 - da
vi prøver at fremskaffe et bankospil.

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

På møderne kan der købes katte/the og kage til 10 kr.

Mødedatoerne for 1993 bliver:
20. januar - dyrlægeaften.
10. februar
24. marts
21. april
19. maj
Juni: Skal vi ikke prøve at gøre successen fra sidste år efter
og arrangere en grillfest?
Juli: Sommerferie.
25. august
22. september
20. oktober
17. november
8. december - juleafslutning
Alle møder afholdes på,,,,
Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35, kl. 19,00 i lokale 5.
Mødemes indhold vil vi planlægge under vor juleafslutning

i år, den 2. december, hvorefter der bliver hygget og spillet
banko. I ønskes alle en god jul.

Vel mødt i Studiekredsen i 1993,
Arute Licht, tlf. 98 24 40 45

STUDIEKREDS VEST
Program for vinter- og forårssæsonen 1992:

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 errrner, så lad mig det endelig vide.

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

Lørdag den 20. februar 1993 kl. 14,00:
Pelspleje. På flere opfordringer tager vi pelspleje endnu en-
gang. Der vil blive vist hverdagstrimning og showtrimning af
alle 3 pelslængder.

Mødested: Vivian Elling, Jembanegade 4, 6800 Varde.

Lørdag den 20. marts 1993 kl. 14,00:
Studiekedsen har fået en ny og bedre videifilm med killin-
gefødsler. Den skal vi gennemgå samt snakke om killingers
pleje og ernæring.

Mødested: Lis Skouboe, Jyllandsgade 27, 1.,6700 Es-
bjerg.

Lørdag den24. april 1993 kl. 14,00:
Programmet for denne eftermiddag ligger ikke helt fast end-
nu Jeg har en føler ude om et besøg med foredrag på Bryn-
cum Dr reklinik. Da jeg regner med at dette spændende besøg
ni-k skal gå i orden, reservdr da dagen allerede nu!

)Iødested: Brv'ndum DyreHinik, Bryndumdamvej, Bryn-
d;r:.. 6-t,O E"bjerg.

Vel mødt i studiekredsen, Wvian Elling
1!11

STUDIEKREDS
KOLDING
I skrivende stund er program-
met for foråret 1993 endnu ik-
ke tilrettelagt. Men vi vil
fortsat mødes den l. tirsdag i
måneden, d.v.s. på følgende
datoer;

den 5/1,212,213,614,415 og d. 1/6.

Følgende emner vil vi forsøge at få på vores program:
Homøpati - naturbehandling af katte.
Mit opdræt - en opdrætterfortæller
Dyrlægeaften - evt. ernæring.
Eneaften, hvor vi diskuterer typer: - Hvorfor bliver vore

katte mere og mere el<streme?
Fødsler/killinger

Endvidere har vi planer om et genetikseminar og en hob-
bydag, hvor vi kan prøve at lave kradsetræ, legetøj o.s.v.

Når programmet er klart vil det blive sendt til medlem-
merne i studiekedsen.

Møderne starter kl. 19,00 og afholdes på Klostergården i
Kolding.

Kaffelte + div. k. 10,00.
W ses! Med venlig hilsen

Helle Høybye og Pølsen, TA. 75 53 66 19

STUDIEKREDS DJURSLAND:

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

Mødested: Toftevangskolen 19, 8400 Ebeltoft.

Medbring selv kaffe/the og en ti'er til kassen!
Venlig hilsen, Frederik, tlf 86 33 70 20

I
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STUDIEKREDS ÅNUUS:
16.-12.: »Julehygge« , v. os alle sammen.
i r ser videofilmen fra hobbyudstillingen. Bankospil er under

', ervejelse. Studiekedsen giver lune æbleskiver.

i:æsentation af »Aftenens kat/katte« fortsætter vi med. Har
-:,r lyst til at vise os din kat, så giv lyd. Vi anbefaler det fra
,:.tng til gang.

\{edbring selv kaffe/the og kage"
\{ødested og tid er stadig det samme, nemlig kl. 19,00 - ca.

.:.t 22,00 på Nordgårdskolen, lokale nr. 327, hus nr. 3. Ind-

..rrsel fra Jettesvej, Brabrand.
Tag geme naboer og venner med. Alle er velkomne!
Har du spørgsmåI, er du velkommen til at ringe til un-

::rtegnede.
l:el nrødt! Stucliekreclslede4 Annette Andersen,

Nørrealld 86, IV th., 8000 Århus C, tlf. 86 13 63 83

,DAGENS TILBUD« - »PØLSEN«

.;, :t ager b Gillian«
- .r' Helle Høybye.

STUDIEKREDS HORSENS
Program for første halvår 1993:

27.-01.-93: Blodtyper - vaccinationer m.m. v/ Stensborg.
25.-02.-93: Genetik.
31.-03.-93; Forberedelse til udstilling i september 1993.
28.-04.-93: Forberedelse til udstilling i september 1993.
NIaj måned: Besøg på kattehotel.

NB! NB! Arrangeres en lørdag.
Da jeg kan se på medlemslisten, at vi har fået en del nye med-
lemmer i studiekredsen, vil jeg hermed bruge lejligheden til
at byde dem hjertelig velkommen. Vi glæder os meget til at
se jer til mødeme.

Husk tilmelding senest en uge før møderne på telefon nr.
75 61 56 13.

Møderne afholdes i »Aktivitetshuset«, Klaus Cortsensga-
de nr. 6, 8700 Horsens kl. 19,00.

Med tenlig hilsen og på gensyn!
Lene B. Berg, studiekredsleder

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

Programmet er som

følger:

December:
Ai'slutning på året med bankospil + div. julelege. Planlægning
af næste års aktiviteter.

Møderne foregår, som de plejer, den f'ørste tirsdag i måne-
den kl. 19,00 på Tingløkkeskolen, Bergendaisalle 25, 5250
odense sv' Lokale 32' 

Møcr tarstczrkt op!
Med venlig hilsen Oda Tange og Aase Klivager.

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

Jydsk Racekatteklub har små lokalafdelinger over hele lan-
det, kald:t 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 loredragsholdere
til at tale om ermer 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
1993 er du velkommen til at kontakte en af nedenstående
studiekredsledere.

Oda Tange på telefon 64 45 I0 76 eller Aase Klivager på

telefon 64 83 l8 70.
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Panacur = ormekur
Itrled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
I i ng sstad i e r af i ndvol d sorm.
Atled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

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

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

Panacur er:
O effektivt - udrydder larver, voksne orm

og æg af orm.

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

O let at give - opløses i vand og gives i

munden (spæde killinger) eller iblandes
foderet.

O uden smag, lugt og bivirkninger

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

O
o
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O
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.\tter indbyder vi dig til at deltage i konkurrencen om »Årets
iat i JYRAK«.

Din kat kan deltage i een af følgende grupper:

TOP 5 for voksne hanner (over l0 mdr.)
TOP 5 for voksne hunner (over l0 mdr.)
TOP 5 for kastrater (over l0 mdr.)
TOP 5 for Killing/ungdyr (3 til l0 mdr.)

For at kunne deltage skal følgende opfyldes:
- . Kattens ejer skal være registreret som medlem af JYRAK

hele 1992.
l. Katten skal have stamtavle eller registertavle udstedt af Fe-

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

d.v.s. der medsendes mindst 5 bedømmelser.
-1. Point opnået som killing/ungdyr kan kun bruges i denne

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

ring. - Protester om placering ved lodtrækning tages lK-
KE ril følge.-. Protester iøvrigt skal indgives skriftligt til bestyrelsen se-
nest 15. marts 1993.

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

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

Sidste fristfor indsendelse er 1. februar 1993.
Vinderkattene bliver præmieret på klubbens internationale ra-
cekatteudstilling i Hobro, den27.-28. marts 1993.
Vinderkattene forpligtes
til at være tilstede
på begge udstillings-
dage.

f/

t
t
t

,

POINTSKALA:
Bedste voksen..,....... 20 point
Bedste voksen modsat køn, killing/ungdyr............ 19 point
Bedste kastrat han/hun 18 point
Nominering.
CACE, CAPE, BIO
CAGCIB, CAGPIB
CACIB, CAPIB, ÆP-EURO klasse
CAC, CAR EX. I + cer. Gr. klasse.
EX. I ungdyr, EX. I + cer. INT. klasse.................. 11 point
EX. 1 + cer. CII/PR klasse

l6 point
15 point
l4 point
l3 point
l2 point

MG
God, Tg, disk, bortvist

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

Beregning af placeringerne sker ved sammentælling af po-
inttallene, hvorefter disse divideres med antal udstillinger.

o

Arets
kat i
JYRAK
1992 .\z

EX. øvrige

\l: For 1993 vil vi ændre pointsystemet = nye regler kommer i nr. l/93

10 point
9 point
5 point
0 point

o

ARETS KATTEIJYRAK
Kattens navn: Race:

Født: Opdrætsnummer: Køn:

Ejer:

.\dresse:

Underskrift:

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

t7
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PERLER tra MORTEN@

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

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

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

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

ø1(ONOMtSK
NATURE-CAT kattegrus er
foran! Undersøgelser har vist,
at NATURE-CAT kattegrus er
mere økonomisk end
almindelig kattegrus.

age
g

KATTE
GRUS

Del_

,rrli,,

:\
\l, q ti\

uis ,l

|, ,,rri,,11.

,1

,rl

il
a

I

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

A/S Carl Fr. Mortensen Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44
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U DSTI ttl N G S R ES U TTATER

UDLAND:

Flere og flere medlemmer tager til udlandet med deres katte,
..9 hjembringer meget ofte flotte resultater - resultater man na-
::rrligvis er meget stofte af.

Med lidt system i tingene vil det også være muligt at brin-
se disse resultater i medlemsbladet, men medlemmeme må
,e/v være aktive og oplyse om de opnåede resultater. Disse vil
så blive bragt i det førstkommende nummer af Hvæssebrættet.

Vi har lavet en lille kupon til brug ved indsendelse af re-
sultater opnået i udlandet, som bedes indsendt til: Hvæsse-
uættet, Voldgade 70, 8700 Horsens. Er du ked af at klippe i
rladet, er du velkommen til at fotokopiere kuponen og skiv
relst på maskine eller med blokbogstaver.

Sted/dato: Amsterdam - 25. oktober 1992

Kattens navn Dansbjergs Buster, NFO W

Resultat: CACIB

Ejer: l. Larsen & B. Sperling

Sted/dato: Amsterdam - 25. oktober 1992

Kattens navn Dansbjergs Balder, NFO d 2309

Resultat: CAGCIB-BIO-NOM
Ejer: I. Larsen & B. Sperling

Sted/dato: Husum - 2. august 1992

Kattens navn: DK Dreier's Babette

Resultat: EX. 1

Ejer: Doris & Leo Dreier

Sted/dato: Rheden - 13. september 1992

Kattens navn Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat: CAC, BIO, NOM, BOX

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Husum -2. august 1992

Kattens navn: Maxine af Nasada

Resultat: CAC

Ejer: Lene B. Berg

Sted/dato: Roosendaal - 20. september 1992

Kattens navn: Ch. Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat; CACIB

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Amsterdam - 25. oktober 1992

Kattens navn: Dansbjergs Rasmus, NFO n 2309

Resultat: CAGCIB-BIO-NOM-BOB

Ejer: I. Larsen & B. Sperling

Sted/dato: Husum - 2. august 1992

Kattens navn: DK Player's Elaini

Resultat: CAC

Ejer: Doris & Leo Dreier

Sted/dato: Amsterdam - 25. oktober 1992

Kattens navn: Dansbjergs Eddie, NFO n2309

Resultat: CACIB

Ejer: I. Iarsen & B. Sperling

U DSTIIIIN GSRESUTTATER UDIAN D:

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

Sted/dato: Husum - 2. august 1992

Kattens navn: Anino's What a Guy (E 03)

Resultat CAC, NOM, BIS

Ejer: Ingrid Tiainen

t9



UDSTIttlNGS.
RESUTTATER
UDTAND

Gr, Int. Pr. Løvehulens Prysille.
Ejer: Georg Jeppesen
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Sted/dato: Husum - 2. august 1992

Kattens navn: Int. Ch. The only one af Pacilak (E)

Resultat: CAGCIB, BIO TOTAL, NOM. BIS

Ejer: lngrid Tiainen

Sted/dato: Husum - 2. august 1992

Kattens navn: Gr. Int. Pr. Løvehulens Prysille

Resultat: EX. 1, CAGPIB, GR.INT CH.

Ejer: Georg Jeppesen

Sted/dato: Wien-Oberlaa - 26. oktober 1992

Kattens navn: Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat: CAGCIB - BIO

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Wien-Oberlaa, Østrig - 26. oktober 1992

Kattens navn: Anino's Amis

Resultat CAGCIB

Ejer: Annett & Bo Lyng Christensen

Sted/dato: Hysjov, CS - 25- okober 1992

Kattens navn: Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat: CAGCIB, BIO, NOM.

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Vyskov, Tjekkoslovaki et - 25 . oktober '92

Kattens navn: Anino's Amis

Resultat: CAGCIB

Ejer: Annett & Bo Lyng Christensen

Sted/dato: Wien-Oberlaa - 24. oktober

Kattens navn: Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat: CAGCIB, BIO, NOM

Ejer Kirsten Madsen

Sted/dato Wien-Oberlaa, Østrig - 24. ol«ober 1992

Kattens navn: Anino's Amis

Resultat: CACIB,INT. CH.

Ejer: Annett & Bo Lyng Christensen

Sted/dato: Rheden - 13. september 1992

Kattens navn Dansbjerg's Eddie, NFO n2309

Resultat: CAC, BIO, NOM

E :r: B. Sperling & I. Larsen

Sted/dato: Rheden - 13. september 1992

Kattens navn Dansbjerg's Balder, NFO d 2309

Resultat: CAGCIB - BIO

Ejer: B. Sperling & I. Larsen

\::l Jriil Rheden - 13. september 1992

Kattens navn:l Dansbjerg's Rasmus, NFO n 2309

i.::-::: CÅCIB

B. Sperling & l. Larsen

Sted/dato: Rheden - 13. september 1992

Kattens navn Dansbjerg's Buster, NFO W

Resultat: CAC

Ejer: B. Sperling & I. Larsen



Dommere:
Mrs. L. Chavallard, Frankrig
Mrs. R. Conti Fornara, Italien
Mrs. S. Paquin, Frankrig
Mrs. J. Kytlerova, lekoslovakiet
Mrs. E. Andersson, Sverige
Mr. A. Wittich, Schweiz

Felis Danica indbyder til verdensudstilling i Valby-halleme,
Julius Andersensvej 3, 245A København SV, tlf. 31 17 44 00

den 17.-18. april 1993. Åben begge dage fra kl. 10-18.

Mrs. A. Uddin, Sverige
Mrs. H. van Winzen, Holland
Mrs. W. Sattler, Tyskland
Mrs. M. Mjanger, USA
Mrs. U. Lohse, Tyskland
Mr. M. Pohl, Luxembourg
Mrs. S. Håmålåinen, Finland

Dyrlægekontrol og indsyn: kl. 7.00 - 9.30.

Stamtavler og vaccinationsattester skal forevises.

Tilmelding gennem egen klubs udstillingssekretær. Tilmelding- og afmeldingsfrist den 15. marts
1993.

Tilmeldingskriterier: Voksne katte skal mindst have opnået titlen Int. Champion eller Int. Premier
eller have mindst I x BIO eller I x NOM. Killinger og ungdyr skal have mindst opnået 3 x
excellent l, I x BIO eller I x NOM. Kuld kan udstilles - men kan ikke opnå verdensvindertitlen.

Der udtages verdensvindere i de 4 kategorief: LanghårÆxotic, Semilanghår, Korthår og Siam/
Orientaler.

Annoncer og præmier modtages med tak. Annoncepriser 1/1 side kr. 400,-, l/2 side kr. 200,-.
Sendes til Felis Danica's sekretær Dorte Kaae, Esdergparken5,9220 Ålborg Ø.

Udstillingsgebyr kt.225,-, kuld kr. 250,-, ekstra klasser kr. 50,- og til salg i kataloget kr. 10,-.

Udstillingsgebyret bedes indbetalt til Felis Danica's gro 3 07 l8 63 v/kasserer W.E. Lykkesteerq
Københavnsvej 8, 3550 Slangerup senest den 15: marts 1993.

Stewarder bedes tilmelde sig gennem egen klub.

FIFe og Felis Danica's udstillingsregler er gældende.

Yderligere oplysninger: Felis Danica's formand Aase Nissen tlf. 3l 60 49 88. Næstformand Steen

Nielsen tlf. 39 69 92 94. Sekretær Dorte Kaae tlf. 98 15 93 18.

Velkommen på verdensudstillingen

: 
= 

LIS DANICA FIFe



RESU ITATIISTE UISSE N BJ ERG

5,'6.
sept.
1 992

Store smil fra
hoved-
spot§orerne
på række.

BEST OF BEST NR. 1:
Sorono's Black Khalil (PER n)
Ejer: Kirsten Christensen

BEST OF BEST NR.2:
Chanteclair's Helios (SIA d)
Ejer: ChristinaKrøyer

BEST OF BEST NR. 3:
Aurifer's Chetah Terra Cotta (ABY o)
Ejer: Gitte Barlach

BEST OF BEST NR.4:
Narnia's Ingolf (MCO Grp. 7)
Ejer: Connie Rosenquist

BEST OF BEST KASTRAT NR. 1:
lazlo af Autumn Rose (PER as)
Ejer: Allan Outrup

BEST OF BEST KASTRAT NR.2:
Klingeskov's Psara (SIA b)
Ejer: Inge Gesna

BEST OF BEST KASTRAT NR. 3:
Bamsebo's Fox (MCO Grp.5)
Ejer: Ole Nielsen

BEST OF BEST KASTRAT NR.4:
Quirin-jos von Abakus (ABY n)
Ejer: Heike og Rolf Gerken

BESTE HUSKAT, HAN:
Robin Hood
Eter: H. Kristensen og B. Sams

BESTE HUSKAT, HUN:
P'-:<ser

E,':r L:na og Franck Eriksen.

LANGHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

Sorano's Black Khalil (PER n)
Ejer: Kirsten Christensen
Framor's Just a Tamara (PER d)
Ejer: Allan og Gitte Kierulff
Lazlo of Autumn Rose (PER as)

Ejer: Allan Outrup
Purr Posie of Melampus (PER n)
Ejer: Oda Tange
Maydan-Shah's Billie Jean (PER g 03)
Ejer: Laila Bjemrm
Rubyrose Peach Blossom (PER d 03)
Ejer: Dorthe og Johny Ellgaard
Chant Dar Ome's Feodora (PER ns 12)
Ejer: Mari-Ann Homsleth



PENSIONIST: Gram's Aliv (PER a)
Ejer: Else og Steen Christensen

KULD: Jeramal's Perser-kuld
Ejer: Jette R. Jørgensen

ÅVL: Andante af Timanfaya (PER)
Ejer: B. og L. Henriksen

OPDRz0T: Graffity
Ejer: B. og L. Henriksen

SEMILANGHÅR:
BIS: Narnia's Ingolf (MCO Grp. 7)

Ejer: Connie Rosenquist
BOX: Flatland's Clara (NFO Grp 4)

Ejer: Jette Eva Madsen
BIS KAST.: Bamsebo's Fox (MCO Grp. 5)

Ejer: Ole Nielsen
BOX KAST.z Cozy Farm's Limelight (MCO Grp. 4)

Ejer: P. H. Nissen
LNGDYR: Mega Jackpot (MCO Grp.7)

Ejer: Ruth Jacobsen
KILLING: Magnus Barfot Falis Jubatus (NFO Grp 9)

Ejer: Jette Eja Madsen
PENSIONIST: Aryavartha's Mara (SBI n)

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

Ejer: Birgitte Philipsen
.\VL: Pawcatuck's Bruisen

Ejer: Rita Henriksen
OPDR-zf,T: Felis Jubatus

Ejer: Jette Eva Madsen

KORTHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

srAM/oKH
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

KILLING:

VETERAN:

Aurifer's Chetah Terra Cotta (ABY o)
Ejer: Gitte Barlach
Dutch Line Joufflu (BRI a)

Ejer: Annette Johansen

Quirin-jos von Abakus (ABY n)
Ejer: Heike og Rolf Gerken
Ofelia Hesseldal (RUS)
Ejer: Dorthe Salamander
Microcat's Cindarella (ABY o)
Ejer: Gerda Holmgaard
Gipsy af Chindwin Blue (BRI e 03)
Ejer: I. og P. Christensen
Trisse
Ejer: Karin Sørensen

Casalini's Somali-kuld
Ejer: Bente Larsen

Chanteclair's Helios (SIA d)
Ejer: ChristinaKrøyer
Bellamis' Yin (ORI0
Ejer: Chr. og Andre Cilleborg
Klingeskov's Psara (SIA b)
Ejer: Inge Gesna

Byvangen's Nicolaj (SIA w 67)
Ejer: Tanja Nissen
Dinasty's Fnuggi (ORI c)
Ejer: Mike Bainbridge
Anatomia Tranchea (SIA n)
Ejer: Inger Wolder
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ir Championgalleriet
,A
b)

Ghampiongalleriet
Ønsker du din kats udstillingsresultater og
titel offentliggjort i bladet, skal du udfylde
kuponen og vedlægge et foto af katten.
Begge dele lægges i en kuvert og sendes til:

Erik Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Tlf .75 6t 34 87.

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

Gr. Int. Ch. Chocolate Dolfus af Reedtz
Født: 25.-04.-1990
Farve: Perser. Colourpoint, Per b33
Opd.: Susanne Christensen
Ejer: Sonja Axel Axelsen

STED . DATO RESULTAT

Amterdam, 3. nov.'91 ........
Kolding, 30/1 l-li l2' 91 .......
Frcderikhavn, 28. juni '92 ..

llusum, 2. augut'92 ...........
Vissenbjerg, 6. sept. '92 .......
Aaltrcrg, 27. sept. '92...........
Wien, 2,1. oh.'92................,
Vyskov, 25. okt.'92..............
Wien, 26. okt.'92.................

CACIB
CACIB
CACIB, Int. Ch.
CAGCIB
CACCIB
CAGCIB, BIO
CAGCIB
CAGCIB
CACCIB, Gr, Int, Ch.

Int. Ch. Felicia af Ottebrøker
Født: 02.-06.-1990
Farve: Colourpoint, Per a 33
Opd.: Sonja Axel Axelsen
Ejer: Sonja Axel Axelsen

STED. DATO RESULTAT

Silkeborg, 24. aug.'91 .,.......
Amterdam, 3. nov.'91...-....
Vissenbjerg, 6. sept.'92 .......
Aalborg, 27. sept. '92...........
Aarhus, 10. okt.'92..............
Wien, 24. oh.'92.................

CAC, BIO
CAC
CAC, BIO, NOM
CACIB
CACIB
CACIB

Int. Ch. Anino's Amis
Født: 14.-06.-1990
Farve: Hvid perser m/ blå øjne (Per w bl)
Opd.: L Tiainen
Ejer: Annett & Bo Lyng Christensen

STED. DATO

Kolding, l. dcc.'91..............
Svendborg, 22. dcc. '91........
Ebclrofr. 29. marls'92..........
Frcdcriksharrr, 28. juni '92 ..

Visscnbjcrg, 6. scpt.'92 .......
Wicl Obcrha, 25. okt. '92...
V,vskov, 25. okt.'92..............
Wicn Obcrlaa, 26. okt. '92 ...

RESULTAT

CAC, BIO
CAC
CAC, BIO, Chrrnpion
CACIB
CACIB
CACIB, lnt. Chanrpion
CAGCIB
CAGCIB

Kupon til Championgalleriet
Kattens titel:

Kattens navn:

Født, den:

Racg farve og opdr. nr.:

Opdrætter:

Ejer:

STED. DATO OPNÅET RESULIAT

Ch. Limara's Moonlight
Født: 07--06.-1991
Fan'e: Perser, Per n 01
Opd.: Lis h'ersen
Ejer: Lis lversen

.å... :,: -.

\ ::.::

STi-D . I) \TO ITESUI,TAT

EX. l, Nom.
EX. I, BIO
CAC
CAC
CAC, Champion

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

DIET
. -tra Nuggets Professionel
I -"t er et energirigtigt og
. :rcentreret foder, der kan
,^,,endes til alle katte - både
r(sne katte, killinger samt

:'ægtige og diegivende katte.
: :Ceret indeholder ikke
:-. estoffer eller konserverings-
- Cler.

lngredienser:
',, lingebiprodukter, majsmel,
-. edemel, animalsk fedt,
- alsglutenmel,
- ; dmel,fiskemel, tørrede kogte
.,,i inger, lørrede hele æ9,
:rret kødsuppe, tØrret ost
: gær, vallepulver, skummet-
-ælk.

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

l et Cat Food
',ltra Nugget Chunk
'.utra Nugget High Protein
',ltra Nugget Prof Diet

Forhandler: Dyrehandlere
m.v.

: egmade 11 B ' DK-7100 Vejle
Telefon 75 82 80 44

Gr. Int. Pr. DK Byvangen's Nicolaj
Født: 25.-09.-1989
Farve: Foreign White, Sia 56 W
Opd.: Vita Nielsen
Ejer: Tanja Nissen

STED. DATO RESUI]TAT

>Tr: ' . .-
Kol,lr;.:
EtnJh,",::. :
Fr.'driii.-. :.,. -CACPIB

CAGPIB
CAGPIB
CACPIB
CACPIB, NOM.
CAGPIB, BIO, NON,I,

BOX

Kolding, 30. nov.'91...........
Hatlcnlcv, 15. feb.'92 ........

Lrrxcnttxrrg, 22. rnarts '92 ...

Skagcn, 12. juli '92 ....... .....
[{usurn, 2. arrg.'92..............
Visscnlrjcrg, 6. scpt. '92 ...... Wicn Oberlaa,24. okt. '9?

Ch. Limara's Dream Girl
Født: 08.-06.-1991
Farve: Perser, tortie hvid, f 03
Opd.: Lis Iversen
Ejer: Sonja Kristensen

STED. DATO

Vissenbjerg, 6. scpt. '92 .......
Aalborg, 27. scpt. '92...........
Aarhus, 10. oh. '92..............

RESUI]TAT

BIO
BIO
BIO

CAC,
CAC,
CAC,

§e .o

Ch. Opal af Clipper
Født: 24.-09.-1990
Farve: Colourpoint, Per c 33
Opd.: Karen-lr{arie Juhl Petersen
Ejer: Camilla Pallesen

STED - DATO RESUI,TAT

Hadcrslcr,. 15.-16. fcb.'92...
Aalhorg, 27. sept. '92...........
Aarl:rrs, 10.-l l. okt. '92........

CAC
CAC
CAC, Champion

Ch. DK Fidji's Duchess
Født: 16.-10.-1991
Farve: Colourpoint, rødmasket, Per d. 33
Opd.: Aino Sørensen
Ejer: Susanne M. Sørensen.

STED - DATO RESULTAT

Vissenbjerg, 6. sept. '92.......
Aalborg, 27. sept. '92...........
Aarhus, 10. okl-'92..............

CAC, BIO
CAC
CAC, BIO, Champion

Ch. Dansbjerg's Eddie
Født: 30.-03 - 1991

Fan'e: Norsk Skovkat, NFO n 2309
Opd.: B, Sperling & i. Larsen
Ejer: B. Sperling & I. Lanen

STED - DATO RESULTAT

Rhedcn, 13. s.pt. 92............
Aalhrg, 27. scpt. '92...........

Aarhus. I l. okt. '92 ..............

CAC, BIO, NOM.
CAC, BtO, NOM.
CAC. BIO

25

lr\l

,- ;.-
E. -l:

:
Sl:.9, r.. I i



Int. Ch. Dansbjerg's Buster
Født: 18.-07.- l99l
Farve: Norsk Skovkat, NFO W
Opd.: B. Sperling & I. Larsen
Ejer: B. Sperling & I. Larsen

STED - DATO RESUI]TAT

Amagel 14. juni '92.............
Visscnbjcrg, 5. sept. '92.......
Rlreden, 13. sept.' 92............
Aalborg, 27. scpt. '92...........
Aarhts, ll. okt.'92..............
Aruterdanr, 25. okl.' 92.......

CAC
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB

Int. Ch. Dansbjerg's Balder
Fodt: 18.-07.-1991
Fane: Norsk Skovkat, NFO d 2309
Opd.: B. Sperling & L Larsen
Ejer: B. Sperling & I. Larsen

STED. DATO

Hmum, 2. aug.'92...............
Jyllinge, 9. aug.'92..............
Remisen, 23. aug. '92...........

RESUI,TAT

CACIB
CACIB, BIO
CACIB

Int. Ch. Dansbjerg's Rasmus
Født: 13.-03.-1991
Farve: Norsk Skovkat, NFO n2309
Opd.: B. Sperling & I. Larsen
Ejer: B. Sperling & I. Larsen

STED - DATO RESULTAT

Frcderikshavn, 27. jl:r:li' 92
Skagen, I 2. juli' 92 ............
Rheden, 13. sept. '92..........

CACIB, BIO
CACIB, BIO
CACIB

Ch. Liden Kirsten's Piccola Giovanna
Født: 27-09.-1991
Farve: Hellig Birma, SBI n, brunmasket
Opd.: Kirsten Madsen
Ejer: Kirsten Madsen

STED. DATO RESUI,TAT

Jyllinge, 9. aug.'92..............
Vissenbjcrg, 5. sept. '92 .......
Rhedcn NL, 13. sept. '92 .....

Rmendaal NL,20- scpt. '92
Aalborg, 27. scpt. '92...........
Aarhus, I l. okt. '92..............

CAC
CAC
CAC, Bio, Nom, Box
Champion
CACIB
CACIB, Bio, Nom, Box
CACIB

Anino's What a Guy
Født: 20.-08.-1991
Farve: PER e 03
Opd.: Ingrid Tiainen
Ejer: Ingrid Tiainen

STED - DATO

Kolding, L dec. '91..............

Hadenlev, 16. t'eb. '92.........
Ebcltoft, 29, marts'92..........
Frederikhavn, 28. juni '92 ..

Huum, 2. aug.'92...............

Vissenbjerg, 6. sept.'92 .......

RT]SUI,TAT

Ex. I, Bio Total, Nom.
Bis
Ex I, Bio Total
Ex l, Bio ungdyr
CAC
CAC, Bio Total, Nom,
Bis
CAC, Norn Bis, Champ.

Int. Ch. DK Jentes Luna Selene
Født: 28.-05.-1991
Farve: Hellig Birma, SBI n
Opd.: Gerda Andersen
Ejer: Gerda Andersen

STED - DATO RESUI]TAT

Husum, 2. aug. '92..............
Jyllinge, 9, aug.'92.............
Vissenbjerg, 5. sept. '92 ......

CACIB, BIO, NOM
CACIB, BIO, NOM
CACIB, Inl. Champion

FRA UDSTTLLINGEN T VISSENBJERG
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Jydsk Racekatte Klub's
udstilling i Vissenbjerg-
hallen 5.-6. sept.
Det startede i dyrlægekontrollen, hvor alt var vel - så hen til
bordet for at blive checket ind, derefter ind i hallen med katten.

Alle vore bure var i orden, pyntet op med JYRAK's fine
silkegardiner. 12 dobbeltbure og et showbur ventede på So-
kokekattene. Inden kl. var 9.15 var alle katte på plads.

Katte i alle aldre, 7 år,6 år,ja helt ned til 8 måneder, og så
den yngste, den lille dreng, »Kuchoto«, der bl.a. kurure ses i
iilmen, som TV Fynboen sendte om Sokokekatten den 1. sep-
tember og den 5. september.

I showburet gik 5 pragtfulde dyr, som kunne hygge sig med
at klatre på den meget store stamme med de mange grene. Der
i'ar stranssand i et hjøme på gulvet, hvor de kunne sandbade.
Det gør en Sokokekat, når den har mulighed for det. I forbin-
lelse med burene, var der en stor stand, hvor der kunne købes
afrikanske ting, bl.a. smukke kattefigurer i fedtsten og træ. På
:t bord ved siden af stod et TV og en videofilm med Sokoke-
skoven og kattene, blev vist begge dage. Mange så med glæ-
le denne film.

Lørdagen gik kun med hygge, og tale med de mange der
iom for at se vore katte. Der var artikler, der fortalte om
(atten, og der var billeder af kattene.

Søndag var en spændende dag for os, for da skulle vore kat-
:e bedømmes. Kl. 12,00 kom den norske dommer fra L. O.
iommissionen, Ole Magne Grytvig. Han gik rundt og så på
:l1e kattene og spurgte ud om dem. Han fortalte, han havde
studeret deres genetik, læst alt om dem, der var skevet og set
rilleder af dem. Endelig ved 13 tiden kom alle fem dommere
-or at bedømme vore katte.

Det startede med en af Glorias hunmisser. Alt blev gen-
nemgået, de høje ben, den tynde hale, pelsens struktur, og
mønstret, hovedet, øjnene, alt blev set, studeret og vurderet
og diskuteret. Så en ny kat på bordet, og atter en ny kat o.s.v.,
o.s.v.

Den smukke »»Kazi<< var i dårligt humør, nok på grund af,
at to kønsmodne hanner stod ved siden af ham, så han bare lå
og brummede når vi kom hen til hans bur, men - da han blev
præsenteret for Kimya, en smuk ung pigemis på 8 måneder,
kan det nok være han kom op at stå. Han sang for hende, han
kaldte på hende og stillede sig på bagbenene for hende. Un-
der denne lille dans kunne dommeme rigtig se, hvor stor og
smuk han var.

Sokokekatten erjo en talende race og det beviste de også i
rigt mål her.

Da kattene var bedømt sagde den norske L. O. dommer Ol-
av M. Grytvig, at han var betaget af vore katte, og at han nu
ville tage alle bedømmelseme med hjem, studere dem endnu
engang, dernæst skrive til alle sine meddommere i FIFe, hvad
han mener om kattene. Men - sagde han, jeg ved allerede nu,
atjeg vil anbefale dem for en anerkendelse.

De øvrige dommere istemte med det samme, at også de vil-
le anbefale dem for en anerkendelse. Vi Sokokeejere der stod
på den anden side af bordet, kunne i vor glæde over at høre
disse ord, kun sige mange tak. Det var jo dette her, vi har ar-
bejdet og set frem tlli I ll2 år.

Gloria Møldrup blev dog pålagt, at hun skulle møde op i
Warscawa sidst i maj 1993, til FIFe's generalforsamling med
afkom efter parring af 2 femtegenerationer.

Lørdag eftermiddag blev vore katte præsenteret på scenen
for publikum, og ligeså søndag eftermiddag, hvor dommer
Aase Nissen fortalte publikum om kattene. Hun sagde bl.a. at
hun sjældent havde hørt en kat der sang og talte så mange
sprog. Hun ønskede os hjertelig til lykke og god fremgang.
Jyrak's formand Finn Lauersen talte også om Sokokekatten,
og overrakte Gloria Møldrup en meget smuk og stor vandre-
pokal for den smukkeste Sokokekat »Kazi«. Demæst fik alle
avlere en smuk plakette med inskiption: »Sokokekatten god-
kendt i 1992<(

Kl. 18,00 pakkede vi sammen, glade for de to dage, som vi
alle syntes og følte havde været en dejlig udstilling. En hjerte-
lig tak til Jyraks nuværende bestyrelse og til alle, som har væ-
ret i bestyrelsen helt tilbage til 1984. De har altid vist vore kat-
te stor interesse og hjulpet os.

Sokokekatten er som sagt så tit, en dejlig kat for dem der
kan lide en speciel kat, en livlig killing og ungdyr, og en stil-
le og rolig samt kærlig kat som voksen.

Nu vil der blive killinger til salg, både som kæledyr, men
også for dem, der vil på med ind i al avlsprogram-, avlsarbej-
de, uden indblanding af andre racer.

Til slut skal der lyde en tak til Gloria Møldrup fordi hun
hentede de 2 første hjem til Danmark i 1984, så vi i dag kan
sige: Danmark har fået anerkendt en ny kat som racekat. So-
kokekatten fra Kenya.

Grethe Højgård

U

U

Bliv medlem af...

JYDSK
RACEKATTE
KLUB
90'ernes katteklub!!!
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tÆSERBREU

Randers den 14,- I l.- I 992

Kommentar til
Anette Vohnsen
Jeg blev meget glad for Anettes læserbrev, selv har jeg tyrkisk
van og angora, og bl.a. inden for vanen har vi det problem, at
der er for meget farve på kattene, og de katte kan ikke udstil-
les, og det er fjollet, kattene er jo født med farveme. Det bur-
de være typen og sundheden, der er afgørende og ikke
farveme, men van katten accepteres kun med farve på hove-
det og hale i rødlhvid og angoraen kun i hvid, selv om de fin-
des i mange andre farver.

Jeg var i Ebeltoft i foråret og havde den positive oplevelse,
at vores meget farvet hankat fik et CAC, da dommeren syn-
tes katten var en god type, men alt for mange af disse gode
katte ryger desværre ud på et sidespor på grund afderes farver.
Dommeren rådede os til at bruge katten i avl, og se, der kom
2 killinger, hvor den ene ligner faderen og den anden er den
bedste farvemæssigt, der er blevet født i Danmark.

Jeg har til gengæld været udenfor en dommer der ikke kan
få haleme lange nok, men hvor lang skal en hale være - det
står der ikke noget om i standarden. Så hvad forventer hun?
At de stakkels katte skal komme slæbende med I 1/2 meter
efter sig. Hun står og sammenligner angora og van, med ma-
ine coon og norsk skovkat, hvor halen åbenbart skal nå op mel-
lem skulderbladene.

Så min mening som nybagt katteudstiller er, at det er dom-
merne der ødelægger kattene, når de går væk fra standarden
og går efter det abnorme, og at nogle opdrættere desværre så
springer med på vognen.

Menxesker vil så gerne lave om på naturen, hvorfor skal vi
absolut lave nye katteracer, det er ikke andet end krydsninger.
Og nu da det er så modeme med gensplejsning, skal vi så og-
så til at have gensplejset katte. Nej, lad os stoppe op, og først
og fremmest avle sunde og raske katte.

Der udover syntes jeg også, man burde slå hårdt ned over
for indavl, så man ikke kan få stambogført sådanne killinger.

Med venlig hilsen
Solveig C hristensen, Randers

U
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ReferatafFU-møde den
17 . oktober' 92 kl. 15,00
på Restaurant fJorden
i Kalundborg
Til stede var Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN),
Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Steen Nielsen (SN),
Winnie Lykkesteen (WL), Henrik Koldborg (HK), Mette Fol-
dager (MF) samt stambogsfører Grethe Pedersen (GP).

Dagsorden
1. Godkendelse afreferater (18 & 3015 1992)
2. Sager fra stambogsfører.
3. Brev vedr. Elsebeth Mikkelsen.
4. Ansøgning fra 2 specialklubber (SUA & Langhårskatten).
5. Ændrede love for Silverkatten.
6. Ansøgning fra Leslie van Grebst.
7. Forslag fra RK vedr. FIFe GF.
8. FD dommerelevprøve (udformning og aflæggelse).
9. Verdensudstillingen.

10. Diverse breve:
ll. Evt.
12. Næste mødedato.

1. Referat fra 18.-05.-1992 og 30.-05.-1992 godkendt.

2.1 Et stamnavn gælder for højst 30 år, med mindre stam-
navnet stadig er i brug. Hele kattens navn (incl. stam-
navn og kaldenavn), må højst fylde 30 karakterer.

2.2 5. generationsstamtavle prissættes til k. 25,- når den
bestilles i forbindelse med transfer.

2.3 Behandles under punkt 3.

2.4 EMS-nøglen. Der skives for fremtiden eks. 09.23 og
ikke som nu 23 09.

2.5 Det besluttes at udsende et spørgsskema til SASO,
DAC og SUA samt Aby/Somali-opdrættere, for at få
et reelt billede af, hvor mange, der ønsker afkom efter
sølvkatte i LO eller RIES. FD's registreringsprogram
bibeholdes med mindre der kommer noget ind fra spe-
cialklubberne.

2.6 Behandles under punkt 3.

2.7 Stamtavle fra tysk dissidentklub. Da der ikke er kom-
met supplerende oplysninger, vil der ikke blive udstedt
stamtavle, før disse foreligger. AR rykkes for svar.

2.8 AR skal give grønt lys for, at stamtavlerne kan god-
kendes.

2.9 Der gives ikke dispensationsstamtavle.

2.10 Der gives ikke dispensationsstamtavle.



2.tL

2.12

2.13

1.t4

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dispensation for stamnavn givet.

Evt. 2 fædre til et kuld - killingeme fik registerkort.

Kat med ukendt far på stamtavlen får RlEX-stamtav-
le. Dette er et enkeltstående tilfælde, som kun gen-
nemføres denne ene gang, da sagen har været i AR. Fra
AR er der divergerende opfattelse af, hvorledes sagen
blev behandlet, og da der ikke foreligger referat fra
mødet, kommer det katten til gode.

En killing, der er solgt med lovning om stamtavle. Kil-
lingen havde en vaccinationsattest med navn på. Sæl-
geren, der ikke længere er medlem i en katteklub, næg-
ter at udlevere stamtavlen. GP laver en kopistamtavle
med bemærkning på. AN sender sagens akter til GP.

E. Mikkelsens udstillingskarantæne løber indtil stam-
tavlesagen er i orden. Perseren kører selv sagen. Vedr.
ansøgning fra S. Moesgaard kan der ikke udstedes
stamtavler/-registerkort før der er en afklaring på for-
ældrenes stamtavler. - SN kontakter S. Moesgaard. Det
vedtages, at for at udstille importerede katte skal der
minimum forelægge en transfer. Desuden vedtages
det, at der ved udstilling skal forelægge enten stam-
tavle eller en bekæftelse fra stambogsføreren på, at
der er søgt dansk stamtavle.

SUA godkendt. Langhårskatten godkendt.,

Silverkatten skal ændre sine love, således at personen
ikke skal godkendes for at blive medlem af klubben.

Leslis van Grebst godkendt som elev på korthår.

Forslag om, at kun lande, der intet skylder har stem-
meret på FIFe's GF. Ligeledes forslag om, at der ænd-
res på, hvorledes stemmeretten skal fordeles. Forslag
fra mødet med SPK om, at ændringer til standarder
flyttes over i en anden instans end på FIFe's GF.

Der er dannet en dommerring. Der skal rettes i FD's
love, således at den kommer ind på lige fod med AR.
Det foreslås, at dommerringen skal forestå forprøven
for kommende dommerelever. FD vil bede domme-
ringen om allerede i år at udforme spørgsmålene til for-
prøven og at forestå den.
Der er indkommet brev direkte til DK fra DARAK-
medlem om at få tilsendt diverse materiale til forprø-
ven. Vedkommende skal gå gennem egen klub.

SN har fået tilsendt sponsorkontrakt fra Whiskas. Det
har trukket meget i langdrag fra Whiskas, hvorfor det
ikke har været muligt at kontakte de øvrige sponsorer,
før Whiskas-kontakten er i orden. 5 dyrlæger har lovet
at sponsere deres arbejdskaft mod at de får gratis re-
klame på udstillingen. Arbejdsgruppen har lavet forsl-
ag til logo, men det kunne ikke bruges. I stedet for har
John Nissen udarbejdet et logo, hvor det gennem-
gående tema er jordkloden med katte rundt om. Desu-
den er der udarbejdet forslag til scenepynt. Whiskas er
blevet spurgt om, vi kan låne forhæng til burene. Ud-
valget skal komme med ideer til, hvad der skal ske af
usædvanlige ting på scenen og ideer til PR. AN har ind-
hentet tilbud på gave til samtlige udstillere. Dette blev
vedtaget og bliver igangsat af John Nissen. Desuden
blev det besluttet, at gaven ikke skal sponseres, men at
den er fra Felis Danica. Der udarbejdes nye diplomer
med udstillingens logo på. DK ser efter, om der er nok
dommersedler. FD har fået afslag fra kongehuset om
at åbne udstillingen. Vi spørger alternative emner.
Udstillingskataloget laves i A 5. SN forespørger Ved-
bækgarden om deres pris for at spille.
Tilmeldingskiterieme for at deltage på verdensudstil-
lingen for katte, der er kvalificerede som killinger i

1992, men ikke kan nå også at kvalificere sig som
voksne vil være at dpres kvalifikation som killinger

gælder.
Det foreslås, at vi genanvender logoet til nyt FD-
mærke. AN vil spørge John Nissen om et forslag til nyt
logo.

SVERAK har foreslået, at de holder Nordisk Møde i
den sydlige del af Sverige. FD meddeler, at hvis vi får
en dagsorden samt forslag til dato, er vi interesserede.

Disciplinærsag kan ikke tages op i FU, da den hører
under RK's disciplinærnævn og allerede er afgiort der.

Da Jyrak selv har behandlet klagen over FL, valgte et
enigt FU at tilslutte sig FL's afgørelse om ikke at kom-
me, og FU behandler derfor ikke sagen yderligere.

Brev vedr. Van-katte i ikke-anerkendte farver. For at få
nye farver anerkendt, må FIFe's regler for godkendel-
se af nye farvevarianter følges.

Brav fra Sokoke-klubben behandlet. WL forklarer at
annoncer i RK's medlemsblad ikke er rettet mod So-
koke-klubben.

Brev vedr. dommer M. Drolsum. MD har fået karan-
tæne i CFA - FD forespørger Norge, hvorledes en norsk
dommer kan være medlem og dommer i CFA.

SN forespørger, om stewardcertifikater fra stewardse-
minarer kan bruges til at gå op til forprøven for at bli-
ve dommerelev. Det besluttes, at 2 eller flere af disse
diplomer kan tælle for et normalt certifikat.

Brev fra AR, om at AR altid skal godkende, at katte
kan udstilles i noviceklassen. Det besluttes, at AR ef-
ter hvert AR-møde skal fremsende referat til FU senest
l4 dage efter mødets afholdelse.

Vedr. »Kattelogen« ved Kirsten Liitzen Andersen. Det
er ikke tilladt for vores medlemmer at udstille der el-
ler være medlem. Vi skriver i vores medlemsblade, at
folk ikte kan være medlem af andre katteforeninger,
som udsteder stamtavler.

Avlskårede hamer - GP gør opmærksom på, at hanner,
der annonceres i diverse klubblade skal være avl-
skårede.

DK spørger om, hvad vi skal forstå ved »hovedmed-
lemmer« i forbindelse med udregningen af plenarer.
Da regleme ikke er klart definerede i FD's regler be-
sluttes det, at vi til plenarforsamlingen 1993 betragter
alle medlemmeme som hovedmedlemmer.
Til næste plenarforsamling skal FU fremsætte et æn-
dringsforslag til FD's love.

WL fortæller, at der p.t. er kr. 128.000. Der ligger en
regning fra FIFe, som er svær at gennemskue. WL sk-
river til FIFe. WL har ikke fået SE-numrene fra klub-
beme. WL sender et brev ud til klubberne og beder om
at få numrene inden 14 dage.

Næste møde fastsættes til den 21. november 1992 i
København.

Mødet sLuttede kl. 19.45
Referent Dorte Kaae

l0.l

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

to.7

10.8

10.9

10.10

10.11

1l

12.

NB! Referat gengivet som godkertdt
ved FU-møde den 21/11-1992.
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FIFe's officielle udstillingskalender
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APRIL o
o

03104

l0/

l0/11

t7 lt9

t7lt8

2412s

MAJ:
otl02

02l

08/09

tsl16

t6l
201
))l

)) t)7

28129

Thun CH
Menton F
Alingås S

Vikeså/Egersund N
Ikke fastlagt E
Karlstad S

Ikke fastlagt L
Bad Deutsch Altenburg A
Ikke fastlagt F
Belluno I
Oslo N
Ikke fastlagt NL
Ikke fastlagt L
Bad Deutsch Altenburg A
Ikke fastlagt F
KØBENHAVN
(Verdensudstilling) DK
Karlstad D
Firence I
Hradec Kralove CS
Turku SF
Porto P
Oslo N
Ikke fastlagt S

Lodi I
Bergen N
Trondheim N
Skara S

Ikke fastlagt
Laxenburg
Kongsberg
Ikke fastlagt
Odense (Racekatten)
Linkøping
Cuneo
Tromsø
Pori
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Monza
Jassheim/Skedsmo
Esneux
Tampere
Tampere
Bmo
Alsfeld
Longarone
Gislov
Stavanger
Borås
Wien Messe
FIFe
Generalforsamling

F
A
N

NL
DK

S

I
N

SF
F
S

I
N
B

SF
SF
CS

D
I
S

N
S

A

DK

JANUAR 1993:
Bruxelles
Praha-Liben (nationale)
Ikke fastlagt
Kotka (nationale)
Ikke fastlagt
Frankenthal
Modena
Jessheim/Skedsmo
Clermont-Ferrand
Bordeaux
Verona
Esbjerg (Perseren)

FEBRUAR:
06107

09/10
161 17

r7l

23124

30/31

071

t3lt4

t4l
20121
2U
27128

B
CS

F
SF
NL

D
I

N
F
F
I

DK

CH
F
S

N
SF

E
NL

F
I

N

Sion
Ikke fastlagt
Malmø
Oslo
Tampere
Valencia
Steenwijk
Ikke fastlagt
Parma
Trondheim
Hillerød
Pavia

Racekatten

Plenarforsamling
Nåfels
lkke fastlagt
Reinbek
Vicenza

I
FD
CH

F
D
I

MARTS:
061 Nykøbing
06/07 Strassborg

Herlev
Kristiansand
Forssa
Salzburg

13/14 Praha
lkke fastlagt
Ravenna
Bergen

l4l Apeldom
20121 Cottbus

Oslo
Tikkurila
Gorizia

27128 Hobro
Alessandria
Skien
Ikke fastlagt

281 Antwerpen

S

F
(DARAK) DK

N
SF
A

CS
F
I

N
NL

D
N

SF
I

(JYRAK) DK
I

N
F

JUNI
0s/
05/06

Ikke fastlagt
Torino
Ørebro
Finnsnes/Silsand
Ålesund
Omskoldsvik
Most
Pont a Mousson
Kalmar
Vigevano
Kruså (Perseren)
Ikke fastlagt
Moulins
Aschffenburg
Jyvåskyla
Mo
Ikke fastlagt
Stockholm
Hønefoss

a
a

tzl13

13l

tel20

26127

JULI:
03/04 Ikka fastlagt

Haugesund
Osby

10/11 Andorre
Oslo
Cuxhaven
Nitra

l7l18 Ebeltoft (JYRAK)
Stockholm

24 | 25 Kongeparken, Åt gara

SF
I
s
N
N
S

CS
F
S

I
DK
NL

F
D

SF
N
F
S

N

F
N
S

F
N
D

CS
DK

S

N

Verdensudstilling
17.-18. april

1993
KøBENHAVN
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JYDSI( RACEKÆTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

Hobro ldrætscenter, Amerikavei 22

27.-29. MARTS 1993
Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH.

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

ÅOent for udstillere:
Lørdag,
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag
Dyrlægekontrol søndag

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

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

Åbent for publikum:
Lørdag,
Søndag

kr. 09.30 - 18.00
kl. 09.30 - 18.00

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

t1 ,,

31

§aaaaa§..mm.mmæaaaaaa..m.maaaaaaaao..æmaaaaaaaaaaaaa



H O B RO 27 .-28.. MAIITS 1 gg3

emmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-

Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 Aalborg øst
Tlf. og lax 98 15 93 18

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
mandag, den 1. marts 1993

H usk frankeret svarkuvert!

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

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

Ovenstående udstillingsgebyr skal indbetales tit
JYRAK's postgirokonto 5 06 85 09 eller vedlagt
i check samtidig med tilmeldingen.

TILiIELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:

lnviterede dommere:

R. Kuhnel (A)
H. G. Scholer (B)
A. Uddin (S)
M. Pohl (L)
H. Lindberg (S)
R. V. Haeringen (NL)
M. Leleithner (D)

Ret til ændringer forbeholdes!

PRÆMIESEKRETÆR
OG ANNONCEKONSULENT
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
9270 Klarup
Tlf. 98 31 83 48

All round
All round
All round
LH
KH
KH, Siam
LH, SLH

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

Hunkatte, der ammer, eller hvis drægtighed overstiger 4 uger,
kan ikke udstilles. Killinger tødt etter 28. december 1992 kan
ikke udstilles.

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

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

Ønskes f lere katte isamme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
aniøres på de respektive tilmeldinger.
Å,'',' ses en kat idyrlægekontrollen, ellersåfremtdyrlægen kon-
s:alerer en hvilken som helst sygdom på katten, vil katten og
a^r'e (arte fra samme udstiller blive bortvist omgående.

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

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

lngen kat må fiernes fra udstillingen i åbnlngstiden, dette gæl-
der også killinger, der sælges fra udstillingen.

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

Uel mødt i H0BR0!
Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af gyldigt medlemskortl
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TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PA MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

den 19

KATALOG NR.

/€ttens navn:

;ødt: Han: Hun:

1.

2.

3.

4.

5.

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
Aben (over 10 måneder)
Kastrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)
'Novice (over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 å0
Pensionist (over 10 år)

Kuldklasse (3-4 måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker informationsfoldar
til nye udstillare

lace Stambogsnummer:

3pdrætsnr.: Farve:

rar: Opdr. nr.:

Mor: Opdr. nr.

Cp!141ter1

iler: Telefon:

Adresse: Klub:

'cstnr.: By:

Antel tidl.
.srtif ikater

CAC:

CAP:
CACIB:
CAPIB:

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

lato: Sted: Dommer:

Besten kan føres på bagsiden).

Snskes i bur med: Opdr. nr.:

Opdr. nr.:

Jndertegned6 erklærer hermed at have set mig ind igældende udslillingsregler og erklærer samtidig på tro og love, at katlon ved tilstedeværolsen på udstil.
ngen ikke overtræder de til enhver tid gældend€ FELIS DANICA karantænebeslemmelser vedrørend€ katts, der er eller har vær€t infic6ret af €ller udsat tor

smilsomme sygdomme.

den 19

(eg€nhsBndig underskritl)

UOFYTDES AT ilffi ETDERETII UDFYTOES AT TIffiETDERENI UDTYTOES AT TIIMEIIIEBEilI

Det bekræftes herved, at

(kartsns navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udlyldøs med nevn og cdrease den 19

Dennø sedde' n*'o* 
i,z!#,!'"':i:å;:i::fr::::i;:,:i:,'i,"lJ!?i,!;!i.r 

den er torsvnet med

!' du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at fotokopiere denne side.
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Til forespørgsler om vi
vil bruge tilsendte
billeder til »HVÆSSE-
BRÆTTETS« forside,
kan oplyses, at denne
sælges som annonce-
plads ! ! !

aa

oa

emærk inqkaldelsen
til ordinær

s.driftitamling!
NBI Sidste frist for
^ 'ændringsforslag 

-

fi;;..åb" reez
/

B

/

***********
Redaktionen takker for
utroligt mange indlæg.
Af pladsmangel må
nogle desværre udsættes
til senere brug!

***********

a

a Kassereren

Ved
oIigsr

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!

OPSLAGSTAYLEN

rYR AK - e0' ?:A*#!eklub !

o



Tyskland

KLUBINFO

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

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

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

Finland

hrtugal

Adresserludl. klubber

luxemburg San Marino II
1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13

D-W6334 Asslar.
tlf . 644U8479. fax M4U 87 413.
Postgiro: Franldurt/Main
562 t2-607

Burmål i Tfskland: 70 x 70x70 cm. In-
gen dobbeltbure

Holland
MUNDIKAI TOC:
Gerda Tjeerdsma,
Kerkstraat 12,
NL-9649 Gr. Muutendam,
gro 2358697
Pris pr. kat 50,- gylden.

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

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

Spanien
Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, 10 C.
28011 Madrid - Tlf. 349 14 6479 76.

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

Cat Club de Belgique
\1r. Rossi
33 Rue Du Quesnoy
B - 1000 Bruxelles, Belgique
Tlf. 009 32 25 n 25 77

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

Federazione Felina ltaliana FFI
Via Principi d'Acaja20
I-I0138 TORINO TO
Tlf.,]-7495627.

Zv eza F elinoloskih Drusev Slovenije
Jozica Horvat, Za Yasjo 24,
62000 Maribor, Slovenija

Osterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OvEK,
Liechtensteinerstrasse 1 26.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-316423.
Klub der Katzenfreunde Osterreichs -

KKO Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien, tlf. 0222-3570493,

Bemærk!
Reglerne om sundhedsattester ved ud-
stillinger i udlandet ændres ti1 stadig-
hed. Undersøg derlor -qennem dvrlægen
eller veterinærdirekloratet hr ilke atte-
ster der er nødvendige. \'ed betaling af
udstillingsgebvrer gøres opmærksom
på, at betalingen skal ske direkte til den

arrangerende k1ub, enten pr. giro eller
pr. check. Der må ikke sendes penge

eller checks m.v. til udstillingssekre-
tærtn 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 kæves erstatning, hvis
brevet bortkommer. EL
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Østrig

Belgien Italien II
Frankrig II Jugoslavien

lat Club de Paris
- 5 Rue Claude Decaen.
a -750 12 Paris

Schweiz
, :deration Feline Helvetique

" 
I onsieur Alfred Wittich,

3 tnlacher 22,
_ Ll 5 626 Hermetschwil-Staffel.

Clube Portugues de Felinicultura
C. Hartmann Fernandez
R. Joaquin Ereira ll95
P-2750 Cascais
Ttf. 0l-2843903.
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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 henvende dig til
klubbens nedenslående 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 1, Hestehavg
6400 Sønderborg.
Ttf.74 4294 56

Grethe Skaarup Hansen,
Fyrki\devej 112, st.th.
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 t5 92 52

Lis Rhymer Friis,
BøgebjergT,
5471 Søndersø.
Ttf.64 8915 03

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn
Ttf. 98 420510

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

,{ino Sørensen,
-{mtsvejen 7, Gassum,
8981 Spentrup.
Tlf. 86 47 8t 28

SOKOKE.KATTEN
ER REDDET

Verdens mest sjældne racekat, minigeparden
med »the Wild look«. Katten er kommunike-
rende på et højt plan, intelligent og mild af sind.
Meget social adfærd.
Amerikansk avlsprogram, computerstyret for at

fierne genetiske fejl. Testede og sygdomsfri.
Kæle-, udstillings- og avlskat.
Kan bestilles fra opdrættergruppen.
Certifikater fra maj 1993.

Sokoke-klubben
v/ Gloria Radigan Møldrup
Korsebjergvej 101
5491 Blommenslyst

%torEKLuePcl

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

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

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

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

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

Ring, frem for at gå og gnave på tingene.
Husk klubben er også DlN.
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Ammeformidling
Stamboos-
sekretaiiat

11.

.å- -:.::::-iidlingen har igen og igen
r:-, j.. :. ret virkelig kan lade sig gørg
: . :- : ;. nødstedte killinger, hvis moder
;: :.-r. e ller ikke har tilstrækkelig med
::.æ.k. sa den selv kan opforstre sine kil-

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

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-
sone6 da de arbejder på tværs af hinan-
den.

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

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

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

ALLE RACER:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31
Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96

STAMNAVN

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

Gl. Hammelvej 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 ståmnavn er lr. 500,00 incl.
moms + portq 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.

Jyral«'s killingeliste

JYRAK'S
udstillingsliste
bestyres af:
Karen Mette Have
Kristensen
Roslevvej 12,
Jebjerg
7870 Roslev
Tlf.97 57 45 59

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

Prisen for annonceplads,
uanset antal af mm kun k
50.- pr. måned.
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Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Stamlavn:

Navn:

Postnr./By:

Tlf.: Godkendt katteri

tilmelder:
trJa INej

Race:

Født:

Farve: Køn'

Farve Køn

Farve: 

-Køn

Farve

Farve

Køn

Køn

U

U
fr

'."',, i
l

\-,,/'

Er du.kedaf at klippe i bladet, er du velkommen til at ko-
plere blanketten.

ci'

Adresse:



STAMTAVTEKOPI
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, af egen kats opnået titel, fore-
går gennem stambogssekretæren ved ind-
sendelse af stamtavle, samt opnåede cart-
ifikater. Registreringen er gratis. Ønsker
man titlen påført stamtavlen, skal skrift-
iig anmodning til stambogssekretæren
medsendes og sker mod betaling af kr.
100,-

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

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

OBS! OBS! OBS!
Det er ikke tilladt at man selv tilføjer el-
1er påfører noget i en stamtavle. - Gør
man ddt, risikerer man annullering af
slamtavlen.

HAIIKAT

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 ERSKIFTEIANNUTTEHIN G

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

UDSTIIIING, INDTAND

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

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

tilbagesendes til egen klubs udstil-
lingssekretær.

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
l.th., 2635 Ishøj. Tlf. 42 73 36 31.
Kasserer:
Lise Rægaard Rasmussen, Kaj Munksvej
11, 7500 Holstebro, giro | 08 72 23.
(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi afgiroindbetaling på ud-
stillingsgebyret).

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

PERSEREN:
Mette Foldager, Roustvej 180,
6818 Årre, tlf .75 19 20 46.
Kasserer: Lisbeth Andersen, Køgevej
289,2035 Ishøj, giro I 57 60 89.

JYRAK:
Dorte Kaae, Esb.iergparken 5, 9220
Ålborg Ø, tlf . 98 15 93 18.

Kasserer: lrne Berg, Ndr. Strandvej 28,
8700 Horsens. Giro 5 06 85 09

Udstillingsgebyr

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

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

BEM,TtrRK: Gebyr indbetales til
arrangerende klubs kasserer før
udstilling!

PRISER

Stambogspriser pr. l/10-
Stamtavle 0-3 mdr.
Stamtavle 3-6 mdr
stamtavle 6-L2mdr. k 250,-
Dispensationsstamtavle
til katte over 1 år
Kopistamtavle
Nyt omslag
Nyt indlæg

1991:
. k 125,-
. kr. 165,-

Stamnavn

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

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

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

respektive klasser

FIFe kokarder pr. lll-1992:
Eur. Ch.
Eur. Pr.

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

EKSPEDITIOiISGEBYR

Fra l. juli t992 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,- + opkrævningsgebyr kr. 14,-
ialt kr. 39,-.

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

KONTINGEJ{T.
SATSER

På den sidste generalforsamling blev det
vedtaget at forhøje kontingentet på visse
satser i 1992.
De nye satser er herelter:
Hovedmedlem ...... k.200,-

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

kx. 50,-

Int. Ch.
Int. Pr.

..... k. 125,-

gratis!
gratis!

kr.125,-
kr.725,-
kr.125,-

Kokardeme kan købes på udstillingeme
mod fremvisning af alle de certifikater,
der berettiger til titlen. Katte, der opnår
deres titler inden lll-1992, får deres kok-
arder efter den gamle ordning. Titler op-

Familiemedlem.
Hele husstanden

k. 25,-
kr. 250,-

HVÆSSEBBÆTTET

OBSI OBS! OBS! Alt materiale
til Hvæssebrættet bedes ma-
skinskrevet eller tydeligt tek-
stet!
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-Flill" SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfa-

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

konrol, og det er et af verdens førende fuldfoderproduker.

Rigig emæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstofler i foderet skal være præcist afbalanceret - som

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

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

rigtrgt.

Desuden skal katten ikrke have sarnme foder hele livet.

Forskellige stadier i kattens liv stiller forskellige l«av til dens

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

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.

ffifrffim

ffiH
.,,'. : -,, iii§'q;;

Hill's Science Diet fås i 4 varianter ti1

hunde og i 2 varianter til katte.II
Hill'§

+liadedrnrks oIHill s ltt llodtr.rs l)nision olaolaarr.Plhnolive (.ilpany

§

RIGTIG ERNÆ,RING VEJEN TIL ET BEDRE LIV



BESTYRELSEN har ønsket, at derfremtidig bringes referat i
uddrag fra bestyrelsesmøderne (uddrag, fordi både perconhensyn
og strategiske beslutninger bevirker, at ikke alt bør offentliggøres.

U

U Den 23. oktober 1992 kl. 19.OO:

Deltagere: Finn Laursen/Fl, Elena Neumann/EN, Dorte Ka-
ae/DK, Lene Berg/LB, Paul Christensen/PC, Klaus Donne-
borg/KD, Finn Thuesen/FT, Poul-Erik Christensen/PEC, Ka-
ren Mette Have Kristensen(KMHK.

DK refererede om sidste FU-møde, den 17. oktober 1992:
Vedr. Verdensudstillingen, Leif Henriksen har trukket sig ud
af det udvalg, han var med i.

Ekstraordinært
bestyrelsesmøde

Der er blevet lavet et logo til udstillingen, besrående af en
globus med katte omkring.

Kvalifikationer: BIO/NOM og ved killinger/ungd1'r 3 x EX
l.

Avlsrådet skal senest 14 dage efter afholdt møde aflerere
et referat til FU.

Finn Laursen meddelte kl. 21.10, at han ville trække sig fra
Jydsk Racekatte Klubs bestyrelse. Dette var efter eget ønske
af helbredsmæssige årsager.

Elena Neumann meddelte H.21.45, at hun ville trække si-s,

det samme gjorde Finn Thuesen og Poul-Erik Christensen og-
så kort tid efter.

EN gav tilsagn om, at hun ville lave en saldo-balance til
den, der måtte overtage kassererposten, og hjælpe vedkom-
mende til rette med div. programmer m.m.

Mødet sluttede kl. 22.40.
Referent: KMHK

U

U Den 29. oktober 1992 kl. 19.OO:

Deltagere: Paul Christensen/PC, Dorte Kaae/DK, Lene Berg/
LB, Klaus Donneborg/KD, Karen Matte Have Kristensen/
KMHK.

Konstituering: Paul Christensen Formand.
Dorte Kaae Næstformand
Lene Berg Kasserer

Alle bibeholder deres sædvanlige poster i bestyrelsen også.
Dagsorden: l.Kassererposten

2. Viborg-udstillingen
3. Udstillinger i 1993
4. Hvæssebrættet
5. Indkomne breve
6. Eventuelt.

Ad 1. Kassererposten: Lene Berg overtager denne post.
Erik Andersen hjælper med den revisionsmæssige side. DK
laver medlemslister og sikkerhedskopier. Der skal være to der
går på posthuset og i banken for at få ændret navne på teg-
ningsberettigede. Erik Andersen gik med som vitterligheds-
vidne for PC og LB til dette.

Den29. okt. stillede en fragtmand hos PC, hvor han gerne
ville aflevere papirer, computer o.s.v. fra Elena Neumann,
Dette var PC ikke orienteret om ville ske. Fragten androg kr.
522,- som PC måtte lægge ud.

Godset var anbragt på 2 paller, som blev sat af i PC's ind-
kørsel. Der var ikke medsendt en fragtfortegnelse over god-
set. Ved omladning til anden bil var to vidner til stede. God-
set blev mærket med underskift af et vidne. Godset omfatter
25 enheder. Kasserne er dags dato 2ll10 1992k!.21.25 sta-
dig uåbnede.

Konstituerende
bestyrelsesmøde

Elena Neumann havde givet tilsagn om, den 23. ds. på et
ekstraordinært bestyrelsesmøde, at hun ville lave en saldoba-
lance afregnskabet og også hjælpe den ny kasserer i gang med
arbejdet.

Pr. dags dato har vi ikke adgang til giro og bankkonti. Der
er ikke foretaget revision. Bestyrelsen finder overtagelsen
yderst kitisabel.

Herefter blev en kasse girokort, 1 kasse forsider til killin-
gelisten, tastatur, systemenhed og skærm med fod taget fra
pallemes indhold.

Ad. 2: Viborgudstillingen. DK og PC henvender sig til Le-
if Henriksen for at høre, hvad han har af sponsoraftaler.

Kontakt til hallen: DK og PC og burudvalgsformanden ta-
ger ud for at se på hallen. Chr. Cilleborg har aftale med Golf
Hotel vedr. dommermiddag og værelser. Burplan laves af KD,
PC og Steen Olsen. DK har modtaget plakater fra Whiskas.
Præmieseketæren bestiller nye pokaler.

Ad. 3: Udstillinger i 1993.
Vedr. stewardseminar beklager vi ikle at kunne delta-ee,

p.g.a. arbejdspres.
Hobro: 27.-28. marts
Ebeltoft: 17.-18. juli
Horsens: ll.-12. september
Heming: 27.-28. november.
Ad. 4: Hvæssebrættet. LB trækker sig ud af redaktionen af

arbejdsmæssige årsager.
Ad. 5: Indkomne breve. Diverse breve gennemgået.
Ad. 6: Eventuelt. lntet.
Næste møde: Sønda-e den 15. november kl. 10.00 hos DK.
Mødet slut kl' oo 45 

Referent: KMHK

Bliv medlem af JYRAK
9o'ernes katteklub!
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lr..lv (Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

PARRI N G S-AN IVI ELD E LS E
Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

Navn:

Race:

Stambogsnummer: Titel:

Farve: Opdrætsnummer:

den I 19 er parret med HANKAT

Navn:

Race:

Stambogsnummer: Titel:

Farve: Opdrætsnummer:

Hankatteejerens navn: Klub:

Hankatteeje rens adresse: Ttf

den I 19

H ankatteejerens underskrift

STA IVI 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

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8

Hunkatteejerens navn: Klub:

H u n katteejerens adresse: Trf

den I 19

H unkatteejerens underskrift

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



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 k. 50,00 eller
kr. 150,00 incl. moms for et ka-
lenderår.

Bestilling sendes til:
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
9270 Klarup
Tlf.98 31 83 48

Alle bestillinger skal være skrift-
lige og betales forud.

PERSER
Int. Ch. Charmos af Taperije
B1å
Far: Int. Ch. Tabaqui Fireball, 5

Mor: Malov Newstead, 12a

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

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 35 19

t1 ,'

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

Rainbow Warrior.
Mor: Thbas Calypso Queen.
Jette Valentin,
Langbro 10, Blans,
6400 Sønderborg.
Trf. 74 4619 24.

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

COI-TOURPOINTS
Ch. Chano de La Val
Blå Masket l3b BP.
Far: Int. Ch. Sergent Pepper

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

COII)URPOINTS
Gr. [nt. Ch. Choco's NRI af Clipper
Chokolademasket 13b ChP.
Far: Opus One Choco af Clipper

(l3b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (1b).

Karen Marie Juhl Petersen
Kirkegade 66, Hjordkær.
6230 Rødekro
Ttf .74 66 69 47

COLOURPOI\TS
Eur. Ch. Graffit1's Felino
Lillamasket 1,1bLP
Far: Eur. Ch. Andante

af Timanfaye
Nlor: Ch. Cassandra af Yzore.

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

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

sortihvid
Mor: Ch. DK. Tagkattens Leonora,

sort/hvid

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

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

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

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

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

sort/hvid
Mor: (N) Trollogans Afrodite

(Bruntig/Hvid)

Ely Legaard
Fragtrupvej 2l
9640 Farsø
Tlf. 98 63 13 60

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

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

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

Jorn Ellinghaus
Østervang 8
6520 Toftlund

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

Yabadabado.
Mor: Ch. Granholls Apricot.
Erik og Yvonne Larsen,
Kornelparken 146,
Grindsted, 9310 Vodskov.
Ttf. 98 2E 63 41.

Dyrlægebreukassen

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
p i a dsen ti I lader i Hvæssebrættets Dyrlægebrevkasse.

I
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OPDRÆTTER IJYRAK
PERSERE
Grafrtty
Perseropdræt af flere farver. Speciale: Lilla & Chokolade.
Bente & Leif Henriksen, Sulstedlandevej 33, 93 80 Vestbjerg.
Tlf. 98 29 69 45.

Clipper
Lilla- og chokolade persere efter bl.a. lnt. Ch. Hennesse Go-
shi af Clipper 1c (lilla-cinnamon). Dejlig type, elskeligt tem-
perament. Karen-Marie Juhl Petersen, Kirkegade 66, Hjord-
kær,6230 Rødeko.
Tlf.74 66 69 47.

Killinia's
Seriøst / godkendt katteri. Dejlige afbalancerede killinger,
efter gode avlskatte. Fantastisk pelskvalitet. God, blivende
øjenfarve. Vi opdrætter fuldfarvet, bi- og tricolour. Egne avls-
hanner: Int. Ch. Master Frank v. goldregen. Jette Valentin,
Langbro 10, Blans, 6400 Sønderborg.
Ttf.74 46 t9 24.

Borking's
Seriøst perseropdræt. Ring og forhør på tlf. 75 28 00 54, ef-
ter kl. 17,00. Ingrid Clausen, Vestervang 12, Nr. Bork, 6893
Hemmet.

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

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

Pepeluali's
Seriøst perseropdræt af sunde og tillidsfulde killinger. Ring
og forhør på tlf .74 4167 10. Mona Rasmussen, Panbovej 10,
Kirke Hørup, 6470 Sydals.

af Taperije
Perser opdræt. Godkendt katteri. Flere farver. Frit opvokset i
hjemmet. Ring og forhør! Elsa Knakkergård, Sønderalle 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.
Trf. s3 4s 52 23.

Zakko
Specialopdræt af: Lilla, Chokolade i maske + fuldfarvet.
Jævnligt blå + brun + rød + skildp.masket. Inge Lise Andre-
asen, Sønderborg.
Ttt.74 42 94 56

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

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

Cupido's
Kønne, kærlige killinger lejlighedsvis til salg.
Lille sundt opdræt, mest chokolade colourpoint og perser
Lone Rasmussen, Skolegade 55, Lunde, 6830 Nr. Nebel.
Ttf. 75 28 24 68.

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

Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. rød, creme, chokolade og lil-
la efter bl.a. Eur. Ch. Veronica af Clipper. Killinger frit op-
vokset efter sunde og velafbalancerede forældre. Egne avls-
hanner. Karen-Marie Juhl Petersen, Kirkegade 66, Hjordkær,
6230 Rødeko.
Ttf .74 66 69 47.

Wiinberg
Opdræt af colourpoint samt hybrider på amerikanske linier.
Alle maskefarver. Kærlige veltypede killinger lejlighedsvis til
salg. Heidi W. Rodam, Sønderskovvej22,8543 Hornslet.
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.
Hanne Sofie og Flemming Sneum, Højvangs Parkvej 44,DK'
6700 Esbjerg.
Ttf. 75 t2 tt 20.

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

Liden Kirsten's Hellige Birmaer
Opdræt af Hellige Birmaer i farveme brun, blå og med lilla
bærere. Kirsten Madsen, Kroagervej 12, Faustrup, 6070
Christiansfeld.
Ttt.74 s62693.
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OPDRÆTTER IJYRAK

Dansbjcrg
Opdr.t cftcr import fra Norge. Eksteriør og"temperament-af
qAbjsandad. I. larsen og B. Sperling, Adalvej 32,9300
S-tt-
Tt-tn{552vl

CCRNISH REX
fitLangi
Iille @ræt af Comish Rex, sort, smoke, blå, chokolade, ro-
lige harmoniske dyr. Elena Neumann, Fyrparken 364,6710
Esbjøg \'.
Tr.75 t52649

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

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

NORSK SKOVKAT
Vossevangen's
Norske skovlaue, §.m&, robuste, kærlige efter egne avls-
hannø. Hnd€s i flere farver. Ely Leegaard.
TIf.9863 1360.

øJne

BURMESERE
Klivager
Opdræt af burmesere i alle farver. Aase og Ole Klivager,
Rugårdsvej 898, Hindevad, 547 I Søndersø.
Tlf. 64 83 18 70.

srAM/oKH
Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår og balineser i forskellige
farver. Killinger lejlighedsvis til salg. Anne Lise Kaae, Ingrids
Alle 13,5250 Odense SV.
Ttf. 66 t2 52 91.

Dreier's
Siameserkillinger lejlighedsvis til salg. Specielt i farveme blå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og Leo Dreier, Enghave-
vej 2,9690 Fjenislev.
Ttf. 98 2t t9 14.

Bellamis
Siameser- og orientalerkillinger lejlighedsvis til salg i diverse
farver. Specielt rød, tortie, ebony og brunmasket.
Dorte Kaae, Esbjergparken 5, 9220 Aalborg.
Ttf.9815 93 18.

Player's
Godkendt katteri med opdræt af siamesere og orientalsk kort-
hår efter fine linier. Killinger i forskellige farver lejlighedsvis
til salg. Fortrinsvis tortie. Chr. og Andr6 Cilleborg, Skanse-
parken 47, 8400 Ebeltolt.
Ttf. 86 34 60 38.

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Helen Tøttrup, Romdrupvej 68,9270 Kla-
rup. Tlf. 98 31 83 48
Pris kr. 50,00 pr. gang. - Kr. 150,00 for et kalenderår.

;r

Det er blevet sent, og nu er det på tide, du lægger
denne bog fra dig. Natradioen spiller dæmpet
musik 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 tnppen
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!
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FEIINE
-måske verdens bedste kattefoder

FROlVllvl 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 proteinki lderne i

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

Der er ikke behov for yderligere
tilsætning til FRON/N/ FELINE

FRON/N/ anvender kun de bedste
råvarer og naturligvis ingen kunstige
farvestoffer eller konserveringsmidler

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

lmport:

FROMM PET FOOD
Gilpa DK ApS

Bredmosevej 33 . 6800 Varde
Tlf. 75 26 44 00 . Fax. 7529 11 21

I
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IMPORT IEXPORT

EKSPORT TIL
SCHWEIZ:
Micheyl's Manderley Boy
Sia a 21 var.
Far: Player's Extreeme
Lover Boy, sia b.
Mor: Micheyl's Donna
Di Balinesi, Bala2L.
Opdrætter:
Micheyl Vinther.
Ny ejer:
Ruth Riittimann Willi.

EKSPORT TIL TYSKLAND:
DK Liden Kirsten's Qurilly
Blåmasket Hellig Birma.
Far: Int. Ch. Tajmus Von Achor.
Mor: Ch. Annabel Song-Hio
Opdrætter: Kirsten Madsen.
Ny ejere: Claudia & Frank Semmelroggen

IMPORT FRA ENGLAND:
Adrayam Pendelfin
Sia a

Far: Ch. Bambino Earlgrey, sia a.

Mor: Pendlemist Scilla, sia a.

Opdrætter: Mrs. S. Lee, UK.
Nye ejere: Micheyl Vinther.

48

EKSPORT TIL
ITAI,IEN:
Micheyl's Melissa
Le Fay
Sia b 21.
Far: Player's Extreeme
Lover Boy, sia b.
Mor: Mariflor Ni
La Melielah, sia b 21

Opdrætter:
Martin Vinther.
Ny ejere: Clara
& Fabio Grezar

EKSPORT
TIL
ITALIEN:
Micheyl's Junior
Sia c 21 var.
Far: Player's
Extreeme Lover
Boy, sia b.
Mor: Micheyl's
Donna Di
Balinesi,
Bal a 21.
Opdrætter:
Micheyl Vinther.
Ny ejer:
Monica David

EKSPORT TIL HOLLAND:
Kulia af Kildemose.
Basani af Kildemose
Kulia: Mor, Alida. Far, Kazi.
Basani: Mor, Kali. Far, Shiba.
Opdrætter: Gloria Møldrup.
Ny ejer: Linda Visser-Portegies, Roosendaal, Holland.
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IMPORT IEXPORT

IMPORT FRA
SPANIEN:
Mariflor
N. La Melielah
Sia b 21.
Far: Int. Ch. San-
T:Ree Knight,
sia c.
Mor: Ch. San-T-
Ree Lorelace,
sia b 21.
Opdrætter:
Marie Yvonne
Lombide Ezpeleta,
Malaga.
Nye ejer:
Martin Vinther

EKSPORT TIL HOLLAND
Micheyl's my Mafioso
Sia a 2l var
Far: Player's Extreeme Lover Boy, sia b.
Mor: Micheyl's Donna Di Balinesi, Bal a21
Opdrætter: Micheyl Vinther.
Nye ejer: Inge v. d. Horst Reckweg

EKSPORT TIL HOLLAND
Ch. Micheyl's Copyright D. Grassetto
Ori ns 25 var
Far: lnt. Ch. Scintilla Silver Songster, ori ns 25
Mor: Int. Ch. Seraya's Chanel' Baln.
Opdrætter: Micheyl Vinther.
Nye ejer: Marvin Miseroy.

EKSPORT TIL
HOLLA}_D
Ilichel'l's \\'izard of
Oz
Sia b 21
Far: Plaver's
Extreeme Lover Boy,
sia b.

lv{or: Mariflor Ni
La Melielah,
sia b 21.
Opdrætter:
Martin Vinther.
Nye e.jer:

Linda Wouters.
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Atl an bliver, hvad man spiser !

GRAFFITY og de LA VAL
ved det

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

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

Europa Champion Graffitys Felino
Champion april 89,
lnternational Champion juni 89,
Grand lnternational Champion nov. 90,
Europa Champion dec. 91,
Vinder af avlsklasse langhår juli 91
6 x BIO samt 2 x nom. 8/S

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

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

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

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

TECHNI-CAL er uden sojaproteiner og vegetabilske fedtstoffer

Spørg efter TECHN!-CAL hos din dyrehandler eller ring til:

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

Kattestrøelse
Compact supra er kattestrøelse med

=n ekstrem god sugeevne af natur-
'ent natruim-bentonit. De fine korn bin-
:er omgående urin og ekskrementer
:ammen til faste, tørre klumper.

rattetoilettet forbliver hyg iejniskt rent
derfor ingen lugt.

- 4 kg Compact supra erstatter ca
-20 kg traditionelt kattestrøelse og
-educerer affaldet til 1/5 af det nor-
rale.

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

Vitobel Compact supra køber du r

din velassorterede dyrehandel eller
specialforretning.

Vitakraft Scand inavia A/S
2BCC Li,'gc ., 42882654

Vito&;colft

<--Eh_

4
kg

.'\,
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Fra din killing s1år øjnene op,

irar clen travlt med at udforske

r trrlen. Så travlt, at den, i for-

1..old til kropsvægten, skal

j-.rve et tre gange så stort ener-

:itilskud som en voksen kat.

fer og samtidig r,ære let at for-

døje for den sarte mave.

Ailerede i en tidlig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Maderr skal

have den rigtige smag og duft

energi og kræfter i at fremstille Whiskas

til Killinger - nøjagtig som dit 1ille ener-

gibundt kan li'det.

Og når din killing leger, vil du se

resultatet af de gode madr.'aner - i form

af en sund, blank pels og strålende øjne.

Trocls det, er en 10 uger gammel kil-

:'qs mar.e ikke meget større end et fin-

:. rbrr1. Derfor er det nødvendigt med en

.:t.ialkost til killinger. Maden skal

- :-. i -: irr. 1i'1 t. a lle nødvendige næringsstof -

for at tilfredsstille den lille gourmet. Og

være let at tygge, da killingens tænder

endnu ikke er fuldt udviklede.

På Waltham Centret for dyreer-

næring har forskerne lagt en mængde Katte ville vælge Whiskas .

En mave


