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Nårdyrlægen sætter
dinkatpå diæt, så

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

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

Prescription Diet fås som l5 specialdiæter
til katte. Serien omfatter også 20 special-
diæter til hunde.

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

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

Prescription Diet fås kun hos dyrlægen.
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PRESCRIPTIOI§
DIET

Diætkost fra dlnlægen
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HV,ESSEBR,OTTET
Medlemsblad for Jydsk Racekatte Klub

28. årg4ng - udkommer 4 gange
årligt. Arsabonnement kr. 150,-

Ansvarshavende redaktør:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ.
Tlf. 98 15 93 18

Redaktionsudvalget:
Lone Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96

Helle Høybye
Lykkegårdsvej 16
6000 Kolding
Tlf.75 53 65 19

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

Sats og tryk:
Dathoprint
Svend Dahl, Aars ApS
V. Boulevard 11

9600 Aars
Tlf .98-62-t-2-3-4

Dead-line for blad nn 2 19932
10. maj 1993

Forsidebilledet:
Ch. Annabel Song-Hio og datter.
Opdrætter og ejer: Kirsten Madsen.

Eftertryk af diverse artikler og indLxg
i bladet er tilladt med kildeangivelse,
med mindre andet er angivet ved de
enkelte indkzg.
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M.u.h. redaktionen!

Med det første nuflrmer i det nye år har vi forsøgt at
ændre på bladets stofinddeling. Det bli'r vi nok ved
med i de kommende nurnre, indtil andres og vor eg-
ne kritiske sans giver den rigtige udformning.

Bemærk især, at diverse blanketter er samlet i sid-
ste afsnit - med perforering - på tyndere papir - en-
ten til direkte brug eller fotokopiering.

Ellers har vi inddelt vort stof i 5 afsnit, så læserne
hurtigt kan finde frem til, hvor det aktuelle stof skal
findes.

God fornøjelse med bladet. Vi håber, at alle er klar
over, at spalterne er åbne for alle vore medlemmer.

Censur udøver vi ikke; men god presseetik med-
fører, at vi ikke uden videre bringer breve med an-
greb på navngivne personer, hvis disse ikke i samme
nummer får mulighed for at svare igen.

Til slut en lille bøn: Op til vort 60 års jubilæum vil-
le vi gerne bringe klip fra gamle nurn-re: imidlertid
synes de 3 første årgange at mangle, så måske kan vi
få hjælp af en af vore læsere?

Helle, Lone & Erik

Indhold:
Afsnit 1, »»Mellem os«.................

Med venlig hilsen fra redaktionen
Et par ord fra formanden
Studiekredsene
Læsemes sider
JYRAK's TOP 5 1992

side 1

Afsnit 2, >rReferater«................. side 17
FU-møde
Bestyrelsesmøder
Opslagstavlen

Afsnit 3, >»Resultater m.v.« side 21
JYRAK's udstilling i Viborg
Udstillingsresultater udland

Import & eksport
Championgalleriet

Afsnit 4, »Infosiderne«...............
Felis Danica - Top 10 1992193
Jyraks serviceydelser
Opdræt og avlstjeneste
Andre DK klubber
Specialklubber
Udstillingskalender
Udenlandske klubber

side 29

Afsnit 5, >»Blanketter til afrivning«................ side 4L
Spiseseddel næste udstilling
Tilmelding ind-iudland
Champiory'Im- & Export/Udstillingsresuløter
Parringsanmeldelse/Stamtavlerekvisition
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BESTYRELSE
Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Træffes efter
9220 AalborgØ kl. 19,00
Tlf. og fax 98 15 93 l8

Næstformand / Studiekredskontakt:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9440 Aabybro.
Tlf. 98 26 87 05

Kasserer:
Doris Dreier
Enghavevej 2
9690 Fjerritslev.
Tlf. 98 2l 19 14.
Giro nr. 5 05 85 09

Sekretær / udstillingssekretær
udland og øvrige DK-klubber:
Lhda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup.
Tlf. 86 2290 04

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

Udstillingsleder:
Lene Berg
Nordre Strandvej 28
8700 Horsens
TLt.7s 61 56 13

Medlemskontakt
Karen Mette Have

/ nye medlemmer:
Kristensen

Roslevvej 12, Jebjerg
7870 Roslev
T1f.97 57 45 59

l. Suppleant /
konsulent smitsomme sygdomme:
Ole Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 18 70

2. Suppleant:
Preben Bjerg
Linde Alld 9 ,Ølsted
8723 Løsnrng
Tlf. 7s 65 20 08

UDENFOR BESTYRELSEN:
Præmiesekretær og
annoncekonsulent:
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
9270 Klarup
Tlf.98 31 86 42

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

Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medlemmer!
Et nyt år i Jydsk Racekatteklub er begyndt - et ar med nye udfordringer
og nye tiltag, men også et år, hvor vi sammen skal arbejde for Danmarks
bedste katteklub. Det bliver året, hvor vi skal arbejde for en god og sund
økonomi, men også et år, hvor vi sammen skal mødes i studiekredsene til
hyggeligt og lærerigt samvær.

Jyrak har netop afholdt sin generalforsamling, hvor ca. 100 medlem-
mer var mødt, og jeg vil i den forbindelse takke for valget som formand
og for den tillid, som I har vist bestyrelsen. Et fyldigt referat fra general-
forsamlingen vil blive givet i næste nummer af Hvæssebrættet. På GF'en
blev det vedtaget at ændre bestyrelsens antal til 6 medlemmer, og i den
forbindelse vil vi sige goddag tilZnye B-medlemmer samt 2 suppleanter.
Vores dygtige burformand igennem de sidste par år - Steen Olsen, har valgt
at trappe ned efter Hobro-udstillingen, idet Steen og Lotte har fået fami-
lieforøgelse. Jyrak ønsker dem begge tillykke og takker for det store ar-
bejde, som de begge har lagt i burparken.

Ugen efter vores GF, var Jyraks bestyrelse atter på farten - til den årli-
ge plenarforsamling i Felis Danica, hvor alle 4 klubber mødtes, også her-
fra vil der senere komme et referat. Af væsentlige ændringer kan nævnes,
at ved ansøgning om stanrnavn, må dette højst fylde 15 positioner, at et
stamnavn er gyldigt i 30 år, med mindre det stadig er i brug. Kattens egen-
navn må nu fylde 20 bogstaver mod tidligere 20 anslag. Importerede kat-
te skal overføres til dansk stamtavle og ejere af dansk registrerede han-
katte i avl, skal være medlem af en dansk FlFe-klub. Desuden blev det
vedtaget at sende nye standarder til FIFe's GF for Maine Coon og hvid-
plettede katte. For Sokoke-ejeme og Jyrak er det med speciel glæde, at vi
også kan anmode FIFo om anerkendelse af Sokoke-kattene med certifi-
kat-status. Vi ønsker Sokokerne held og lykke.

Redaktionen af »Hvæssebrættet« ligger nu udenfor bestyrelsen og vo-
res læsere kan se frem til 4 spændende medlemsblade i 1993. Redaktio-
nen modtager med glæde artikler og breve til bladet - husk at det er også
dit blad, og at du kan være med til at gffe det endnu bedre.

Killingelisten er også under forandring, og den vil løbende blive for-
bedret i 1993. I killingelisten åbnes der nu mulighed for at have opdræ-
tsannoncer, således at modtagere af listen kan henvende sig til opdrætte-
re og bestille, hvis der ikke skulle være en på listen i den ønskede race el-
ler farve. Killingelisten annonceres hver uge i Jyllandsposten, Fyns Stifts-
tidende og som noget nyt også i den blå avis - brug den.

Jyrak har i den nærmeste fremtid 2 store projekter i gang. Vi er medar-
rarr.gør af den til dato største begivenhed i dansk kattesport - verdensud-
stillingen i Valby den 17.-18. april. Fra de danske klubber er der lagt op
til en udstilling, som vil blive husket i mange år, og det kan meget anbe-
fales at besøge den. Ca. 800 afde bedste katte fra hele Europa deltager.

Jyrak afholder i dagene 27 .-28. marts international udstilling i Hobro,
hvor vi glæder os til at møde jer og jeres mange dejlige katte,

Medvenlig hilsen
Dorte Kaae, formand, JYRAK

2



STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

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

Randers:
Henriette Kastrup
Bindeleddet39,
8 181 Spentrup
Tlf. 86 47 9223.

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

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

Frederikshavn:
Kis Gammelgård
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 98 42 05 r0

Århus:
Arurette Andersen
Nørrealle 86, IV th.,
8000 Arhus C.
Tlf. 86 l3 63 83.

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

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

Salling:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg,
7t170 Roslev.
Ttf .97 57 45 59.

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

Kolding:
Helle Høybye
Lykkegårdsvej 16,
6000 Kolding.
Tlf. 75 53 66 19.
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STUDIEKREDS.NYT!
STUDIEKREDS AALBORG
Program for Studiekreds Aalborg 1993:

21..-04.-93: Besøg på Løven Fetfood A/S i Vrå:
Vi mødes i Vrå på Løvens adresse - Nygade 5 kl. 19,00. Der
er herefter rundvisning på virksomheden - og mon ikke der
falder en smagsprøve af. Tilmelding til undertegnede senest
den'7.-4.

19.-05.-93: Maine Coon - aften:
Vi håber, at Ewald Gregersen fra Specialklubben 13MC den-
ne aften vil berige os med sit foredrag om Maine Coon katten.
P.g.a. Ewalds arbejde forbeholdes ret til ændringer denne af-
ten.

12.-06.-93: Sommerudfl ugt til Fårup Sommerland:
På denne forhåbentlig - dejlige solskinslørdag mødes vi på
parkeringspladsen kl. 13,00 og går samlet ind i »sommerlan-
det«. Vi tilbereder vor medbragte mad på den store fællesgrill
og får en hyggelig eftermiddag ud af det. Pris ved min. 20 del-
tagere k. 60,-. Tilmelding til undertegnede senest den 5.-6.

25.-08.-93: Efter lukketid i ZOO:
Vi mødes på P-Pladsen ved Mølleparkvej kl. 18,50. Der er ar-
rangeret rundvisning i haven, og vi har mulighed for at se bag
kulisseme. Ca. pris ved25 tilmeldte k. 45,-. Det er BILLIGT!
Tilmelding til undertegnede senest den 4, august 1993.

22-09.-93: Besøg på Svenstrup Dyreklinik.
Bemærk at datoen er ændret:
Vi mødes ved dyreklinikken, Rosenlundsgade 25 i Svenstrup
kl. 19,00. Vi ser lokalerne,hører hvad dyrlægeme har at for-
tæIle, og evt. vil der være en mindre operation.

16.-L7.-L0.-93: Fugl og Fritid i Aars Messecenter:
Reserver allerede nu dagene til den traditionelle »Hobbyud-
stilling« sammen med Aars Fugleforening. Vi viser vores »in-
trodukionsvideo« fra den24l3. Kom og få en hyggelig week-
end og lad os se rigtig mange af vores dejlige katteracer den-
ne 8ang.

Af hensyn til bure bedes I tilmelde til undertegnede senest
den 1/10.

20.- 10.-93 : Dommeraften;
Dommer Elisabeth Schreiber kommer og beriger os med sine
talri-ee oplevelser som dommer.

17.-11.-93 : Ammetjeneste:
Yvome Larsen har lovet at fortælle om, hvordan ammetjene-
sten fungerer, og om hvordan man passer sine killinger, hvis
det sår ealt. Derefter taler vi lidt om dem kommende julefro-
kost - os rii sidst vælter det ind med ønsker om, hvad vi skal
foreta-se os næste årl

10.-11.-93 : JLLEFROKOST.

Hvor ii.*e andet er nævnt, holdes mødeme på Vejgård Bib-
liotek. Ha,l*.undvej l5 kl 19,00 i lokale 5.

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

STUDIEKREDS
KOLDING
Igen i år har vi i fællesskab i
studiekredsen sarnmensat et
program som burde interesse-
rer alle kattefolk. Og selvføl-
gelig er alle lige velkomne.

Fra flere steder har vi fået ros for vores hyggelige lille keds
- så jeg kan kun opfordre flere til at komme og være med.

Program for foråret 1993:
2. marts:
Fødsler/killinger v/ Helle Poulsen, f.els. om de eventuelle
problemer, der kan opstå.

6. april:
Endnu ikke fastsat, men jeg forsøger med Homøepati.

4. maj:
»»Typer« - Hvad sker der egentlig når vi avler vore katte me-
re og mere ekstreme, vl dyrlæge Gitte Kongshammer, Vejen.

1. juni:
Sommerafslutning. Planlægning af nyt program og den første
koordinering af hobbyudstilling.

I juni er der planlagt en HOBBY-DAG. Koordinering ved
Kirsten Madsen og undertegnede. Nærrnere vil blive aftalt på

et af møderne, men tilmelding vil være nødvendigt, da Kir-
sten forestår indkøb af materialer. Foreslag til denne dag md-
tages gerne.

Husk hver måned vil vi så vidt muligt præsentere »Måne-
dens kat«. Og møderne foregår som sædvanligt på Kloster-
gården i Kolding i lokale 6.001 kl. 19,00. Kaffe/te + div. kr.
1o'oo' 

Medvenlig hilsen
Helle lløybye og Pølsen, nf, 75 53 66 19

STUDIEKREDS HORSENS:

PROGRAM:
31.-03.-93:
Forberedelser til udstillingen i september 1993

OBS: EKSTRA - EKSTRA - EKSTRA:
21.-04.-93:
Blodtyper - vacciner m.m. v/ Stensborg, dyrlæge.

28.-4.-932
Forberedelser til udstilling.

I maj måned forsøger vi at arrangere et besøg på et katte-
hotel v/ Randers, nærnere besked gives senere v/ henvendel-
se til undertegnede - tlf.75 61 56 13.

Mødeme aftroldes i »Aktivitetshuset«, Klaus Cortsensga-
de nr. 6, 8700 Horsens kl. 19,00 -22,00 i lokale l.

Husk - tilmeldingførrnødernep.g.a. bestilling af the & kaf-
fe.

Med venlig hilsen, Lene B. Berg
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STUDIEKREDS.IIYT!
STUDIEKREDS VEST
Program for Studiekreds Vest, foråret 1993:

Lørdag den24. april1993 kl. 14,00:
Denne lørdag eftermiddag skal foregå på Bryndum Dyrekli-
nik, hvor dyrlæge Birgitte Kold vil vise os rundt på klinikken,
samtholde etforedrag foros om sundt katteopdræt og katte-
hold. Det er et emne, der altid er aktuelt. Det bliver interes-
sant at høre en dyrlæges bud på emnet.

Mødested: Bryndum Dyreklinik, Bryndumdamvej 20,
Bryndumdamvej 20, Bryndum,6715 Esbjerg N.

Vel mødt i studiekredsen, hvian Elling

STUDIEKREDS FREDERIKSHAVN

FORÅR 1993:
Kære Jyrak-medlemmer og alle katte-vemer, vi starter op
igen her i det nye år med spændende aktivitetsmøder, alle
kattevenner er meget velkomne. Tag bare bekendte med til
hyggelige og lærerige aftener, her er noget for enhver smag.

Alle møderne foregår i Huset, Skolegade 8, Frederikshavn
kl. 19,30, undtagen et. Til alle arrangementerne er spørgsmål
velkomne. Kaffe og the med brød kan købes for 10 k, har du
bøm med, medbring venligst selv sodavand eller lignende.

Vi glæder os til at hilse på jer igen. På snarligt gensynl

Tirsdag den 6. april:
Konsulent Grethe Hansen fra Aalborg, samt mangeårig op-
drætter af persere vil fortælle om det omfattende arbejde en
konsulent har påtaget sig, for den gode sags s§ld, nemlig vo-
re kære missers ve og vel.

Aftenens gæstekat er noget så spændende som den exotiske
afrikanske kat, Sokoken. »Kom, se og hør«.

Lørdag den 5. juni - Grundlovsdag:

SOMMER- OG FAMILIEUDFLUGT
Denne gang går det nord på. Vi mødes på Kirkepladsen ved
Frederikshavn Kirke kl. 14,00 som sædvanlig. Vi prøver at
skaffe kørelejlighed for de billøse.

Turen går direkte til Hirtshals, nærnere betegnet NORD-
SØMUSEET, hvor vi først skal se sælerne blive fodret - det
foregår kl. 15,00. Derefter ser vi på alt det spændende, havets
dyreliv m.m. lige noget for børn også. Der på påregnes entre.
Er vi 20 personer gives rabat. Pensionister og bøm særpris.

Efter en utrolig spændende oplevelse kører vi mod Jerslev,
rettere betegnet Mylundsvej 235, hvor keramikeren Sonja Pe-
dersen viser os sine sjældne og særprægede arbejder. Her kan
laves og bestilles alt - fantasien kender ingen grænser. Katte,
hunde, heste, geder, ja selv børn, efter billeder eller levende
modeller. Sonja har søde Pekingeserhunde gående, som vi sik-
kert godt må klappe.

Mæt af oplevelser siger vi farvel og tak til den dygtige ke-
ramiker Sonja Pedersen.

Vi vender bilerne og næsen mod Frederikshavn igen, hvor
værtsparret Sonja og Ole Kristensen, O. J. Steinkes Vej 4, by-
der på aftensmad, drikkevarerne betaler vi selv, naturligvis. I
huset findes masser af misser - persere forstås - så her kan be-
hovet for at tale om vore katte sagtens indfries. Vi siger tak
for aftenen til vore venlige værtsfolk, og hermed slutter ud-
flugten.

Af hensyn til hele arrangementet men mest af hensyn til
værtsparret, er TILMELDING STRENGT NØDVENDIGT,
SENEST 8 DAGE FØR, HELST DEN 28. MAJ, TAK! TIL-
MELDING TIL KIS ELLER LENE.

Vi håber vejrguderne er med os igen i år, som de plejer at
være. Vi ønsker alle en god sommer og siger tak for denne
gang. Vel mødt igen til efteråret til nye oplevelser.

På gensyn os to.
Kis Kanenhøj Gammelgaard,

Bovircgade 4, 9900 Fnhavn - Tlf. 98 42 05 10.

Lene Kattenhøj G amme lgaard,
Fregatvej 241, 9900 Fnhavn - Tlf. 98 43 89 47

P.S. Ret til ændring i programmet forbeholdes i tilfælde af
uforudsete begivenheder.

STUDIEKREDS
FYN:
Fyn er Danmarks næst-
største ø. Derfor 4 studie-
kedsledere. Der er ca. 90
medlemmer på Fyn.
Hvor mange kan vi få at se?

Vi har lagt et spændende
program - kom og vær med.
Pris pr. gang 10 k.,
medbring selv kaffe og brød
- godt humør og spørgelyst.
»Katte i fri dressur hver
gang« Alle møder holdes på
Tinglykkeskolen, Bergen-
dalsalle 25, Odense kl. 19.

Programmet lyder således:

Tirsdag den 6. april:
Karantæneregler. Køb og salg af killinger (katte). Månedens
kat: Abbysiner.

Tirsdag den 4. maj:
Dyrlæge Kirsten Borch. Homøpati-naturbehandling af katte.
Månedens kat: Balineser.

Lørdag den 12. juni:
Sommertur til katterier. Vi mødes hos Lis Rhymer Friis, Bøge-
bjerg 7, Søndersø. Ser på Abbysiner og mange andre spænd-

ende dyr. Derefter kører vi til Gloria Møldrup, som har ikke
en, men mange af de smukke og sjældne Sokokekatte. Der ny-
der vi vor medbragte mad & drikkevarer. Så er det lang-
hårskattene, der skal ses, det bliver hos Oda Tange.

Efter sommeren mødes vi igen, samme tid og sted:

Tirsdag den 7. september:
Denne aften går med Sokokekattene. Der vil blive fortalt om
det at få en ny kat anerkendt, og vist film fra Kenya, og om
da T.V. Fynboen besøgte Gloria og Grethe. Månedens kat: So-

kokekatten.

Tirsdag den 5. oktober:
Dommerbesøg. Månedens kat: Perseren.

5



STUDIEKREDS.J{YT!
Tirsdag den 2. november:
Genetik ved Helle Møller Madsen. Månedens kat: Siameser
og Orientaler.

Tirsdag den 7. december: Julehygge.
Lis Rhymer Friis, Bøgebjerg 7, Søndersø, tlf. 64 89 15 03

Gloria Møldrup, Korsebj ergvej I 0 l, Blommeslyst,
ttf. 65 96 81 43

Annelise Kaae, Ingrids AUd 13, Oderxe, tlf. 66 12 52 91
Grethe Højgård, Dragebakken 272, Odense, tlf. 66 17 37 08

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

Jydsk Racekatteklub har små lokalafdelinger over hele lan-
det, kaldet studiekedse. Den lokale studiekreds på Fyn hed-
der, meget fantasifuldt, Studiekeds Fyn.

I Studiekeds Fyn afholdes der møder en gang om måne-
den. Til mødeme inviterer man forskellige foredragsholdere
til at tale om emner vedrørende katte. Det kan f.eks. være en
dyrlæge, der taler om sygdomme hos katte, eller det kan være
en instruktion i pelspleje, eller noget helt tredie.

Ønsker du yderligere information og evt. programmet for
1993 er du velkommen til at kontakte en af ovenstående stu-
diekedsledere.

STUDIEKREDS ÅNTTUS:

PROGRAM FORÅR 1993:

31. marts: Hud- og hjertesygdomme hos katte
v/ dyrlæge Kim Hansen.

Kim Hansen har specialiseret sig indenfor dette område og
holder foredrag suppleret med dias. Der vil sandsynligvis bli-
ve uddelt materiale på forhånd (d.v.s.24.-2.), så man kan for-
berede sig lidt - det vil dog ikke være en forudsætning.

28. april: OBS! Torsdag! Naturmedicin til katte
vl dyrlæge Kirsten Broch.

Som noget forholdsvis nyt herhjemme er man så småt be-
gyndt at benytte naturmedicin til dyr. Kirsten vil fortælle bl.a.
om det væsentlige i sygdomsopfattelse som baggrund for
brugen af naturmedicin samt give nogle konkrete eksempler.
Også dette foredrag vil der muligvis blive uddelt materiale på
mødet forinden (d.v.s. 31.-3.)

26. maj: Endnu ikke fastlagt...!!!
... men der arbejdes på en videregående genetikaften bl.a. om-
kring indavl-linieavl. Endelig fastlæggelse forventes medio
februar 1993.

Ilødested : Nordgårdskolen, lokale 327, hus nr. 3. Indkørsel
fra Jettesvej, Brabrand. Tidspunkt: Kl. 19,00 - ca.22,0A.

\Iedbring: The/kaffe og tilbehør efter lyst og tempera-
ment. ALLE ER VELKOMNE - om du har I eller 10, stribet
eller piettet. huskat eller racekat, bare du har glæden ved det
pragtiulde dr r. katten er.

OBSI OBSI Fonlag og ideer til kommende emner/fore-
dragsholdere modta-ses med glæde!

På gensyn i Studiekreds Arhus.

S t u di ekre ds Le de r, Annette Anders e n,

l:orrealle t6, IV rh,, 80O0 Århus C, tlf. S6 13 6j 83
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STUDIEKREDS DJURSLAND
Først ønsket om et rigtigt godt nytår for dig og din familie.
Dernæst over til de mere praktiske ting vedrørende program-
met for 1993, som er ændret en del i forhold til sidste år.

Nogle af ændringeme er bl.a. at vi i år vil have et reserve
program, så vi undgår at skulle aflyse i sidste øjeblik. En an-
den nyhed bliver »Månedens kat«, og at vi i '93 flytter i nye
lokaler.

Formålet med Studiekredsen er, at vi geme skulle lære no-
get mere om vores misser, dels gennem foredrag - bl.a. pels-
pleje, dyrlæge etc. Vi bestemmer selv, så har du også nogle
ideer må du endelig komme frem med dem.

En anden ting vi sætter meget højt, er det hyggelige sam-
vær og det at møde nye venner med samme interesse.

Håber at se dig rigtig meget, gerne med familie og/eller
venner. ALLE skal være HJERTELIG VELKOMMEN.

Medbring selv kaffe/the og en tier til kassen.
Program for resten af 1993 kan ses neden for.
Husk - der er international udstilling i Ebeltoft 17.-18.

juli 1993. Som medlem af JYRAK, er der gratis adgang, for-
uden alle de andre fordele, du har som medlem af Jydsk Ra-
cekatte Klub. Hele husstanden koster i 1993 kun 250 kr.

Med venlig hilsen, Frederik Byrgesen

NB: Det er ingen betingelse atvære medlem af JYRAK,for at
vcere medlem af Studiekreds Djursland.

Torsdag den 1. april kl. 19,00:
Dansk Dyreværn kommer og fortæller om deres arbejde og
viser lysbilleder.

Månedens kat: ???'!?

Torsdag den 6. maj kl. 19,00:
Gloria Møldrup vil denne aften komme og fortælle om Soko-
ke katten, som stammer fra Afrika. Månedens kat: Sokoke
katten.

Torsdag den 3. juni kl. 19,00:
Dyrlægeaften sygdomme og typede katte, Månedens kat:
Forslag til Elsa Knakkergård, tlf. 86 32 47 29.

Weekenden den 17.-18. juli: International udstilling i
Ebeltoft.

Torsdag den 5. august kl. 19,00:
Paul Christensen kommer og gør status over Ebeltoft udstil-
lingen, og vi skal have planlagt vores egen hobby udstilling.

Torsdag den 2. september kl. 19,00:
Vivian Elling kommer og fortæller om Psykologi.

Torsdag den 7. oktober kl. 19,00:
Pelspleje.

Torsdag den 4. november kl. 19,00:
Farvetbrdeling ved parring ved Dorte Pedersen.

Søndag den 14. november: Hobbyudstilling i Grenaa.

Torsdag den 2. december kl. 19,fi):
Juleafslutning med bl.a. julebanko og månedens kat.

Med venlig hilsen Frederik Byrgesen, tlf. 86 33 70 20
Dorte Pedersen, tlf, 86 34 55 81

NB: Alle møder aftroldes på Vestre Skole, Vestergade i Gre-
naa, lokale nr. Bl0.



LÆSERNES SIDER

Selv en kastrat
kan betyde meget!
Kæreste min
Min kærlighed til dig kan ikke beskrives med ord. Jeg elsker
dig simpelthen så ubeskriveligt meget. Når du hver morgen,
når vækkeuret ringer, kommer til mig, puster mig lidt i hove-
det, skubber blidt til mig og ligger dig ind til mig, så jeg kan
mærke din blødhed og varrne.

Når vi ligger der sarnmen 5 min., og bliver rigtig vågne
SAITIMEN.

Når du render rundt efter mig, og så geme vil være med i
alting, der skal laves.

Når jeg kommer hjem fra arbejde og du står i døren og ta-
ger imod mig, med masser af knus og kam og ser ud og op-
fører digsom om, at der er gået en måned siden vi sidst så hin-
anden.

Når du om aftenen helst skal ligge tæt ved mig i sofaen og
skal nusses og pusses.

Når du ved sengetid kravler ind til mig, så jeg kan lægge
mit hoved ind til din bløde kop. Når vi falder i søvn sammen,
filtret helt ind i hinanden.

Du giver mig simpelthen så meget varme og kærlighed. Jeg
vil aldrig kunne finde en som dig igen, du er en ener.

Jeg håber, vi får mange dejlige år sammen endnu. Men som-
metider når jeg tænker på, at du ikke kan være sammen med
mig resten af mit liv, kan jeg blive fuldstændig knust, men så

kommer du og gnider din næse mod min kind, og så ved jeg,
at jeg bare skal nyde hvert et minut vi har sammen, og være
glad for at du er hos mig.

Jeg elsker dig, min lille skat.
Du er fuldfarvet perser kastrat på 4 år, og selvom du er en

kat, betyder du alt for mig. Jeg havde sådan en lyst til at fortæl-
le alt og alle om mine følelser for dig og det er hermed giort.

Din helt egen
(du ved nok hvem!?)

U

U

Det bliver aldrig
en Vafl€... (fortsøt frø forrige nr.)
Da jeg jo ved hvor svært det er at få folk til at komme igang
med at skrive artikler til »Hvæssebrættet« må jeg hellere
prøve en gang til. Det er igen om en vanskelig fødsel, eller
rettere et vanskeligt efterforløb.

For ca. to år siden købte jeg en dejlig rød Aby i Norge, Ma-
roon Marvel av Conylie. Det var meget spændende den dag,
jeg skulle hente hende i lufthavnen. Det viste sig heldigvis, at
det var en dejlig pige med et pragtfuldt temperament. Den ene-
ste fejl hun havde var, at hun spiste meget lidt og var skæk-
kelig kæsen, det er jeg slet ikke vant til og bryder mig be-
stemt ikke særligt om heller. Hun voksede op til en køn Aby
og klarede udstillingeme fint.

Da hun var ti måneder opdagede jeg en dag, at hun havde
noget kedeligt udflåd fra skeden, gråt ildelugtende blodtil-
blandet pus lignende. Hun havde da fået P-piller et par måne-
der. Naturligvis til dyrlæge med det samme. Hun skulle have
antibiotika i tolv dage og så parres ved første løbetid. Det var

jeg ikke glad for, da jeg syntes, at hun var alt for ung. Tre
dyrlæger sagde det, så måtte det jo være rigtigt. Det gik fint -
hun blev med killing - hun fik kun en. Da hun stadig kun spi-
ste lidt, måtte jeg supplere med kunstig mælkeblanding til den
lille, men een er til at overse. Fødslen gikoverordentligt nemt,
to veer så var killingen ude.

Så blev hun så udstillet som voksen og på trods af, at jeg
selv stadig syntes, at hun er for tynd, er hun nu champion og
har eet cacib. Så fikjeg hende parret igen og denne gang blev
hun tyk, men stadig ikke den appetit, jeg sætter pris på.

For 5 uger siden fødte hun, let som sidste gang, et par vder,

smut ud fløj den ene killing efter den anden - hele fire. De tre
vejede hver 85 gram, den fjerde kun 60 gram, en lillebitte rød
pige. Jeg svedte lidt ved tanken om fire killinger og så Ma-
roons måde at spise på, men håbede det bedste, startede dog
med det samme med at give den lille ekstra mad. Jeg bruger
en to ml. sprøjte med en lille sut på og så et mælkepulver, Ci-
micat, det har jeg ptøvet før og det virkede fint. Det blev nog-
le hyggelige dage, der fulgte. Marron nægtede at spise over-
hovedet, ligegyldigt hvad jeg tilbød hende, lige fra hakket
kød, nykogt §lling, nykogt torsk o.s.v. Så var gode råd dyre
og det er rart, at have en god dyrlæge. Steensborg foreslog bi-
nyrebarkhormon = Prednison 5 mg to gange daglig, Clamoxyl
40 mg, p.g.a. Prednisonen og så væske.

Nu erdet jo ikke det morsomste at give en kat 60 ml væske

pr. kg pr. dag gennem munden, men der var ikke andet at gøre.

Igen fat i et stort håndklæde, hylde hende ind i det og ned med
væsken. Jeg brugte på skift tynd prescriptiondiet PD, tykmælk
blandet med piskefløde, og en anelse honning + en 1t1.L trt"-
blomme. Efter ca. ti dage, hvor jeg havde måttet fortsætte med
denne behandling + 6v". dag kalkøbletter, bcombin, alm. vi-
taminpille, så begyndte hun at spise selv. Lidt i begyndelsen
- så mere og mere. Prednisonen blev trappet ned på 14 dage

og nu æder hun, for første gang siden jeg fik hende.
Utroligt nok er hun stadig glad for mig og endnu mere utro-

ligt er alle fire killinger o.k. Dem vejede jeg to gange om da-
gen, tog de ik:ke på fik de ekstra mad. Den lille var naturliS-
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vis den, jeg var mest be§mret for, men den tog næsten to
gram på daglig. Da den var tre uger begyndte den at spise lidt
selv. Det har jeg aldrig set før - hakket oksekød syntes den,
var fint.

Nu spiser de alle fire selv, får hver morgen hakket oksekød.
(Det er godt, at Bilka har det til rir4elige priser en gang imel-
lem) eller tun fra dåse. Til frokost tykmælk og piskefløde (to
dele tykmælk til en del piskefløde, og til aften PD, det står i
blød i vand i ca. en time, så er det let at blende sammen i med
min lille Braun stavblender. Den er jeg meget glad for, bruger
utroligt meget, når jeg har killinger. Killingerne er nu alle fi-
re fint tykke og fede. Den lille rude ert stadig mindre end de
andre tre, men er absolut den, der kan mest.

Alt i alt et kæmpearbejde, men absolut det værd.
Det kan ikke være rigtigt, at det kun er mig, der har prob-

lemer med fødsler, jeg glæder mig til at høre fra andre om de-
res oplevelser. Der er i hvert fald mange, der ringer til mig,
når deres katte skal føde, og også under fødslen og efter
fødslen. Det er jeg meget glad for, dels fordi det er rart, hvis
jeg kan hjælpe, og dels fordi jeg lærer selv en masse hver gang,
som jeg så kan bringe videre.

Denne gang håber jeg, at der kommer til at sta mit rigtige
navn under artiklen og ikke som sidst, hvor der stod Lis Ry
fra Frederikshavn. (undslcyld Lis, fra Redaktionen).

Lis Rhymer Friis, konsulent

Ehlands Starligt
Efter flere års interesse for og arbejde med Balineseren og et
ønske om, at kunne præsentere en HVID Balineser, fik jeg
parret min Lilla Balineser (Seraya's Dixie) med en Foreign
rilhite (Angelica's White Gipsy) ejet af Jørgen Lund. Resul-
tatet blev en Foreign White, navn Ehlands Quille.

\neden senere parring med en Brunmasket Balineser (Midt-
nigt Star - ejet af Fru Heike Schumacher, Tyskland) blev re-
sultatet en belt HVID Balineser - den første født i Danmark.
Den bærcr nu navnet Ehlands Starligt.

Forsæuer den med at udvikle sig som hidtil, er det min
plan, at bruge den til avl. Jeg kan allerede nu glæde mig over
en stor intcressr for komrnende killinger.

Ryth Ehland, Yedbczks Alle 93 C, 8700 Horsens
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Hopkins, min Hopkins
Hvem er på pletten om morgenen, så snart man bare tænker
på at stå op? Hopkins!

Hvem sidder på håndklædet, medens man er i bad? Hop-
kins!

Hvem går til døren som en anden hund, når der kommer no-
gen? Hopkins!

Hvem tager låget af gryden og stjæler skinken på størrelse
med ham selv? Hopkins!

Hvem tager morgenbrødet ud af hånden på een? Hopkins!
Hvem åbner s§dedøren ind til stuen og giver hundene.frit

spil? Hopkins!
Hvem er der som en mis, når man ligger og hviler på sofa-

en? Hopkins!
Hvem har været på spil, når samtlige sofapuder er væltet?

Hopkins!
Hvem solgte sig selv, 4 mdr. gammel, gennem glasset i

døren til fødehjemmet på Langeland? Hopkins!
Hvem kunne ikke acceptere, atnye rejsende i kupeen ikke

hilste på ham? Hopkins!
Hvem er nu far til min lille, supercharmerende, rødmaske-

de spindemaskine med strålende blå øjne? Hopkins!
Hvem reagerer først, når killingerne skriger? Hopkins!
Hvem giver hundene een på lampen, når de kommer for tæt

på de små? Hopkins!
Hvem tager det som en selvfølge, at man griber når han

sætter af? Hopkins!
Hvem er her og der og alle vegne på samme tid? Hopkins!
Hvem tilhører de blå øjne og det frække ))wauuw«, der gør

mig så blød i knæene? Hopkins!
Hopkins er en brunmasket siameser på næsten 2 år - hele

verden d§er sig om ham - han er hyggeonkel for sit ægte og
sine uægte børn - han gør livet surt for huskattene Birger og
Kissmo og er en pestilens for boxerne Bikki og Bandit - han
får sin daglige ration af lussinger af sin viv, Xenia, fordi han
var hende utro med colourpointen Michaela, med hvem han
nu har 4 skønne bøm, og fordi han, da Xenia var i løbetid,
knapt nok værdigede hende et blik, fordi birmakillingen Co-
co var så meget skønnere. Han smider sig på ryggen foran dig
med benene i vejret og spinder, så snart han ser sit snit til det.
Bare' jeg må beholde ham længe! 

Anne Licht, Aabybro

Sorger og glæder...!
Da der ind imellem efterlyses læserbreve, vil jeg her fortælle
om mine oplevelser i denne katteverden.

Den 12 . februar 1 99 1 købte j eg min første perser, en creme
kælepige, Didi. Ved købet blev jeg gjort opmærksom på, at
hun ikke kunne bruges til udstilling, da hendes næse var for
lang. Det syntesjeg ikke gjorde noget, dajeg først skulle fin-
de ud afhvordan det var at have kat.

I september 1991 købte jeg en udstillingskat, da jeg havde
fået blod på tanden. Det blev en tortie pige, Denise, der blev
købt samme sted. Hun var ret sky og »græd« meget, derfor
sov hun ved mig om natten. Her startede alle problememe, jeg
fik udslet, eksem troede jeg, men nej, det var ringorm. Så, det
blev en tur til dyrlægen med begge katte, for at få tagetptøver,
resultat, positive. Så var det bare igen med Lamoryl kur og
salve. Jeg opdagede også en lille plet i Denise's øjne som jeg
viste opdrætteren, der ikke mente det havde nogen betydning.
Men efter disse startvanskeligheder, oprandt dagen hvor vi
skulle på vor første udstilling. Både fredag og lørdag gik med
at vaske, børste og pudre, så hun kunne blive lækker og fin til
hendes store dag.

Søndag morgen var det så afsted. Vi blev hentet af nogle
der også skulle på udstilling. Sikken en koncert, der var ingen

Første hvide Balineser
er født i Danmark!



af kattene der var særlig vilde med at køre i bil. Men vi kom
frem i god behold. Efter endnu en omgang børstning blev hun
installeret i buret. Ved l4-tiden var det endelig vores tur,
stewarden kom og hentede hende. Jeg s§ndte mig hen for at
høre hvad dommeren ville sige. Dommeren så længe på hen-
des øjne og kaldte til sidst på mig. Jeg blev spurgt om, der var
sket noget med hendes øjne, hvadjeg kunne svare benægten-
de til. Endnu en dommer blev tilkaldt og en dyrlæge, for hun
havde aldrig set sådan noget før. Det blev diskuteret frem og
tilbage, hvorefter de blev enige om at jeg skulle tage hende
med til min dyrlæge, man var enige om at hun aldrig kunne
vinde er certifikat når hun kom i åben klasse. Ja, så stodjeg
der, den dag der skulle være en dejlig oplevelse, blev pludse-
lig en stor skuffelse.

Fredagen efter var jeg hos min dyrlæge, dommen var en-
tydig: arveligt.

Den kat jeg havde købt med udstilling for øje, var nu af-
skåret fra at få killinger, kunne

fortsat ville have en kat i denne race, så det kom jeg.
Der var udstilling i Århus i september måned, irvår jeg tog

ud som tilskuer. Hvad finder jeg? Waldu's Mayo. Den skøn-
neste exotic killing til salg. Jeg får oplyst, at hun skulle kun-
ne bruges til udstilling, så jeg s§nder mig at købe hende.

Hun er bare den mest kælne og skønneste katjeg endnu har
ejet. Jeg beslutter at tage hende med på udstilling i Viborg. Ef-
ter mange bekymringer og mareridt kommer vi af sted. Det
gik over al forventning, Mayo blev Ex. 1 og nomineret, så min
dag var reddet. Hvor var det skønt at komme hiem med den
opievelse, nu ser jeg fremtiden i møde med fornyet optimis-
me' 

Medvenlig hilsen, Henriette Alfang

NB! Redaktionen har slettet stamnavnet, da vi ikke ønsker at
hænge en af os ukendt opdrætter ud uden mulighed for at
forsvare sig.

nu »kun« blive til en hjemme-
kat.

Efter mange overvejelser
blev begge steriliseret, da jeg
havde besluttet, ikke at ville
avle på defekte katte.

Nu et år efter er jeg kommet
til den konklusion at den lange
pels ikke lige var noget for
mig. Jeg søgte nu noget i den
kortpelset udgave og valget
faldt på en Exotic. Efter megen
søgen, fandtjeg ud afat der var
lange ventelister, som jeg var
nødt til at komme på, hvis jeg

FIP
eller ej...
>>Hvæssebrættet<<
nr.4,1992
Til orientering: Alle tre katte
befinder sig stadig strålende.

Med hensyn til opgivelse af
priser på test, er der desværre
sket en fejl.

Priserne er somfølger:
FIR Leukæmi/FAIDS
i Tyskland.... DM 85,-
FIP, Lindholm... Kr. 70,- / 80,

+ porto + moms
Leukæmi/
FAIDS....... Kr. 180,- + moms
For udtagning
af b1od.......... Kr. 80,-

Anne Lise Kaae

FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGT AT BEVARE

NATURENS KVALITETER
Din kat har brug for et foder, som er højt ydende og

nØje afmålt, og som respekterer dens fysi-
olo-ei og dens ernæringsmæssige behov.
Idegrundlaget for det nye tØrfoder fra
Royal Canins Internationale Katteteknik
er altså at ,sive din kat alle de uund-
værli-ee nærin-eskilder dens krop har
bru_e for. o-s at bevare dens vitalitet.
M har afmålt fedtindholdet i C32 meget
n@je, sådan at din voksne kat får al den
energi, den har brug for.
K34's højere proteinindhold dækker helt
perfekt killingers energibehov og giver

dem ideelle opvækstbetingelser. Vi anbefaler
også K34 til drægtige
og diegivende hun-
katte.

Mange katteopdræt-
tere fra hele Europa
har testet og god-
kendt disse produk-
ter lbr R«ryal Canins
forskningscenter.

Spgrg efter
RCFI-brochu-
ren om opti-
mal ernæring

..At
ROI'ILCNNIN
FEU ir0tEclilr rQUE rilIERilArr0ilAt
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Reproduktion.

Referat fra dvrlcepe
nåiru §aruå'sfoy'e-
draR om reproduktion
- i n"d t i I fø dåt id sp unk-
let.
Af Xattre Henrlksen.

Reprodukuon:
At mangfoldiggøre sig selv.
Og i dette tilfælde drejer det
sig om at mangfoldiggøre kat-
ten. Emnet. orfiandler alt tra
kønsn cde nlicd ti-l iØdsel.

Hunkattens kønsdrift.
En hunkat kommer første
gang i lØbetid i en alder af 3-4
maneder dl 2 år, alt efter racen.
Burmeserb og siamesere får
ofte deres første løbetid tidligt
og persere sent. En huskat vil
typisk komme i løbetid første
gang i en alder af 7 måneder.

Det er dog ikke så meget alde-
ren, som katten størrelse, der
bestemmer om den eri stand til
at reproducerere sig selv.

At en hunkat er kønsmoden
betyder, at hun er i stand til at
gennemf6re en drægtighe( og
ikke at hun har været i sin før-
ste løbetid. Hunkattens vægt
sluii ligge pii oniiriiig de 2-2
li2 kg, (visse racer så som Rex
undtaget), og belst være fyldt
lidt mere end I år, inden hun
føder.
Visse ydre, savel som indre
faktorer kan dog påvirke hun-
katten, så hun ikke kommer i
løbetid. En af disse faktorer
kan være at sundhedstilstan-
den ikke er som den bgtr y3g1g;

f.eks. vitaminmangel.

Katte, der bliver fodret med et
godt fuldkost-produkt frem-
stillet til katte, kommer sjæl-
dent til at lide af
vitaminnrangel, da kostcn in-
deholder alle de vitaminer og
mineraler en kat behøver.

Derimod er det de katte, der
får hjernmelavet kattemad som
kln risikere at nungle nogle

vitaminer og få for meget af
andre.

Det sikreste er at fodre katten
rned et færdiglavet kvalitets-
produkt.
A-viurminmangel, kan spille
en rolle ved udebleven løbetid"
og udebleven drægtighed efter
parring. A-vitaminerne er
nemlig medvirkende til at hol-
de slimhindeme i orden.

Indendørs temperatur og
luftfugtighed.
Temperatuern i rummet, hvor
hunkatten opholder sig, må
ikke være for lav, eller vigtigst
af .it, fri' fugtig, ug iysrur-
holdene ikke være for spar-
somlne.

I efterårs- og vintermånedeme
er der en mindre tendens til at
hunkatten kommer i løbetid.
Hun kan imidlertid "snydes"
ved at antallet af lyse timerhæ-
ves med ca. 20 minutter om
dagen.

Såtænge indeklimaet er lunr
og tørt, skal katten nok selv
finde en varmere eller koldere
plads at tigge på.

Bortset fra, at kattene ikke
bryder sig om det, er et for
fugtigt indeklima med til at
holde gang i bakterievæksten,
og hvis luften er for tør, bliver
slimhindeme udtønede og et
Iettere måI for eventuelle bak-
terier og vira.

Over- eller underkat?
Hunkattens sutus i flokken
spiller en stor rolle. Ligesom i
naturen er det kun det socialt
som fysisk stærke individ, der
tar lov tri at reproducere sig
selv.

Stress og nervøsitet.
Stress spiller en vigtig rolle i
kattens seksualadfærd. Stress
kan forårsages af mange ting,
da det er individuelt fra kat til
kat, hvad der stresser den op.
Som eksempler kan nævnes:
Udstillinger, flytning, køb af
ny kat eller for rnange krtte på
et for lille areal.

Kattens snyltere.
Piriuitter krn være endnu en
grund til hur*attens udeblivne
løbetid. Det krn være ligefre
det nrest "banalc" såsom lop-
per til dcn mcrc farlige IIæmo-
bartonclla parasit., der ggtr
krttcn anænrisk (d.v,s. lider af

blodmangel).

Forårsbarn.
Hvis hunkatten selv er født om
foråret, når hun måske ikke at
komme i løbetid inden vinte-
ren sætter ind med de mørke
dage. Hun bør have lov til at
vente til næste forån og ikke
stimuleres kunstigt til at kom-
me i løbetid.

Hardu sikretdig, atdin hunkat
er sund og rask og at alle de
Øwige faktorer er iorden, og
din hunkat stadig ikke vil kom-
me i løbetid, så er der stadig
håb.

Hankattens "duft"-
Lugten af hankattens 'rrin kan
stimulere hunkatten til at kom-
me i løbetid, så et besøg i et
hjem med en fertil hankat vil
måske være et forsøg værd.

Et tige så godt kneb er, at and-
re hunkatte stimulerer til at på-
begynde egen løbetid. Således
kan man opleve, at hjemmets
hunkatte harmoniserer deres
løbetider til at foregå på sam-
me trd.

To mødre påsamme tid.
Det kan være en fordel at have
to drægtige hunkatte på sam-
me tid. F.eks. i tilfælde af, at
den ene ikke har mælk nok til
sine l2 killinger og den anden
har for meget til den ene killing
den har fået.

Det er dog en fordel, at hun-
kattene fgder indenfor nogen-
lunde samme trdsrum (l uge),
da modermælken hele tiden
ændrere sig i forhold til killin-
gemes næringsbehov og alder.
Man kan godt sætte nyfØdte
killinger til en hunkat, med 4
uger gamle stedsøskende, men
nrælken vil mangle noget af
det de yngste har behov for.

Er der intet af det ovenståen-
de, der får hunkatten til at gå i
løbetid, kan man konsultere
sin dyrlæge for en
hormonindsprøjtning. I visse
tilfælde hjælper det til at hun-
katten konuuer i brunst i lØbet
af ganske kort tid.
Denne metode bør kun bruges
når alt andet er slået fejl, og
kun i særlige tilfælde.

Hankattens kØnsdrift.
Hankatten bliver k6nsmoden i
en alder af 7-8 til 12 måneder.
Nogle vil kunne se deres han-

kat
pane før dette tidspunkt, men
uden eller kun med ringe resul-
tat.

Selvom han paner lystigt l6s,
kommer spermieproduktionen
f6rst i gang fra 7-8 måneden
alderen, og optimal er den først
senere og daler igen nfu katten
bliver gammel.

Groft skønnet er spermiepro-
duktionen optimal når hankat-
ten er mellem I og 5 år
gammel.

Fysisk set, sker der ikke noge!
ved at lade hankatten pane så

snait han hiir lyst, f.els. 5 må-
neder gammel, Men han kan få
sig en slem forskrækkelse og
sågar få afsmag for akten, hvis
han bliver sat til at opvarte en
knarvorren gammel hunkat,
der synes denne gr6nskolling
trænger til et par øtelæver.

Årsager til manglende
parringslyst og/eller
evne hos hankatten.
Att for varme rum kan gøre
hankatten doven og dvask og
spolere hans paningslyst.
- Og ligesom hos hunkatten
spiller hans status i flokken en
stor rolle.
Lamoryl (Griseofulvin), eller
binyrebarkhormoner bør man
ikke give til en avlshankat, da
det nedsætter produktionen af
spermler.
Er en sådan behandling nØd-
vendig bør man ihvertfald ven-
te med at lade ham parre til
mindst I uge efter behandlin-
gens sluttidspunkt.

Gebisset i orden.
Hvis hankatten har dårlige
tænder bør disse efterses og
ordnes af en dyrlæge. (Arve-
lighed af dårlige tænder er ikke
fuldstændig klarlagt).
Tændernes sundhedstilstand
kan imidlertid blive så dårlige,
at hankåtten ikke er i stand til
at holde hunkatten fast med et
nakkebid.

Det gør ondt på hankatten
hver gang han forsøger sig og
han mister Iysten til at pare.
Alt for få katteejere checker
deres kattes mundhuler og har
rnan ikke opdaget mundbe-
sværet hos hankatterr, vil man
blot kunne se, at han ikke har
lyst til at parre og begynde at
Iede el'ter andre årsager.
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H6rer man til den lotegori,
der holder sine katte i bure, bør
man betænke at manglende
motion giver muskelsvækkel-
se og en muskelsvækket han-
kåt kan blive så svag, at han
sLmpelthen ikke orker at palre.

Selve parringen.
Nar trunkatten så endelig er
kommel i løbetid og hankatten
er viril, er der endnu et par ting
som vi har godt af at vide.

Heldigvis er katte lidt nemme-
re at få parret end hunde, da de
kke skal panes på en bestemt
dag. MEN, der er dog også hos
katte en "beGte parringsdag",
som er på løbetidens 3.dag. På
denne dag befinder der sig den
største koncentration af østro-
qener i blodet.

Ofte er det tilstrækkeligt med
lerr parring, nren der optimaie
::sult*rt fås ved mindst 3 gan-
ge, idet hunkatten ikke har
spontan æglgsning samtidig
med parringen, men først 24-
-18 timer efter. - Og det er par-
rlngen, der indirekte
s tr.mulerer ægl6sningen.

Drægtig.
Fra 14 dage til 3 uger efter
parringen tår hunkatten lyse-
rode og let opsvulmede die-
Yoiter - dette er IKKE en
,ca.ranti for, at hun er med kil-
Lnger, men derimod et tegn på
:t hun har haft ÆGLØSNING.
Det vil sige, at selv orn hun-
Latten har de nydeligste lyse-
rode dievorter er det ikke
.rkkert, at hun er drægtig.
Efter et stykke tid går hun i
lobetid igen, eller hun kan
komme i en falsk drægtighed
:rg hun kan sagar få så store
næll<ekirtler at hun knap krn
_:a.

H,,,is hun ftir så.Jenne encrme
nælkekirtler kan der let kom-
nc en sniertefuld infektion i
Jem, sonr kræver orngiiende
:,ehandling.

Falsk drægtighetl kan lore-
.omme selvom hunkatten al-
Jng har været parret.

Parring uden drægtig-
hed.
Hvis hunkltten bliver parret
rden at blive drægtig kan det
'kyldes adskillige ting.
Lrvmoderinfektion (Den hyp-
rigste ånag).
Hankrttens spenriier er ikke
:odc nok.

Lukkede æggeledere.

Cysrer pa ægges«rkkcne.

\{angcl på vitaminer.
Fiun/den er tvekønnet (Yderst
:tældent).

geme dog som regel så store at
de ikke kan f6des på nomral
vis og må tages med kejsersnit.
- Og ved fødsel før 60 dage har
killingerne sværere ved at
overleve.
Som regel går den satrlme
hunkat det samme anml dage
ved hver drægtighed.

Når man udvælger sig en avls-
hun (og han) bør man altid
vælge det sundeste individ.
Det er logisk!?!
Men samtidig bØrman også se
på bege avlsdyrs forældre og
især disse hunkattes "modere-
genskaber".

- Flavde de nemt ved at føde?

- Var der rigeligt mælk?
- Passede de deres killinger
godt nok?

Osv.

Disse egenskaber kan nemlig
i høj grad være arvelige. Og
vælger vi først og fremmest
avlskattene ud fra disse kriteri-
er kan det kun gå fremad, da
der i øjeblikket er en stigende
tendens til, at visse racekatte
ikte kan føde selv.

Det er bemærkelsesværdigt, at
det oftest er i kuld nr. 2,3 og 4,
at hunkatten leverer det største
antal killinger.

Hvad bør den drægtige
hunkat fodres med?
Gennem hele den sidste tre-
diedel af drægtigheden skal
hun have killingemad, der er
rigt på proteiner og andre gode
sager, som er nPdvendige for
en vordende mor. Drægt-ighe-
den tærer jo enormt på hunkat-
tens egne depoter.

Af foder til drægtige katte (og
killinger) kan anbefales; Hill's
Prescriptron Diet p/d eller Sci-
ence Growth, sorn kan købes
hos dyrlægen.

Hunkatten bør dog ikke blive
fed, da hun så kan få sværere
ved at føde.

Iøvrigt er det generelt ikke en
god ide at bruge fede hunkatte
i avlen, ej lieller for tynde na-
turligvis.
Er uheldet sket og den f'ede
hunkat er blevet parret Mr hun
have normal sund kost og
hverken killinge- eller slarke-
mad.

Medicin til drægtige
katte.
Medicingivning bflr så vidt
muligt undgås og under alle
omstændigheder ikke gives
når hunkatten er mellem 5-15
dage henne. Til kategorien
"medicin" h6rer også ormekur
og vaccination.

Omrekur nied niebe ndazoluii-,
(Vcrmox) piret til dræqrr-rc
mus har forårsaget haleknæk
hos "muslingerne". Det er dog
ikke bevist, at mebend-qTolun)
også forårsager haleknæk på
drægtige kattes killinger, men
det er ikke utænkeligt.

Hvis en vaccination af en
drægtig kat er absolut nødven-
dig, bØr den kun foreL.rges med
dræbt vaccine.
AUe former for "urti]lisrami-
ner" (kløestrllende) kan med-
føre misd.rnnelser på fostrene.

Tiguvon bgr ikke gives til kat-
te og da slet ikke til drægtige
krtte. Tiguvon er godt nok trl-
ladt til brug på katte i Tyskland
og Sverige, men ikke i Dan-
mark. Grunden er den, at man
i Danmark kun ullader medi-
kamenter såfremt de kan over-
doseres l0 gange uden at give
forgiftrtiriger. I Tyskland og
Sverige kræves der kun en
overdosering på 4 gange det
foreskrevne uden at der sker en
forgiftning.
Når der bruges andre medika-
menter på katten eller i dens
omgivelser kan dette medvirke
til cn "overdosis" gifstoffer;
f.eks. ormekur og supplerende
utøjsbekæmpelse.

Vapona-strips bØr ikke hænge
i drægtige kattes omgivelser,
ej heller nær killingeme.løv-
rigt er Vapona-strips jo slet
rkke godkendt til ophængning
i beboelser.

"Kære katteejer. Bliv nu ikke
forskrækket over denne lange
opremsning af ting der kan gå
galt, for trods alt foregår de
fleste løbetider/parrin-
gerlf6dsler fuldt ud nornialt og
uden vores indgriben. Brug i
stedet "referatet" til nøje at
ovcrveje, hvaci vi bør og itan
udsætte vores kæledyr for af
medikamenter og sørg for, at
kun sunde dyr bliver brugt til
avl, uanset hvor fanlastiske de
ellers ser ud if6lge stand-
arden".

Dette rel'erat er udarbejdot i
wnarbejde med dyrlæge Rai-
ku Sarvå, Brønshøj, og er lidt
efter lidt blevet til mere end et
referat, idet adskilligc spørgs-
mål er tlukkct op urrdcrvejs.
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Hormonforstyrrelse (Alt an-
det bør tages i betragtning
fgrsr).

Arsrger til spontane abor.
ter.
Livmoderinfekrion (Hyp-
pigst).

Leukemi Felv).
Kattesyge.

B ughindebetændelse (FIP).

Ctrtamydia.

Hunkatten er dræg-
tig!!!
Når hunkatten er i7-21 dage
henne, kan man mærke en per-
lerække af små fosterblærer og
dette er den bedste tid at mær-
ke efter killinger. Man kan dog
meget let blive "snydt", da an-
tallet af fosterblærer i bugen på
hrrnkatten på dette tidspunkt
meget sjælåent er lig def anml
killinger, der senere bliver
føar
Af forskellige ånager bliver
nogle af fosterblæreme resor-
beret/absorberet i moderkat-
tens organisme.

Me[em 25 dagen og en uge
frem, er det IKKE tilrådeligt at
mærke for hårdhændet efter
kiiiinger, idet et fosterkån bli-
ve beskadiget og gå til gnrnde.
En reel abort ser man ikke, fo-
steret bliver på dette stadie btot
optåget i moderkattens orga-
nlsme.

Nar hunkattens drægtighed
har passeret de 40 dage skal
man være meget. rutineret for
a[ kunne mærke/tælle de en-
kelte killinger, da de nu ligger
på rad og række som ro rætpak-
kede medisterpplser.

Røntgen og Scanning.
En r6ntgenunders/gelse fpr
fyrretyvendedage er tvivlsom,
da rflntgen viser ioogievævets
tæthe( og knoglevævet ikke
er særligt veludviklet f6r efter
dette tidspunkt.
Det er ikke bevist, at røntgen
er skadeligt for fostrene, men
som med al anden stråling b6r
man være varsom og ikke
overdrive brugen deraf.

På visse scannere, især dc ny-
este modeller, kan en rutineret.
dyrlæge se killingeme, men da
et sådant apparat er dyrt, er det
langt fra alle dyrlæger, der har
et.

Normal drægtighedspe-
riode.
Nonnalt efter en 60-65 dage
kommer killingeme til verden.
Drægtighedspenoden kan dog
variere fra 58 dage og helt op
til 70 dase.
Ommn! de 70 dage er killin-



Brev fra killingekøber
til Else Knakkergaard
Hej allesammen, (på Sdr AUd)
Jeg vil lige skrive et par ord om mit nye liv, venner og men-
neskemor. Det kan godt være hårdt at skulle styre og nå det
hele her i huset.

Om morgenen starter jeg med at vække min menneskemor.
Det er ikke så svært. Jeg lægger bare al min pels ind i næsen
på hende, når hun så nyser, kommer hunden og hjælper. Når
hun så står op, skal jeg jo rende efter hende, så hun ikke glem-
mer at give os kyllinger i løbegården.

Derefter skal jeg s§nde mig ind og hjælpe med morgen-
kaffen, d.v.s. morgenkaben skal bankes, hunden drilles, og de
andre katte skal peppes op, så vi kan lege. Når det er over-
stået, skal jeg hjælpe med at rede seng. Det er skægt - min re-
kord med at komme ind under sengetæppet er 6 gange, så kal-
der mor mig en drillemis, og sender mig ud i løbegården.

Når jeg kommer ind, skal jeg lige sove I time eller 2, men
så kalder pligterne igen. Opvaskemaskinen skal åbnes, tinge-
ne på hvæssebrættet myrdes, og bliver der støvsuget eller
vasket gulv, skal jeg jo også hjælpe.

Resten afdagen går med at lege, spise, nusse og sove. Af-
tensmaden kan jeg ikke lide, en pille - mor siger vitaminer.

Nå, men når det er overstået, forvandler jeg mig til en kud-
tugle, siger mor. Bare fordi jeg ser til planterne - driller de an-
dre misser og myrder toiletrullen. Nogle gange forstår jeg hen-
de ikke, for jeg er jo bare så dejlig - ikke. Nå, men som du jo
nok kan forstå, harjeg en meget travl og hård og lang dag.

Så nårjeg har hjulpet med at tage sengetæppet af, erjeg en
meget træt mis, der elsker at ligge på min mor og sove. Så jeg
har det fint, og min mor siger, at hun ikke fortryder sit køb.

Kærlig hilsen den uimodståelige, Duchesse af Taperije,
og nye eje4 Dorte P

London-turen
d. 10. -14. dec. 1992
Dorte Kaae tog først på året det glimrende initiativ at arran-
gere en tur til London for kattefolket, og den lO.-12. var vi så

et lille hyggeligt selskab på 17 personer, der mødtes ved fær-
gen i Esbjerg.

Vi sejlede med Dana Anglia kl. l8 og nåede Harwich kl. 13

næste dag. Derfra kørte vi med bus til London i kø og sneg-
lefart og øsende regnvejr. Da vi nåede hotellet var det på mi-
rakuløs vis blevet tørvejr og det holdt begge dagene! (Der for-
inden havde det regnet i 4 måneder).

t2

Fredag aften havde vi et par timer for os selv (nogle gjor-
de et mislykket forsøg på at finde ud af bybusseme, og det
giorde det ikke spor bedre, at man i England kører i den
forkerte side af vejen) inden vi skulle mødes i hotellets res-
taurant til fælles middag. Menuen var udmærket, men tjenerne
var på akkord og i løbet afgodt I time havde vi hastet os gen-
nem 3 retter mad! Derefter sad vi så og hyggede os. Dorte og
Jesper var stedkendte, så vi gik senere på aftenen en tur gen-
nem Londons flot julepyntede gader og fik set en masse
spændende steder og mennesker uden at fare vild.

Hotellet var under ombygning - det, at finde fra »indgan-
gen« i underetagen op til receptionen krævede »Den store [a-
byrint Eksamen«. Skulle man med elevatoren måtte man be-
regne sig god tid, for det var, som om de kom helt nede fra
undergrunden, når man »kaldte« dem op. Morgenmaden måt-
te vi indtage hver for sig på værelset - det kostede ekstra at få
den i restauranten!

l-ørdag morgen mødtes vi ved 9-tiden for sammen attage
undergrundsbanen til katteudstillingen i Olympia. Det lå ikke
ret langt væk, men vi brugte ca. 45 minutter og 3 skift på det!

Ak ja. Englænderne med deres pæne kø-kultur havde dannet
en flere hundrede meter lang kø ved indgangen til udstillin-
gen, som åbnede kl. 10,30, men vi danskere er som bekendt
lidt mere frække. Dorte bevæbnede sig med sit JYRAK-vi-
sitkort og gik pænt forbi dem alle, og lidt senere kom hun til-
bage med 17 indgangsbilletter. Så kunne vi gå lige forbi hele
køen og ind til udstillingen som nogle af de første!

Vibrugtenæstenhele dagen der, men fikknap nokset katte-
ne for bare stande! Der solgtes alt mellem himmel og jord.
Tøj, smykker, figurer, billeder og bøger foruden de traditio-
nelle katteting og foder. Whiskas-standen var et helt lille su-
permarked og det samme var et par af tilbehørs-standene. Der
var desuden hele 2 stande mod rabies og nogle stykker fra
Dyrenes Beskyttelse med nogle grusomme billeder af mis-
handlede dyr, de havde fået ind. Da vi forlod udstillingen fik
vi hver af Iams udleveret en karton med24 dåser kattemad.

Om aftenen skulle vi i New London Theatre og se »Cats«.

Det er en helt utrolig musical, der nu kører på sit 12. år. Den
er flot iscenesat og dekorationen gennemført til mindste de-

talje. Skuespillere og iscenesætter må have glort et stort ar-
bejde med at studere kattens natur og bevægelser for at kun-
ne efterligne så godt, som de gjorde.

Søndag formiddag havde vi for os selv, inden vi skulle mø-
des kl. 13 for at pakke bussen. Vi styrtede Oxford Street igen-
nem for at se så meget som muligt på kortest mulig tid. Eng-
lændemes berømte »Fish & Chips« er, skulle jeg hilse og si-
ge, slet ikke omtalen værd. Til gengæld har de bamser ogtøj-
dyr, der siger spar-to til alt, hvadjeg tidligere har set! Og de

er fantastiske til atjulepynte deres gader.

Anne Lise Kaae fyldte på hjemturen 65 år! Aftenen før, blev
hun fejret ved, at Cruise Manageren kaldte hende op på sce-



Det er ganske Yist...

nen under »Scandinavian Hour«, hvor hun fik overrakt en ga-
ve og et »fødselsdagscertifikat«, og næste morgen blev hun
fejret af os andre inden vi gik fra borde.

Det har været et par rigtige gode, indholdsrige dage, men
det var også dejligt at komme hjem til sine egne, elskede mis-
ser igen, og at se, hvor meget de små var vokset.

Tak til Dorte Kaae for en hyggelig og velarrangeret tur -
den må geme gøres efter!

Anne, Carsten & Krestina

punkt i fuld fart ned ad skrænten. Det gav et voldsomt ryk,
idet linen blev strammet ud. Jeg refererer hermed til min vægt,
og til hundens vægt og temmelig store nedadrettet fart. Jeg
blev ganske enkelt revet ud over kanten og fortsatte selv ned
ad skrænten i rasende fart, med hunden som trækkræft. Om-
kring halvvejs nede ad skrænten ramlede jeg ind i en sten. Det
forklarer kaniebruddet og det brækkede kraveben. Dette
uundgåelige møde nedsatte farten lidt, men dog ikke mere end
at jeg først stoppede 3 m længere nede, da mine fingre på ven-
stre hånd var 2 knoer inde i en væltet træstamme. Herefter gav
jeg slip på linen.

Efter at have sundet mig lidt, da hunden i mellemtiden VAR
forsvundet, satte jeg min metalhundefløjte i minden og fløy
tede på hunden. Da den efter etparfløjtikke var kommet, rej-
ste jeg mig langsomt og stønnende op. Hunde må dog have
hørtmhfløjten, for idet jeg kravler over den væltede træstam-
me, kommer han tilbage. I fuld fart og spring over træstam-
men. Jeg refererer igen til hundens vægt. Sammenstødet fik
mig til at falde forover, hvorved jeg slog hovedet ind i skræn-
ten, og derved bed sammen om metalfløjten. Det skulle forkla-
re de 6 knuste tænder.

Smertende fik jeg endnu engang rejst mig op. Hunden må
have troet, det var leg. Den hoppede og dansede omkring mig
- her refereres igen til nylonlinen, der stadig var bundet til
hunden. Linen blev ved hundens voldsomme bevægelser sno-
et omkring mig. Således ude af stand tll at røre en finger mi-
stede jeg balancen, hvorefter j"g og hund trillede ned mod
søen. Hunden skreg og hylede og kæmpede for at komme fri.
Dette forklarer de dybe sår og rifter på mine ben, mave og ryg.
Jeg beklager at måtte meddele, at jeg herefter mistede be-
vidstheden.

Om vor hundeveninde fik erstatning, melder historien ikke
noget om.

Indsendt af Dorte Pedersen, Grenaa
Følgende gyser er sakset af Jan Shou i »medlemsblad for po-
litihundeforening« - en historie til efterretning. Der er tale om
en skade opstået under træning af en retriever. Forsik-
ringsselskabet vil gerne have ulykken beskrevet i detaljer.

Kæ re F o r s ikrin g s s elsknb
Jeg skriver, fordi DE udbeder Dem yderligere oplysninger
vedr. min ulykke. Jeg havde på skadesanmeldelsen i rubrik-
ken - hvorledes skete ulykken - anført »dårlig planlægning«
som årsag til mit ulykkestilfælde. Eftersom De ønsker, at jeg
skal forklare det mere indgående, håber jeg, at følgende de-
taljer vil være tilstrækkelige.

Jeg er en spinkel pige på 33 år og vejer ca. 58 kg. På ulyk-
kesdagen varjeg og min dejlige labradorhan (ca.45 kg) gået
hen til en lergrav for at træne. Jeg havde besluttet, at trænin-
gen skulle foregå fra en ca. 10 m høj skænt. Skrænten går li-
ge ned til en sø.

Min hund er meget ivrig efter at hente ting, som en retrie-
ver jo skal være, men han har ikke helt lært at komme tilbage
og aflevere.

Til brug ved træningen havde jeg medbragt: En fløjte, ca.
25 m nylonline, samt en »»dummy<< - en poseagtig genstand
fyldt med et stykke af et brædt, omviklet et gammelt tæppe,
kommet i en tøjpose og lukket forsvarligt med 3 søm.

Træningen gik ud på, at jeg kastede dummyen i søen, hvor-
efter hunden skulle hente dummyen, komme tilbage og afle-
vere den til mig.

Som tidligere nævnt har min hund ik'ke rigtig lært at kom-
me tilbage. For at afhjælpe denne uvane, bandtjeg den ene
ende af nylonlinen fast til hundens halsbånd. Herved kunne
jeg, ved at holde fast i den anden ende af linen, få hunden til-
bage.

Hunden blev sat af ved siden af mig, hvorefter jeg tog dum-
myen og lavede et hammerkast, for at få dummyen så langt
ud i søen som muligt. Her henviser jeg til, at man under et
hammerkast foretager en roterende bevægelse på det ene ben,
for til slut at stå på begge ben igen.

Da dummyen under kastet skulle forlade min hånd - her re-
fereres til fømævnte 3 søm i dummyen - fik jeg flået ring og
langfinger på højre hånd. Jeg gennemførte kastet og fik som
afslutning - jvf. ovenfor - sat venstre fod på nylonlinen. Idet
jeg kigger op på mine netop flåede fingre, lagde jeg mærke
til, at hunden pludseligt - uden min tilladelse - styrtede efter
dummyen. Stor var min overraskelse derfor, da mit venstre
ben med et blev hevet væk fra jorden og fortsatte op mod den
b1å himmel. For at afbøde det uundgåeligt fald, strakte jeg
arnen, den højre, ned mod jorden. Det forklarer mit forstu-
,, ede håndled.

Jeg genvandt dog hurtigt åndsnærværelsen og greb fat i
nylonlinen for at stoppe hunden, derjo havde opnået en an-
seelig fart - den havde jo også været ulydig. Jeg fik dog ikke
ngtig fat, og nylonlinen gled derfor inde i min håndflade. Det
torklarer det meget grimme, langstrakte brandsår. Med en sag-
:e ed strammede jeg grebet om linen. Hunden var på dette tids-
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Oplæg til debat!
Nedenstående brev fra Karl-Heinz Bartel rører ved nogle me-
get ømme punkter. Vi gengiver ikke den anførte artikel fra
»»Børsen«, da vi ikke kender sagens udfald. Det væsentlige er
imidlertid, at både køber og sælger ved indgåelse af aftaler
kan udsætte sig for økonomiske konsekvenser, som ingen af
parteme vel har forestillet sig mulige, da aftalen blev indgået.

Karl-Heinz vil geme have redaktionen til at tage juridiske
ernner op til debat. I den forbindelse kan der f.eks. være tale
om aftaler vedr. køb/salg, parring og udstationering.

Debat ser vi gårne - men helst på baggrund af vore med-
lemmers erfaring og viden, så fat endelig kuglepennen eller
skrivemaskinen og belær os andre.

Som en begyndelse gengiver vi ordlyden af tre tilfældige
købekontrakter; men hvor meget af det, de indeholder, er juri-

disk bindende, og hvor meget handler udelukkende om mo-
ral?
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vlby, den 21. novembor 1ge2

Redaktionen
"Hvæssebætlet'
Lone Donneborg
Gl. Hammalvei 31
8450 Hammel

En bekendt gav mig igår et udklip l;a ?rrs6n", som jeg vedlægg€r.

Som det tremgår af artiklen, kan del blive sn bekost€lig affærc al indgå julidisk
bindendo aftaler vedrorgnde raæ/avlskatte. Manga har mod Oaranli itko kurrrcl
forestille sio erstalningskrav på ovor 50,000 kr., §om omtalt I arllkl€n.

Af den årsag mEn6r at d6t vil være en god ldå hvis redaktlonsn på
en lurist eller anden

behandle sptrgsmål ef ovennævnte art. For på hjert6t
bliver

r - hvad kan d6r 3ke
brugtlil avl?hvis en kal som er blsvel solgt med avlsforbud, alligsvel

Jeg tror emnet interesserer mange 'Jyraks' medl€mmer og skal optordre
redaktionBn til at tage juridiske åmner op til behandling.

Med venlig hil3en
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JYRAK TOP 5

1992

Eanner:
Nr. 1: Gr.Int. Champ. Chocolate Dolfus

af Reedtz, PER b 33 14,2 point
Ejer: Sonja og Axel Axelsen.

Nr.2: Int. Champ. Cactusway
Fit for Fight, PER b.
Ejer: Norma Hassing

14,0 point

Hunner:
Nr. l: Gr.Int. Champ. Aurifers Cheetah

Tena Cotta, ABY o......... ..... 19,8 point
Ejer: Gitte Barkach

Nr. 2: Gr. Int. Champ. Liden Kirstens
Piccola Giovanna, SBI n............ 18,4 point
Ejer: Kirsten Madsen

Hunner:
Nr. 3: Champ. DK Players Elaini, SIA g............ 16,6 point

Ejer: Doris og Leo Dreier

Nr.4:
Int. Champ.
DK Jentes
Luna Selene,
SBI n
16,2 point
Ejer: Gerda og
Erik Andersen.

Nr. 5: Int. Champ. Felicia af Ottobrøker,
PER a 33
Ejer: Sonja og Axel Axelsen.

14,0 point
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Kastrater:
Nr. l: Eur. Champ. / Gr. Int. Premier

Aryavarthas Mara, SBI n .......................... 1 8,8 point
Ejer: Flemming Sneum

Nr. 2: Gr. Int. Pr. Purr Posie of Melampus,
PERn.......... .... l7,4point
Ejer: Oda Tange.

Nr. 3: Eur. Pr. Dunvalds Hovsa, BRI as 24......... 16,4 point
Ejer: Yvonne og Erik Larsen.

Nr. 3: Gr. Int. Pr. Bygvangens Nicolaj,
SIA w 67

Nr. 5: Gr. Int. Pr. Løvehulens Prysille,
MCO ns 23 16,3 point
Ejer: Else og Georg Jeppesen

Ungdyr:
Nr. l:
Im in love with
You of Pacilak,
PER e .....16,0 point
Ejer:
Christina S.

Petersen

Redaktionen beklager, at ikke alle vindere er vist med fo-
to, trods opfordring til at indsende et.
Imidlertid kan kattene ses naturel begge dage på udstil-
lingen i Hobro den 27. &28. marts 1993

'al

l

i:,

de La Val
opdræt af Colourpoint -

specielt !illamasket

Majse de La Val 13 blP,

Avlshanner blå- og lillamasket

Lækre avlshunner btun-, blå- og lillamasket

lnge Lise Laursen
Rådhusgade 52

8300 Odder . o 86 56 09 69

t6

Ejer: Tanja Nissen
16,4 point

w
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REFERAT AF FU.MøDE
den 21. nov. 1992 kl. 10,00 i Brønshøi Medborgerhus

Til stede var Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN),
Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Steen Nielsen (SN),
Winnie Lykkesten (WL), Henrik Koldborg (HK), Kjeld Mat-
hiasen (KM) samt stambogsfører Grethe Pedenen (GP).

Dagsorden:
L Godkendelse af referat af L7.-10.-L992.
2. Fastlæggelse af næste møde.
3. Kasserer en orienterer.
4. Disciplinæmævn i Felis Danica - diskussion af klub-

bemes oplæg/indstilling p.g.a. henvendelse fra RK's dis-
ciplinæmævn.
Disciplinæmævnet i Felis Danica er inviteret til kl. 10,30.

5. Sager fra stambogsfører.
6. ØvÅge f ælles lovændringsforslag til førstkommende ple-

narforsamling.
7. Plenarforsamling i øvrigt.
8. Opfølgning på møde med specialklubberne.
9. Avlsrådet - ønsker dækket diverse omkostninger, fastlæg-

gelse af rammer herfor.
10. Verdensudstillingen.
ll. Indkomnebreve.
12. Evt.

1. Referat fta 17.-10.-92 godkendt med enkelte rettelser.
2. Næste møde den 03.-01.-1993.
3. FIFe har debiteret os for 17 stamnavne for meget. FD har

fået beklagende breve fra FIFe's sekretær og kasserer.
WL udleverede balance. FD er foran budgettet i indtæg-
ter. WL mangler SE-numre fra Jyrak og Perseren. Forsik-
ring til verdensudstillingen fornys. Salget af aktier uds-

§des, da kursen er faldet. Mht. revisorposten træder Pia
Borg ind i stedet for Henrik Koldborg, da HK indtil plen-
arforsamlingen vil repræsentere Perseren i FU. Kørepen-
ge i Felis Danica fastsættes til statens leveste takst. Det
aftales, at Jyrak bestiller nye avls- og opdrætsmedaljer.

4. Racekattens disciplinærnævn (DN) var indkaldt til FU-
mødet for at redegøre for nævnets virke i de forløbne 2
år. Nævnet fortalte, at mange af de opringninger, der kom
var et udslag af manglende kommunikation mellem sæl-
ger og køber. Der hvor der har set ud til at der kunne være
en grund til at klage, er vedkommende blevet bedt om at
komme med en slciftlig klage inkl. kopier af sagens ak-
ter samt kr. 200 i gebyr. Hvor klageren har fået ret, er pen-
gene tilbagebetalt. De sager, som er behandlet, svarer til
ca. 4% af samtlige henmvendelser. DN forklarer, at hvis
en sag er behandlet i et disciplinæmævn går den ikke vi-
dere i en retssag. En advokat vil ganske enkelt ikke øge
sagen, da den vanskeligt vil l«mne vindes. DN mener, at
det virker forebyggende at have et nævn.
SN spørger, om hvordan det føles at sidde i DN, når alle
3 personer er kendte udenfor katteverdenen. Hertil svarer
DN, at det ikke har været et problem, hvis DN i øwigt bli-
ver landsdækkende, vil det være en fordel, hvis der kom-
mer andre personer ind i DN. WL har deltaget på flere
møder, og forklarer, at sagerne er blevet seriøst behand-
let, og at Racekatten er sluppet for at behandle mange sa-
ger.

DK spørger om måden at offentliggøre afgørelser på. DN
svarer, at man stopper mange af de ting, der foregår ved

at offentliggøre kendelserne. De implicerede pa.:: x':.
selv offentliggøre sagens akter, hvis de ønsker der.
AN mener, at hvis vi skal have et DN, skal det r ære er
advokat og en dyrlæge. Hvis der skal være fagfolk. r il de:
blive mere uvildigt men også dyrt.
Et af laitikpunkteme har været DN's beføjelser. D\
forklarer, at de sager, der har været behandlet, har lig-eer
indenfor Racekatten's love, de økonomiske sager vil bli-
ve henvist til privat søgsmål, men dette er ikke sket end-
nu, da beløbet skal være over kr. 5.000. AN forklarer, at
indtil nu er diverse sager blevet behandlet i klubbemes
bestyrelser uden at der har været behov for et discipli-
næmævn. Muligvis kunne der være behov for en slags an-
kenævn. DN har sendt brev til alle klubber om at få en ob-
servatør i DN. Kun Racekatten har sendt en. Alle havde
tavshedspligt, så observatøren kunne ikke referere ret me-
get.
SN spørger om DN's afgrænsninger. lndtil nu har DN ar-
bejdet indenfor Racekattens rammer, som har været me-
get vide. DN svarer, at i et nyt nævn, kan rammeme uds-
tikkes på en anden måde.
FU har manglet information om, hvad der er foregået i
DN. Der skal fastlægges klare regler, for hvad nævnet kan
tage op, og hvorledes sagerne skal behandles. DK henvi
ser til den manglende information og at der har været lagt
op til, at DN har stået over både FU og klubbeme. DK fo-
reslår, at prøvetiden forlænges endnu et år, hvor DN sen-
der information ud til alle klubber, om hvordan sagerne
er blevet behandlet - alle implicerede vil være anonyme.
Konklusionen på mødet blev, at DN fortsætter et år me-
re, hvor FU det første halve år observerer, og det næste
halve år arbejdes der på, at lave et oplæg med henblik på

evt. at få det ind i rammeme under FU. Hertil skal der
nedsættes en arbejdegruppe med et medlem fra hver klub.
Det, der skal observeres er, om et DN kan hjælpe race-
kattesporten.

5. Ansøgninger om stamtavler overført til AR.
Ansøgning om stamtavle til colourpoint fra Rhodesia. Det
besluttes, at for at der kan udstedes stamtavle, skal katten
udstilles og bedømmes af 2 dommere, som skal være be-
kendt med problemet. Katten skal udstilles udenfor kon-
kurrence, og den skal have en udtalelse fra de2 domme-
re, om den evt. kunne være værdifuld i colourpointtavlen.
Såfremt svaret er positivt skal der foreligge en certifed
pedigree fra oprindelseslandet. TlCA-stamtavle med ge-
netiske fejl. Ejeren forespørger opdrætteren, hvilken far-
ve kattene i stamtavlen har.
Når der eksporteres katte, skal der medfølge transfer.
Forslag fra en stambogssekreEer om, at der ved godken-
delse af stamravn vedlægges stambogsføringsregler og
registreringsregler. Påbegyndes til 1993.
GP har modtaget en stamtavle fra Schweiz uden EMS-
nøglen. Det skulle være OK nu.
GP udsender brev til abyssinier/somali-opdrættere.
DK spørger om det principielle i at en udlænding har en
pro forma adresse i Danmark og trækker stamtavler fra
FD, selv om der findes en FIFe-kIub i det pågældende
land. Det fastslåes at denne praksis ikke er mulig.
FD stambogsfører i øjeblikket for Island, som endnu ik-
ke er medlem af FIFe.
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Ansøgning om stamtavler på kuld efter dansk kat, som er
eksporteret til dissidentklub og kommet gravid tilbage.
Afslået, da begge katte på paningstidspunktet er ejet af
medlem i tysk dissidentklub og ejerskabet herefter ikke
ligger helt fast.
En udstiller mangler er CAC til en af sine katte før den
gik videre som champion. Katten skal have sit sidste CAC
og certifikater, der er taget derefter, kan ikke bruges.

6. GP kommer med forslag til stambogsføringsregleme.
Diskussion vedr. fordelingen af plenarer, det foreslås at
FD's regler laves om, således at der betales til FD efter
antal medlemmer og ligeledes regnes planarerne ud efter
sailrme princip.
Forslag til FIFc, om at lande i restance ikke har stemme-
ret på FIFe's GF. Forslag om at standardændringer læggas
ud i dommerkommissionen. SN og AN udarbejder for-
slagene vedr. FIFe.

7. Dirigent til plenarforsamlingen OK.

8. Er behandlet under punkt 6.
9. Når AR er på konsulentbesøg besluttes det, at opdrætte-

ren skal betale faktiske udgifter. AR laver selv et oplæg,
det skal være omkostningsfri for FD.

10. sN oplæste brevet, som er sendt ud til arbejdsgruppen
omkring verdensudstillingen. FD har fået en god kontrakt
med Master Foods. Der er mulighed for at have medspon-
sorer. KW sponsorerer grus. De store kattemads-produ-
center, som vil være med, får ens vilkår.
SN har fået tilbud fra 2 kendte operasangere, som vil gi-
ve gratis koncert. SN arbejder videre på sagen. Erik An-
dersen og WL arbejder på budgettet.
Sattler har meldt afbud som dommer, da hun ønsker at ud-
stille. FN har kontakt til en, der optræder med et papegø-
jeshow Pris kr. 4.000 for 2xZOmin.lørdagen. Vedtaget.

11. Brev fra steward, som er blevet bidt af Tyrkisk Van. Ta-
get til eftenetning.
Mødet sluttede kl. 16,30. Referent: Dorte Kaae

Bestyrelsesmøde
den 15. november 1992kL.1.0,00:
Deltagere: Klaus Donneborg/KD, Dorte Kaae/DK, Paul Chris-
tensery'PC, Lene Berg/LB, Karen Mette Have Kristensery'
KMHK.
Ad. 1: Godkendelse af referater.

19.-8.-1992. Ad. 6: Brevet bringes i »Hvæssebrættet«.
Ad.2: Økonomi:

Ved gennemgang afregnskabet, er bestyrelsen blevet
opmærksom på, udbetaling af et å conto beløb pr. 3 I . -
3.-1992. Beløbet er nu udlignet.
EN har ført kassebog til den 7.-9.-1992,dette føres på
regnskabsprogrammet navigator. Der laves nyt start-
saldi.
Der findes en ikke å jourført mappe på s§ldnere, til
JYRAK. Efter Viborg-udstillingen tages der kontakt
til revisorerne, med henblik på gennemgang af s§ld-
nere. (Procedure).
Leif Henriksen har mundtligt over for alle bestyrel-
sesmedlemmer, meddelt at han ikke vil fortsætte som
annoncekonsulent. Vi har erfaret, at de fleste af vore
sponsoraftaler er af mundtlig art. Bestyrelsen finder
det uakceptabelt, at der ikke er udskrevet regninger
for div. udstillinger i Frederikshavry'Vissenbjerg. Det-
te har forringet vores likviditet væsentlig i pågælden-
de periode. På grund af de manglende skriftlige kon-
trakter, har vi allerede fået henvendelser fra flere af
vore annoncører§tandlejere, hvori de gøt opmærk-
som på uregelmæssigheder i forhold til det mundtli-
ge, der er aftalt med Leif Henriksen. Som ny annon-
cekonsulent indsættes Helen Tøttrup/HT.
FL bliver bevilget kr 500,- til tlf-penge for oktober
måned 1992.
Burparken: KD har fået et tilbud på reparation af
burpark. Der bevilges k. 5.000,- til rep.
DK fører medlemskartoteket.

Ad. 3: Viborg udstilling.
KD har fået fat i nogle spejdere til op-/nedtagning af
bure.
På nuværende tidspunkt er der ca. 480 katte tilmeldt.
PC, KD og Steen Olsen laver burplan.
Tjeklisten gennemgået. HUSK at aflæse el-måler ved
ankomst til hallen.

Ad. 4: Tjek på Guldager Kro ved Esbjerg, til GP 1993.
Ad.5: FU. Næste møde den 21.-11.-1992.DK og PC delø-

ger. Der ligger en orientering fra FU-medlem Steen

Nielsen vedr. verdensudstillingen 1993.
Ad.6: Indkomne breve. Breve fra Finn Thuesen behandlet,

18

PC skriver for yderligere uddybninger af brevet.
2 konsulenter besigtiger katteriet hos tidligere for-
mand FL.

Ad. 7: Eventuelt. Intet.
Ad. 8: Næste møde efter Viborg-udstillingen.

Mødet slut kl. 16.50.
Referent: Karen Mette Have Kristensen

Bes
den 15.

tyrelsesmøde
december 1992 kl. 18,00:

Deltagere: Paul Christensery'PC, Dorte Kaae/DK, Klaus Don-
neborg/KD, Lene Berg/LB, Karen Mette Have Kristensen/
KMHK.
Ad. 1: Referat godkendt.
Ad. 2: Økonomi gennemgået.
Ad. 3: Viborg-udstillingen. Halregning med forplejning, le-

je og el var ret stor.
Ad. 4: Div. breve fra Finn Thuesen gennemgået, KMHK sen-

der svarbrev.
Ad. 5: Generalforsamling. Guldager Kro kan på nuværende

tidspunkt ikke imødekomme vores ønske om lokale.
Vi forhører igen. Plads til ca. 150 personer.
Indkomne forslag gennemgået.

Ad. 6: Medlemslisten. Der er indenfor de sidste par måneder
kommet mange nye.

Ad. 7: Indkomne breve. Brev fra udstiller. DK skriver svar-
brev. Klage over dommer og anmodning af refusion
af udstillingsgebyr afvist.
Brev fra Racekatten taget til efterretning.

Ad. 8: Eventuelt. lntet.
Ad. 9: Næste møde evt. den 8. jan. 1993.

Mødet slut kl. 22.00.
Referent: Karen Mette Have Kristensen,

Bestyrelsesmød
den 31.-01.-1993 kl. 11,00:

e

Deltagere: Paul Christensery'PC, Dorte Kaae/DK, Klaus Don-
neborg/KD, Lene Berg/LB, Karen Mette Have Kristensen/
KMHK.
Ad. 1: Referat godkendt med rettelse til Ad. 5: Tidspunkt ik-

ke imødekommet.
Ad.2: DK orienterer om FU-mødet den 10.-01.-1993. Det

blev bl.a. besluttet, at klubbeme udveksler s§ldner-
lister hver måned. P.g.a. den af Finn Thuesen ind-
sendte mistillid, blev sagen omkring Finn Laursens



.\d. 3:

Ad.4

Ad.5:

Ad.6:

Ad.7:

karantænesag genåbnet. Formanden for Felis Danica
tilkendegav, at der kunne blive anlagt sag mod JY-
RAK, hvis denne mistillid blev udsendt. Desuden
meddelte Racekatten, at de havde en mistillid liggen-
de til Jyraks tidligere formand - Finn Laursen i det
tilfælde, at han atter blev medlem af FU. Verdensud-
stillingen kræver i øjeblikket en del arbejde, men alt
skrider planmæssigt frem, og Felis Danica forventer
at få en meget flot verdensudstilling.
Dags dato er regnskabet for 1992 endnu ikke afsluttet.
Dette s§ldes, at regnskabet har måttet rekonstrueres
fra januar til oktober 1992, samt at der mangler en del
bilag til udskrevne checks. Det forventes, at være
færdig og revideret fredag den 05.-02.-1993.
Med hensyn til sponsorer har Helen Tøttrup været i
kontakt med en del af dem. DK kontakter Master Fo-
ods og Hill's.
LB udsender s§ldnerliste til de andre klubber. Flere
har endnu ikke indbetalt sit mellemværende. Ligele-
des har tidligere medlemmer ikke overholdt den ind-
gåede afdragsordning med Jyrak.
Generalforsamlingen den 13.-02.-1993 foregår på
Thrp Kro, lige udenfor Esbjerg. Der er bestilt frokost
til bestyrelsen kl. 11,30. Der udover er der bestilt kaf-
fe + kringle til ca. 150 pesoner.
Dagsordenen og indkomne forslag blev gennemgået.
Plenarforsamlingen bliver i Korsør den 21.-02.-1993.
PC og DK undersøger mulighederne for transport.
Jyrak har 7 plenarer og det besluttes, at Jyrak's be-
styrelse deltager som plenarer, hvis de nye B-med-
lemmer ellers har mulighed for det, ligeledes invite-
res suppleanterne med.
LB har fået kontrakten på Hobro-hallen. Det besluttes,
at vi først går i gang med selve udstillingen efter GF.
Indkomne breve. Der er kommet brev fra Racekat-
ten's disciplinærnævn med orientering om aktuel sag,

Du kan ikke se om

i følge den beslutning, der blev taget på tidligere FU-
møde.
Brev fra JTAS, OK.
Brev fra medlem sendes til FU. Vedkommende har
købt kat, men ikke fået udleveret stamtavlen. Sælger
er ikke længere medlem af Jyrak.

Ad.8: Intet.
Mødet slut kl. 18,00.

Referent: Karen Mette Have Kristersen

Referat af
konstituerende B-møde
den 13.-2.-1993
Efter den ordinære generalforsamling på Thrp Kro ved Es-
bjerg, konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:
Dorte Kaae: Formand
Paul Christensen: Næstformand / studiekredskontakt
Doris Dreier: Kasserer
Linda Palm: Sekretær / udstillingsseketær

udland og øvrige DK klubber
Lene Berg: Udstillingsleder
Klaus Donneborg: Stambogssekretær / killingeliste
Karen M. H. Kristensen: Medlemskontakt I

nye medlemmer
Ole Klivager: 1. Suppleant / konsulent

smitsomme sygdomme
Preben Bjerg: 2. suppleant.
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Dorte Kaae den 5. marts
1993 kl. 19,00.

Linda Palm sender revideret navne-, telefon- og adresseli-
ste på bestyrelsen til studiekedsledere og konsulenter.

Mødet hævet kl' 18'30' 
Referent: Linda palm

H JAilSSilPHARmA C'

din kat har orm
Trf. 42 8t I0 44

Har du ikke givet din kat
et ormemiddel indenfor
de sidste 3 måneder,
har den sandsynligvis orm.
Også selv om du ikke kan se
det i afføringen.
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. 0g så er Flubenol vet. det mest effektive
pasta ormemiddel til katte. Din kat har behov for en
ormekur 3 - 4 gange om året..

Flubenol vet.
- det mest bredspektrede pasta ormemiddel

Katte, der Jævnligt får lov til at være udenfor ca. 3 - 4 ormekure om året.
Katte, der aldrig er udenfor ca. I - 2 . Fås på apoteket

t9
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Er du sikker på, at du har bemærket
redaktionens adresse? Voldgade 70,
8700 Horsens.
Der kommer stadig indlæg fiem,
som har været fejlfremsendt...!!!

UDSTILLER - vis hensyn!!!
Hjælp os med at spare penge og tid. Send tilmeldinger
til udlands- og andre danske klubbers udstillinger i god tid.
Udstillingssekretæren har mange overflødige portoudgift
ved forsinkede tilmeldinger! ! !

HUSK! HUSK! HUSK! HUSK!
Verdensudstilling i Valbyhallen 17.-18. april 1993
JYRAKS udstilling i Hobro den27.-28. marts er
sidste chance for at kvalificere sig!

,g så haster det med din tilmelding!o

UDSTILLER - bemærk!
l:SlngiDanmark-DARAK
atholder 2 x I dags udstillin_
ger20. &ZZ. mai-med
mulighed for 2 cårtifikater!

a

o

,2

Ved
Iigsr

Kassereren

OPSLAGSTAYLEN

rYR n*' 
o?l;";,ffi? #r;feklu 

b !
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o

a

c

o

o

o

o

a

Kommer du i den lokale studiekreds? Se ven-
ligst adresse- og aktivitetsliste, hvis du ikke ved,
hvor du hører hjemme.
Uanset erfaring er det stedet, hvor JYRAK-med-
lemmer mødes - de nye for at høste erfaringer -
de garvede for at hjælpe og vejlede. Og så er der
jo også spændende ting på programmet, som al-
le kan have glæde af!!!

a a

o



RESULTAT.
LISTE
UIBORG
28.-29. nouember
1 992

t.tNcnÅn:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

»Miss l4borg«.

Agustini's Black Passion (PER n)
Ejer: L. og C. Rasmussen
Permo' biles Dancing Star (PER e 33)
Ejer: Karen Larsen
Maydan-Shah's Joyride (PER a 03)
Ejer: Anne Grethe Andreasen
Chant Dar Ome's Lady Cardine (PER ns 12)

Ejer: Emilie Hørstrup
Take a chance on me of Pacilak (PER d)
Ejer: Ulla Hansen
All Star's Bolero (PER n)
Ejer: Lejla Christensen
Purr Posie af Melampus (PER n)
Ejer: Oda Tange
Cocachin's M-kuld
Ejer: Ulla Johnsson

SEMILANGTTÅR:
BIS: Pawcatuck's Bruiser (MCO Grp. 3)

Ejer: Rita Henriksen
BOX: Liden Kirsten's Piccola Giovanna (SBI n)

Ejer: Kirsten Madsen
BIS KAST.: Gleymmerei's Spir (MCO Grp. 7)

Ejer: Charlotte Høj
BOX KAST.: Aryavartha's Mara (SBI n)

Ejer: Flemming Sneum

BEDSTE HUSKAT:
Pusser
Ejer: Lena og Franch Eriksen

BOX HUSKAT:
Mikkel.
Ejer: Susanne Wehnert.

MISS VIBORG:
Mt. Mittery Jacl«nan (MCO Grp. 3)
Ejer: S. og K. Christiansen

Sov lille Lise, sov og bliv???
2t



Bardolinob Sunshine. Ejer: Lis Christensen.

KORTHÅR:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

AVL:

OPDRIET:

srAM/oKH:
BIS:

BOX:

BIS KAST.:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

KULD:

Aurifer's Chetah Terra Cotta (ABY o)
Ejer: Gitte Barlach
Cattepoels T. Bjørnvig (BRI a)

Ejer: Elisabeth Schreiber
Klivager's Red Gringo (BUR d)
Ejer: Henriette Spranggaard
Ofelia Hesseldal (RUS)
Ejer: Dorthe Salamander
Westleigh's Rigel af Taco Villa (ABY n)
Ejer: Marianne Roth
Syriam's Coloumbine (BRI g)
Ejer: Elisabeth Schreiber
Trisse
Ejer: Karin Sørensen

Blue Dream's British Shorthair-kuld
Ejer: Elna Sørensen

Klivager's Fimpe (BUR n)
Ejer: Aase og Ole Klivager
Klivager
Ejer: Aase og Ole Klivager

Okoner Scherezåd6 (SIA b 21)
Ejer: kiszlo N6meth
Adrayam Pendelfin (SIA a)

Ejer: M. Vinther
Summerdown English Rose (SIA 0
Ejer: Micheyl Vinther
Byvangen's Nicolaj (SIA w 67)
Ejer: Tanja Nissen
Maliki af Fuga (ORI d 24)
Ejer: Helle Poulsen
Nieens's Belladonna (SIA a)

Ejer: Annelise og Erik Nissen
Misbehavin's OKH-kuld
Ej er: Elisabeth Højensgaard

UNGDYR:

KILLING:

PENSIONIST:

KULD:

AYL:

OPDR,'ET:

Løvehulens Buffalo Bill (MCO Grp. 6)
Ejer: Rita Henriksen
Mega Lienheart (MCO Grp. 5)
Ejer: Birgit og Claus Sams
Aryavartha's Mara (SBl n)
Ejer: Flemming Sneum
Udklitten's Maine Coon-kuld
Ejer: Birgitte Philipsen
Mt. Kittery Jackman (MCO 21 25)
Ejer: Susanne Christiansen
Løvehulen
Ejer: Rita Henriksen

U

U

HUSK!!!
Redaktionen efterlyser
»Hvagssebrættet«
årgangene
1 965, 1 966 og 1 967!
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U DST I LtI il GS RES U LTATE R

UDIA]ID:

Flere og flere medlemmer tager til udlandet med deres katte,
og hjembringer meget ofteflotte resultater - resultaterman na-
turligvis er meget stofte af.

Med lidt system i tingene vil det også være muligt at brin-
ge disse resultater i medlemsbladet, men medlemmeme må
selv yære 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-
brættet, Voldgade 70, 8700 Horsens. Skriv helst på maskine
eller med blokbogstaver.

Sted/dato: Berlin, 19. november L992

Kattens navn: Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat: CAGCIB

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Nieuwegein, 7. februar 1993

Kattens navn: Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat: CACE

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Fallingbostel, 5. december 1992

Kattens navn: Coco de O'ming, (SBI j)
Resultat: CACIB

Ejer: Anne Licht, Aabybro

Sted/dato: Fallingbostel, 6. december 1992

Kattens navn: Calle de Monique

Resultat: CACE

Ejer: Irene Schmøkel

Sted/dato: Fallingbostel, 6. december 1992

Kattens navn: Angelina larence

Resultat: CAGCIB

Ejer: Irene Schmøkel

Sted/dato: Fallingbostel, 6. december 1992

Kattens navn Int. Ch. Anino's what a Guy

Resultat: CACIB, BIO

Ejer: Ingrid Tiainen

Sted/dato: Fallingbostel, 6. december 1992

Kattens navn: Sorano's High Society

Resultat: CACIB,Int. Ch.

Ejer: Lis Christensen, Rønde

Sted/dato: Berlin, 22. november 1992

Kattens navn: Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat: CAGCIB

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Fallingbostel, 5. december 1992

Kattens navn: Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat: CACE

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Groningen NL, 13. december 1992

Kattens navn: Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat: CACE

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Hilversum NL, 17. januar 1993

Kattens navn: Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat: CACE

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Berlin, 2. november 1992

Kattens navn: Int. Ch. Cactusway's Fit for Fight

Resultat: CAGCIB

Ejer: Norma Hassing

Sted/dato: Berlin, 21. november 1992

Kattens navn: Chanell Doucet af Vendsyssel

Resultat: CACIB

Ejer: Norma Hassing

Stod/dato: Fallingbostel, 6. december 1992

Kattens navn: Bardolinos Honey Babe

Resultat: EX. I, BIO

Ejer: Lis Christensen, Rønde
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IMPORT / EXPORT

IMPORT USA:

Jorien's Danish Collection
Creme han(e) født 28.-8.-1992.
Far: Gr. Ch. Rambo's Rockin Rebel (ao 3).
Mor: Comeseea star is Dawn (g).
Opdrætter: Doreen Spencer, USA.
Ny ejer: Bettina Henningsen og Jens Møller.

Jorien's Naughty Tortie
Tortie hun (f) født 20.-3.-1988.
Far: Gr. Ch. NW Rambo's Roclry Mountain Sunnse (do 3).
Mor: Ch. Dimelene Hot deal of Jorien (a).

Opdrætter: Doreen Spencer og Jim Rambo, USA.
Ny ejer: Bettina Henningsen og Jens Møller.

EXPORT TYSKLAND:
DK Jentes Santa Sarah.
Far: Jentes Adonis.
Mor: Giovannas Pagitta Jente.
Opdrætter: Gerda Andersen.
Ny ejer: Gisela Dibbem

IMPORT FRA SVERIGE:
Hassellidens Peach Osmino, hankat.
Født:07.-10.-1992.
Farve: Creme shaded silver.
Far: Hassellidens Peach Canino.
Mor: Athelstone's Hard To Be Humble.
Opdrætter; Margaretha Flyckt Sverig.
Ejer: Kim og Mona Petersen, Gråsten.

U

U
U

U

Bliv medlem af...
JYDSK RACEKATTE KLUB

9)'ernes katteklub!!!

U

U

Bliv l«rnde
- og løb en Yan

for kun lar l,
Vi kan tilbyde totalleverancer indenfor
pokaler, medaljer; vimpler, meal- og
stofemblemer til alle formå|.
Vi sørger for at du altid får de
bedste løsninger. - prøv os!

Afdelingen for rosetten har vi gjort
meget ud af og kan idag levere
alle former for nosetter.

Kan vi hjælpe dig med dine ønsken
kyitterer vi med at tilbyde dig en flot
forgyldt vandrepokal for kun kr. I,-.
(Dette tilbud gælder ved køb fior min. kr. 8(X),.)

Ormslewei 23 -25
Box 231 6 . DK- 8260 VibyJ.
Tlf. 86 l1 4040.Fox 86 l1 00 82

JYDSK EMBLEM
GULD- SØLV- & METALVA
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Dommere:
Mrs. L. Chavallard, Frankrig
Mrs. R. Conti Fornara, Italien
Mrs. S. Paquin, Frankrig
Mrs. J. Kytlerova, Tjekoslovakiet
Mrs. E. Andersson, Sverige
NIr. A. Wittich, Schweiz

Felis Danica indbyder til verdensudstilling i Valby-hallerne,
Julius Andersensvej 3, 2450 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
IvIr. M. Pohl, Luxembourg
Mrs. S. Håmåliiinen, 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 1, 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,-, 1/2 side kr. 200,-.

Sendes til Felis Danica's sekretær Dorte Kaae, Esbjergparken 5,9220 Ålborg Ø.

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

Udstillingsgebyret bedes indbetalt til Felis Danica's giro 3 07 18 63 v/kasserer W.E. Lykkesteen,

Københavnsvej 8, 3550 Slangerup senest den 15: marts 1993.

Stewarder bedes tilnelde 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

Nielsentlf.39 6992 94. SekretærDorteKaaetlf.93 15 93 18.

Velkommen på verdensudstillingen

T

W
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: 
= 
LIS DANICA FlFe



Championgalleriet
)\t

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 6134 87.

t
t
t
t

f

,

u
U

Kupon til
Championgalleriet
kan du finde bagest i bladet!
Optagelsen er gratis!
Ønskes foto retur, vedlæg
frankeret svarkuvert.

Pr. Chant Dar
Ome's Lady Caroline
Født: 20.-06.-1989
Farve: Perser, Chinchilla, NS 12
Opd.: Irene Brolin, Sverige
Ejer: Emilie Hørstrup

STED. DATO

Vl»rg,29. novcrnber '92 ... CAR BOX Kastrat

RESULTAT

Aalborg, 27. seplcnrlrcr '92..
Arhus. 10. oktoh'r'92 .........

CAP, NOM
CAB BIO, BIS Kastrat

Premier Joe af Stensgård
Født: 22.-ol.-1989
Farve: Perser - Blå - Per a 3
Opd.: Annelise Pedersen
Ejer: Vinni Elise Mikkelsen

STED. DATO RESULTAT

Fredericia, 12. maj '91 ..,......
Frederikhavn. 28. iuni'92..
futRs, t0. ot<r.'S2................

CAP
CAB NOM
CAB NOM, Premier

Ch. Frozen Gimlet by Prominence
Født: 06.-10.-1991
Farve: Exotic Blå creme, EXO g
Opd.: Ann Charlott og Kim Brems
Ejer: Pia E. larsen

STED. DATO RESULTAT

CAC
CAC
CAC

Vissenbjcrg, 6. scpt.'92 .......
Aalborg, 27. scpt. '92...........
Århrs, 10. oktobcr'92.........

Ch. Chanell Doucet af Vendsyssel
Født: 15.-06.-1991
Farve: PER f tortie
Opd.: Norma Hassing
Ejer: Norma Hassing

STED - DATO RESULTAT

Oklenburg, 20. aprl' 92.......
Fredcrikshavn, 28. juni '92 -.

CAC
CAC

Bcrlin, 19. nov.' 92............... CAC

Gr.Int. Ch. Borking's Nicole
Født: 01.-07.-1988
Farve: PER W 61
Opd.: Ingrid Clausen
Ejer: Jeanne B. Pedersen

STED. DATO RESULTAT

CAGCIB
CAGCIB
CACCIB
CAGCIB, BIO
CAGCIB
CAOCIB

a



Int. Ch. Soranos Heigh Society
Født: 22.-03.-1990
Farve: PER 62 W hvid m. o. ø.
Opd.: L. Andersen
Ejer: Lis Christensen

STED. DATO RESULTAT

Fallingbostel, 6. der.' 92..... CACIB

Ch. Bourtai Hesseldal, DK
,'.tt:
:lVe
:J.:

.- :r:

..rnbjerg,20.-21- juli '91 .

..:borg, 25. august '91......

:'. Jerikshavn, 28. juni '92 ..
- -.ærg, 27. september'92..

-.rrg, 28. november'92....

17.-06.-1989
Russian Blue, blå, RUS
Kirsten Kaae
Jesper & Charlotte Sørup Holm

STtrD - DATO RESULTAT

borg, 27. sptcrnbcr '92.. CAC

Ch. Coco de O'Ming
..dt: 20.-09.-1991

-"n'e: Hellig Birma, tortie, SBI f
:d.: Susanne Schlager, Brabrand

:.:r: Anne Licht, Aabybro

STED - DATO RESULTAT

t1 a'

CAC
CAC, BIO

CAC
CAC
CAC, CHAMP

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

STED. DATO RESULTAT

Wien, 24. oktobcr' 92...........
Vyskov, 25. oktobcr'92 .......
wiDn, 26. oktobcr'92...........
Glostrup, 7. novembcr'92...
Bcrlin, 19. novernber '92 .....
Bcrlin, 22. novcmber '92 .....

CAGCIB, BIO, NOM
CAGCIB, BIO, NOM
GAGCIB, BIO
CAGCIB, BIO, BOX
CAGCIB
CAGCIB

Int. Ch. Anino's What a Guy
Født: 20.-08.-1991
Farve: Perser, creme/hvid, E 03
Opd.: Ingrid Tiainen
Ejer: Ingrid Tiainen

STED. DATO RESULTAT

Århus, I L oktober'92.........

Viborg, 29. november'92 ...

FallingbosæI, 6. dæ.'92.....

CACIB, BIO TOTAL,
NOM BIS
CACIB, BIOTOTAL
CACIB, BIO, Int. Ch.

Moderne ordbog
for danske kattefolk

= en omstationeret kat
secondhand-kat (den er måske
slidt på ryggen).

= en kat solgt billigere med fejl.
(halefejl eller lign.)

= et kuld som man laver på sin hun-
kat, fordi man selv vil prøve det el-
ler man mener, hunkatten skal prø-
ve at have killinger, måske endda
med en tilfældig hankat (den er dog
af samme race).

= resultatet af en ikke planlagt par-
ring, måske med naboens den grå-
stribede.

en vinder kat

»per-ver-ser«
Hellig Burma

Tortie Ticked Tabby =
sneleopard
temet

den findes ikke, - hvis du finder 6n,
så ring hurtigt til mig, for den vil
jeg have.
Ja, hvad er det?
resultater af et romantisk møde
mellem to katte et sted i Asien.
dagens sprogøvelse.
sortsølv.
det eneste mønster man ikke kan få
på en kat!
maler-kat
En Siameser huskat
Den, der ligger henne i sofaen.

En brugt kat

:n discount kat

:t hygge-kuld
tortie
Humesere
Hyggemis

Har du nogle sjove udtryk eller talemåder du bruger om

kattene. Hvis du har så send det til redaktionen, såvi kan

få udvidet vores »»Moderne ordbog for danske kauefolk«.
:t hovsa-kuld
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PERLER lra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug ihjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturlige fordele fremfor
almindeligt kattegrus. l,$x

ige
g

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

KATTE
GRUS

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

,///
t
i

/lx

4t' )

.\
1 .t\' ,/

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

t !i is //,/

øKONOMISK
NATU RE-CAT katteg ru,s er
foran! Undersøgelser har vist,
at NATURE-CAT kattegrus er
mere økonomisk end
almindelig kattegrus.

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

A/S Cafl Ff. MOftgnsgn . Lidemarksvej 50 . 46s2 B1æverskov . Tlf. 53 6714 44
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FELIS DANICA'S
TOP 10 1992 193

Traditionen tro har også Felis Danica en årlig
TOP TI liste.

Opgørelsesperioden går fra Ll5 L992 til 3014 1993.

Præsentation af vinderne vil ske på Jyraks
udstilling i Ebeltoft.

Ved dead-line for >>Hvæssebrættet<< er vi desværre
ikke i besiddelse af detaUer vedr. pointberegning

eller afleveringsfrist, så hvis du har en kat
eller flere, der kan komme i betragtning, bedes du

kontakte JYRAK's stambogssekretær
K1aus Donneborg inden udgangen af april 1993.
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Fanacur = ormel«rr
Atled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
lingsstadier af indvoldsorm.
lttled Panacur kommer du de skade-
lige voksne orm i forkøbet.

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

Hoechst Danmark A/S
lslevdalvej 110' 2610 Rødovre
Telefon 44 88 82 00

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

o
@o
c,oo
@
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JYRAK SERUICE YDETSER

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

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

Grethe Skaarup
Fyrki[dwej ll2,
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 ts 92 s2

Hansen,
st.th.

Lis Rhymer Friis,
Bøgebjerg 7,
5471 Søndersø.
Tlf. 64 89 15 03

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 420s 10

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

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

ET NYT
JYRAK.TIIjTAG!
Bestyrelsen har besluttet, at den månedlige killingeliste
fremtidig skal være mere omfangsrig og tillokkende.

Samtidig skal finansieringsfornen ændres.

Totalt kan ændringerne opsummeres således:

1) Optagelse bliver gratis.

2) Alle killinger, hvorpå stamtavle rekvireres, optages på
listen, med mindre opdrætter melder fra.

3) Derfor redigeres killingelisten fremover af stam-
bogssekretæren.

4) Alle Jyrak-opdrættere opfordres til fremtidig af an-
noncere i killingelisten. Specialtilbud v/ samtidig an-
noncering i årets kataloger og »Hvæssebrættet«.

Med disse ændringer håber vi, at endnu flere vil have in-
teresse i, at Jyraks killingeliste bliver endnu mere populær
og udbredt.

Ved at flytte redaktionen til stambogsselcetæren sikrer vi,
at alle killinger optages på listen (gratis), medmindre op-
drætter særskilt meddeler, at dette ikke ønskes samtidig
med stamtavlerekvisitionen.

Samtidig tillader vi os at regne med, at vore opdrættere kan
se det positive i til stadighed at have en rubrikannonce med
på listen (i samme form som studiekredsannoncerne i vo-
re udstillingskataloger).

Ændringerne vil træde i kraft, så snart det er teknisk
og praktisk muligt at gennemføre; bl.a. vil vi gerne være
sikre på, at opdrætterne bakker op om annonceringen.

Samtidig skal vi have fundet en sponsor, hvis annoncering
skal hjælpe til at.reducere omkostningerne.

V.l du vide mere?
S å kontøkt stamb o gs s ekre tære n

(s e b e sty rels e slisten).
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Ammeformidling
Stamboos-
sekretaiiat

(

§

t
( \lt

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

JYRAK's kontaktperson, der gan-
ske gratis foretager dette formid-
lingsarbejde for medlemmeme;

Yvonne L,arsen
Skolegade 21
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 30 36

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

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

Thksten for killinger i pleje er som føl-
ger:
I kiUing . . . . 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.

ALLERACER:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 3l
Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96

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

Gl. Hammelvej 3l
Voldby
8450 Flammel

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 30 år efter ens død.
Pris for stamnaYn er h. 500,00 incl.
moms + portq sombetales SAMTI-
DIG med indsendelse af ansøgnin-
gen.

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

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Stamnavn:

Navn: STAMNAVN
Adresse:

Jyrak's killingeliste

Postff./By:

Tlf.: 

- 

Godkendt katteri:

tilmelder: trJa trNej

JYRAK's
killingeliste
bestyres af:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31

Voldby
8450 Hammel
TIf. 86 96 50 96

Race:

Født:

Farve:

Farve:

Farve:

Farve:

Farve:

Kølr''

Yan'
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 h. Er du
50,- pr. måned. Piere
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STAMTAVTEKOP!
Hvis din stamtavle bortkommer, kan
du bestille en kopistamtavlg som lig-
ger hos stambogsføreren i 3 mdr. efter
anmodningen.

TITETPÅFøRINGER
Registrering hos Felis Danica's stam-
bogsfører, afegen kats opnået titel, fore-
går gennem stambogssekretæren ved ind-
sendelse af stamtavle, samt opnåede cart-
ifikater. Registreringen er gratis. Ønsker
man titlen påført stamtavlen, skal skrift-
lig 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-
lrg.

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

HAl{KAT

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

EJ ERSKIFTEIANNUTTERITU G

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

UDSTITLING, INDLAND

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:
Pia Matthisen, Ravnager 23,
2600 Glostrup.

(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på ud-
stillingsgebyret).

DARAK:
Winnie Andersen, Østergade 29, Gan-
løse, 3660 Stenløse. Tlf. 42 18 46 29.
Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 00 39 75.

PERSEREN:
Pia Højer, Tolstrupvej 86,
9320 Hjallerup, tlf. 98 28 28 03.
Kasserer: Lisbeth Andersen, Køgevej
289,2035 Ishøj, giro I 57 60 89.

Udstillingsgebyr

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

Vedtaget på Felis Danica's Forret-
nin gsudvalgsmøde den 5/6- I 99 l.

BEMÆRK: Gebyr indbetales til
arrangenende klubs kasserer før
udstilling!

PRISER

Stambogspriser pr. l/10-
Stamtavle 0-3 mdr,
Stamtavle 3-6 mdr,
Stamtavle 6-L2mdr.
Dispensationsstamtavle
til katte over I år
Kopistamtavle

19912
. kr. 125,-
. kr. 165,-
, kr.250,-

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

JYRAK: NYt omslag

Lene Berg, Nordre Strandvej 28, 8700 Nyt indlæg
Horsens, tlf. 75 61 56 13. Stamnavn
Kasserer: Doris Dreier, Enghavevej 2, Transferes .

9690 Fjerritslev, tlf. 9821 L9 14. Ekspeditionsgebyr
Giro 5 06 85 09 Porto efter gældende takster!

Ved forudbetaling bortfalder ekspediti-
onsgebyret.
Der skal fortsat betales for portoen!

EKSPEDITIOl.ISGEBYR

Fra l. juli 1992 er regleme for ekspedi-
tionsgebyr således:

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

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

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

FIFe kokarder pr. tll-L9922
Eur. Ch
Eur. Pr.

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

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

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

gratis!
gratis!
k.125,-
l<r. 125,-
kr. 125,-
kt. t25,-

KONTIl{GEilT.
SATSER

Hovedmedlem..........................
Familiemedlem.
Hele husstanden

kr.200,-
la. 25,-
kr.250,-
I<r.100,-
I<r.150,-

HUÆSSEBRÆTTET

OBS! OBS! OBS! Alt materiale
til Hvæssebrættet bedes ma-
skinskrevet eller tydeligt tek'
stet!
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KREBSEN 1 .9200 AALBORG SV

98 t8t7il
Fax 98183348

t

KREBSEN 1 .9200 AALBORG SV

98 t8 t7lr

TITBYDER
ET DANSK PRODUKT
TII DANSKE KATTE!

o Kæmpeudvalg i smarte Iækre
kradse- og klatre miljøer.

o Gulv til loft modeller i flere
forskellige fanrer.

o Eks. killingemrljø I(UN 169,-

Ring telf. 98 18 lZ ll eller skriv
til Calles Dyrerige, Krebsen l,
9200 Åalborg SV og få vores bro-
chure med priser tilsendt.

HUSI(! vi forhandler også
Techni-cal Cat-food og Kitten food.

Iams Cat-food og Kitten food.
Natures Recipe (Iam og fis}
Allergifoder, - Voksenfoder,

Ilills Science Diet. - Growth og
Maintenance.

Royal Canin C 32 (wksenfoder)
og K 34 (killingefoder).
C h atham (voks e nfo der).
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OPDRÆTTER IJYRAK
PERSERE
Clipper
Opdræt i alle maskefarver, samt lilla og chokolade persere ef-
ter bl.a. TOP 5-vinder nr. ll9l Eur. Ch. Veronica af Clipper.
Killinger frit opvokset efter sunde, velafbalancerede forældre.
Egne, højt præmierede avlshanner. Karen-Marie Juhl Peter-
sen, Kirkegade 66, Hjordkær, 6230 Rødeko.
Ttt.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.
Tlf.74 4619 24.

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

Pepeluali's
Seriøst perseropdræt af sunde og tillidsfulde killinger, flere
farver. Egen avlshan, Grøn ært of Melampus. Ring og forhør
på tlf.74 41 67 10. Mona Rasmussen, Panbovej 10, Kirke
Hørup,6470 Sydals.

af Taperije
Perser opdræt. Godkendt katteri. Flere farver. Frit opvokset i
hjemmet. Ring ogforhør! Elsa Knakkergård, Sønderall6 l3B,
8500 Grenaa.
Tlf. 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! Egne avlshanner. Tina J. Nielsen, Stenhøjvej
8, 4540 Fårevejle.
Tlf. 53 45 52 23.

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

Cupido's
Kønne, kærlige killinger lejlighedsvis til salg.
Lille sundt opdræt, mest chokolade colourpoint og perser.
Lone Rasmussen, Skolegade 55, Lunde, 6830 Nr. Nebel.
Ttf. 75 2824 68.

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

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

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.
Tlf. 75 t2 LL20.

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

Liden Kirsten's Hellige Birmaer
Opdræt af Hellige Birmaer i farveme brun, blå, tabby, tortie
og rød. Kirsten Madsen, Årøsundvej 65 A, 6100 Haderslev.
Tlf.74 53 23 96

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

Dansbjerg
Opdræt efter import fra Norge. Eksteriør og"temperament af
meget høj standard. I. Larsen og B. Sperling, Adalvej32,93o0
Sæby.

Tlf. 98 46 62 07

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

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Helen Tøttrup, Romdrupvej 68,92'70 Kla-
rup. Tlf. 98 3186 42.
Pris kr. 50,00 pr. gang. - Kr. 150,00 for et kalenderår.
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IIPDRÆTTER IJYRAK

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.
Tlf. 66 t2 52 91.

Dreier's
Siameserkillinger lejlighedsvis til salg. Specielt i farverne blå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og Leo Dreier, Enghave-
v ej 2, 9 69 0 lj-. erritslev.
Tlf. 98 2t 1914.

Bellamis
Siameser- og orientalerkillinger lejlighedsvis til salg i diverse
farver. Specielt rød, tortie, ebony og brunmasket.
Dorte Kaae, Esbjergparken 5,9220 Aalborg.
Tlf. 98 15 93 18.

Parringer i udlandet
Da det er blevet almindeligt af få parret i udlandet, skal jeg
her lige kort fortælle, hvad der er nødvendigt, for senere at få
danske stamtavler med en hankat som fader, der ikke er stam-
bogsført i Felis Danica.

Parring med hankat
registreret i andet FlFe-forbund:

Fotokopi af kattens stamtavle.
Bevis for kattens evt. titel.
Kryptorchidauest.
Ejerens underskrift, der belræfter paningstidspunktet.

Parring med hankat, registreret i GCCE, CFA
eller andet forbund, anerkendt af FIFe

Fotokopi af »certified pedigree«, d.v.s. stamtavle udstedt af
et forbund.

Bevis for kattens evt. titel.
Kryptorchidattest.
Ejerens underskrift, der bekæfter paningstidspunktet.

Parring med hankat fra ikke anerkendt
FlFe-forbund, såkaldt dissidentklub

Før parring foretages:
Hankattens stamtavle indsendes gennem egen klubs stam-

bogssekretær, så avlsrådet kan vurdere de genetiske op-
lysninger. Derefter skal Forretningsudvalget (FU) afgøre,
hvorvidt man vil enerkende stamtavlen.

Hvis svar fra både avlsråd og FU er positivt, er proceduren
som ovenfor nævnt ved GCCF og CFA.

Hvis enten avlsrådet eller FU ikke kan godkende stamtav-
len:

LAD VÆRE MED AT PARRE MED HANKAITEN.
DER VIL IKKE BLIVE UDSTEDT STAMTAVLER EL-

LER REGISTERKORT.
Bevis for kattens evt. titel kan være følgende.
Brev eller fotokopi af brev fra det forbund, hvor katten er

registreret, der bekræfter kattens titel.
Fotokopi af certifikateme.
Fotokopi af stamtavle, hvor katten optræder med den ak-

tuelle titel.
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Kryptorchidattest:
Da dette krav ikke stille f.eks. til opdrættere i USA, kan jeg
kontaktes gennem egen klubs stambogssekretær med henblik
på yderligere information.

Ejerens underskrift:
En parringsattest fra det forbund, hvor hankatteejeren er med-
lem.

Brev, på engelsk eller tysk, der bekræfter parringen, med
oplysninger om parringstidspunkt, hankattens stambogsnurn-
mer og hunkattens stambogsnummer.

På den dansk parringsattest. (l,etter mit papirarbejde).
Tilsidst, kontakt mig gennem egen klubs stambogsseke-

tær, det kunne f.eks. være,jeg allerede havde alle vigtige da-
ta på hankatten registreret, og noget afpapirarbejdet derfor ik-
ke er nødvendigt.

Grethe P edersen, stambo gsfører

Vedr. tranfefs...
Når der er udstedt transfer på en kat, kan det danske
stambogsnummer ikke længere anvendes.

Såfremt købet annulleres, og katten igen ønsker op-
taget i det danske register, skal transfer samt stam-
tavle indsendes til klubben, før stamtavlen kan an-
vendes ved stambogsføring i Danmark.

Medvenlig hilsen
Grethe Pedersen

Katteejer:
Ws hensyn! - ogsåfor kattens slqld!

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

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

igennem deres triste katteliv - præBet af sult og kul-
de.

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

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

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

- At alle fortjener et hjem - ingen Latbør være hjem-
løs.

- At lade katten øremærke - det giver katten identitet.
- At øremærkede katte kan komme i sygekasse. Re-

kvirdr Dyrefondets pjece.
- At katte ikke er sikre i trafikken - alt for mange bli-

ver kørt over.
- At rekvirere Dyrefondets pjece »Efterlysning af bor-

tkomne katte«.
- At mange katte lever gode og sikre katteliv uden at

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

på egen grund - afhensyn til kattens sikkerhed og de-
res egen tryghed.



AVTSTJENESTE

t1 ,'

PERSER
Int. Ch. Charmos af Taperije
Blå. Født: 2817-1988
Far: Int. Ch. Tabaqui Fireball, 5

Mor: Malov Nervstead, l2a.

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

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

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

sort/hvid

Ely l,egaard
Fragtrupvej 2l
9640 Farsø
TIf. 98 63 13 60

COI]OURPOINTS
Gr. InL Ch. Choco's INRI af ClipPer
Chokolademasket l3b ChP.
Far: Opus One Choco af Clipper

03b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (lb).

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

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

Yabadabado.
Mor: Ch. Granholls Apricot.
Erik og Yvonne Larsen,
Skolegade 21
9320 Hjallerup
Ttf. 98 28 30 36

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
Ttf. 98 63 13 60

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

Joan Ellinghaus
Østervang 8
6520 Toftlund
Ttf.74 83 1r 47

U

U
Denne rubrik er beregnet
for JYRAK's medlemmer,
der har hankat til avlstjene-
ste.

Bestilling af annoncen skal
vedlægges foto og avlskå-
ringsbevis.

Prisen er pr. gang kr. 50,00
eller kr. 150,00 incl. moms
for et kalenderår.

Bestilling sendes til:

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf.98 318642
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UDSTITTINGSKALENDER

Ikke fastlagt (Mundi) NL
Most CS

Jyvås§lå SF

l9l20 Moulins F
Aschaffenburg D
St. Petersborg RUS

26127 lkke fastlagt F

JULI:
03/04 Ikke fastlagt F
041 Nykøbing Sj. (Racekatten)

DK
10/11 Andona F

Cuxhaven D
Nitra CS

1718 Ebeltoft (Jyrak) DK

AUGUST:
0U Hamm D
08/ København (Darak) DK
14/15 Dtisseldorf D
21122 Silkeborg (Perseren) DK

Helsinki SF
28129 Timmendorfer Strand D

SEPTEMBER:
o4l0s

05/

ttlt2

r8/19

St. Tropez F
Badia Polesine I
Tampere SF
Breda (FelD NL
Horsens (Jyrak) DK
Haquenau F
Bra I
Joensuu SF

Katowice Pl
Gdteborg S

Salzburg (KK6) A
Ikke fastlagt F
Traunstein D
Ferrara I

APRIL

t7lL8

Thun CH
Menton F
Luxembourg L
Bad Deutsch Altenburg A
Ikke fastlagt F
Belluno I
Sneek NL (Mundi)
Limpertsberg L
Bad Deutsch Altenburg A
Ikke fastlagt F
KØBENHAVN
(Verdensudstilling) DK
Firence I
Karlsfeld D

MAJ

03lM

10/

10/11

t2l

otl02

021

08/09

tsl16

t6l
201

221

a
a

Ikke fastlagt F
Modling v. Wien A
Genova I
Bewerwijk NL (Mundi)
Odense (Racekatten) DK
Cuneo I
Pori SF
Koln D
Ikke fastlagt F
Monza I
Zlin CS

København (Darak) DK
Tampere SF
København (Darak) DK
Tampera SF

Bmo CS

Alsfeld D
Longarone I
Wien Messe A
FIFe generalforsamling PL

)) t)'r,

28129

JUNI:
05/ Ptuf SL
05/06 Torino I

Flensburg D
12113 Pont å Mousson F

Vigevano (Bologna) I
Fredericia (Persercn ) DK

osl
oel

25l26lk&e fastlagt F
Ikke fastlagt A
Cremona I

261 København (Racekatten)
DK (Jubilæumsudstilling)

Ikke fastlagt (Mundi) NL

OKTOBER:
031

02103

t6lL7
t6l
23124

231

30131

3U

Grerenmacher L
Liberec CS

Wettingen CH
Forli I
Prais la Roche P

Schweinfurt D
Colje SLO
Massa Carrera I
Tullin A
Paris F
Franeker (Feli) NL
Neuhåtel CH
Vicenta I
Barcelona E
Erfurt D
Svendborg (Perseren) DK
Wien Oberlaa A
Toulouse F
Bergano I
Leeuwarden (Feli) NL

Verdensudstilling
17.-18. april

1 993
KøBENHAVN
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Specialklubber:
Specialklubben for Russian Blue af 1990
Kirsten Kaae, Johs. Evaldsvej 103, 8230 ÅUytrø3.
Tlf. 86 25 06 31.

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

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

DAC
Margit Hærslev, Lærkevej 6, 3550 Slangerup.
TLt.4233 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 L7 77.

Europr{-Klubben
Susanne Jensen, Rebbølsvej 42, 6392 Bolderslev.
Tlt.74 64 & 48.

Bicolouren
Lene Jørgensen, Bjømekæret 2, 5270 Odense N.
Tlf. 66 t8 07 52.

Specialklubben for Siamopdrættere
Margit Thomsen, Skovvejen 138,4050 Skibby.
Tlt. 42 32 t2 45.

swo
Mogens Østerby, Klingeskov 13,5450 Otterup.
Tlf. 64 821.8 44.

SASO
Tina Spendler, Ballerupvej 61, 3500 Værløse.
Tlf.42 4825 87.

Sokoke Klubben
Gloria Møldrup, Korsebjergvej 1 0 l, 549 I Blommenslyst
Tlf. 65 96 81 43.

Russian Blue Klubben
Ann Lis Lund, Mosebakken 15, 2400Køær'havn NV.
Tlf. 31 602105.

BB-Klubben
Birgit Nehammer, Granstuevej 28, 2840 Holte.
TLt.424247 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.
Tlt.42 81 10 11.

Lichok
Erik Andersen, Voldgade 70, 8700 Horsens.
Tlf. 75 6134 87.

Foreign White Klubben
Jørgen Lund, Helder A116 3, 2791Dragør.
Tlt. 32 53 66 3t.

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

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

Orientklubben
Anne Henriksen, Th. Kingosvej 50, 9000 Aalborg
Tlf. 98 t3 76 73.

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

Specialklubben for Rex
Susanna Bugge, Kærlodden 7,8320 Mårslet.
Tlf. 86 2627 19.

Langhårskatten
Winnie Andersen, Østergade 29, Ganløse, 3660 Stenløse.
Tlf .42 18 46 29.

SUA
H. Jeppesen, Abildvej 10, 8250 Egå.
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Tyskland F

KLUBTNFO

[uxemhurg San Marino
Lux Cat Club, Mr. M. Pohl
B. P. 526,L - 2Ol5 Luxemburg.
Tlf. 009 35237 85 67.
Fax35237 9327

Polen
iiT Spanien

Adresserludl. kluhber

r I
l. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13
D-W6334 Asslar.
tlt. 644U8479. fax 6441187413.
Postgiro: Frankfurt/Main
562 t2-607

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

Holland
MUNDIKAT TOC:
Cerda Tjeerdsma,
Kerkstraat 12,
NL9649 Gr. Muutendam,
giro2358697
Pris pr. kat 50,- gylden.

FELIKAT
Inchr. Tenttoonstellingen
Postbus 272
NL-2280 AG - Rijswijk.
Burmål i Holland: 60x60x60 cm.
Ingen dobbelte bure.

Der findes P.T. ingen
FlFe-klub i Belgien!

Frankrig

Maria Rechowics
Ul. GwareckaT12
54-143 Wroclaw
Fax4871 32844

CSFR
B. Mahelka
Soukenrcka 8, CS-60200 Bmo.
TIt.5-333729.

Finland

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

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

Cat Club de Paris
75 Rue Claude Decaen.
F - 750 12 Paris
Fax 33 143 42 43 09

V. Saarela
Kohmankaari 20 A5
SF-33310 Thmpere
Tlf. 358 3t 444 tt8

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi dAcaja 20
I.1OI38 TORINO TO
Ttf. n-7495627.

Clube Portugues de Felinicultura
A. P. Castelo Branco
Apartado 55
P - 2710 Sintra
Tlf.0l -7153639

Slovenien
Zv eza F elinoloskih Drusev Slovenije
Godic Geopold, Grafske ul. 5
Tlf. (062) 222769.Fax211 l4O
62000 Maribor, Slovenija.

hrtugal

Osterreichischer Verbandftir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - 6VEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-31æ23.
Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKQ Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien, tlf. 0»2-3570493.

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

I øvrigt henvises til de almindelige
regler i postloven om, ikke at sende
kontante beløb i almindelige breve, da
der ikke kan kræves erstatning, hvis
brevet bortkommer.

Østrig

Belgien II Italien

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

trI
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JYDSI( RACEKÆTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

Østerall6 17, 84OO Ebeltoft

17.-19. JULI 1gg3
Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes tanghår og Siam/OKH.

BEMlERK,
Katte må gerne være på udstillingen begge dage - dette skal bemærkes særskitt på titmeldingen.

Åbent for udstillere:
Lørdag...
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag kl. 08.00 - 09.30
Dyrlægekontrol søndag......... kl. 08.00 - 09.30
Dyrlægekontrol for
sjællandske udstillere indtil ... kl. 10.15.

ÅUent for publikum:
l*ørdag... kl

klSøndag

Bemærk venligst:
Alle katte skal være i deres
bure senest kl. 09,45.

kt. 07.00 - 18.00
kt. o7.oo - 18.00

09.30 - 18.00
09.30 - 18.00

t1 al

Præmiering al FD's TOP 1OllO/5
4t
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JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub:

Ttf.:

PARR I N G S.AN IVI ELD E LS E

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

119 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn:

Hankatteeje rens adresse:

den I 19

H ankatteejerens u nderskrift

STA IVI TAVLE 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

I

Hunkatteejerens navn: Klub:

Ttf.:

den I 19

Hunkatteejerens adresse:

H unkatteejerens underskrif t
45



GHAMPIONGATTERIET:
Kattens navn:

Titel:

Race: Opdr. nr.:

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

l--

u(
:'
:
-:

IMPORT / EXPORT
IMPORT/EXPORT FRA/ TIL LAND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

§
fi-i

{

U DSTITTINGSRESUTTATER UDTAND :

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

46
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Kattestrøelse
.af

Compact supra er kattestrøelse med
.r ekstrem god sugeevne af natur-
':nt natruim-bentonit De fine korn bin-
:er omgående urin og ekskrementer
:ammen tilfaste, tørre klumper.
- attetoilettet forbliver hygiejniskt rent
- Cerfor ingen lugt.

I kg Compact supra erstatter ca.
.3 kg traditionelt kattestrøelse og
:ducerer affaldet til 1/5 af det nor-
--:lo

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

Vitobel Compact supra køber du i

din velassorterede dyrehandel eller
specialforretning.

--,r**

*

4
k

Vitakraft Scandinavia A/S
2800 Lyngby ' 42882655

Aftqkcolt

I

I
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Fra din killing slår øjnene op,

har den travlt med at udforske

verden. Så travlt, at den, i for-

hold til kropsvægten, skal

have et tre gange så stort ener-

gitilskud som en voksen kat.

fer og samtidig være let at for-

døje for den sarte mave.

Allerede i en tidlig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Maden skal

have den rigtige smag og duft

energi og kræfter i at fremstille \\': :.-"
til Killinger - nøjagtig som dit 1ilie .:.'
gibundt kan li'det.

Og når din killing leger, r'i1 : * --

resultatet af de gode madvaner - . : --
af en sund, blank pels og strålerrrle ,--. --

Trods det, er en 10 r-rger gammel kil-

lings mave ikke meget større end et fin-

gerbøI. Derfor er det nødvendigt med en

specialkost til killinger. Maden skal

indeholde alle nødvendige næringsstof-

for at tilfredsstilie den lille gourmet. Og

være let at tygge, da killingens tænder

endnu ikke er fuldt udviklede.

På Waltham Centret for dyreer-

naering har forskerne lagt en mængde Katte ville vælge Whiskas

mave
har

I


