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llill's SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfaring

i ernæring af kane. Foderet er underlagt en streng kvalitets-

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderproduker.

Rrgig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

:æringsstoffer i foderet skalvære præcist afbalanceret

' .,rn den er i Hill's SCIENCE DIET, der indeholder alt det,

,r : i.r: har brug for i det daglige for at leve sundt og

-:: '::1:gsflgtlgt.

Forskellige stadier i kattens liv stiller forskellige kav til
ernæring. Derfor tås Hill's SCIENCE DIET i 3 varianter:

Feline Growth til katte i voksealderen samt til drægtige og

diegivende katte, Feline Maintenance til den voksne kat og

Feline Maintenance Light til voksne katte med vægt-

problemer,

Hill's SCIENCE DIET tås hos dyrlæger, dyrehandlere

og i specialforretninger.
i .. Å ,f ,i I

ffi§
Hill's SCIENCE DIET fås i 5 varianter
til hunde og i 3 varianter til katte.
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IIGTIG ERNÆ,RING VEJEN TIL ET BEDRE LIV
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Medlemsblad for Jydsk Racekatte Klub

28. årggng - 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 66 t9

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

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

Dead-line for blad nr. 3 1993:
10. august 1993.

tr'orsidebilledet:
Jyraks verdensvindere:
Eur. Pr. Løvehulens Prysille og
Chant Dar Ome' Lady Caroline.

Eftertryk af diverse artikler og indkzg
i bladet er tilladt med kildeangivelse,
med mindre andet er angivet ved de
enkelte indkcg,

M,u.h. redaktionen!

I kender sikkert alle udtrykket - »at tale for døve øren<< eller me-
re folkeligt >»som at snakke til en dør<<,når man henvender sig
til nogen uden at få en reaktion.

Redaktionen savner et tilsvarende udtryk for skriftlig hen-
vendelse, vi har i hvert fald de tilsvarende følelser af frustration
over, at vore læsere ikke kommer ud af busken med deres me-
ninger; men det må så være vores problem.

Derimod har nogle af vore læsere et problem med at indse,
at redaktionsarbejde ligesom andre opgaver i »JYRAK« klares
i fritiden på frivillig, ulønnet basis. Vi bebrejdes, at vi ikke har
faste kontortider, hvor vi kan træffes - samtidig med, at vi, når
vi ikke er på arbejde, faktisk besvarer telefonen på næsten alle
tider af døgnet - det er ikke ualmindeligt, at telefonen fanger os
på sengen i en weekend; men det prøver vi selvfølgelig at ta'
som en oplevelse.

Bortset fra det har vi det fint med, det redaktionelle. I dette
nummer har vi fulgt ønsket om, at afrivningssiderne ikke er far-
vede, så der ikke lægges hindringer i vejen for fotokopiering.

Derudover inviterer redaktionen i dette nufllmer til deltagel-
se i en fotokonkuffence, ligesom Jyraks formand opfordrer til
deltagelse i en LoGo-konkurrence i forbindelse med vort jubi-
læumsår og -udstilling til næste år.

Så nu sidder vi bare og venter på alle jeres breve.
Helle, Lone & Erik

NB: W kunne godt bruge ltdt assistance til specialopgaver, som

f.eks. lidt opsøgende arbejdefor atfortælle om nogle af Jyralcs
opdrættere (de er jofor beskedne til at gøre det selv), research
i udenlandske klubblnde, eller mdske noget helt tredie, vi bur-
de fortælle om, hvis vi havde kapacitet nok.

E.

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

Med venlig hilsen fra redaktionen
Et par ord fra formanden
Studiekedsene
Læsernes sider

side 1

Afsnit 2, »»Referater«................. . side 19
Generalforsamling
FIFe-nyt
Bestyrelsesmøder
Opslagstavlen

Afsnit 3, >»Resultater m.v.« side 26
JYRAK's udstilling i Hobro
Udstillingsresultater udland

Verdensudstillingen
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Championgalleriet
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Fotokonkurrence
Jyraks serviceydelser
Opdræt og avlstjeneste
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Specialklubber
Udstillingskalender
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side 39
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Spiseseddel næste udstillinger
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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 18

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

Kasserer:
Doris Dreier
Enghavevej 2
9690 Fjerritslev.
Tlf.982t 19 14.
Ciro nr. 5 05 85 09

Sekretær og udstillingssekretær
udland og øvrige DK-klubber:
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup.
Ttf.86 22 90 04

Stambogssekretær I Killingeliste:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96
Telefontid: Kl. 17.00-20.00.

Udstillingsleder:
Lene Berg
Nordre Strandvej 28
8700 Horsens
Tlf. og fax 75 61 5613

Medlemskontakt / nye medlemmer:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg
7870 Roslev
Tlf.97 57 45 59

1. Suppleant /
konsulent smitsomme sygdomme:
Ole Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 l8 70

2. Suppleant/
Burudvalgsformand:
Preben Bjerg
Linde Alle 9 ,Ølsted
8723 Løsning
Tlf. 75 6s 20 08

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

Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medlemmer!
Som den alt dominerende begivenhed i dansk racekattesport nogensinde
kom verdensudstillingen i Valby den 17.-18. april i år ind på en suveræn
1. plads. Alle kanoner var kørt i front med hensyn til reklame - hver lille
lokalavis, stor som lille og alle lokale TV-stationer bombarderede Køben-
havnerne med nyheden om denne verdensbegivenhed inden for race-
kattesporten. Succesen var hjemme - over 12.500 katteinteresserede valg-
te at besøge Valby-hallen. Rent sportsligt var det suverænt europas bed-
ste katte vi så. Danmark fik bevist, at vi har mange flotte racekatte, idet
ikke mindre end 13 af de24 verdensvindere var danskejede.

Specielt skal der til 3 JYRAK-medlemmer lyde et kæmpestort TIL
LYKKE, dels til Emilie Hørstrup med sin dejlige chinchilla Chant Dar
Ome's Lady Caroline, som blev BOX kastrat i langhårsgruppen, dels et
ligeså stort et TIL LYKKE til Else & Georg Jeppesen med deres pragt-
fulde Maine Coon kastrat Løvehulens Prysille, der blev BOX kastrat i se-
milanghårsgruppen. Også TIL LYKKE til Birgit & Claus Sams med
Pjevs, som blev bedste huskat - hun.

Her i foråret har der været en del debat i medieme med hensyn til »type-
de katte«. Der kan naturligvis siges meget i den forbindelse. JYRAK har
længe fået skudt i skoene, at vi ikke brød os om »typede katte«. -Yrøvl
og reklamegas fra folk, der ser en fordel i hæfte dette mærkat på ryggen
af os! Selvfølgelig ønsker JYRAK at medlemmerne opdrætter katte, der
typemæssigt er så tæt standarden som muligt, og derved vinder på udstil-
linger, dog opfordrer vi til at opdrætte sunde og raske katte uden fysiske
og psykiske defekter - katte der selv kan føde og passe deres afkom - kil-
linger, der selv kan die. Derfor - gå aldrig på kompromis med sundheden!

Som led i JYRAK's formål at udbrede kendskabet til racekatte, udsen-
des >>Hvæssebrættet<< nu til ca. 250 dyrlægeklinikker. Det er JYRAK's mål
at være klubben for alle katteinteresserede og ikke kun eliten. Vi tror på,
at ved at udbrede kendskabet på denne måde, vil interessen for racekatte
blive større.

I sidste »»Hvæssebræt« omtalte jeg, at killingelisten er under forandring.
Der er nu lavet et professionelt og indbydende omslag. Killingelisten ud-
sendes hver måned i over 100 eksemplarer - benyt derfor muligheden for
denne billige annonceringsform.

JYRAK's næste udstilling bliver i Ebeltoft den 17.-18. juli, hvor vi hå-
ber på, at mange vil benytte sig af ferietiden til at aflægge et besøg på
udstillingen og til at se Ebeltoft. Jyrak's velfungerende studiekreds på
Djursland har ekspertisen fra succesudstillingen sidste år, så alle udstil-
lerne har virkeligt noget at glæde sig til. Efterårsudstillingen er placeret i
Horsens. Fra studiekredsen i Horsens har vi oplysninger om, at det bliver
»Årets udstilling« i det Jysk/fynske område. Der bliver mange spænden-
de aktiviteter, bl.a. præmier til alle EX 1 ungdyr og killinger, andre og an-
derledes stande end vi normalt ser og mange andre ting. Studiekredsen
har lovet os en uforglemmelig udstilling, så meld til i tide, pladsen er be-
grænset.

Alle ønskes en rigtig god sommer!
Dorte Kaae, formand, JYRAK
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STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

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

/l

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

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

Aalborg:
Arure Licht
Revlingebakken 5, tv
9000 Aalborg
Tlf. 98 79 rt 97.

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

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

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

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

Salling:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg,
7870 Roslev.
Ttf .97 57 4s s9.

Kolding:
Helle Høybye
Lykkegårdsvej 16,
6000 Kolding.
Tlf. 75 53 66 19.

Horsens:
Lene B. Berg
Ndr. Strandvej 28,
8700 Horsens.
Tlf.75 61 56 13.
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STUDIEKREDS.IIYT!
STUDIEKREDS AALBORG
PROGRAM FOR STUDIEKREDS AALBORG 1993:

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 ved 25 tilmeldte l<r. 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-
tælle, og evt. vil der være en mindre operation.

16.-17.-l}.-g3: Fugl og Fritid i Aars Messecenter:
Reserver allerede nu dagene til den traditionelle »Hobbyud-
stilling« sammen med Aars Fugleforening. Vi viser vores »in-
troduktionsvideo« fra den24l3. Kom og få en hyggelig week-
end og lad os se rigtig mange af vores dejlige katteracer den-
ne gang.

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
talrige oplevelser som dommer.

17-Ll.-93 : Ammetjeneste :
Yvonne Larsen har lovet at fortælle om, hvordan ammetjene-
sten fungerer, og om hvordan man passer sine killinger, hvis
det går galt. Derefter taler vi lidt om dem kommende julefro-
kost - og til sidst vælter det ind med ønsker om, hvad vi skal
foretage os næste år!

10.-12.-93 z JULEtr'ROKOST.

Hvor ikke andet er nævnt, holdes mødeme på Vejgård Bib-
liotek, Hadsundvej 25 kl. 19,00 i lokale 5.

Vel mødt i Studiekredsen i 1993,
Anne Licht, tlf. 98 79 11 97

STUDIEKREDS HORSENS:
Da vi har haft så travlt med forberedelserne til vores udstil-
ling i september, har vi ikke fået snakket ret meget om vores
efterårsprogram.

Derfor vil jeg bare nævne datoeme og et par emner, vi har
talt om.

Datoer:
Onsdag den25. august 1993.
Onsdag den29. september 1993.
Onsdag den27. oktober 1993.

Emner:
Besøg i vejery'Løvens Kemiske. Pelspleje. Besøg på katteho-
tel. Møderne afholdes i Aktiviteshuset, Klaus Cortsensgade
6, 8700 Horsens

Ilusk:
1. Tilmelding/hvis der ønskes the & kaffe. (7561 5613).
2. l0l<r. til kattekassen

Medvenlig hiken, I*ne B. Berg, Ndr. Strandvej 28,
8700 Horsens, tU 7561 5613
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STUDIEKREDS
KOLDING
Så er det tid til at planlægge
efterårets program for Studie-
keds Kolding.

Vi havde i foråret nogle
virkelig gode og lærerige fo-
redrag. Bl.a. vores genetik-
seminar, som vi havde arran-

geret i samarbejde med Studiekeds Vest, med Anne-Margret-
he Hansen blev en succes. Og også vores dyrlægeaften, hvor
emnet var »Typer - hvad sker der med katten, når vi avler dem
så ekstreme« - rejste en debat, som vi vil komme til athørc
mere til.

Efterårets store begivenhed - er selvfølgelig en Hobbyud-
stilling. Vi vil prøve at gentage den succes, som vi havde sid-
ste år. Datoen er fastsat til lørdag den 14. august, samme sted
som sidste år i Folkestuen på Klostergården i Kolding. Al-
le udstillere fra sidste år vil få indbydelse til at komme igen i
år. Og hvis der er andre, der vil udstille, er de også velkomne.
Udstillingen afholdes efter FlFe-regler.

VORES PROGRAM FOR EFTERÅNTT:

Tirsdag den 3. august:
Planlægning og koordinering af hobbyudstilling.

Tirsdag den 7. september: Pelspleje.

Tirsdag den 5. oktober:
Hankattehold v/ Inge Lise Andreasen.

Tirsdag den 2. november: Stewardaften v/ Anne Mette Niel-
sen.

Tirsdag den 7. december:
Juleafslutnin g mt Gløgg og æbleskiver.

Etmødie, som er planlagt til at foregå i efterårssæsonen, er et
Stewardseminar; »Hvordan holder man de forskellige racer til
udstilling«. Måske holder vi en dyrlægeaften, men her er em-
net ikke bestemt endnu.

Mødeme holdes på Klostergården, Klostergade 16 i Kol-
ding i lokale 6.001. Kaffe/te + div. kr. 10,-.

Medvenlig hilsen
Helle Høybye og Pølsen,

600O Kolding, tlf, 75 53 66 19

STUDIEKREDS VEST
Program for Studiekreds Vest, efterår-vinter 1993:

Lørdag den 19. juni 1993 kl. 10.00:
Udflugt til Givskud Dyrepark.
Vi laver en fælles udflugt til dyreparken med madpakker og
termokander.

Vi vil lave samkørsel i de forhåndenværende biler, derfor
vil jeg blive meget glad, hvis.vi kan koordinere det hele såle-
des, at alle interesserede kan komme med. Ring venligst på

tlf .75 22 44 68.
Mødested: Jernbanegade 4, 6800 Varde kl. 10,00.



STUDIEKREDS.NYT!
-., rdag den 25. september kl. 14.00:

: .tse Birgitte Kold fra Bryndum Dyreklinik vil give os en

- - "ties bud på et sundt katteopdræt og kattehold. Det er
. .,.::d aktuelt emne, der kan afstedkomme mange interes-
--:: kommentarer.

\lødested: Vivian Elling, Jernbanegade 4, 6800 Varde.

-',rdag den 30. oktober 1993 k|.14.00:
Ei'-,ger. Hvilkebøger kan vi have glæde af til opslag og in-
'- ::-,ation og hvilke bøger er >»bare« hyggebøger. Vi vil bl.a.
' -;:e på Vivienne Angus bog »Kend dig selv gennem din
" .,: Hvad prøver hun på at lære os? Er der nogen logik i hen-
t-- roo?-__'-e'

}Iødested: Lis Skovboe, Jyllandsgade 27,6700 Esbjerg.

Lørdag den 13. og søndag den 14. november 1993:
Hobbyudstilling i EFI-Hallen: Den årlige hyggeudstilling.
-i.:server dagen allerede nu. Nærmere oplysninger vil blive
-.::dt direkte til medlemmeme.

X-rrrdag den 4. december 1993 kl. 14.00:
. ...ehvgge. En hyggelig tradition, som vi startede for flere år
,.len. Sidste år valgte vi at mødes en eftermiddag i stedet for
:- aften. Af det store fremmøde udleder jeg, at ideen var god,
.:.1or følger vi succesen op i år.

]Iødested: Vivian Elling, Jernbanegade 4,6800 Varde.

Lørdag den 5. februar 1993 kl. 14.00:
Indvoldsorm. Dyrlæge Birgitte Kold fra Bryndum Dyreklinik

vil vise os en videofilm om indvoldsorm hos hund og kat, samt
klarlægge de enkelte punkter i forbindelse med ormangreb på
vore husdyr. Der vil blive uddelt brochuremateriale til videre
studium hjemme.

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

Vel mødt i Studiekredsen, Wvian Elling.

STUDIEKREDS DJURSLAND
Formålet med Studiekedsen eq at vi geme skulle lære noget
mere om vores misser, dels gennem foredrag - bl.a. pelspleje,
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, geme 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
vczre medlem af Studiekreds Djursland.
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Du kan ikke se om EIJAHSSEI{PHARmA ^/,

Trf. 42 8t I0 44

din kat har orm
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 atføringen.
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. | '2 ' Fås på apoteket
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STUDIEKREDS.NYT!
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,fi):
Vivian Elling kommer og fortæller om Psykologi.

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

Torsdag den 4. november kl. 19,00:
Farvefordeling ved parring v/ Dorte Pedersen.

Søndag den 14. november:
Hobbyudstilling i Grenaa.

Torsdag den 2. december kl. 19,00:
Juleafslutning med bl.a. julebanko og månedens kat.

Med venlig hilsen Frederik Byrgesen, tlf. 86 j3 70 20
Dorte Pedersen, tlf. 86 34 55 81

NB: Alle møder afholdes på Vestre Skole, Vestergade i Gre-
naa, lokale nr. B10.

STUDIEKREDS
FYN:
Fyn er Danmarks næst-
største ø. Derfor 4 studie-
kredsledere. 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 l0 l<r,
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:
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.

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,
tlf, 6s 96 81 43

Annelise Kaae, Ingrids AUd 13, Odense, tlf. 66 12 52 91

Grethe Højgård, Dragebakken 272, Odense, t$ 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 studiekredse. Den lokale studiekreds på Fyn hed-
der, meget fantasifuldt, Studiekreds 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-
diekredsledere.

Har du ledt forgæves efter program-
met for DIN Studiekreds!? Sommeren
er over os - der kommer nyt efterårs-
program i Hvæssebrættet nr.3193.

Redaktionen

+ilO PROBTEM

r x 2o ke KUN 8Or-
ro x 2oks KUN 78Or-
5o x 2o ks KUN 3.600r-

hi"k' Dyrehcrndel
Niels Ebbesensgode 8o . 9000 Aolborg . Tlf.98 1222 11
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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 i hjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturlige fordele fremfor
almindeligt kattegrus.

0et
nnt!:n
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HYGIEJNISK
NATURE-CAT kattegrus
absorberer hurtigt, al f u gt,
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.

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

,,'lll ,

il digttis //, ,1

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

HYGIEJNISK - SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

A/S Carl Fr. Mortensen Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44
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Nej Lis, det bliver
aldrig en Yane..!
Det er spændende, dyrt, lærerigt, frustrerende, men også sjovt
og underholdende at få killingea ja, det kan faktisk ikke be-
skrives, hvis nran ikke har prøvet det. Ingen af mine katte har
født lige efter bogen, men på den anden side, de kan jo heller
ikke læse.

Jeg synes, det er så hyggeligt, når min hunkat venter sig.
Hun er rolig og afbalanceret, hun lader sig ikke kue af de an-
dre katte. Og hun elsker at vise sin tykke mave frem.

Jeg elsker de små killinger, når de vokser dag for dag, og
de lærer mere og mere. De sidste uger glæder jeg mig, til de
flytter hjemmefra for burmeser killinger er altså meget livli-
ge.

Men jeg hader at føde med min kat.
Jeg harnu haft katte i over l0 år. Jeg har ikke haft så man-

ge kuld som så mange andre. Jeg har ventet 10 kuld, derafT
perserkuld. Ud af de l0 kuld er kun 2 forløbet uden proble-
mer. Sikke en statistik, men jeg fortsætter ufortrødent i håb
om, at denne gang går det.

Min første kat, en chokolademasket colourpoint (Felicia af
Agersnap - Fie), med dårlig type og et dårligt temperament,
skulle jeg selvfølgelig også prøve at have parret. Den første
hankat ville det stadig ikke lykkes med, selv efter at hun hav-
de været afsted 3 gange. Hankatte-ejeren havde en anden han-
kat, som vi blev enige om at prøve. Det lykkedes. Men det
blev et kejsersnit og hun ville ikke kendes ved dem og de dø-
de en for en.

Det blev en omparring. Da hun skulle føde, sad killingen
fast i fødselsåbningen. Så afsted til dyrlæge kl. 2 om natten på
en helligdag. Men jeg havde ingen bil og jeg boede alene.

Heldigvis så jeg nogle mennesker på vej ind i en bil. De vil-
le geme køre mig til dyrlægen. Hvad gør man dog ikke for de

EAGLE KTE FRA USA

katte. Killingen, som dyrlægen hjalp ud, var en lilla fuldfarvet
perser - og den levede.

Da vi kom hjem vågnede Fies moderfølelser heldigvis. Og
så troede jeg, at alt var godt, men nej. Næste dag ved middags-
tid fødte hun selv en dødfødt killing. Så var det da slut. Nej,
heller ikke denne gang - dagen efter gik hun igen igang, men
hun kunne ikke føde den. Til dyrlæge igen - denne gang hav-
de jeg kørelejlighed.

Killingen, som havde vand i hovedet, tog det 45 minutter
for dyrlægen at få ud. Den var selvfølgelig død. Den første
killing, Anai's la lilla of Magicat har jeg endnu. Hun har en
dårlig type, men hendes temperament er meget rolig. Hendes
første kuld var et af dem uden problemer, fire killinger og al-
le var sunde og raske.

Min første burmeser, en bruntortie, Klivager's Eunice - Lil-
lemis, fødte også sine fire killinger uden problemer, men selv-
følgelig i vores seng - man er vel en burmeser.

Anai's' andet kuld fødte hun efter 70 dage. Hun ventede
nemlig på, at jeg skulle komme hjem. En killing døde ved
fødslen, en døde efter 2 dage af vand i lungerne, og 2 levede.

Min hvide perser, Sijii's White Lea, skulle have sit første
kuld som fire-årig, efter at have været til paning 3 gange. Hun
var en kaftig kat, så det skulle ikke volde problemer. Hun fød-
te 6n killing efter store anstrengelser, den var stor og hvid som
sin mor, men den manglede sutterefleksen. Vi blev ved med
at ligge den til, men den døde.

Mit andet burmeserkuld var på Gipsy å Hunter, som var an-
den gangs fødende. Hun var tromletyk. Hun fik 7 killinger, en
var død, en var født med hul i maven med tarmene ude, den
måtte vi aflive. Men de sidste fem var sunde og raske. To af
dem bliver udstillet og klarer sig over al forventning.

Anais, den lilla perser, fik sit fjerde kuld i efteråret. Og hun
gik igen 70 dage. Der var fire killinger, en var død afukend-
te årsager, men de tre andre var i fuldt vigør.

Min sidste oplevelse har jeg stadig i tankeme. Chloe, min

.1. .1. .t.,F .I- .Ii
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Cat/Kitten, kattefoder til alle katte og killinger.
er yderst velsmagende, din kat vil elske det, og du vil
elske resultatet. En lækker skinnende pels, klare øjne
og en sund, veltilf reds kat. Derudover betydelig mindre
aroma fra kattebakken.
amerikansk kvalitetsprodukt til den rigtige pris.

fremstillet af kylling, kød og fisk. Korrekt magnesium-
og taurinindhold.
indeholder selvfølgelig ikke soya, farve eller kunstige
aromastoffer.
opfylder de krav, som fodringsforsøg udført af Associ-
ation of American Feed Control Officials (AAFCO) stil-
ler til katte i hele deres livsforløb, samt drægtige/die-
givende moderkatte og killinger i opvækst.

PRøV DET! INTRODUKTIONSTILBUD:9,1 kg kun kr. 230,- (normalpriskr.273,-). Frit lev.

Rins nu rir: TH TRADING . g 55 34 OO 77 «r. e.oo-r6.00)
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lillatortie burmeser fra mit eget første burma-kuld skulle ned-
komme. Hun fødte på 63. dagen. Killingeme var alle døde, og
de var på forskellige stadier i udviklingen, fra næsten foster
til fuldboren. Dyrlægerne sagde, at det sandsynligvis var en
virusinfektion, hunkatten havde pådraget sig under gravidite-
ten.

Vi prøvede igen. På 63. dagen havde hun gulligt udflåd fra
åbningen og hun virkede apatisk. Jeg kørte hende til dyrlægen,
og han sagde, at det blev et kejsersnit. Jeg forlod hende og de
næste par timer gik jeg hjemme og vred hænder og var meget
nervøs.

Der havde været fem killinger, fire var levende. En af dem
havde været tvilling med den døde killing, så den var ikke
særlig stor, men den døde altså også efter 4 dage. Vi flaskede
op og vi prøvede at sondemade. Så ville vi forsøge med en
amme til de sidste tre killinger, men få timer før vi skulle af-
sted, fandt Chlo6 pludselig ud af, at det var hendes killinger.
Det var bare for sent for den lille brune han.

I fire dage var det lutter idyl hos kattemoderen og hendes
killinger. Da jeg kom hjem fra arbejde, var den lille chokola-
de hunkilling syg. Når den trak vejret, trak den hele brystka-
ssen ind. - Til dyrlæge! De vidste ganske enkelt ikke, hvad de
skulle stille op med sådan en lille en. Den var for lille (100 g
- 8 dage gammel) til, at de kunne høre hjertelyden.

De fandt frem til, at det kunne være lungebetændelse. Jeg
fik nogle dråber, som jeg skulle give dem begge, men dose-
ringer måtte de først regne ud, for hvem behandler så små kil-
linger. Jeg fik et præparat, som ikke misfarvede tænderne, for
hvis den overlevede, ville den blive udstillingskat. Desværre
døde den hunkilling, som jeg på forhånd havde solgt.

Jeg håbede at hankatten, som jeg havde tilbage, ville over-
leve, men den døde, da den var I måned gammel.

Jeg stod så tilbage med en stor dyrlægeregning, men også
med en kat med et smukt broderi på maven og heldigvis in-
gen men derudover. Nu var det så Anais' tur igen.

Fødslen her forløb roligt, og hun fødte en killing, men den
var også næsten dobbelt så stor som normalt. Hun var bare

stadig tyk, men hun var tilsyneladende færdig med at føde.
Da jeg synes, jeg kunne maerke flere killinger, tog jeg hen-

de med til dyrlæge. Der var flere. Dyrlægen gav hende ve-
fremkaldende indsprøjtninger tre gange. Der kom veer, men
de var ikke kraftige nok. Tilsidst måtte vi opgive og give hen-
de et kejsersnit. Der var 6n stor killing mere. Men dens hoved
var deformt. Det kejsersnit kostede mig xtre tusind kr., men
der blev da 6n killing ud af den parring. En blåcreme med en
masse muligheder. Den bærer lilla/chokolade, colourpoint og
exotic.

Selvom jeg har oplevet flere dårlige fødsler end gode,
fortsætterjeg, for det er en oplevelse hver gang. Om ikke an-
det, kan vi kattefolk snakke om det i en uendelighed. Vi høster
erfaring fra hinanden og heldigvis vil vi alle gerne hjælpe hin-
anden.

Nye opdrættere skal ikke lade sig afskække af mine og an-
dres dårlige erfaringer med fødsler, for når killingeme vokser
op og bliver sunde og harmoniske, og når killingekøbeme
melder tilbage, at de elsker deres mis overalt på jorden, så er
det al besværet og alle bekymringer værd.

PS: Sondemadning er ikke så svært, som det lyder.
Mange katte hikner

Helle Høybye, Kolding, »Of M agicat«- burmesere

Lille Babushka's dagbog
Hej, jeg er en lille blåmasket Hellig Birma pige på 10 mdr. og
5 dage. Jeg hedder rigtig Babushka, men min mor kalder mig
lille miv. Jeg vil geme fortælle om den bedste dag i mit liv,
men jeg begynder fra begyndelsen.

Jeg blev født i sommeren 1992. Min moder Kamelia fik
travlt med at passe mig og mine søskende, og når hun blev
træt, kom min plejemor Gerda og legede med os. Jeg var el-
lers meget glad for mit hjem, men en dag kom der to unge
mennesker for at kigge på os.

De var ligeså besynderlige væsner at se på som mine ple-
jeforældre. De var kæmpestore og larmede og de sagde en ma-
sse underlige og fjollede lyde. De tog hele tiden MIG op, men
jeg lod som ingenting og så på dem uden så meget som at træk-
ke på et knurhår. Det hjalp dog ikke noget, atjeg ignorerede
dem, for senere blev jeg lukket ind i en kasse, som lugtede
fremmed.

De tobenede kæmper tog mig med ud i en mærkelig stor
kasse, der bevægede sig. Jeg blev lidt ked af det, forjeg var
meget bange. Men jeg fik lov til at sidde på skødet af min nye
mor og kigge ud af vinduet. Det var meget spændende, og jeg
var ikke bange mere.

I mit nye hjem blev jeg straks sat på toilettet, og det var da
noget underligt noget, jeg skulle da ikke tisse!

Jeg måtte straks se mig omking. Der var mange nye om-
råder, der skulle udforskes i mindste detalje. Og sørme om jeg
ikke fandt en ny kæreste. Han hed Lord Byron jr. og vi blev
straks forelsket i hinanden.

Han var rar og lugtede godt, og så var han helt vild med at
vaske mig. Mine nye forældre var vist også glade for mig, for
de ville hele tiden lege og rode op i min fine pels og bringe
den i uorden (det var lidt initerende, for det kostede mig hver-
gang en times flittigt toilette at bringe i orden).

Noget der dog altid kan gøre mig henrykt af glæde, er, at se

min mor i hovedet, når jeg »ordner« mine negle i sofaen. Der
er ellers flere kradsetræer, hvor jeg må »>ordne« mine negle,
men det er sjovest i sofaen, for først bliver min mor ligeså blå
i hovedet som mig, og så vil hun pludselig lege »tag fat«, men
hun er ikke så god til det, for hun fanger mig aldrig.

Da jeg var 8 mdr., fik jeg det pludselig underligt. Jeg kun-
ne ikke rigtig være stille og måtte hele tiden rulle mig på gul-
vet. En dag kom min kæreste og sagde, at han også havde det
underligt. Så havde vi det (vid)underligt sammen.
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Vi sørger for at du altjd får de
bedste løsninger. - prøv os!

Afdelingen for rosetter, har vi gjort
meget ud af og kan idag levere
alle former for rosetter.

Kan vi hjælpe dig med dine ønsker,
kyitterer vi med at tilbyde dig en flot
forgyldt vandrepokal for kun kn l,-.
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Ormslewei 23 -25
Box 23'lO . or- 8260 VibyJ.
Tlf. 86 I 1 4A 40. Fox 86 I I 00 82

JYDSK EMBLEM
GULD. SØLV. & METATVA

iv kunde
a &s

i

t

I

I
i

I

I

t



Da jeg blev 10 mdr. var jeg blevet ret kaftig (for at sige det
mildt!), og jeg overvejede at gå på slankekur, fordi jeg ville
gøre et godt indtryk på min kæreste. Jeg ved nemlig, at han
havde et forhold til en anden hunkat, for jeg så hende med mi-
ne egne øjne. Heldigvis varede det kun en uge, så blev han
vist træt af hende, for hun forsvandt ihvertfald.

Dog blev det ikke til noget med den slankekur, for jeg var
sulten hele tiden. Jeg blev lukket inde i et dejligt varmt værel-
se, hvor jeg fik masser af mad serveret. Min mor gav mig en
ny seng, som jeg straks besatte, og så gik hun ind og ud hele
tiden og kiggede så underligt på mig. Det var faktisk lidt ini-
terende, at hun hele tiden kom rendende. Så sad hun og så ner-
vØs ud, og skulle hele tiden mærke mig på maven (hvis hun
syntes, jeg var for tyk, kunne hun da bare lade være med at
fodre mig hele tiden!).

En mandag morgen kl. 8.00, efter en lidt urolig nat, skete
der noget underligt igen. Jeg havde en slags kvalme, som om
jeg havde kanonkugler i maven. Pludselig hang der et eller an-
det og dinglede efter mig i en snor. Min mor giorde mig hel-
digvis fri fra det mærkelige væsen, men æv..... så kom der en
mere. Denne gang gjorde jeg selv rent efter mig.

I løbet af en halv time, havde jeg frembragt 4 små (det er
nu vist så meget sagt, de vejede nemlig mellem 110-l l8 gr)
klynkende væsner, der lå og kaldte på mig. Jeg måtte straks
hen til dem. De var nu faktisk vældig søde og dejlige. Jeg var
så træt så træt, og jeg faldt i søvn.

Da jeg vågnede lå de og spiste hos mig. Det var den aller-
aller-dejligste dag i mit liv! Men nu har jeg ikke tid til at
fortælle mere, for jeg har 4 store dejlige unger, der skal ma-
des.

Min mor sagde, at jeg skulle huske at sige tak til vores ra-
re katte-venner, Gerda og Erik Andersen, som har været me-
get venlige med råd og vejledning og ikke mindst tak for den
tålmodighed, de har udvist.

E n li I le s o ls trå I e - h i s to r i e fr a ly kke li g e mis s e -fo r ældre
Venlig hilsen

Elisabeth og Tonny Mortensen, Vandel

Generalforsamlin
den 13. feb. 1993

(,
b

Jeg var med til Jyraks generalforsamling i lørdags. Det er
første gang, jeg har prøvet det, men det bliver bestemt ikke
sidste. Det var en oplevelse ud over det sædvanlige.

Generalforsamlingen startede, som sådan noget normalt
gør, med valg af dirigent. Det er vist også det eneste norma-
le, der skete der. Jeg må indrømme, jeg er ikke vant til at di-
rigenten kommer med små positive hhv. negative kommenta-
rer til de enkelte talere - sorune tider i munden på taleren, alt
efter hvordan dirigenten føler for taleren og/eller, det den på-
gældende siger.

Jeg er derimod vant til, at en forsamling, der finder for godt
at hilse en taler med højlydt fyråb kaldes til orden afdirigen-
ten, men detfandt dirigenten åbenbart ingen anledning til at
skide ind overfor. Han gjorde det i hvert tilfælde ikke. Jeg har
senere fået at vide, at dirigenten er en tidligere formand af
Jyrak. Det bekymrer mig noget, men det er forhåbentligt ik-
ke niveauet for Jyraks valgte tillidsrepræsentanter i dag. Men
ingen i den siddende bestyrelse fandt anledning til at gribe ind
overfor dirigentens noget usædvanlige embedsførelse.

Nu må formandens beretning vel siges, at være et af de
væsentligste punkter på en sådan generalforsamling, og den
plejer da derfor også at ligge før afstemninger, der på den ene
eller anden måde er relateret til begivenheder, der er sket i
årets løb og som derfor må forventes omtalt i formandens be-
retning. Ikke mindst hvis de omtalte begivenheder er af en
sådan karakter, at de må kunne forventes at kunne medføre
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debat. Det var ikke tilfældet her.
Jeg havde forventet en livlig debat om et forhold, der rent

faktisk har medført en sprængning af den valgte bestyrelse.
Det skete ikke, og det var ikke muligt for et alm. medlem, at
få oplyst, hvad der egentlig var sket. Det er måske fordi, man
havde så travlt med at gå efter manden i stedet for sagen, at
man kom til at varetage et mistillidsvotum mod den siddende
bestyrelse, idet man åbenbart var sri utilfreds med dens be-
handling og afgørelse af Finn Laursen-sagen, at man pålagde
den nye bestyrelse, at suspendere Finn laursens medlemskab
midlertidigt, medens sagen mod ham blev undersøgt påny. Da
den nye bestyrelse for fem sjettedeles vedkommende er gen-
gangere fra den gamle bestyrelse må det nye bestyrelsesmed-
lem siges at få travlt, resten af bestyrelsen erjo inhabil i den
sag.

Og hvordan vil man forholde sig overfor den gamle be-
styrelse? Og hvem afgør det? For hvis man ikke kun går efter
manden må en evt. afgørelse af hans sag, der går imod den
måde og den afgørelse den gamle bestyrelse er nået frem til,
jo medføre en reaktion overfor den bestyrelse, som har fejl-
behandlet den, og som for fem ottendeles vedkommende går
igen i den nye bestyrelse.

Så jeg vil opfordre alle alm. medlemmer til at komme til
generalforsamling næste år. Så kunne vi måske komme til at
debattere det, der betyder noget, de trusler og de muligheder,
som vores fælles Hub står overfor. Med et underskud på

54.000 kr. kunne det nok have været nødvendigt.
Medvenlig hilsen

Karen Margrethe Pedersen

Svar til
Karen Margrethe!
For det første er det glædeligt, at der mødte ca. 100 medlem-
mer op til Jyraks GF i 1993, der i blandt KMP.

Forløbet og konklusionen af denne GF kan der naturligvis
være ligeså mange meninger om, som der var fremmødte, og
som det fremgår, har KMP een opfattelse af det. Med hensyn
til dirigenten kan det siges, at denne mange gange har ledet
både Jyraks GF og Felis Danicas plenarforsamling til alles ful-
de tilfredshed. Det var absolut også det store flertals mening
denne gang. Da du allerede på GF gjorde indsigelser, var der
ingen, der ønskede en anden dirigent, hvilket kun kan tolkes
som en tillid til dirigenten.

Med hensyn til din fortolkning af debatten omkring dentid-
ligere formand, så vedtog generalforsamlingen, at der skulle
nedsættes et udvalg til yderligere undersøgelse af, hvad der
var sket, og i den periode dette pågår, vedtoges det endvidere
at sætte den tidligere formands medlemsskab i bero. Disse for-
hold kan ikke betragtes som en mistillid til bestyrelsen, men
er et udtryk for, at generalforsamlingen ønskede en yderlige-
re uddybning af det forhold, at Felis Danicas regler var ble-
vet overtrådt.

Vedrørende dine betragtninger om den gamle bestyrelse
contra den nye, er det svært at gennemskue, hvad du mener.
Dog må det siges, at Jyraks GF genvalgte samtlige B-med-
lemmer og de af bestyrelsen foreslåede nye medlemmer, så

der nu er 6 B-medlemmer. I sig selv er dette en tillid fra Jyraks
GF til de 5 personer, der valgte at køre Jyrak videre i efteråret
1992 og gennemføre Viborg-udstillingen uden yderligere
økonomisk tab til følge.

På Jyraks GF 1994 vil den samlede rapport fra det nedsatte
udvalg blive fremlagt. Det er også her, vi skal drøfte Jyraks
fremtid. Indtil da vil jeg opfordre alle Jyraks medlemmer til
aktivt at tage del i Jyraks aktiviteter, komme med gode råd
og ideer og være med til at præge fremtiden, ikke blot i vores
fælles klub - Jyrak - men i kattesporten som helhed.

Dorte Kaae



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

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

Hoechst Danmark A/S
lslevdalvej 110 . 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 ormekr,r,r = I daglig behandling
i 3 på hinanden følgende dage.
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ADYARSEL!
Sælg aldrig en kat eller
killing til E. S. i Thisted!
Det hele startede for mit vedkommende for ca. 1 1/2 år siden,
hvor den unge r>dame« ringede til mig for at købe en sortsmo-
ke hankilling.

Hun kom for at se ham, og fortalte, at hun havde to perse-
re i forvejen. Hun syntes godt om ham, og ville geme købe
ham. Jeg fortalte så, at han den følgende weekend var tilmeldt
en udstilling, så hun kunne først få ham derefter.

Jeg lånte hende nogle kattebøger, samt nogle medlemsbla-
de, som hun gerne ville læse. Allerede på det tidspunkt, syn:
tes jeg, at der var noget mærkeligt ved hende.

Nogle dage efter ringede hun og spurgte, om hun måtte
komme og se, hvordan jeg vaskede og gjorde katten i sønd til
en udstilling. - Det kom hun så og overværede. Hun ville så

vide, hvilken hunkat hun skulle købe til den smoke han, og
jeg gav hende forskellige muligheder, bl.a. en tortie ville jo
give skønne farver.

Det blev så tid for udstilling, og vi kom hjem med ex. 1.

Mandag kom hun så for, at ville hente killingen, men hun hav-
de desvæne ikke pengene. Må jeg beøle den ad flere gange,

spurgte hun. Jeg ville gå med til, at hun betalte den ad to gan-
ge. Pludselig sagde hun, at hendes colourpoint havde sår he-
le vejen ned ad ryggen, og jeg spurgte forundret, hvorfor hun
dog ikke havde været ved dyrlægen med den.

Jameno sagde hun - den har haft det, lige sidenjeg fik den.
Jeg sagde så, at hun ikke kunne få min killing med hjem, før
jeg fik at vide, hvad colourpointen fejlede, så hun lovede at
gå til dyrlæge næste dag, og hun sagde, athun brugte den sam-
me dyrlæge, som jeg.

Jeg var meget spændt på, hvad det nu kunne være, hendes
kat havde på ryggen. Den næste eftermiddag, 5 min. før min
dyrlæge lukkede, kørte jeg demed efter Prescription til mine
katte, og spurgte om E. havde været der med en colourpoint
med sår på ryggen. Nej, der havde ikke været nogen katte i
dag.

Om aftenen ringede hun til mig igen og sagde, at nu havde
hun været ved dyrlæge med katten, men hun kunne nu ikke
huske, hvad sygdommen hed, men hun havde fået noget sal-
ve, hun skulle smøre sårene i.

Hvilken dyrlæge har du været hos, spurgte jeg. Der blev lidt
tavs i den anden ende af røret. Jeg har været hos dyrlæge i
Sjørring. Det kunne jeg ikke forstå, for der er en del kilome-
ter til Sjørring.

Nå, ham kender jeg vældig godt, sagde jeg. Jeg brugte al-
tid ham, da jeg havde heste. Jeg ringer derud i morgen, og får
at vide, hvad de sår var for nogle - og så sagt så gjort.

Jeg var på det tidspunkt, fuldstændig klar over, at det hele
var løgn. Jeg blev rasende og startede bilen og kørte ned til
hende.

Da jeg kom ind, var det første jeg så en lille tortie pige, som
hun havde hentet den weekend,jeg var på katteudstilling. Der
var magre, usoignerede katte overalt - og aldrig harjeg set så

lille en lejlighed til så mange katte - foruden hendes lille pige
og en kæreste.

Lejligheden var nærmest ikke større end mit køkken. Jeg
fik nærmest et chock.

Jeg bandte og lynede og bad om mine bøger m.m., og true-
de med al landsens ulykker og sagde, at det aldrig nogensin-
de kunne lade sig Bffe at købe en kat hos mig, og at det nok
skulle komme i alle klubblade.

Havdejeg dog bare gjort det dengang, og ikke ventet til nu.
Jeg skal nemlig sige jer: Hun hentede kat i Holstebro, hvor
hun havde »glemt« sin pung. Og jeg var med damen ude at
hente sin kat igen.
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Værre var det for en dame i Nibe, som havde solgt to til
hende for ca. et år siden. Hun har heller aldrig fået sine pen-
ge. Da hun så truede med at komme selv, skrev E. til hende,
at den ene kat desværre var blevet kørt over, dagen før damen
ville komme.

Jeg ved for bestemthed, at hun lader kattene aflive, når pel-
sen bliver så filtret, at der næsten ikke er andre muligheder.
Det har hendes søster fortalt. Søsteren forbarmede sig over en,

der var blevet forfærdelig uren, men den ville dog ikke blive
renlig, så hvad dens skæbne er, ved jeg ikke. Hvilke katte vil
gå på en bakke, der aldrig bliver gjort rent eller skiftet grus i?

Dette er meget forkortet - ja tro det eller ej, men der kunne
fortælles meget mere. Jeg håber aldrig, hun nogensinde kan
købe en kat mere. Det sidstejeg har hørt er, at der er lagt en

retssag an mod hende, men det nytter jo nok ikke noget.
Rie Ambæh Thisted

PS. Min sortsmoke killing er i dag en dejlig stor kastrat, og
bor hos de sødeste mennesker. - Hvilken skæbne, han kunne
have lidt, hvis ikkc jeg havde været så stcedig!

En drøm bliver
til virkelighed!

I efteråret 1991 var jeg til studieaften i Frederikshavn. Der
skulle komme nogen for at tale om en ny katterace, som kom-
mer fra Kenya, og det lød jo spændende, så jeg skulle ned og
høre det. Og så kom Gloria Møldrup og Lis Friis. De havde
to katte med, og da jeg så dem, faldt jeg straks for dem.

De var så kønne og nysgerrige var de også. De havde det
yndigste ansigt. Det er som et hjerte.

Da jeg kom hjem, fortalte jeg min mand om den kønne kat,
som jeg havde set. Så da jeg skulle på udstilling i Ebeltoft (eg
har to persere), sagde jeg, at jeg ville bestille en mis.

Jeg talte med Gloria på udstillingen, og vi aftalte, at vi skul-
le tales ved. Så ringede Gloria til mig, og fortalte, at nu hav-
de hun en kat, som jeg kunne få. Jeg fik Kijanasana. Han er

den mest kærlige kat og han er lige så yndig, som dem jeg hav-
de set.

Nu var interessen blevet stor, så nu villejeg gerne have en

hunmis. Det har jeg også fået og hun er lige så dejlig og yn-
dig som Kijana. Han er meget glad for hende. Hun hedder Fa-

rahi. Han både synger for hende og leger med hende.



De nyder at være sammen på udstilling. Hvordan rnan bli-
ver bedømt ved en dommer? Kijana tror, han skal stryge sig
cp ad dommeren for at få en god bedømmelse, og det får han,
c_e Farahi tror, at man skal lege med blyanten og synge for
dommeren for at blive bedømt. Så det gør hun.

Kijana er efterhånden blevet en stor dreng på 15 måneder,
c-e han kender alle toner på skalaen og bruger dem - det lyder
sjovt.

Farahi er blevet 7 måneder og hun vil gerne fortælle, hvad
der er sket i løbet af dagen, når man kommer hjem. Det er en
stor oplevelse, at have en Sokokekat. Alle skulle prøve det.

Når vi er på udstilling, er der mange, der tager billeder af
dem, men de er også kønne. De elsker at ligge under dynen -
så vi putter godt alle tre om natten' 

sonja pedersen

L,OSERBREV!
Jeg har været til studiekredsmøde!
Jeg har nemlig lige fået et par små dejlige misser og har der-
tor meldt mig i Jyrak - igen. Det er nok snart 15 år siden, jeg
.idst var med, og der er jo sikkert sket meget i katteverdenen
siden da, så jeg tænkte, at jeg hellere måtte blive informeret
iidt - og det kunne jo også være sjovt at træffe nye mennesker
;red samme hobby.

Den første mødeaften snakkede vi Iøst og fast om mangt og
meget, men hovedsagelig var det om forslag til emner på de
rommende studiekredsmøder.

Den anden mødeaften var emnet karantæneregler. Jeg
:ænkte, at det skulle da kun være for at træffe nye mennesker,
'eg ville komme, for emnet var da vist ikke så aktuelt for mig.
"leg havde ikke i sinde at købe kat, der skulle placeres i ka-
:antæne. - Men se! ! ! Indholdet af emner var noget ganske an-
let.

Det var barske sager, som enhver af os nemt kan komme
rd i, hvis ikke vi kender den risiko, der er forbundet med det,
', i foretager os. Tænk på AIDS og på hvordan situationen hav-
je været, hvis der ikke havde fundet nogen oplysning sted.
Der er heller ikke nogen, der får kørekort, uden de kan deres
:eori.

Nu er der da heldigvis ikke nogen regleq der siger, hvad vi
skal kunne for at anskaffe en kat. Men jeg blev sandelig klar
rver på denne mødeaften, hvor vigtigt det er i ens egen inte-
:esse og så selvfølgelig også i vor medmenneskers/kattes in-

teresse at være bevidst om de handlinger, man foretager sig
(køb, salg, parring, udstilling m.m.) samt de ricisi, der er for-
bundet dermed (mange former for smitsomme sygdomme).

Det er nemt at forestille sig et handlingsforløb med mange
kafte/katteejere involveret. Hvis bare dn afdisse katte har en
smitsom sygdom, som den påfører en anden, kan det få en hel
lavine til at rulle - og det er jo INDEN, det sker, man må være
opmærksom på sin »katteteori«, og er man så uheldig, at ha-
ve pådraget sig et eller andet, ja så er det, karantæneregleme
må komme i brug.

Alle sådanne sygdomme, som kunne medføre karantæne,
fortalte Lis Friis om på en god, kompetent og lærerig måde.
Det gav virkelig stof til eftertanke.

Jeg har været til studiekedsmøde igen. Det var 3. gang. Ek-
met var: Beretning fra en dommer. Men forinden fortalte Lis
Friis, at hun havde fået et brev fra Jyraks tidligere formand,
Finn Laursen. Det var mildt sagt aldeles ubehageligt, og han
anklagede Lis for injurier, samt truede med politianmeldelse
og erstatningskav, fordi hun havde nævnt sagen om ringorm
hos ham. Se iøvrigt »Hvæssebrættet((, nr. 3, september 1992:
Læserbrev: »Det er ganske vist«, stk. 2.

Jeg kan ikke beskive min undren, jeg kan heller ikke be-
skrive ordret, hvad Lis Friis fortalte på mødet, andet end at
jeg lige har beskevet min personlige holdning til det emne,
som Lis fortalte om. Jeg har gransket min hukommelse, og jeg
skal prøve at gengive, hvad der blev sagt denne aften.

Lis fortalte i sagens natur også om ringorm, flere deltage-
re (især måske de, der er tilknyttet landbrug), kendte det godt
- undertegnede har selv haft det engang. Også hos denne li-
delse såvel som de andre, medførte det karantæne, og vi var
alle ret rystede over det store arbejde, og de problemer, der er
forbundet med at have katte i karantæne. - Det må virkelig
være skrækkeligt.

Lis fortæller ikke bare om egne erfaringer i forbindelse med
karantæne, hun fortæller også om andres erfaringer. Desuden
fortæller hun, at Finn Laursen har/har haft ringorm, og at han
har omgået karantæneregleme.

Det er da helt forkasteligt, at man tilsidesætter nogle ka-
rantæneregler - det kan man da ikke gøre over for andre men-
nesker (og deres katte) - og vel heller ikke selv om man er for-
mand.

Med Lis' foredrag fik jeg sandelig indblik i, hvor vigtigt
det er at overholde karantænereglerne, hvis man skulle være
så uheldig at komme i sådan en situation. Netop p.g.a. ernnets
vigtighed, husker jeg, at jeg konstaterede, at der overhovedet
ikke var nogle subjektive udtalelser af Lis med henblik på
Finn Laursens karantæne - DET VAR EN NEUTRAL, OB-
JEKTIV INFORMATION I ALLE KATTEEJERES INTER-
ESSE,

Men denne information udløste åbenbart et brev, der var
særdeles ubehageligt ikke bare for Lis, men for alle katteeje-
re.

Det kan da virkelig ikke passe, at man på et studiekeds-
møde skal have båndoptager med for at bevise, hvad der er
blevet sagt eller især ikke sagt. Det kan da heller ikke passe,
at vi kan komme i en sådan situation, at det ikke er muligt at
få nogle kompetente mennesker til at holde foredrag, fordi de
kan risikere at blive anklaget for injurier og andre uhyrlige
ting, fordi der tales om et emne, som ikke helt passer ind i an-
dre personers kam. Hanne Kæhlershøj

U

U
Bliu medlem af
JYRAK,..!!!
- 9llernes katteklub!
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L,BSERBREV!
Til orientering og advarsel!
Jeg har lovet at videregive nedenstående hændelsesforløb fra
Tyskland.

Den 28ll I 1992 blev der født et kuld på 5 Balineser killin-
ger, alle sunde og raske. Killingerne fik ormekur og blev den
ZUl 1993 vaccineret mod kattesygelinflwnzalClamydia.
Endvidere blev der den29ll vaccineret mod leukæmi. Kil-
lingeme blev hver gang grundigt undersøgt af dyrlægen, uden
at der fandtes tegn på sygdom. Udviklingen forløb fuldstæn-
dig normalt.

Den ll2 kl. ca. 10.00 kom der en glarmester for at udskif-
te en defekt thermorude i detca.64 mr store værelse, hvor kil-
lingeme opholdt sig sammen med forældredyrene.

Alle dyr blev anbragt i transportkasser, der blev stående på
gulvet i værelset. Ved l2-tiden var arbejdet færdigt. Der blev
anvendt silikone. Der blev yderligere luftet ud ca. 10 minutter,
da der var en sur, ram lugt i værelset, hvorefter dyrene blev
lukket ud af kasseme. Ved 14.45-tiden råbte hankatten højt og
kaldende. Heike gik ind til kattene og fandt den ene killing
liggende helt slap, gispende efter vejret, urin og afføring var
gået. Den døde el kvarter senere. De andre var forholdsvis ro-
lige.

Da killingen var død så pludseligt, blev der bestilt tid til ob-
dukion. De øvrige killinger havde let anæmi, ingenf eber,sna-
rere for kolde (37,2) og sad sammenkøbne på gulvet, legede
ikke mere og spiste næsten intet. For at hindre dehydrering fik
killingeme ca. 2 ml. modermælkserstatning hver 2-3 time.

Til trods herfor døde killing nr. 2 efter 24 timer og killing
nr. 3 efter 48 timer. Den sidste killings temperatur var faldet
helt ned lll 36,7 til trods for, at den blev pakket i varme tæp-
per, men var ved fuld bevidsthed og reagerede på lyden af en
dør, der blev lukket.

Killingerne blev obduceret hos Levnedsmiddel og Veteri-
nær undersøgelsesamtet i Neumiinster, hvor der påvistes Pa-
steurella multocida og Streptokokker. Vira som Leukæmi, FIP
og andet kunne ikke påvises. Emæringstilstanden god, men
udtørring og opsvulmet lever.

De to sidste killinger kom sig og er nu fuldstændig raske
og kvikke. Efter yderligere samtale med såvel veterinær- som
humanmedicineme tyder killingemes død ikke på en infek-
tion. Derimod tyder alt på noget neurotoxisk.

I mellemtiden viser det sig, at der for et par år siden har væ-
ret et lignende tilfælde i Kiel. Ved middagstid blev en fuge i
et badeværelse repareret med silikone. 10 voksne katte be-
fandt sig i gangen foran badeværelset.

Ved aftenstid fandt man dyrene bevidstløse på gulvet. Hel-
digvis var det tilstrækkeligt at tage kattene udenfor i den friske
luft.

Endnu et tilfælde drejer sig om en voksen hankat. Han har
et værelse for sig selv, sikret med to døre.Et hul i den yder-
ste dør (på størrelse med en 5-krone) blev repareret med sili-
kone. Katten fik symptomer på influenza og måtte under dyr-
lægebehandling. Katten var vaccineret.

Efter en uges forløb kom ejeren ved et tilfælde i tanker om,
at det kunne være silikonen, fjernede den, og katten blev om-
gående bedre. Ved forespørgsel hos glarmestre og andre hånd-
værkere, der arbejder med silikone, viser det sig, at de hyp-
pigt lider af tåreflåd, hovedpine, udslæt og ildebefindende, til
trods for at stoffet under arbejdet ikke kommer i berøring med
huden eller slimhinder, som angivet på emballagen.

Der er ingen advarsel på emballagen om, at dampene er gif-
tige. Den anvendte silicone hedder SETTASIL. Endvidere
meddeler en glarmester, at han har bemærket, at samtlige kat-
te flygtede, da han skiftede vindueme ud i en bondegård. Han
brugte silikone.

Iværksatte undersøgelser viser følgende:
Fenol og fenolderivater findes fortrinsvis som opløsnings-
middel i lakker, maling, silicone, klæbestoffer og desinfek-
tionsmidler.

Årsag: De er billige, farveløse og har smeltepunkt ved stue-
temperatur, de er derfor praktiske at arbejde med.

Forgiftningsarter hos såvel mennesker som dyr: Indån-
ding, direkte kontakt: ætsninger, blæredannelser, hvidlige be-
lægninger og optagelse gennem huden.

Ved optagelse gennem huden er det neurotoxisk, d.v.s. cen-
tralnervesystemet forstyrres. Simple forgiftninger giver ho-
vedpine, svimmelhed og slaphed.

Vejrtrækningen bliver overfladisk og blodtrykket falder.
Ved svære forgiftninger slaphed, lammelser, bevidstløshed,
dehydrering, opsvulmen af leveren, nyreskader, temperatur-
fald (hos katte ned til 37 grader), overfladisk til ophørende ån-
dedræt, det samme gælder hjertefunktionen. Antistoffer fin-
des ikke!

Der er ikke påtrykt advarsel på emballagen. Katte er særlig
følsomme.

Har nogen lignende erfaringer, vær så venlig at henvende
jer med navn på det anvendte materiale og hvilke dyr, der
eventuelt har været syge eller døde. Tilstanden kan påvises
ved nyrebiopsi.

Kilde: En tysk dyrlæge, der har studeret ved Landbohøj-
skolen i København, hvor Jesse Klingenberg har læst om for-
giftninger af PHARMAKOLOGI af professor Hansen ved
Stockholm Universitet.

Eventuelle oplysninger bedes sendt til:

Anne Lise Kaae
Ingrids Alle 13

5250 Odense SV.

Jeg vil så sørge for oversættelse og give materialet videre til
Heike Schumachen

htttfrå,

-

trg*
(maxwhiin) I

HEDINT
KOPI. CENTER
BISPENSGADE I6 9OOOAABORG

TELEFON:98 I3 45 55
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Opfordring til
samarbejde på tværs
af racerne..!
For nylig fik jeg en opringning fra en mand, der var intere-
sseret i at købe en racekat. Det er ikke i sig selv så usædvan-
1igt. Det specielle i dette tilfælde var, at »killingeinteressen-
ten« ikke helt havde besluttet sig for, om han ville have en
britte eller en russer (min race), og han var blevet henvist til
mig fra en britteejer.

Jeg blev både overrasket og glad for denne henvisning, for
desværre er det mit indtryk, at fremgangsmåden er temmelig
usædvanlig. Det er mere almindeligt med alle midler at for-
søge at fastholde den potentielle køber ved ens egen race. På
udstillinger harjeg også mere end 6n gang oplevet udstillere,
der over for en eventuel killingekøber har omtalt andre racer
end lige præcis deres egen både negativt og med megen lidt
bund i virkeligheden.

Det er min faste overbevisning, at det er en fordel for alle
pafter - mennesker såvel som katte - at den kommende katte-
ejer får korrekte og fyldestgørende oplysninger om de enkel-
te racer. Disse oplysninger får de bedst fra en ejer af racen -
for der er jo forskel på raceme, også når det drejer sig om tem-
perament og væremåde.

Konsekvenserne, hvis købemes og kattens temperament ik-
ke harmonerer, kan man let forestille sig: skuffelse, irritation,
killingen kan blive leveret tilbage eller kan blive omplaceret
- måske endda flere gange, eller den kan i ekstreme tilfælde
blive aflivet. Det er der vel ingen, der ønsker for sine killin-
ger, og det kan undgås i langt de fleste tilfælde, når køberen
får gode og tilstrækkelige informationer om racerne og der-
med de bedste muligheder for at finde ud af, hvilken race, der
er lige præcis den rigtige for vedkommende.

Som nævnt sker det ret tit, at jeg får henvendelser fra no-
gen, der overvejer at anskaffe en kat. Med et groft gæt vil jeg
s§de på, at det kun er i 50% af tilfældene, at køberen allere-
de har besluttet sig for racen. I de tilfælde, hvor der er flere
racer inde i billedet, for tællerjeg selvfølgelig vidt og bredt
om min race, men desuden henviser jeg til nogen, der kan
fortælle om de andre racer, der er på tale. Her er Hvæssebræt-
tets liste over specialklubber en stor hjælp. Der ligger sim-
pelthen et eksemplar ved siden aftelefonen, så den altid er ved
hånden.

Set fra et JYRAK-synspunkt kan man selvfølgelig sige, at
dette let kan resultere i køb hos et ikke-JYRAK-medlem, men
det tillader jeg mig at se stort på. Det vigtigste for mig er, at
køberen får den »rigtige« kat. Man kan så håbe på, at købe-
ren melder sig ind i JYRAK, hvis vedkommende synes, at
han/hun har fået god hjælp fra et JYRAK-medlem.

Jeg sender selvfølgelig min specialklubs folder om russe-
ren til killingekøberen, men hvis køberen er på helt bar bund
med hensyn til valg af race, sender jeg også JYRAK's folder
om racerne med, sammen med en kopi af specialklublisten.

Hos medlemmer af min specielklub er det almindeligt, at
interesserede kan komme på besøg for at se kattene på hjem-
mebane - uden købetvang og også selv om man ikke selv har
killinger til salg - og det har da også af og til resulteret i, at
der er nogen, der har fundet ud af, at de ikke skulle have en
russer. Det er helt OK, hellere finde ud af det, før killingen er
flyttet. Og det forhindrer jo ikke, at man kan få en god snak
om katte generelt, og køberen kan få en god start i kattever-
denen.

Man kan naturligvis ikke tage højde for alt, men vi har me-
get gode erfaringer med denne praksis i min specialklub. Det
kan vi se af de tilbagemeldinger, vi får, hvor den nye kattee-
jer fortæller, at deres kat er blevet lige præcis, som de havde
forestillet sig, og som de gerne ville have den. Jeg tror heller

ikke, jeg har hørt om nogen, der har fortrudt, når de har fået
et godt kendskab til racen, inden de besluttede sig.

Alt i alt vil jeg altså gerne opfordre til et større samarbejde
og større samarbejde og større åbenhed, også når det gælder
andre racer end ens egen, og det ville være rart, hvis vi kun-
ne undgå den kedelige nedrakning af andre racer. Jeg er sik-
ker på, det i længden vil være en fordel for alle, ikke mindst
for kattene!

Kirsten Kaae

MANX
- den ældgamle naturkat!

Manxkatten er en robust kat med et fan-
tastisk temoerament.
Tag en manx på skødet og oplev fortrylle-
sen ved denne mytiske kat. Manxen egner
sig lige godt til inde- såvel som udekat.
Nye seriøse opdrættere har killinger til salg
af denne sjældne race.

Laxey's u/ Marianne Skat Madsen,
42 65 24 36

Ulblume v/ Thomas Andersen,
32 97 33 89
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Brev fra fagdyrlæge
Knud Steensborg
For nylig gav en pressemeddelelse fra Den Danske Dyrlæge-
forening genlyd over det ganske land. Meddelelsen gav ud-
tryk for synspunkter på avl af racekatte og racehunde.

I Den Danske Dyrlægeforenings principprogramfra 1992
hedder det bl.a.: »Det er Den Danske Dyrlægeforenings
grundholdning, at hovedmålet med avlsarbejdet på familie-
dyrsområdet er at skabe dyr, der adfærds- og sundhedsmæs-
sigt bedst muligt kan fungere i tæt relation til mennesket. Avl
der udelukkende sigter på æstetiske måI, og som har sund-
heds- og adfærdsmæssige uheldige følger, er ikke accepta-
belt«. Det kan også siges på en anden måde: »Lad vær at av-
le udelukkende på udseende«! Det medfører oftest sundheds-
mæssige og/eller psykiske problemer!

Der er således ikke noget nyt i dyrlægernes grundholdning.
En holdning, som ingen raceklub kan være uenig i. For at gøre
meddelelsen lidt »skarp«, havde man valgt denne gang at
nævne nogle eksempler på racer med problemer. Det har gi-
vet nogen tumult. Specielt inden for abyssineme, som uret-
færdigt blev hængt ud som en race med alvorlige øjenproble-
mer.

Desværre var det sådan, at det virkelige problem i den dan-
ske katteverden - nemlig de »nye fladnæsede perserkatte« -
havde held til at skjule sig i debatten. Det er med stigende be-

§mring, vi har fulgt udbredelsen af meget fladnæsede per-
serkatte. Katte med øget tendens til luftvejsproblemer, tand-
køds-/tandproblemer, øjenproblemer og lunge-/hjerteproble-
mer. Nogle orker ikke at spise selv, de må håndfodres. Andre
fødes med defekter af kraniet, f.eks. kan det ses, at hjemen
buler ud under huden på topp€n af kraniet med døden eller af-
livning til følge.

Argumentet, »at der findes fladnæsede persere, som er sun-
dere end de gammeldags persere((, kender jeg naturligvis og
vil godt acceptere det. Det er imidlertid fejlagtigt at drage den
slutning, at det berettiger til avl på disse katte. Vi ved fra an-
dre dyrearter, bl.a. hundene, at det er umuligt udelukkende at
avle på flade kanier. Der vil uundgåeligt udvikles andre arve-
lige defekter - specielt på andre knogler.

Ansvaret for at udviklingen går i en sund retning hviler på
4 parter - nemlig dyrlægerne, opdrætterne, klubbeme og ud-
stillingsdommerne. Dyrlægeme har sagt fra, men desvæne er
det min fomemmelse, at så længe dommeme vil give de flad-
næsede perserkatte førsteprioritet på udstillingerne, vil op-
drætterne blive ved med at lave dem. Lad mig derfor opfor-
dre til et tæt samarbejde mellem dyrlæger og klubber/dom-
mere om at opstille sunde standarder. Endvidere er det vigtigt,
at uddanne dommere, som har mod og mandshjerte til at mod-
stå »usunde kav«.

Snart vil dyrlægeme have et avlsetisk råd, som vil stå til
rådighed for klubber/opdrættere. Jeg er klar over, at opgaven
er vanskelig. Måske er det i virkeligheden en international op-
gave. Det må bare ikke være sådan, at vi i Danmark stiltien-
de godtager krav om et udseende, der medfører sundheds-
problemer. Vi bør aktivt præge udviklingen i en sund retning
og under alle omstændigheder sige fra i Danmark.

Det er mit håb, at vi stadig kan præge udviklingen i Dan-
mark mod avl på sunde katte. Modsat hundeverdenen mener
jeg stadig, vi kan nå det. Jeg er sikker på, at alle er enige i øn-
sket om fysisk og psykisk sunde katte. Vi kan derimod være
uenige om definitionen på usund avl og usunde individer.

Min erfaring fra talrige katteforedrag/kattekonsultationer
siger mig imidlertid, at uenigheden i virkeligheden kan ligge
på et meget lille sted. Enkeltpersoner og smågrupper forstår
og accepterer problemstillingen - »men der er jo det med
præmieringen på udstillinger«. Lad os hjælpe hinanden med
at udvikle sunde, stolte - og smukke katte.

Abild DyrekliniN fagdyrlæge Knud Steensborg
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BLIV ET
KENDT AI\SIGT..!
I slutningen af marts bad redaktionen om, at bestyrelsens for-
mand og medlemmer til »HVÆSSEBRÆTTET« indsendte
billede samt lidt data, så vi kunne foretage en præsentation her
i bladet.

Da besvarelseme var vidt forskellige i længde og opstil-
lingsform, har vi været nødt til at begrænse/redigere til et
overskueligt niveau:

Jyraks formand:
Navn: Dorte Kaae

Ægteskabelig
stand: Gift - har Zbøm

på8og11år

Projektleder i
EDB-firma

15
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Katterace

10 år - bl.a. som studiekedsleder, B-
medlem og sekretær i Felis Danica.

Siamesere & Orientalere.

Jyraks næstformand:
Navn: Paul Christensen

Ægteskabelig
stand: Gift - har 2bøm

pl 16 og2o hr

Profession: Socialpædagog/
arbejder med

Antal år autister

med racekatte: 10

Antal år i JYRAK: 10

Deraf aktiv

Profession:

Antal år
med racekatte:

Antal år i JYRAK:

Deraf aktiv
i klubben:

i klubben:

Katterace:

I JYRAKs bestyrelse siden 1988

British Shorthair

Stambo gssekr.fffi llingeliste :

Navn: Klaus Donneborg

Ægteskabelig
stand: Gift - venter barn

Illl i ån

Glarmestersvend
i lille Århus-
virksomhed

Profession

Antal år
med racekatte:

Antal år i JYRAK:

Deraf aktiv
i klubben: 5 år - bl.a. som studiekredsleder og

B-medlem.

Perser.

l1

11

I næste nummer vil vi fortsætte
med at præsentere studiekredsledere

og konsulenter!

Katterace:



Ko ntaktperson/nye medlemmer:
\avn: Karen Mette

Have Kristensen
.€gteskabelig
stand: Gift - har Zbøm

på7og10år
Profession: Oldfrue på hotel-/

kursuscenter
.\ntal år
ned racekatte:. 16

-\ntal år i JYRAK: 16

Deraf aktiv
r klubben:

Katterace:

Jyraks udstillingsleder:
\avn: Lene B. Berg,

37 år
-Igteskabelig
stand: Gift-1barn,

Christoffer på 9 år

Profession: Pædagog og natte-
vagt på døgninst.
for fysisldpsykisk
handicappede

.\ntal år
ned racekatte: 4 ll2
.\ntal år i JYRAK: 4 1/2

Deraf aktiv
klubben:

Katterace

Jyraks kasserer:

Fra 1988 som studiekedsleder, i 1990
indvalgt i bestyrelsen.

Perser/Colourpoint

Jyraks l. suppleant:
Navn: Ole Klivager

Ægteskabelig
stand: Gift - har Zbøm

på4og9år
Profession: Byggetekniker

Antalår
med racekatte: 12

Antal år i JYRAK: 12

Deraf aktiv
i klubben:

Katterace:

Jyraks 2. suppleant:
Navn: Preben Bjerg

Ægteskabelig
stand: Forlovet

Profession: Maskinarbejder
oå nathold

Antal år
med racekatte: ca. 3

Antal år i JYRAK: ca. 3

Deraf aktiv
i klubben:

Katterace

8 år med div. tillidsposter i og udenfor
bestyrelsen.

Burmesere

Valgt som suppleant på GF 1993 og ny-
ligt udnævnt som ny burudvalgsformand

British Short Hair
Fra 1992 B-medlem og studiekedsleder
i Horsens siden 1992.

Perser/Colourpoint

Doris Dreier

Gift - 2 voksne
børn

Medhj. hustru på
maskinfabrik

3
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Nyvalgt til bestyrelsen på G.F. 1993.

Siameser

Felis Danica's vedtagelse af reglen om, at stambog kan tilba-
geholdes i forbindelse med afbetalingskøb, medfører, at føl-
gende skal indskærpes ved indsendelse af stamtavlerekvisi-
tioner:

Moderkatten skal være ejerskiftet på tidspunktet for rekvi-
sitionens fremsendelse, ellers udstedes ikke stamtavler.

Det samme gælder selvfølgelig hankatten, men det kan ik-
ke altid kontrolleres i JYRAK-regi, så det opdages først hos
FD's stambogssekretær.

I[B! OBS! BEM,ERK!
Vi har modtaget en lidt usædvanlig annonce, men da menin-
gen er god nok - nemlig at få kontakt til katteelskere via de-
res klubblad - bringes den nedenstående:

HUS PA LANDET
tæt ved Løkken udlejes billigt, hvis I vil passe

kattene fra l9l7 - U8 1993.
Tlf. 98 88 35 53

L7

U

U
\avn:
.Egteskabelig
stand:

?rolession:

.t ntal år
:ed racekatte:

.\ntal år i JYRAK

Deraf aktiv
, klubben:

I\atterace:

Jvraks sekretær:
\avn: Linda Palm

Igteskabelig
.:and:

?rofession:

-.,ntal år
red racekatte: 6

rntal år i JYRAK: 5

leraf aktiv
slubben:

l{atterace:

Nyvalgt til bestyrelsen på G.F. 1993.

Norske skovkatte

Gift - 2bøm
Selvstændig i
EDB-branchen

Meddelelse fra
JYRAK'S
stambogssekretær:



Stamtavlestatistik 1992.

RACE JYRAK DARAK Racekatten Perseren TOTAL

Perser m.orange/blå øjne 686 266 661 256 1869

Colourpoint 187 61 201 36 485

Perser m.grønne øjne 29 24 15 18 146

ikke anerkendt perser 1 I

Exotic 6 11 18 15 50

i alt perser & exotic
(i alt i 1991)

908
(e43)

363
(4e6)

9ss
(t28e)

32s
(260)

2sst
(2e88)

Maine coon 97 107 140 l1 355

Norsk Skovkat 83 155 206 1 445

Hellig Birma 29 50 50 28 r57

Somali 1 t6 64 81

Tyrkisk Angora 4 2 6

Tyrkisk Van 4 4 3 12

Balineser 5 t2 3 20

Javaneser ) 3 5

Ikke anerkendt Semilang-
hår

4 2 6 t2

i alt semilanghår
(i alt i 1991)

229
(1e0)

336
(366)

481
(4e3)

46
(23)

1092
(t072)

Abysinier 61 l5 97 l8 191

British Shorthair 7t 31 t44 5 251

Burmeser 29 13 79 6 1,27

Europe 4 35 39

Japanese bobtail 0 1 1

Manx 0 6 6

Cornish Rex 0 7 7

Devon Rex 0 7 7

Russian Blue 8 5 39 6 5B

Ikke anerkendt korthår 19 60 79

I alt korthår
(i alt i 1991)

192
(182)

64
(e5)

475
(3e4)

35
( I 4 )

766
(68s)

Siameser 63 79 159 25 326

Orientaler 35 15 35 48 133

I alt Siameser/orientaler
(i alt i 1991)

98
(84)

94
(56)

191
(lel)

73
(67)

459
(3e8)

Total
(Total l99l)

1427
(13e9)

857
(10r3)

2105
(2367)

479
(364)

4868
(s143)

Starnnavne
(leer)

53

(7e)
l3
(41)

7l
(112)

9
(14)

146
(246)

Eksport
(1991)

3t
(36)

79
(60)

38
(62)

38
(1e)

192
(t77)

Import 34 32 23 66 155
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Indlæg fra Clipper:
Hej Donjuan
Hr. Don, han listede på kattepoter bløde,
nu ville han sit jægerliv med damesjov forsøde.
Han valgte straks den kønneste, han fandt på ekskovsvejen,
men d6t gik ikke helt så nemt, - for hun var kun sin egen!
Han kurrede, han spandt så blidt, han sang en serenade,
- men lige lidt så hjalp det, for han fik et HVÆS tilbage.

Så prøved' han et stjålent §s, men fik et kads på snuden,
hun vrissede; En Donjuan, d6t ku' hun vær' foruden!
»Hvad skal jeg gøre for at få dig, kære Missepi'<<?
»Du elske skal og trofast være resten af dit liv«!
Og pluds'lig ramte Amor's klo, - oh ve, oh kattepine,
han blev beruset, loved' alt med salig kattemine.
Alt endte traditionen tro, for Missefru og -manden,
for de fik søde missebørn, - gik ind i ægtestanden.
Fru Missemor regerte suverent med skarpe klo
sin Donjuan og missebørn til daglig fred og ro.
Dog, Donjuan tog prøve på sin ungdoms frie Leben,
men fandt, at det var tryggere med bøm og viv i steden.

Og efter 8 katteliv: - »Jeg glemte helt at sige«,
sa' Donjuan med mimrerøst, - »Jeg elsker dig, min pige«!!

Moralen??? - Hvis denfindes het
enhver må selv fundere,

på hvem, der lykkens vinder er
- Jeg digter ikke mere! -

CLIPPE& Karen-Marie Juhl Petersen

Tillidsdagsordenen gav anledning til en del debat. En mi-
stillidsdagsorden fra Finn Thuesen og Poul E. Christiansen
mod Felis Danica's formand i forbindelse med Finn Laursens
sag, endte op med et ændringsforslag fra tk Bendt Poulsen
med følgende ordlyd:

Generalforsamlingen henstiller bestyrelsen til at stille Finn
Laursens medlemskab i Jyrak i bero, indtil sagen er nærnere
undersøgt.

Forslaget blev vedtaget med 48 stemmer for, 42 stemte
imod.

ad 3; Formandens beretning: En formandsberetning er jo en
gennemgang af året der gik på godt og ondt.

L992blev året med de store udsving i Jysk Racekatte Klub,
det blev året, hvor udstillinger gav både under- og overskud.

1992 blev året, hvor Jyrak bistod i forbindelse med an-
modning om godkendelse afen ny katterace - en begivenhed,
der er meget sjælden i Danmark - racen er jo den berømte SO-
KOKOKAT og herfra skal lyde et held og lykke med den en-
delige godkendelse på FIFe's generalforsamling i Warszawa.

1992blev året, hvor studiekredsene igen viste deres værd,
- både som stederne, hvor hygge og information om »hvor-
dan<<, »hvorfor« og »hvomår« om vores dejlige dyr - formid-
let afmange og dygtige foredragsholdere. Fra bestyrelsens si
de siger vi naturligvis tak til alle I studiekedsledere, som al-
le jo har gjort et stort stykke arbejde for klubben i året, der

8ik.
1992blev også året, hvor Jyraks konsulenter atter udførte

et stort og kævende arbejde for klubbens medlemmer.
Konsulentjobbet er tit et både krævende og ensomt arbej-

de, man møder som konsulent alle sider af kattesporten, og
man må jo sige, at forbindelsen til bestyrelsen ikke altid er li-
ge så god, men vi håber på, at 1993 bliver året, hvor vi prøver
at forbedre samarbejdet.

Til jer konsulenter siger vi fra bestyrelsen: Tak for det gam-

le år - lad os prøve at Børe samarbejdet bedre i det nye år.
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Generalforsamling i Jyrak

Referat af ordinær
generalforsamlin g i Jyrak
l-ørdag den 13. februar 1993 kl. 13,00 afholdtes ordinær ge-
neralforsamling i Jyrak, på Tarp Kro ved Esbjerg, med føl-
gende dagsorden på programmet:
1. Valg af dirigent.
2. Tillidsdagsorden.
3. Beretning om arbejdet i det forløbne år og plan for arbej-

det i det kommende år.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
5. Budgetforslag.
6. Indkomne forslag, herunder forslag til Felis Danica.
7. Fastsættelse af kontingentet.
8. Valg:

a. Formand for 2 kr.
b. Bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisorer.
e. Revisorsuppleant.
f. Konsulenter.

9. Eventuelt.
Den konstituerede formand indledte mødet med at byde vel-
kommen, og udtrykte håb om en god dag, hvorefter man gik
over til valg afdirigent.

ød I.' Som dirigent valgtes Hr. Richardt Pedersen. Til at føre
talerlisten valgtes Hr. Erik Andersen. Begge modtog valget.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var
lovlig i henhold til foreningens vedtægter, og at der var 98
stemmeberettigede medlemmer til stede. Herefter blev der
udpeget stemmetællere.

ad 2: Bestyrelsens tillidsdagsorden blev vedøget med 78
stemmer for, 15 stemte imod.

U
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1992 blev også året, hvor klubben blev konfronteret med
store interne problemer. Midt på året blev den tidligere for-
mand ramt af en meget ubehagelig karantænesag. Ubehage-
lig for alle implicerede parter. Den daværende formand for-
brød sig mod Felis Danicas karantæneregler, og bestyrelsen
måtte tildele ham en næse, men sagen var også indbragt for
Felis Danica. At sagen havde alvorlige konsekvenser for Jyrak
sås af, at 2 bestyrelsesmedlemmer forlod bestyrelsen i protest
allerede i sagens indledende faser.

Da Felis Danica skulle behandle sagen, tog begivenhederne
yderligere fart. Den daværende formand fik et tip om, at ra-
cekatten vist nok ville give ham en mistillidsdagsorden på om-
talte Fu-møde, valgte han at sende mig på omtalte møde.

På mødet konkluderede Felis Danica's formand, at Jyraks
formand havde sendt en anden og FU tilsluttede sig derefter
Jyraks måde at behandle sagen på. På mødet blev der altså ik-
ke stillet nogen mistillidsdagsorden til formanden.

På et ekstraordinært B-møde en uge senere, meddelte den
daværende formand, at han af helbredsmæssige årsager trak
sig tilbage som Jyraks formand. Samtidig meddelte Jyraks
kasserer Elena Neumann, at hun også trak sig ud af bestyrel-
sen, men at hun ville hjælpe den kommende kasserer, så pro-
blemer med overleveringsforretningen kunne undgås.

På samme møde meddelte Hr. Finn Thuesen og Hr. Poul
Erik Christensen, at de ville give besked om deres deltagelse
i det fremtidige bestyrelsesarbejde i løbet af ugen.

Når man er klubbens næstformand, skal man i en sådan si-
tuation træffe en række valg:

Kan bestyrelsen fortsætte?? ?

Er det lovmæssige grundlag i orden???
Skal man evt. ud i ekstraordinær generalforsamling???
Er noget sådant økonomisk forsvarlig???

o.s.v., o.s.v., o.s.v.
Ved en nærrnere gennemgang af regnskabeme viste der sig
hurtig problemer. Den tidligere kasserer havde ikke været me-
get for bogføring, i det bogføringen var ophørt i august måned.
Dette gav uvægerlig problemer, og de var faktisk af en sådan
art, at vi måtte have hele regnskabet rekonstrueret. Dette be-
sluttede vi, efter jeg havde haft en samtale med toldvæsnet.

Rekonstruktionen kom igang, og jeg vil her benytte lejlig-
heden til at takke Doris Drejer for det store arbejde, hun har
lagt i Jyraks regnskab - uden hende og Jyraks revisor Erik An-
dersen ville vi ikke have haft noget regnskab at fremlægge i
dag.

Midt i alt det her, havde vi så årets sidste udstilling, og og-
så her var der problemer - problemer med hallen, hvor vi plud-
selig skulle betale for den elektricitet, der blev brugt i hallen
- noget vi aldrig havde oplevetfør.Dq var en lang række an-
dre problemer, men mon ikke de fleste af jer udstillere fik en
udmærket udstilling trods alt.

I Felis Danicas forretningsudvalg oplevede vi nye tider.
Klubbeme forhandlede med hinanden og vi forsøgte at finde
en samarbejdsmetode, så gammelt nag og brokblev skrinlagt.
Vi oplevede også, at der er muligheder for at opnå resultater.
Desværre startede de tidligere B-medlemmer Hr. Finn Thue-
sen og Poul Erik Christiansen deres korstog mod Felis Dani-
ca's formand.

Dette skadede samarbejdet i FU betydeligt og især skade-
de det ganske udmærkede samarbejde Jyrak og Darak har haft
de sidste 4 år. Daraks medlemmer er både sårede og meget
vrede og det er i øjeblikket uoverskueligt, hvad konsekven-
seme kan blive, men et er sikkert, det bliver svært at slå bro
over den mistillid, der nu råder.

Nok om al den elendighed, der har præ get 1992, der har og-
så været lyspunkter.

Trods medlemsnedgang flere stamtavler - det er da den rig-
tige vej.

Ebeltoftudstillingen var en stor succes, især fordi studie-
kredsen med alle dens medlemmer var utrolig aktive. - Se, det
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er det, der viser vejen til succes.
Hvæssebrættet har fået redaktion udenfsr bestyrelsen - ba-

re vent og se, hvad de kan!!! Tænk sidste gang havde de så

meget gtof, at noget måtte ligge over det lover godt.
Killingelisten arbejdes der i øjeblikket med og det skulle

gerne medføre virkelige forbedringer.
Vore konsulenter er både aktive og positive, - så her vil der

også ske forandringer.
Felis Danica vi skal nok få tilliden genoprettet, så kattes-

porten i Danmark vil få fremgang.
SIDST MEN IKKE MINDST JYRAK LÆNGE LEVE!
Formandens beretning blev vedtaget med 82 stemmer for

og 1 imod.

ad 4: Kassereren knyttede følgende bemærkninger til regn-
skabet.

Overskudet på vore 4 udstillinger er halveret i forhold til
1991, men holder sig til budgettet.

Underskuddet på henholdsvis Hvæssebrættet og Killinge-
listen svarer stort set til det budgetterede, henholdsvis 50.000
k og 15.000 kr.

De væsenlige afvigelser findes i mindreindtægten vedr.
kontingent, samt overskredet budget omkring porto, kørsel og
mødeaktivieter. Det forventede overskud på 3.000 kr. er der-
for vendt til et underskud på 36.000 kr.

Afskrivningerne er i år sket efter samme praksis som de se-
nere år, nemlig en afskrivning af inventar over 5 år.

Derudover har vi i år valgt at tage konsekvensen af, at vi
ikke forventer at kunne inddrive al gammel tilgodehavende,
på trods af, at vi på det område har indledt et samarbejde med
de øvrige hovedklubber. Nedskrivningerne skal dog ikke ses

som udtryk for, at vi opgiver vort krav.
Regnskabet blev vedtaget.

ød 5r Kassereren knyttede følgende bemærkninger til budget
1993.

Vores oplæg til budget 1993 er dels baseret på sidste års er-
faring, dels en indstilling til udgifterne i forbindelse medmø-
devirksomhed, her tænkes der især på kørsel og telefonmø-
der, skal reduceres væsentlig.

Bestyrelsen er indstillet på, at der skal foretages en kritisk
gennemgang af regnskabet ca. hvert kvartal, således at vi
løbende sikrer os, at udgifteme ikke løber løbsk.

Afslutningsvis opfordrede kassereren til, at alle medlem-
mer er aktive og gør en indsats for, at klubbens indtjening bli-
ver så stor som mulig, ved bl.a. at skaffe nye medlemmer, be-
nytte sig af opdræts- og avlsannoncer, udnytte killingelisten
og være med til at skaffe udstillere nok til at standarden på vo-
res udstillinger kan opretholdes.

Budgettet blev vedtaget.
ad 6: Forslag fra Flemming Sneum om ændring af ved-

tægternes § 7 blev trukket.
Forslag fra Finn Laursen om øjeblikketbortfald af Felis Da-

nicas skærpede registreringsregler, giktil afstemning med føl-
gende resultat: 20 stemmer for, 39 imod. Forslaget er dermed
faldet.

Forslag fra Finn Iaursen til behandling på Felis Danicas
plenarforsamling. Forslag: FIFe indskærper over for dom-
merne, at man overholder de vedtagne standarder for race-
katte. På den måde er dommerstanden med til at bevare sun-
de og raske katte frem for at fremelske de degenererede. Forsl-
aget vedtaget med 80 for,4 imod.

Forslag fra Finn laursen vedrørende diciplinærnævn i re-
gi af Felis Danica: I tilfælde af, at sagen om det i Racekatten
kørende diciplinæmævn søges overflyttet til at gælde i regi af
Felis Danica, pålægger generalforsamlingen de delegerede fra
Jydsk Racekatte Klub, der deltager i plenarforsamlingen un-
der Felis Danica den 21. februar 1993 at stemme imod en hver
form for tiltag om etablering af disciplinær-nævn. Forslaget
gik ikke til afstemning.



Forslag fra Finn Laursen: Generalforsamlingen pålægger
bestyrelsen, at disciplinæmævn ikke indføres som sanktions-
middel mod klubbens medlemmer. Forslaget forkastet med 76
stemmer imod.

Forslag fra Nanna Stoltze Jessen vedr. ændring af Maine
Coon standard. Forslaget vedtaget med 64 stemmer for.

Forslag til Felis Denica's plenarforsamling:
Vedtægter for Landsforeningen Felis Danica

Forsløg -I.' § 3, stk. I efter sidste komme:
optages efter...
ændres til:
Kan søge om optagelse efter...
Forslaget vedtaget med 64 stemmer for og 3 imod.

Forslag 2.' § 3, stk. 3:
Optagelse finder sted på ordinær-/ekstraordinær plenarfor-

samling efter enstemmig indstilling fra forretningsudvalget,
ellers ved stemmeflerhed på en ordinær plenarforsamling.

ændres til:
Optagelse finder sted på ordinær-/ekstraordinær plenarfor-

samling efter enstemmig indstilling fra forretningsudvalget,
ellers ved 3/4 stemmeflerhed på en ordinær plenarforsamling.

Forslaget vedtaget med 52 stemmer for og 21 imod.

Forslag 3.' § 4, stk. 1:

Klubbeme repræsenteres i forhold til hovedmedlemstal pr.
3lll?foregående år. Fordelingen foretages efter den d'Hond-
ske metode med2L mandater, der fordeles med 1 mandat pr.
hovedklub, og de resterende fordeles efter hovedmedlemstal.

ændres til:
Klubberne repræsenteres i forhold til medlemstal pr.3Lll2

foregående år. Fordelingen foretages efter den d'Hondske me-
tode med 21 mandater, dog således at hver klub min. har 1

mandat.
Forslaget vedtaget med 48 stemmer for og 25 imod.

Forslag 4: I tilfælde af, at forslag 3 ikke vedtages, stilles
følgende forslag til § 4, stk. 1:

Hovedmedlemstal ændres til: medlemstal.

Forslag 5; § 5 dagsorden, punkt 7:
Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stam-

navn m,v.
ændres til:
Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stam-

navn samt udstillingsgebyr.
§ 8: Udsalgspris
ændres til:
Udstillingspris, udsalgspris.
Forslaget vedtaget med 75 stemmer for og 3 imod.

Forsløg 6: § 9, stk. 2:
Enhver dansk racekatteklub, der er tilsluttet Felis Danica,

skal afholde mindst 1 intemational udstilling om året.

6OKCKE KÅTTEN

En sjælden kat fra Sokoke-Skoven i Kenya'
lntelligent, mild af sind, og kommunikerende på et højt plan.

Avls og Udstillings-katte samt kælekatte.
Sokoke-Killinger kan bestilles hos flg. Opdræftere.
FYN:
Gloria Møldrup. Korsebjergvei 101. 5491 Blommenslyst.
T[. 65 96 81 43
Grethe Højgård. Dragebakken 272.5250 Odense SV.

IIt. 66 17 37 08
JYLLAND:
Sonja Petersen. Sandenvelen 10. 9300 Sæby.
Tff. 98 46 91 64

cendres til:
Enhver dansk racekatteklub, der er tilsluttet Felis Danica,

skal afholde mindst I og max. 3 intemationaleudstillingerom
året.

Forslaget vedtaget med 59 stemmer for, 21 imod.

Forslag 5.' § 13, stk. 1:

Hver klub kan til FIFe's generalforsamling udpege I person
blandt sine repræsentanter som kandidat. Blandt disse vælges

på plenarfonamlingen 1 stemmeberettiget delegat samt en

rådgiver.
ændres til:
Felis Danica er på FIFe generalfonamling repræsenteret

ved en delegat samt en rådgiver. Som delegat deltaget Felis
Danica's formand. Som rådgiver kan hver klub udpege en
person blandt sine repræsentanter som kandidat. Blandt disse
kandidater vælges på plenarforsamlingen en person som
rådgiver.

Forslaget vedtaget med 88 stemmer for, ingen imod.

Jyraks bestyrelse stiller føIgende
forslag til ændring af Jyraks love:

Forslag I; § 8, stk. 3:
Stemmeret har ethvert medlem over 16 år. Valgbarhedsal-

deren til bestyrelsen er 18 år. Man opnår dog først valgbarhed
til bestyrelsen efter 3 måneders medlemskab.

ændres til:
Stemmeret har ethvert medlem over 16 år. Valgbarhedsal-

deren til bestyrelsen er 18 år. Man opnår dog først valgbarhed
til bestyrelsen efter 6 måneders medlemsskab.

Forslaget vedtaget med 82 stemmer fot 8 imod.

Forslag 2.' § 9, stk. 4-7.Yalg:
b. Bestyrelsesmedlemmer 8 (halvdelen på valg hvert år)
ændres til:
b. Bestyrelsesmedlemmer 6 (halvdelen på valg hvert år)
Forslaget vedtaget med74 stemmer for, 14 imod.

Forclag 3: § 10, punkt 2:
2. Når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftliS

begæring herom med angivelse af dagsorden.
ændres til:
2. Når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig

begæring herom med angivelse af dagsorden.
Forslaget vedtaget med73 stemmer for.

Forclag 4; § 10, punkt 3:

3. Når mindst lO% af medlemmeme fremsætter skriftlig be-
gæring herom med angivelse af dagsorden.

ændres til:
3. Når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig be-

gæring herom med angivelse af dagsorden.
Forslaget blev trukket.

Forcløg 5: § 12, stk. 2 ændres til:
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder

det nødvendigt, eller når 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker

dette.

§ 12, stk. 3:
Formanden leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen er be-

slutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er mødt'
ændres til:
Formanden leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen er be-

slutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt'
Forslaget vedtaget med 86 stemmer for.

Forsløg 6.' § 20, stk. 3:

Medlemmerne har ret til at lade killinger af egen avl regi-
strere i den af landsforeningen Felis Danica førte stambog.

Henvendelse herom sker til klubbens stambogsseketær.

ændres til:
2L



Medlemmeme har pligt til at lade killinger af egen avl re-
gistrere i den af landsforeningen Felis Danica førte stambog.
Henvendelse herom sker til klubbens stambogssekretær.

Forslaget gik ikke til afstemning, da det allerede er vedta-
get.

ød 7: Dorte Kaae meddelte at kontingentet kunne nedsættes,
således at familiemedlemskab skulle koste kr. 225,00. Pen-
sionister uændret.

Vedtaget med 87 stemmer for og I imod.

ød 8: Yalg:
a. Formand for 2 år:. Dorte Kaae.
b. Bestyrelsesmedlemmer: 3 blev genvalgt for 2 år:.

Paul Christensen, Klaus Donneborg og Lene Berg.
2 blev valgt for 1 år: Doris Drejer og Linda Palm.

c. Suppleanter:
2 blev valgt: Preben Bjerg og Ole Klivager.

d. Revisorer: Erik Andersen og Hans Ibsen.
e. Revisorsuppleant: Poul Erik Christensen.
f. Konsulenter: 3 blev genvalgt:

Lis Rhymer Friis, Grethe Skaarup Hansen og
Aino Sørensen.

ød 9: Dorte Kaae sluttede med at takke for valget og for god
ro og orden under generalforsamlingen, og ønskede alle en
god tur hjem.

Ref. sekretær Linda Palm

Kort nyt fra FIFe's
generalforsamling
i Waeshawa 28.-29. maj:
a) Sokokekatten er godkendt med certifikatstatus,

(fra Ut t994).

til B-møde fredag den26. feb. 1993 kl. 19,00
hos Linda Palm, Høvej 52, Lystrup.

DAGSORDEN:
I . Godkendelse af referat fra konstituerende B-møde 13. fe-

bruar 1993.
2. Fastlæggelse af næste møder.
3. Økonomi, herunder tlf. godtgørelse.
4. Sponsorer i 1993.
5. Udstilling i Hobro, den27.-28. marts 1993.
6. Burpark.
7. Killingeliste.
8. Opfølgning på GF.
9. Opfølgning på plenarforsamling.

10. Indkomne breve.
ll. Idemappe.
12. evt.

Mødet startede kl. 19,00 og sluttede kl. 2.30.
Tilstede var: DK, LB, KD, KMK, LR DD, OK, PB. Fra-

værende var PC.
Ad. 7: Referat fra sidste B-møde godkendt.
Ad. 2.- Næste møde fredag den 19. marts 1993 kl. 18.30 hos

Lene Berg.
Ad. 3: Økonomi gennemgået. Der er kommet pænt med nye

medlemmer. Tlf.-godtgørelse bliver udbetalt I 5.-2., I 5.-5.,
15.-8., 1 5.- 1 1. Kørepenge fastsat til kr 1, 1 7 pr. km. Inteme bi-
lag skal være nulstillet hvert kvartal.

AtL 4: Whiskas vil ikke sponsorere udstillinger i 1993.
Whiskas vil geme have annoncer i Hvæssebrættet samt i uds-
tillingskatalogeme.
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Referat al bestyrelsesmødel

b) Tyrkisk Angora godkendt i alle naturfarver.
c) Småændringer til Maine Coon-standarden.
d) Silverperser/exotic opdeles nu efter øjenfarve.
e) Slovakiet er optaget som nyt medlem.
0 FlFe-klubmedlemmer kan nu udstille på CFA-udstillinger

i USA.

Kruse vil gerne annoncere i Hvæssebrættet (4 annoncer).
Kruse sponsorerer kattemad til ungdyr og killing på de 4 ud-
stillinger i 1993.

Åd 5.' Kokarder er ikke længere gratis, undtagen til BIO og
NOM.

Ad 6: Steen holder med burparken. Preben overtager, og
Steen vil gerne vise Preben tilrette.

Ad 7: Vi vil prøve at annoncere i den Blå Avis. Bagside-
annoncen sælges til Kruse. Der vil blive eksperimenteret med
killingelisten for at få et bedre udseende.

Tlf. numre i aviserne:
Karen Mette:
Klaus: Jyllands Posten.
Annelise K.: Fyns Stiftstidende.
Ad 8: Det blev meddelt Finn Laursen, at hans medlems-

skab stilles i bero den 15. februar 1993.
Ad 9: Der var tilfredshed med forløbet.
Ad 10: Brev fra Finn laursen. LP sørger for besvarelse.

Brev fra Karen Margrethe Pedersen.
Ad 11: En tidligere beslutning om, at Djursland Studie-

kreds skal have 1.000,00 kr. udbetalt for det store arbejde, de
giorde ved Ebeltoft udstillingen er effektueret.

Ref.: Linda Palm

B-møde fredag den 19. marts 1993 kI. 19,00 hos
Lene Berg, Nordre Strandvej 28r 8700 Horsens.

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra B-møde den26. februar 1993.

2. Fastlæggelse af næste møde.
3. Økonomi, herunder forsikringer:

3a: Burpark.

U
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4. Udstilling i Hobro den27.-28. marts 1993 (husk check-lis-
te).
4a. Verdensudstilling.

5. Indkomne breve.
5a. Godkendte katterier.

6. Jubilæum i 1994.
7. Evt. Medvenlig hilsen, Dorte Kaae

Mødet startede kl. 19,00 og sluttede kl. 01,00.
Til stede: DK, LB, KD, KMHK, LR DD og PB. Ikke til-

stede: PC og OK. Referent: Linda Palm.
Ad /.' Referat godkendt.
Ad 2: Næste B-møde torsdag den 22. april 1993 hos

KMHK, kl. 19,00.
Ad 3: Økonomi gennemgået. Forsikringsadresse ændres,

og der skal ses på skadeserstatning. Forsikringen på burparken
skal undersøges.

Ad 3a: Preben har fundet et sted til burparken, hvor tilkør-
selsforholdene er meget gode. Preben vil forhøre om lejens
størrelse. Vi prøver at finde ud
af, hvornår vi kan blive løst af
den anden huslejekontrakt.

Ad 4: Diverse opgaver ved-
rørende udstillinger er ordnet.
Vi har fået lavet nogle klister-
mærker, der rækker til fire ud-
stillinger. Linda laver nye kopi-
er af diverse blanketter. Dorte
tager sig af pressedækning.

Karen Mette køber evt. kuns-
tige blomster, idet disse kan
genbruges til udstillingerne
fremover. Vi har fået sponsor til
mad. Whiskas er faldet fra til an-
nonceringer i kataloger. Vi vil
gerne have nye kitler. Der kom-
mer et hold på 12 mand fredag
aften, der tager sig af buropstil-
ling, klargøring af burene og
nedtagning søndag. Karen Met-
te køber gave til Steen, og gave
til barnet. Dommermiddag kl.
10,00.

Ad 4a: Der skal være 5 til at
nj ælpe på verdensudstillingen.

Ad 5r Poul orienterer om ud-
ialg. Brev fra Karen M. Pe-
dersen i Hvæssebrættet. Brev
;ra Rie Ambæk i Hvæsse-
rrættet. CC's sag kommer for
FU. Vi vil gerne have afdrag be-
:alt.

Ad 5a: Linda vil skive og
:ede om returnering af ketteri-
rærker hos tidligere medlem-
:ler og kontakte Grethe, kon-
sulenten i Nordjylland, vedrø-
:ende godkendelse af katterier
: er.

A d 6 : J ubllæumsudstil lingen
:istsættes til påsken 1994 i
Jhristiansbjerg-Hallen, Århus.

Forslag til jubilæumsudvalg:
=. Andersen, formand, Susanne
llausen og Bodil Eggebrecht.

Udstilling evt. i Vissenbjerg,
.-.r,ember 1994

Ad 7: Ingenting.
Linda Palm,

sekretær

U

HUSK!!!
Redaktionen
efterlyser
»Hyæsse-
brættet"
årgangene
1 965, 1 966
og 1967!

rlr, a'

FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGT AT BEVARE

NATURENS KVALITETER
Din kat har brug for et foder, som er h6jt ydende og

n@je afmålt, og som respekterer dens fysi-
ologi og dens emæringsmæssige behov.
Idegrundlaget for det nye tØrfoder fra
Royal Canins Internationale Katteteknik
er altså at give din kat alle de uund-
værlige næringskilder dens krop har
brug for, og at bevare dens vitalitet.
Vi har afmålt fedtindholdettC32 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 K3
og diegi
katte.

4 til drægtige
vende hun-

Mange katteopdræt-
tere fra hele Europa
har testet og god-
kendt disse produk-
ter firr Ro-val Canins
forskningscenter.

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

R()YÅL

G32

'.4,
ROT2{LCNNIN
F E t I tU 0 I E C H il ! Q U E I tI T E R Il A T ! O il A L
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SERVICE ELLER???
Et af vore medlemmer forsøgte efter tilmeldingsfris-
ten at få en tilmeldelse igennem til udstillingen i Fre-
deÅcia 12.-13. juni! Desværre nej, var svaret, kunhvis
du skifter medlemskab til arrangerende klub!
I-ad os håbe, det var en enlig smutter. Ellers giver det
i hvert fald anledning til at indskærpe tilmeldingsfris-
teme - eller overvejelser om klubskifte!!!

oa

o
ste k1iPl

UDSTILLER - vis hensyn!!!
Hjælp os med at spåre penge og tid. Send tilmeldinger

. til udlands- og andre danske klubbers udstillinger i god tid. r
Udstillingssekretæren har mange overfl ødige portoudgift
ved forsinkede tilmeldinger! ! !

Hørt på uerdensudstillingen:
. En person til en anden: o

Har du ikke lagt mærke til, at de fleste
kvinder, der har katte, er nogle store matroner!

a

O

o

a

rF
re

2 F

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 p{ programmet, som al-
le kan have glæde af!!!

a

o

o

Ved
Iigsr

Kassereren

OPSLAGSTAVLEN

rYR n* - 
o?l;T,u? #r;feklub 

!
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I

KREBSEN 1 . 92OO AALBORG SV

98 t817il
Fax 98183348

I

KREBSEN 1 .9200 AALBORG SV

98 I817ll

TITBYDER
ET DANSI( PRODUI(T
TIT DA,NSI(E I(ATTE!

o l(æmpeudvalg i smarte lækre
kradse- ogr klatre miljøer.

o Gulv til loft modeller i flere
forskelligre farver

o Eks. killingemrljø KUN 169,-

Ring
ilf. 98 t8 t7 11
og få den sidste

ny brochure
med de nye,

smarte modeller
i klatretræer og
hvæssebrætter!

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

Iams Cat-food og l{itten food.
Natures Recipe (Iam og ris).
Allergifoder. - Voksenfoder.

Ilills Science Diet. - Growth og
Maintenance.

Royal Canin C 32 (voksenfoder)
og K 34 (kiilingefoder).
Chatham (voksenfoder).
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U DSTITLI NGSRESUTTATER H tIBRtl
den 27 .-28. marts 1993

BEST OF BEST:
BOB 1: HEAVY - current v. LÆNOITAN (PER n)

Ejer: Ulla Johnsson.

BOB 2: LIDEN KIRSTEN's PICCOLA CIOVANNA
(SBI n).
Ejer: Kirsten Madsen.

BOB 3: EGALIAS BLUE DAZZLING DIAMOND
(RUS).
Ejer: Tina Larsen.

BOB 4: SOKOKI BLACK YA TAMU (ORI n).
Ejer: Mette Foldager.

BEDSTE HUSKAT:
MONSI. Ejer: Ester Høngaard.

BEST OF BEST KASTRATER:
BOB 1: BALDRIAN's TEJE (ORI n 23).

Ejer: K. & M. Foldager.
BOB 2: CARBON's COPY PLUS DE HAVILLAND

(PER n).
Ejer: Ulla Johnsson.

BOB 3: LØVEHULEN's NAPOLEON (MCO Grp. 8)
Ejer: K. & A. Agerbak.

BOB 4: KLMGER's RED GRINGO (BUR d)
Ejer: Henriette Spanggaard.

MISS HOBRO:
LØRDAG: Jargeau's Jeremiah Moonshadow (SOM n)

Ejer: Lone Villadsen.
SØNDAG: Sun Dance af Mongrif (PER e 33)

Ejer: Torben Lading.

BEST IN SHOW LANGHÅRÆXOTIC:
BOX: Framor's Just A Tamara (PER d)

Ejer: G. & A. Kjærulff.
BOX KAST.: Chant Dar Ome's Lady Caroline (PER ns 12)

Ejer: Emilie Hørstrup.
UNGDYR: Gandow's Pay-Backs Are Hell (PER n)

Ejer: L. & H. Gandow.
KILLING: Gipsypride's Sweet Sensation (PER 0

Ejer: Heidi Burmester
VETERAN: Purr Posie of Melampus (PER n)

Ejer: Oda Tange
KULD: el-Tjok's Perser Kuld

Ejer: Oda Tange.

AVL: Mydan-Shah's Pump The Jam.

Ejer: Heidi Burmester.
OPDR ET: Gipsypride's

Ejer: Heidi Burmester.
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BEST IN SHOW SEMILANGHÅR:
BOX: MtKittery Jackman (MCO Grp.3)

Ejer: S. & K. Christiansen.
BOX KAST.: Aryavartha's Mara (SBI n).

Ejer: Flemming Sneum.
IINGDYR: GwynneVaughaniFelisJubatus(NFOGrp.2)

Ejer: J. E. Madsen & Kristensen,
KILLING: Cozy Farm'sToddy (MCO Grp.4)

Ejer: Irma Sørensen

PENSIOMST: Aryavarthe's Mara (SBI n)
Ejer: S. & F. Sneum.

KULD: Løvehulen's MCO Kuld
Ejer: Riø Henriksen.

AYL: PawcatuckBruiser
Ejer: Rita Henriksen.

OPDRÆT: Felis Jubartus
Ejer: J. E. Madsen.

BEST IN SHOW KORTHÅR:
BOX: Leonardo Von Nednil (BRI e).

Ejer: [,one Lund.
BOX KAST.: Valhalla's Rusla (BRI a)

Ejer: Linda Pedersen.
UNGDYR: Syriam's Colombine (BRI g)

Ejer: E. Sclueiber.
KILLING: Jargeau's Jacqueline Sunny S§ (SOM n)

Ejer: Lone Villadsen.
VETERAN: Monsi (Huskat)

Ejer: Ester Høngaard.
KULD: Punica's Kuld

Ejer: Ulla Lohman Jensen.
OPDRÆT: Klivager

Ejer: A. & O. Klivager.

BEST rN SHOW SrAM/OKH:
BOX: Bellamis Dior (ORI0

Ejer: Dorte Kaae.
BOX KAST.: Dan-Thai's Hercule Poirot (SIA n)

Ejer: C. Frydenlund & A. Nielsen.
IINGDYR: Nissen's Belladonna (SIA a)

Ejer: A. & E. Nissen.
KILLING: Dan-Thai's Muchlover Maroony (ORI b)

Ejer: C. Frydenlund & A. Nielsen.

ØVRIGE NOMINEREDE KATTE:
LANGHÅRÆXOTIC:

VOKSNE HANNER:
Gipsypride's Patrick (PER a)

Ejer: Pia E. Larsen.
Abbigail's El Corazon (PER e)

Ejer: Nanna-Charlotte Schjetn.
Pakat Lightning face (PER n 02)
Ejer: D. & J. Ellgaard.

VOKSNE HUNNER:
Napora's Sweet Honey (PER w 62)
Ejer: Vivian Elling.
Framor Flaming Hurricane (PER 0
Ejer: Ulla Johnsson.
Gipsypride's Penny (PER g)
Ejer: Heidi Burmester.
Ruby Rose Peach Blossom (PER d 03)
Ejer: D. & J. Ellgaard
Winnetou's look and like (PERf 03)
Ejer: S. Hansen.

KASTRAT HAN:
Broberg's Fighter (PER d)
Ejer: Vibeke Broberg Josefsen.

Wieczorek's Felix (PER ns)
Ejer: L. & Chr. Pedersen.

UNGDYR: Waldu's Mayo (EXO f)
Ejer: H. Alfang.
Sala-Al-Dinh Von Leerbech (PER e)

Ejer: T. & L. Leerbech.
Silver Touch Adjani (PER a)

Ejer: K. & M. Petersen.

Private Image af Duchess (PER f)
Ejer: Henningsen & Møller.

I'azy l-over Af Pacilak (PER n)
Ejer: Ulla Hansen.
Bodille el-lok (PER g)
Ejer: Oda Tange.
Dan-queen's Prince Charming (PER n 03)
Ejer: D. & J. Ellgaard.
Madame Mixi Tabby af Viinberg (PER g 21 33)

Ejer: Heidi W. Rodam.
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ØVRIGE NOMINEREDE
SEMILANGHÅR:
VOKSNEIIANNER:
BOX: Cozy Farm Mifisto (MCO Grp. 1)

Ejer: S. & K. Christiansen.
Cozy Farm's Maximilian (MCO Grp. 5)
Ejer: Anette Melchior.
Soyadi's T. Van Alexander (TUV d Ol62)
Ejer: Solveig Christensen.

VOKSNE HUNNER:
Løvehulen's Miss Nissen (MCO Grp. 7)
Ejer: P. H. Nissen.
Mannie Babushka (SBI g)
Ejer: Kirsten Ulsø.

KAST. HAN: Guldfakse's Macwahoc (MCO Grp. 3)
Ejer: Anette Jensen.
Vossevangen's Sebastian (NFO Grp. 6)
Ejer: Marianne Bech.

KAST. HUN: Iøvehulen's Prysille (MCO Grp.7)
Ejer: Georg Jeppesen.

UNGDYR: Tivoli Felis Jubatus (NFO Grp. a)
Ejer: J. E. Madsen & Kristense.
Norsk Skovkat Felis Jubartus (NFO Grp. 9)
Ejer: J. E. Madsen & Kristense.
Jente's Blue Bdamin (SBI a)
Ejer: A. Licht & C. Lassen.

KILLINGER:
Bamsebo's Red Indian (MCO Grp.5)
Ejer: Gitte Philipsen.
Cozy Farm Ride The Wild Wind (MCO Grp. 6)
Ejer: Marianne Jeppesen.
Et eller andet Felis Jubartus (NFO Grp. 3)
Ejer: V. & K. Jørgensen.
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øVRIGE NOMINEREDE KATTE:
KORTHÅR:
VOKSNE HANNER:

Iljalfes Kisuris Rieppe (BUR n)
Ejer: O. K. & Mia Christiernson.

VOKSNEIIANNER:
Terra Cotta's RR Discovery (ABY o)
Ejer: Gitte Barlach.
Sanddrop's Oddfrid (SOM n)
Ejer: Lone Villadsen.
Klivager's Line (BUR b)
Ejer: John Riss Jensen.

KAST HAN: Lycka's 0 'Malley (BURn)
Ejer: Charlotte Jørgensen.

UNGDYR: Klosterhedens Tjalfe (BRI w 62)
Ejer: Birgit Kamstrup.

KILLINGER:
Karolinekilde's Peter Pan (ABY n)
Ejer: Donit Clemmensen.
Bartram's Blue Fashion (ABY a)

Ejer: Monica Nawarecki.
Klivager's O'Malley (BUR d)
Ejer: A. & O. Klivager.

øVRIGE NOMINEREDE KATTB:
sraM/oKH:
VOKSNE HANNER:

Micheyl's Don' Atello (BAL a)

Ejer: Lisbeth Jensen.

UNGDYR: Soffi (ORI b 24)
Ejer: Lida Jensen

KILLING: Player's Noel (SIA c)
Ejer: Lida Jensen.

Moderne ordbog
for danske kattefolk

»per-ver-ser«

Hellig Burma

Tortie Ticked Tabby =

sneleopard

temet

tortir

Humesere

Hyggemis

Har du nogle sjove ud-
tryk eller tølemåder du
bruger om kattene.
Hvis du hør, så send det
til redaktionen, så vi
kan få udvidet vores
»Modemc ordbogtor
danske kattefolk«.

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

en discount kat

et hygge-kuld

et hovsa-kuld

Afmisset

Hellig Bø-mand:

Vandkat

en vinder kat

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

- en kat solgt billihere med fejl.
(halefejl eller lign.)

= et kuld som man laver på sin hun-
kat, fordi man selv vil prøve det
eller man mener, hunkatten skal
ptøve 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
gråstribede.

= neutraliseret kat.

- Colourpoint.

= Tyrker.....

' den findes ikke, - hvis du finder
6n, så ring hurtigt til mig, for den
vil jeg have.

-_l



UERDENSUDSTILHNGEN
iValbyhallen r 17.-1 8. april 1993

JYRAK vil geme gratulere de 13 danske verdensvindere med
det flotte resultat. På de efterfølgende sider bringer vi en kom-
plet fortegnelse med fotos, så vore læsere også kan danne sig
et indtryk af de dejlige katte:

BEST OF BEST VOKSEN NR. 1:
Framor Flaming Hurricane (PER 0.
Ejer: Ulla Johnsson.
Klub: Darak.

BEST OF BEST KASTRAT NR. 2:
Baldrians Teje (ORI n 23).
Ejere: Mette og Kirsten Foldager.
Klub: Perseren.

BEST OF BEST KASTRAT NR. 3:
Bøgelunds Ilerkules (EUR n 22).
Ejer: Anette Hansen.
Klub: Racekatten.

BEST OF BEST KASTRAT NR. 4:
Mega Gawky (MCO).
Ejere: Dorthe og Ole Nielsen.
Klub: Racekatten.
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LANGHÅR:
BOX, kastrat:
Chant Dar Ome's Lady Caroline (PER ns 12).
Ejer: Emilie Hørstrup.
Klub: Jyrak.

LANGHÅR:
Bedste killing:
Stella Nova's Creme Fantom (PER 0.
Ejer: Dorte og Finn Madsen.
Klub: Perseren.

SEMILANGHÅR:
BOX, voksen:
Ånghagens Purple Pride (SBI c 21)
Ejer: Kirsten Ulsø.
Klub: Perseren.

SEMILANGHÅR:
BOX, kastrat:
Løvehulens Prysille (MCO)
Ejer: Georg Jeppesen.
Klub: Jyrak.

U

U

HUSK!!!
Redaktionen efterlyser
,Hvaessebrættetn
årgangene
1 965, 1 966 og 1 967!
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SEMILANGHÅR:
Bedste ungdyr:
Løvehulens Kentucky (MCO).
Ejer: T. F. Johansen og P. Sylov.
Klub: Darak.

SEMILANGHÅR:
Bedste killing:
Et eller andet Felis Jubatus (NFO).
Ejer: V. og K. Jørgensen.
Klub: Racekatten.

KORTHÅR:
BOX, kastrat:
Smokey Joe's Sherry (RUS).
Ejer: Merethe Hougaard Frandsen
Klub: Racekatten.

srAM/OKH:
Bedste ungdyr:
Dan-Thai's Muchloved Maroony (ORI b)
Ejer: C. Frydenlund og A. Nielsen.
Klub: Perseren.

srAM/oKH:
Bedste killing:
Ivanthes Queenie
(oRI e 2a).
Ejer: J. Andersen og
Lykke Madsen.
KIub: Racekatten

J
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Lady Caroline
Jeg vil her fortælle lidt om I:dy Caroline og mit opdræt. Hun
erfødt i Sverige hos kene Brolin og kom til Danmark, da hun
var 3 måneder gammel. Hun er en rolig og stille lille pige med
et utroligt godt temperament. Hun har fået et kuld killinger
født med kejsersnit. Der var 1 killing, som desværre døde.

Senere fik hun livmoderbetændelse, som nær havde kostet
hende livet. Efter at livmoderen blev fjemet, har hun det godt.

Lady Carolines udseende er sjældent for en Chinchilla, men
de fleste af mine avlsdyr er nært beslægtet med lady Caroli-
ne, så muligheden for at få Chinchillaer som hende, er tilste-
de. Jeg har bare ikke ramt den rigtige kombination endnu.

Lady Caroline har været udstillet 5 gange som kastrat. De
4 gange er hun blevet »Bedst in Show« og sidste gang altså
»Verdensvinder«.

Jeg startede mit opdræt for ca. 6 år siden med importerede
Chinchillaer, kun fra Sverige. Jeg har senere importeret 2 gol-
den og I Chinchilla fra Norge samt 1 golden pige fra USA.
Jeg mente, at det var på tide at få lidt nyt blod at arbejde med.

Jeg valgte i sintid Sverige, fordi jegersåbetaget af de kæm-
pe store øjne, som kendetegner disse linier. Chant Dar Ome
linien er bygget på den amerikanske linie Walnut Hill, som
desværre ikke eksisterer mere på grund af ejerens død. Mine
sidste importerede katte har også Walnut Hill som grund-
stamme.

Von Gørk og Emilie Hørstrup

Og qom rosiner i pølseenden skal vi også gratulere:
Bedste huskat, hun:
Pjevs.
Ejer: Birgit Sams.
Klub: Jyrak.

Løvehulens Prysille
- en verdensvinder..!
Det er tid igen til en lille leg,
den der, hvor Prysille gemmer sig.
Hun er vasket og fin - trarxportkassen frem,
og så er det tiden, hvor hun går i gem.

Vi higer og søger
bag kasser og bøger,
i skabe og senge,
og det varer længe
før donnaen stiller.
Bevidst hun driller.

Det er tid igen til en udstillingstur.
I Valby-hallen Sil kommer i bur.
Blandt misser så fine på verdensplan.
Mon hun kan klare sig? Det er jo sag'n.

Man kigger og dømmer.
Vi står der og drømmer
om hæder og ære,
kokarde med mere.
Mon hun bli'r »Europa«?
Det bli'r et stort JA.

Folk myldrer rundt lige fra starten.
Vi sætter os stille og nyder kokarden.
Men pludselig kommer så stewarden hen
og siger: »Du skal på scenen, min ven«.

Vi ryster og bæver.
Prysille man hæver
højt op på den scene!
Hvad skal vi dog mere.
Hun - verdensvinder.
Nu har vi minder!

Eke Jeppesen

Katteejer:
Ws hensyn! - ogsd for kattens slqld!

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

standen af hjemløse katte.

- At der er alt for mange hjemløse katte, der hutler sig
igennem deres triste katteliv - præget 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 knytter
sig tættere til deres ejere.

- At alle fortjener et hjem - ingen katbør 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
bortkomne katte<<.

- At mange katte lever gode og silae 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.
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KATTEMAD

EFTER I.{ATURENS RECEPT

Nature's Recipe fra Diafarm er et videnskabeligt udviklet

specialfoder-program fbr alle katte - også allergiplagede.

Nature's Recipe er et naturligt, velafbalanceret fuldfoder

til alle katteracer - indeholdende alle npdvendige

næringsstoffer bl.a. de mineraler og vitaminer, som din kat

har brug for i det daglige tbr at leve sundt og altid være

"på toppen".

Katten er "omplantet" fra sit naturlige miljøs kostplan til
en menneskeskabt tilværelse. Det stiller store kav til et

letfordBjeligt fbder, der kommer så tæt på det naturlige

som overhovedet muligt: Nature's Recipe - uden kon-

serveringsmidler, farvestoffer og mælkeprodukter.

Produktprogrammet er afstemt de forskellige livsstadiers

kav og fås både som tprfoder og dåsemad.

OPTIMUM FELINE DIET - Alsidig foderblanding til
katte i alle aldre.

Nature's Recipe dækker det ernæringsmæssige behov

gennem hele kattens liv. Effektiv udnyttelse ti1 opbyggelse

og vedligeholdelse af stærk knogleopbygning, stærke tæn-

der samt en veludviklet muskulatur og flot, sund pels.

OBS.

Nature's Recipe fås også til hunde!

RECIPE.
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INNOVATIVE PET TOODS

Henvisning til nærmeste forhandler på
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Udsti I I i ngsresu ltater ud land:

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

Med lidt system i tingene vil det også være muligt at brin-
ge disse resultater i medlemsbladet, men medlemmerne må
selv være aktive og oplyse om de opnåede resultater.

Disse vil så blive bragt i det førstkommende nummer af
Hvæssebrættet.

Vi har lavet en lille kupon til brug ved indsendelse af resul-
tater opnået i udlandet, som bedes indsendt til:

Hvæssebrættet, Voldgade 70, 8700 Horsens.
Skriv helst på maskine eller med blokbogstaver.

Sted/dato Nieuwegein, NL,7. februar 1993

Kattens navn: Liden Kirsten's Piccola Giovanna

Resultat CACE

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Apeldoorn, NL, 14. marts 1993

Kattens navn: Kirus Ufo

Resultat: CAC

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Niewegein, NL, den 7. februar 1993

Kattens navn: Dansbjerg Rasmus

Resultat: CACE. BIO, NOM. BOX

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Niewegein, NL, den 7. februar 1993

Kattens navn

Resultat: CAGCIB

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Niewegein, NL, den 7. februar 1993

Kattens navn Dansbjerg Balder

Resultat: CACE

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Reinbek, D, den 27.-28. februar 1993

Kattens navn Dansbjerg Rasmus

Resultat: CACE, BIO

Ejer: L Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Apeldoom, den 14. marts 1993

Kattens navn: Liden Kirstens Pavarotti

Resultat:

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Reinbek, D, den 27.-28. februar 1993

Kattens navn: Dansbjerg Eddie

Resultat: CAGCIB

Ejer: L Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Reinbek, D, den 27.-28. februar 1993

Kattens navn: Dansbjerg Balder

Resultat CACE

Ejer: L Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Reinbek, D, den 27.-28. februar 1993

Kattens navn: Dansbjerg Nina

Resultat: EX 1, BIO, NOM, BIS

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Sneek, den12. april 1993

Kattens navn: Dansbjerg Rasmus

Resultat: CACE, BIO, BOB 2

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato:

Kattens navn Dansbjerg Eddie

Resultat: CAGCIB

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato:

Kattens navn Dansbjerg Buster

Resultat: CAGCIB

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Sneek, den12. april 1993

Kattens navn Dansbjerg Balder

Resultat: CACE, BIO

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: §neek, den 12. april 1993

Kattens navn: Dansbjerg Ivan

Resultat: EX l, BIO, NOM., BIS

Ejer: I. Larsen og B. Sperling
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CAGCIB, BIO, NOM.

Sted/dato:

Sneek, den12. april 1993

Dansbjerg Eddie

Sneek, den 12. april 1993



Sted/dato: Sneek, den 12. april 1993

Kattens navn Dansbjerg Nina

Resultat: EX 1, BIO, NOM

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Sneek, den12. april 1993

Kattens navn: Dansbjerg Gina

Resultat: CACE

Ejer: l. Larsen og B. Sperling

»f)ansk Dommerring<< er nu stiftet..!
og endelig optaget i Felis Danica på lige fod med avlsrådet. Dommerringen blev stiftet efter ønske fra majoriteten af den
danske dommerstand. Arbejdet i Dommerringen har i det sidste halve år været koncentreret omkring udarbejdelsen af
nye regler for dommerelev aspiranter, forbedring af dommereksamen etc.

Det er vort håb, at vi fremover vil kunne være Felis Danica behjælpelig i dommer- og elevrelaterede spørgsmåI, her-
under konsulentbistand vedr. FIFe standarder og fortolkning af disse.

Dommerringen har ingen bestyrelse, men undertegnede er for 1 år valgt som sekretær, Iigesom Bendt Pedersen er valgt
som kasserer. Enhver henvendelse til Dommeningen kan ske til:

Lasse Mortensen, Wildersgade 26 ar 1408 København K.

Specialklub for Sølvkatte
i racerne Perser og Exotic.

Få tilsendt gratis killingeliste
ring 97 14 41 80 eller 31 38 60 53

Bliv medlem!
ring 86 98 85 00 eller 86 57 23 31 4^tr' t g9o

t

Lv KATøS

A MAGIC SILVER
Sølvtabby, tabby brun/blå,

smoke og fuldfarvede persere.
Annette Zakaria

86 6S 21 58

§ILVERTOUCH
Smoke, cameo, shaded,

tabby og fuldfarvede persere.
Mona Petersen

74 65 31 66

CHAPARRAL
Chinchilla cg silver shaded

persere.
Per oq Annemarie Loft

86 57 23 31

SNOWBALL
Chinchitla, silver shaded, sort,
blå, blåcreme og tortie persere

Jytte Bonegaard
36 30 14 73

GREYSTOKE
Chinchilla, silver shaded og
golden persere samt exotic.

Ann Friis
86 98 85 00

TAKE CARE OF
Smoke, tabby og

fuldfarvede persere.
Rosa Baag

31 38 60 53

HORNSLETH
Chinchilla og silver shaded

persere.
f\rari-Ann Homsleth

97 85 54 3S

VON GøRTZ
Chinchilla, silver shaded,

shell og shaded golden persere
Emilie Hørstrup

98 37 35 45

PERSEFELIS
Chinchilla, silver shaded,

golden og smoke persere.
Sylvia og Allan Outrup

48 79 64 68

VON HIRSCH
Chinchilla, silver shaded og
golden persere samt exotic.

Ea Telander og Michael i'lirsch
12 18 13 10

t. a'

U
Bliv

medlem
af ...

JYDSK
RAGE.

KATTE.
KtUB

90'ernes
katteklub!
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Championgalleriet

\

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 
i

Voldgade 70
8700 Horsens
Tlf .75 6134 87.

I

in-
-r-t'
2

Gr. Int. Ch. Klivager's Eunice
Født: 12.-03.-1988
Farve: BURf -bruntortie.
Opd.: Aase & Ole Klivager.
Ejer: Helle Høybye

STED. DATO RESULTAT

Neumiinster, 14. marts '92...
Frederikhavn, 28. iuni '92 ..

Hmum, 2. aug.' 92...............
Yiborg, 28. nov.' 92..............
Nieuwegein, 7. feb.'93........
Valby, 17.-18. april'93.........

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, GRAND INT

Int. Ch. Liden Kirstens Pavarotti
Pødt: 27.-O9.-1991
Farve: SBI N, Brunmasket
Opd.: Kirsten Madsen
Ejer: Claus og Susanne Wehnert

STED - DATO RESULTAT

Viborg, 28. nov.' 92.............
Esbjerg, 3 1. jan. '93 ............
Nieuwegein, 7. feb.'93 .......
Køge, 14. feb.'93................
Reinbek 27. feb. '93...........
Herlev, 6. marts' 93 .............

CAC
cAc
CAC, Champion
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

U

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

Ch. Kirus Ufo
Født: 02.-05.-1992
Farve: Hellig Birma, SBId.2|, RødTabby
Opd.: Kirsten Ulsø.
Ejer: Kirsten Madsen.

STED - DATO RESULTAT

Apeldoom, NL, 14. marts CAC
CAC
CAC, Champion

Herlev, 6. marts'93..............
Hobro, 27. mrts'93............

Eur. Ch. Liden Kirsten's Piccola Giovanna
Født: 27.-09.-1991
Farve: Hellig Birma, SBIn, Brunmasket.
Opd.: Kirsten Madsen.
Ejer: Kirsten Madsen.

STI]D. DATO RESULTAT

Fallingbostel, D,5. dec. '92.
Groningen, NL, 13. dæ.'97
Hilversum, NL, l7 . dec.'92.
Esbjerg, 31. jan. '93 .............
Nieuwegein, NL,7. feb. '93.
Køge, 14. feb.'93.................
Herlev, 6. marts'93..............
Hobro,27. marts '93 ............

CACE
CACE
CACE
CACE, BIO, BOX
CACE
CACE, BIO, BTS

CACE, BIO, BOB 2
Cace, Bio, Bob 2, Eu. Ch.

Eur. Ch. Dansbjergs Balder
Født: 18.-07.- l99l
Farve: Norsk skovkat, NFO do 923

ling ogB.
B.

I. Larsen.
I. Larsen.

STED - DATO

Esbjerg

København

RESULTAT

CACE
CACE, BIO
CACE, BIO
CACE
CACE
CACE
CACE, BIO
CACE, BIO

Rockland's Frazier
Født: ?'!??
Farve: ????
Opd.: Margit Bekhøj.
Ejer: Vita Voss.

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg, 30.-3 L jan. '93 .......
Hobro, 27.-28. marts'93......
Odense,2. maj '93 ...............

CAP
CAP
CAP. hemier
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Ch. Qee-Lonje af Clipper
Født: 20.-04.-1991
Farve: Perser Colourpoint, PER b 33
Opd.: Karen Marie Petersen
Ejer: Evan Nielsen

STED. DATO RESULTAT

\alborg, 8. sep. '9 l .............
\olding, l. dæ. '91..............
\-iborg, 29. nov.'92..............
Lbjerg, 30. jan. '93 .............
{øbenlavn, l7--18. april '93

EX I, BIO TOTAL
EX I, BIO TOTAL
CAC, BIO TOTAL
CAC, BIO TOTAL
CAC, BIO TOTAL,
CHAMPION

Eur. Pr. Løvehulens Prysilla
'rdt: 1?1?
:rve: Maine Coon, 13 MC, A, sølvtigret

,:pd.: Rita Henriksen.

-ier: Georg Jeppesen.

STED. DATO RESULTAT
' .:n, 24. okt.'92.................
..:n, 26. okt.'92.................
rrg, 28.-29. nov.'92 .......

..borg, 27. sept-'92...........
: . rrcrg, 30.-3 L januar '93 ...

: rro, 27.-28. marts 93........
..ri, 17.-18. april'93.........

CAPE
CAPE, Nom.
CAPE
CAPE, Nom. Box kæt.
EX I, CAPE, Nom.
CAPE, Nom.
CAPE, Eur. Prem. Box

,r. Int. Ch. Dansbjergs Eddie:'rr 07.-ll.-1991
' -.e: Norskskovkat, NFO no 923.

l.: B. Sperling og I. Larsen.
: ::: B. Sperling og I. Larsen.

STED. DATO RESULTAT

: ' .t,22. nov.'92...............
'xk, 27. feb. '93............
,'*t'gcin, 7. feb. '93........
::r. 2?. mars'93............
.<. 12. april '93 ..............
. nhavn, 17. april '93......

Cagcib, Bio, Nom, Box
CAGCIB

Ch. Esperancets Ashley
Født: 03.-03.-1990.
Farve: Per. Colourp., Lilla masket, l3bLP
Opd.: Solveig Clemmensen.
Ejer: Linea Albin Nielsen

STED. DATO RESULTAT

Skive, 6.-7. april'9 1............. EX I, CAC
Vissenbjerg, 20.-21. juli'91.
Vborg,28.-29. nov. '92 .......

CAC
CAC, Champion

Ch. Borupholms Oline
Født: ?????
Farve: Per. a 01 van, hvid-blå.
Opd.: Marianne Borup.
Ejer: Lilian H. Jørgensen.

STED. DATO RESULTAT

Ebeltoft , 29. marts'92.......,..
Frederikshaw, 28. juni'92 ..

Viborg, 29. nov.'92..............
Hobro, 28. marts'93 ............

Exellent I

CAC
CAC

Ch. Dushara Liqua Sorrel Undiu
Født: ????
Farve: Somali, SOM o
Opd.: Teresa Guldager.
Ejer: KirstenPedersery'Jørgen Nielsen.

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg, 30.-3 l. januar '93 ...
Herlev, 6.-7. marts '93..........
Købcnhavn, I 7.-l 8. april......

CAC, BIO
CAC, BIO
CAC

Ch. Dansbjergs Gina
Født: 26.-04.-1992.
Farve: Norsk skovkat, NFOn 0922.
Opd.: B. Sperling og I. Larsen.
Ejer: B. Sperling og I. Larsen.

STED. DATO RESULTAT

CAC
CAC
CAC

Gr.Int. Ch. Dansbjergs Rasmus
Født: 13.-03.-1991
Farve: Norsk skovkat, NFO n 2309.
Opd.: B. Sperling og I. Larsen.
Ejer: B. Sperling og I. Larsen.

STf,D. DATO RESULTAT

Aalborg, 29. sept. '92...........
Amsterdam, 25. okt.'92.......

Glostrup, 8. nov.'92.............
Viborg, 29. nov.'92..............
Fallingbostel, 5. dæ. '92......
Esbjerg, 3 l. januar '93 .........

CAGCIB
CAGCIB, Bio, Nom,
Bis Bobl
CAGCIB, BIO, NOM.
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Gr.Int. Ch. Dansbjergs Buster
Fdt: 18.-07.-1991
Farve: Norsk skovkat, NFO w.
Opd.: B. Sperling og I. Larsen.
Ejer: B. Sperling og L Larsen.

STED. DATO RESULTAT

Glostrup, 7. nov.'92.............
Berlin, 22. nov.'92...............
Hobro, 27. marts'93 ............
Sneek, 12. april '93 ..............
Københam, 17.-18. april '93
Oderse, 2. maj '93...............

CAGCIB, BIO
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, NOM,
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB, BIO
CAGCIB
CAGCIB
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Vejen til katteru hjerte går
gennem dens mave! Netop
katte er feinschmeckere, der
elsker at blive forkælet. Katte-
måltiderne må derfor være
lækre, men også afbalancerede
- idet ensidige, forkerte sam-
mensætninger i foderet kan
resultere i lidelser af forskellig
art samt usundhed, uoplagthed
og dårligt humør.

Techni-Cal har omhyggeligt

o

komponeret forskellige, næ-
ringsrige kattemenuer, der på-
skøhnes af selv de mest kræsne
stuekatte. Techni-Cal Cat Food
er fremstillet af det bedste fjer-
kræfedt. Den rigtige og vigtige
balance mellem aske, kalcium,
fosfor og magnesium, der sik-
rer kattens sundhed - uden
brug af nogen form for til-
skudsfoder. Techni-Cal er god-
kendt og certificeret af CVMA

(den canadiske dyrlægefore-
ning) for den næringsmæssige
værdi og kvalitet.

Men også her gælder: Ikke
for meget, ikke for lidt - alt med
måde. Katten ernok "sin egen",
men hensynet til dens sund-
hed skal tages i foderet.

Vi opfordrer Dem derfor til
at læse vore etiketter og sam-
menligne ingredienser.

For kattens skyld!

Klinge Dynasty
Siriusvcj 13

8700 Horens
Tat.75æ?8tU

o

a
r$o 6D

o

sammen

,:o

rlr,' I
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JYRAK SERUICE YDETSER

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

Inge-Lise Andreasen,
Arnkildsmaj 1, Hestehavg
6400 Sønderborg.
Tlf.74 4294 56

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

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

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 05 t0

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

Aino Sørensen,
Amtsvejen 7, Gassum,
8981 Spentrup.
Tlf. 86 47 8128
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KoNmNcEI
Alle Jyraks medlemmer indbydes til at deltage i en fotokon-
kurrence med temaet:

KATTEOG SOMMER
Så fri os for de opstillede billeder med pokaler og kokarder
og lad os se, hvordan kattene/killingerne nyder/lider i som-
mervarrnen i haven, løbeg ården, svøliln epøle\ vindueskar-
men eller hvor I måtte finde motivet.

Indsendelsesfrist: 1. september L993.

Til: Hvæssebrættets redaktion, Voldgade 70,
8700 Horsens.

Bedømmelse: Billederne opsættes og præsenteres på
store plancher for publikum på vor ud-
stilling i Horsens denll.-I2. sept. 1993,
og vi lader publikum stemme om, hvil-
ke billeder de synes bedst om.

Præmiering De 3 bedste præmieres med T-shirts med
vinderbilledet påtrykt.

Offentliggørelse: I Hvæssebrættet nr. 3 og efterfølgende
viser vi vinderne og et skønsomt udvalg
af de øvrige deltageres billeder.

Ekstra! Ekstra! Vi lader også en lokal pressefotograf
kåre det bedste øjebliksbillede set fra et
professionelt synspunkt.
Præmie: ifL rødvin (medbytteret - hvis
du er til noget andet).

Så hvad med at komme i gang med at knipse!

God sommer!
Redaktionen



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

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

Yvonne Larsen
Skolegade 21
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 30 36

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

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

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

UDSTITLING, INDTAND

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

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
t. th., 2635 Ishøj. Tlf. 42 7 3 36 3t.
Kasserer:
Pia Matthisen, Ravnager 23,
2600 Glostrup.
(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi afgiroindbetaling på ud-
stillingsgebyret).

DARAK:
Winnie Andersen, Østergade 29, Gan-
løse,3660 Stenløse. Tlt.42 18 4629.
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 157 6089.

JYRAK:
Lene Berg, Nordre Strandvej 28, 8700
Horsens, tlt.75 6L 5613.
Kasserer: Doris Dreier, Enghavevej 2,
9690 Fjerritslev, tlf. 9821 19 14.
Giro 5 06 85 09.

Udstillingsgebyr
Racekatte
Huskatte

Ammeformid ng

Jyrak's killingeliste

Adresse: respektive klasser

Postnr./By:

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Stamnavn:

Navn:

Tlf.: 

- 

Godkendt katteri:

tilmelder: trJa trNej
Race:

Født:

Farve: 

-Køn:

Farve: 

-Køn:

Farve: Køn'

Farve: 

-Køn:

Farve: 

-Køn:

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

kr 50,-

BEMÆRK: Gebyr indbetales til
arrangerende klubs kasserer før
udstilling!

FIFe kokarder pr. Ul-L992:
Eur. Ch.
Eur. Pr.

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

Int. Ch.
Int. Pr.
Kokardeme kan købes på udstillingeme
mod fremvisning af alle de certifikater,
der berettiger til titlen. Katte, der opnår
deres titler indenlll-1992, får deres kok-
arder efter den gamle ordning. Titler op-
nået efter lll-1992, administreres efter
de nye regler.

kI.
kr.
kr.
kr.

200,-
200,-
250,-
50,-

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

Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96

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 l<r.

50,- pr. måned.
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gratis!
gratis!
k. 125,-
w.125,-
kr. 125,-
kr. 125,-

U

U

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

I



Stambous-
sekretaiiat

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

Stambogspriser pr. l/10-1991 :
Stamtavle 0-3 mdr. k. 125,-
Stamtavle 3-6 mdr. k 165,-
Stamtavle 6-12 mdl kr. 250,-
Dispensationsstamtavle
til katte over I år
Kopistamtavle ....

Nyt omslag .........
Nyt indlæg .........
Stamnavn
Transferes
Ekspeditionsgebyr..............
Porto efter gældende takster!
Ved forudbetaling bortfalder ekspedi-
tionsgebyret.
Der skal fortsat betales for portoen.

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:

I - 3 stamtavler............

ALLE RACER:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31

Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96

STAMNAVN

Registrering af stamnavn sker ved frem-
sendelse af mindst 3 forslag til stambogs-
seketæren:

Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31

Voldby
8450 Hammel

der videresender ansøgningen til FIFe
gennem Felis Danica. Det registrerede
stamnavn bliver opdrætterens personlige
ejendom. Stamnavnet må højst fylde 15
positioner og er gyldigt i 30 år, med min-
dre det stadig er i brug.

Pris for stamnavn er kr. 500,00 incl.
moms + porto, som betales SAMTIDIG
med indsendelse af ansøgningen.

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

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

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

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

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 kyptorchid attest nar du
søger om stamtavle.

EJ ERSK! FTEIAN N U I.TERI tll G

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

D IS P E IISATI tl I{SSTAMTAVLE R

Bemærk, at disse kan udstedes i få, særli-
ge tilfælde efter godkendelse af avlsrådet
og F.U.

HVÆSSEBRÆTTET

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

KOiITINGEJ{T.
SATSER

4 - 9 stamtavler
10 - 20 stamtavler

kr. 500,-
kI.300,-
kr. 50,-
kr. 50,-
k. s00,-.
kr. 75,-
kr. 25,-

5,00 k
8,75 kr

15,00 kr

Hovedmedlem.,
Familiemedlem
Hele husstanden
Pensionist

...I<r. 25,-
kI 200,-

k 250,-
kr. 100,-
kr. 150,-

JYRAK - 90'ernes katteklub!

Abn.

4t
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Kåring alaulshanner!

For at blive kåret som avlshan skal katten:

a) Have attesteret, at testiklerne er nornalt ud-
viklede.

b) Være far til et kuld.

c) Opfylde betingelserne i et af punkteme d, e
eller f.

d) Have een af titlerne, Supreme Breeder, Int.
Ch. eller mere.

e) Have titlen Champion.
For disse gælder, at kåringen udløber ved
udgangen af det femte år, efter katten op-
nåede sit seneste certifikat (CAC, CACIB).

0 Hanner, der har opnået et CAC, og hanner,
der har været udstillet i avls-kåringsklasse,
og opnået prædikatet »CAC-kvalitet«.
For disse gælder, at kåringen udløber ved
udgangen af det andet år, efter katten op-
nåede sit CAC eller »CAC-kvalitet«.

Avlskåringsklasse
Katten bedømmes af 1 International FIFe dom-
mer på en International udstilling. Katten skal
have kvaliteter således, at den ville kunne opnå
et CAC, hvis den var i udstillings-kondition.

Dommeren skal specielt iagttage, at katten
ikke besidder egenskaber, den kan diskvalifi ce-
res på. Endvidere SKAL bid og hale iagttages.

Hankatte, der overholder dette får prædikatet
»CAC-kvalitet«.

Kåringen
Hankatten kåres når:

1) Stambogsføreren har modtaget dokumenta-
tion for at punkterne a, b og c er opfyldt.

2) D* er indbetalt 70 kr. til hovedklubben.

Derefter udfærdiger stambogsføreren et kå-
ringsbevis, hvoraf kåringens evt. udløbsdato
fremgår.

42

Der kan kun annonceres med kårede hanner i
klubblade, kataloger etc.

SPECIALKLUBBER kan anmode om, at der
kræves attest på, at kårede hanner er fri for be-
stemte arvelige defekter, der synes at væte et
generelt problem indenfor deres race.

Supreme Breeder Merit
Titlen opnås når:
En hankat er far til 10 Int. Ch., Int. Pr. eller Su-
preme Breeder.

Kastrater skal samtidig have været nomine-
ret til Bedst in Show min. 1 gang for at tælle
med.

En hunkat er mor til 5 Int. Ch., Int. Pr. eller
Supreme Breeder.

Kastrater skal samtidig have været nomine-
ret til Bedst i Show min. 1 gang for at tælle med.

Titlen kan påføres stamtavlen, når stam-
bogsfø-reren har modtaget dokumentation. Tit-
len Supreme Breeder påføres gratis.

4



OPDRÆTTER IJYRAK
PERSERE
Clipper
Opdræt i alle maskefarver, samt lilla og chokolade persere ef-
ter bl.a. TOP S-vinder nt. 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 Rødekro.
Tlf.74 66 69 47.

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

Donneborg
Perseropdræt af smoke, cameo og fuldfarvede. Lone og Klaus
Donneborg, Gl. Hammelvej 31, Voldby,8450 Hammel.
Tlf. 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 og forhør! Elsa Knakkergård, Sønderall6 13B,
8500 Grenaa.
Trf. 86 32 47 29.

Limara's
Seriøst perseropdræt i alle fuldfarver, bicolour, harlekin og
van. Avlshan: Ch. Limara's Moonlight, hvid-sort van! Lis
Iversen, Munkedalen 11, Skærup,7080 Børkop.
Tlf.75 867037.

COLOURPOINT

Mac Burney
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver. Karen Mette
Have Kristensen, Roslevvej 12, Jebjerg,7870 Roslev.
Tlf.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 5223.

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

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

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.

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 Rødelao.
Ttf.74 66 69 47.

»Permajdi«
Charmerende og læke killinger lejlighedsvis til salg. Col-
ourpoint og perseropdræt også med chokolade og tabby. Mi-
ne killinger vokser op i hyggelige og rolige omgivelser blandt
fritgående katte. Også mine avlshanner er fritgående. Ring og
hør nærmere på tlf. 86 52 29 06. Marianne Dejgaard, Poul la
Coursvej 17, 8660 Skanderborg.

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.
TIf. 75 12 7t20.

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

Liden Kirsten's Hellige Birmaer
Opdræt af Hellige Birmaer i farverne brun, blå, tabby, tortie
ogrcd. Kirsten Madsen, Årøsundvej 65 A, 6100 Haderslev.
Ttf.74 53 23 96

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

Dansbjerg
Opdræt efter import fra Norge. Eksteriør og"temperament af
meget høj standard. I. Larsen og B. Sperling, Adalvej32,930
Sæby.
Tlf. 98 46 62 07

.43



srAM/oKH

MAINE COON
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OPDRÆTTER IJYRAK Parringer i udlandet

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 5291.

Dreier's
Siameserkillinger lejlighedsvis til salg. Specielt i farveme blå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og L,eo Dreier, Enghave-
vej2,9690 Fjenitslev.
TIf. 98 2tt9 t4.

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.

The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten Maine Coon, verdens største
ravekat. En semi-langhårskat med overkommelig pelspleje.
Robuste killinger, tillidsfulde, frit opvokset og vant til at
»være i hænder<<, efter kærlige forældre af høj standard. Na-
na og Leo Stoltze Jessen, Elmevej 8, 8543 Homslet.
Tlf. 86 99 60 04.

BRITISH SHORTHAIR
Miss Dittmer
Opdræt af British Shorthair, sort og blå. Killinger lejligheds-
vis til salg. Nanna Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600 Silke-
borg.
Tlf. 86 8s 11 50.

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Helen Tøtrup, Romdrupvej 68, 9270
Klarup. Tlf. 98 3186 42.
Pris kr. 50,00 pr. gang. - Kr. 150,fi) for et kalenderår.

Da det er blevet almindeligt af få panet 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.
Kryptorchidattest.
Ejerens underskrift, der bekræfter paningstidspunkret.

Parring med hankat, registreret i GCCF, 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-

bogsselretær, 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 HANKATTBN.
DER VIL IKKE BLIVE UDSTEDT STAMTAVLER EL-

LER REGISTERKORT.
Bevis for kattens evt. titel kan være følgende.
Brev eller fotokopi afbrev 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.

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 stambogsnum-
mer og hunkattens stambogsnummer.

På den dansk paningsattest. (Letter mit papirarbejde).
Tilsidst, kontakt mig gennem egen klubs stambogsseke-

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

Grethe pedersen, stambogsfører

U

U

Bliu medlem af
JYRAK...!!!
- 9lIernes katteklub!

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



AVTSTJENESTE
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PERSER
Int. Ch. Charmos af Taperije
Blå. Født: 2817-1988
Far: Int. Ch. Tabaqui Fireball, 5.
Mor: Malov Newstead, l2a.

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

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

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

sort/hvid

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

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

(l3b 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 Yvome Larsen,
Skolegade 21
9320 Hjallerup
Tlf. 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 21
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
Ttt.74 83 tt 47
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Denne rubrik er beregnet
for JYRAK's medlemmer,
der har hankat til avlstjene-
ste.

Bestilling af aruloncen skal
vedlægges foto og avlskå-
nngsbev§.
Prisen er pr. gang kr. 50,00
eller kr. 150,00 incl. moms
for et kalenderår.

Bestilling sendes til:

U

U

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf.98 3L86 42

-t
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UDSTITTINGSKALENDER

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
Silkeborg (PerscrenlDK

3Ot Wien Oberlaa (Ovek)* A
30/31 Toulouse F

Bergano I
3U Leeuwarden (Feli) NL
3U Znojmo (6vek)* CS

NOVEMBER:
OU Wien Oberlaa (6vek)* A
06/07 Pordenone I

Nantes F
Ulm F

071 Glostrup (DsraDPI(

t3l14

Budapest
Amsterdam
Albertville
Erfstadt
Moncalieri
Ikke fastlagt
Ostrava

0s/
oel

16lr7
r6l
23124

231

Dorking, surrey
Busto Arsizio
Ikke fastlagt
Fulda
Naantali
Bulach
Middelfart (JYRAK) DK
Sarreguemines F
Vigevano I
Schårding A

281 Ikke fastlagt AUS

DECEMBER:
041 Haradec Krålove

Nottingham

H
NL

F
D
I

CS
GB

I
F
D

SF
SH

(FelikaO

Lithuania
t4l

20121

201

27128

CS

GB

JULI:
02104 ILkefastlagt F
041 Nykøbing Sj. (Racekatten)

l0/11 Andora
Cuxhaven
Nitra

1718 Ebeltoft

AUGUST:
0ll Hamm* D

(Darak) DK08/ Helsingør
14/15 Diisseldorf D

(Perseren) DK2U22 Fåborg

DK
F
D

CS
(Jyrak) DK

Helsinki
28129 Timmendorfer Strand

SEPTEMBER:
04los

SF
D

0sl
rut2

18/19

2s126

St. Tropez F
Badia Polesine I
Breda (Feli) NL
Horsens (Jyrak) DK
Haquenau F
Bra I
Joensuu SF
Katowice Pl
G<iteborg S

Salzburg (KKo) A
Ikke fastlagt F
Traunstein D
Ferrara I
Ikke fastlagt F
Ikke fastlagt A
Cremona I
KøbenhavnEacekatten) DK
(Jubilæumsudstilling)
Ikke fastlagt (Mundi) NL

OKTOBER:
031 Grerenmacher

Liberec
02/03 Wettingen

Forli

261

L
cs
CH

I

04/05 Lille
L,ohne

Roma
Ikke fastlagt

11/12 Ajaccio
Horsens (Perseren
Craz A

l2l Schifflange L
Groningen (Mundikat) NL

l8l Praha CS

18/19 Ikkefastlagt F
Wiesbaden-Niederhausen D

JANUAR 19942

F
D
I
F
F

)DK

08/09
rsl16
t6l

Bruxelles B
Clermont/Ferrand F
Ikke fastlagt (Mundikat) NL
Riihimåki SF

Miinchen D
Ikke fastlagt F
Bordeaux F
Ikke fastlagt A

22123

29130

FEBRUAR 19942
05/06 Bayreuth D

Biel-Bienne CH
Ikke fastlagt H
Tampere SF
Ikke fastlagt F

061 København (Racekatten)
DK

(Felikat) NL
CH

F
D

* Til disse udstillinger
arrangeres bustransport.
Henvendelse til
ttf. 98 28 30 36,
Erik og Yvonne Larsen,
senest 4 ugerfor afgang!

l3l Ikke fastlagt
26127 Winterthur

Iklie fastlagt
Siegburg
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Katte VITABENA
kat med en godbid
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Specialklubber:
Specialklubben for Russian Blue af 1990
Kirsten Kaae, Johs. Evaldsvej 103, 8230 ÅUyfrø;
Tlf. 86 25 06 3t.

Specialklubben for British Shorthair:
Jan Hedegård, Køben Hovedvej 51 a, 6630 Rødding.
Tlt.74 8473 09.

Silver Klubben
Ruth Brynnum, Søndervangen 60, 3460 Birkerød.
T1f .42 81 01 75.

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

Colourpointen
Karen Larsen, Egevej 89,4632 Bjæverskov.
Tlf. 53 67 t8 47.

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

Europ6-Klubben
Lene Jørgensen, Bjørnekæret2,5270 Odense N
Tlf. 66 t8 07 52.

Bicolouren
Lene Jørgensen, Bjømekæret2,5270 Odense N
Tlf. 66 t8 07 52.

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

swo
Mogens Østerby, Klingeskov 13, 5450 Otterup.
Tlf. 64 82 18 44.

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

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

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

BB-KIubben
Birgit Nehammer, Granstuevel 28,2840 Holte.
Tlf.42 42 47 r7.

13 MC Klubben
Susanne Christiansen, Pilevej 15, 47 7 3 Stensved.
Tlf. 53 78 70 53.

Den Hellige Birma
Nanna Brandt, Carl Plougsvej 19C, 3460 Birkerød.
Tlt.42 81 l0 11.

Lichok
Erik Andersen, Voldgade 70, 8700 Horsens
Tlf. 75 6L 34 87.

Foreign White Klubben
Jørgen Lund, Helder A116 3, 2791 Dragør.
Tlt.32 53 66 31.

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

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

Orientklubben
Anne Henriksen, Th. Kingosvej 50, 9000 Aalborg.
Tlf. 98 t3 7673.

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 t9.

Langhårskatten
Winnie Andersen, Østerga de 29, Ganløse, 3660 Stenløse.
Tlf .4218 4629.

SUA
H. Jeppesen, Abildvej 10, 8250 Egå.

47

.Et tilskud, der øger kattens sundhed og trivsel,

.2:3
apoteker materialister og

forhandler tlf. 75 86 63 44



Adresserludl. kluhber

Tyskland luxemhurg

KLUBTNFO

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

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

l. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse l3
D-W6334 Asslar.
tlt. 644U84'79. fax 6441187413.
Postgiro: FranKurt/Main
562 t2-607

Burmål i §skland: 70 x 70 x 70 cm. In-
gen dobbeltbure

Holland
MUNDIKAT TOC:
Gerda 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

Belgien I Italien

hlen
Maria Rechowics
Ul. GwareckaT12
54-L43 Wroclaw
Fax 48'7 | 328 44

GSFR

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

Finland
V. Saarela
Kohmankaari20 A5
SF-33310 Tampere
Tlf. 358 3t 444 tt8

I

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

Ungarn
Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
Orszagos Egyesylete
MMOE Postbox 68.
H-1725 BUDAPEST.
Ttt. s26-37t.

Østrig
Ostereichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse I 26.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-316423
Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKO Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien, tlf. 0222-3570493.

Bemærk!
Reglerne om sundhedsattester ved ud-
stillinger i udlandet ændres 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.

iJ
L;

Cat Club de Paris
75 Rue Claude Decaen.
F - 750 12 Paris
Fax33 143424309

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja20
I-I0138 TORINO TO
Tlf. fi-7495627.

Clube Portugues de Felinicultura
A. P. Castelo Branco
Apartado 55
P - 2710 Sintra
Tlf. 01 - 7153639

Slouenien
Zv eza F elinoloskih Drusev S lovenije
Godic Geopold, Grafske ul. 5
Tlf. (062) 222 769. Fax 211 t4o
62000 Maribor, Slovenija.

hrtugalSchweiz
Federation Feline Helvetique
Monsieur Alfred Wittich,
Biintacher 22,
CH 5626 Hermetschwil-Staffel.

EI

Q§

§
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JYDSI( RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

Østerall6 17, 84OO Ebeltoft

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

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

Åbent for udstillere:
lsrdag... .......... kl
Søndag kl

. 08.00 - 18.00

. 08.00 - 18.00

. 08.00 - 09.30

. 08.00 - 09.30
Dyrlægekontrol lørdag .

Dyrlægekontrol søndag
Dyrlægekontrol for
sjællandske udstillere indtil ... kl. 10.00.

Abent for publikum:
Lørdag... .. kl. 10.00 - 18.00
Søndag ... kl. 10.00 - 18.00

,...... kr

....... kl

tl a'

Præmiering al FD's TOP 1Ol1O/5
49
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EBELTOFT 17..1 8. JULI 1993

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

Lene Berg
Ndr. Strandvej 28
8700 Horsens
TIf. og lax75 61 56 13

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
NU!

Husk frankeret svarkuvert!

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr.200,- pr. kat.
Kr. 250,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 md,).
Kr. 50,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

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

tilkasserer
Doris Dreier
Enghavevej 2
9690 Fjerritslev

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

[/ r
I

a
I TDOM ISTE:

PRÆMIESEKRETÆR
OG ANNONCEKONSULENT

Helen Tøttrup
Romdrupvej63
9270 Klarup
Ttf. 98 31 86 42

BUSSERVICE!!!
Bus for sjællandske udstillere mellem
Færgehavnen og Ebeltoft ldrætshal!!

Lørdag Søndag

Afgang færgehavn 09.50 09.50

Afgang ldrætshal 17.30 17.30

J. Kytlerova (CS)
K. Bjuran (N)
J. Lund (N)
B. Mahelka (CS)
K. Mahelkova (CS)
M. Oldervik (N)
E. Jones (GB)

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

Ret til ændringer forbeholdes!

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

Gravide og ammende hunkatte kan ikke udstilles. Killinger født
efter 18. april 1993 kan ikke udstilles.

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

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

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

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

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

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

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

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

Uel mødt i Ebeltott!
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Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod torevisning at gyldigt medlemskort!



JYDSK RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

Parkhallen, Langmarksvei, 87OO Horsens

11..12,SEPTEMBER 1993
Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH.

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

Åbent for udstillere:
lsrdag.
Søndag
Dyrlægekontrol lørdag
Dyrlægekontrol søndag

kt. 07
kt. 07
kl. 07
kt. 07

00 - 18.00
00 - 18.00
00 - 09.00
00 - 09.00

Åbent for publikum:
l*ørdag...
Søndag .......

kl. 10.00 - 18.00
kl. 10.00 - 18.00

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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HORSENS 11,.1 2. SEPT. 1gg3

Medlem mer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

Lene Berg
Ndr. Strandvej 28
8700 Horsens
Tlf. og fax 75 61 56 13

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
tirsdag den 15. august 1993

H u sk f ra n ke ret sv ark uve rt!

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr.2OO,- pr. kat.
Kr.25O,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 md.).
Kr. 50,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

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

til kasserer
Doris Dreier
Enghavevej 2
9690 Fjerritslev

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:

PRÆMIESEKRETÆR
OG ANNONCEKONSULENT:

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Tlf. 98 31 86 42

Foreløbig Dommerliste
R. Ktihnel (A) All-round
E. Steinhauser(A) LH
A. Jocquel(F) LH
B. Pedersen(DK) LH
I. Pedersen(DK) LH
J. Attkiss(Nl-) LH
M. Kuipers(Nl,) KH
R. Rtittimann(CH) KH

SLH
SLH

, SLH, Siam/OKH
, Siam/OKH
, Siam/OKH

Ret til ændringer forbeholdes!

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

Gravide og ammende hunkatte kan ikke udstilles. Killinger født
efter| 2. juni 1993 kan ikke udstilles.

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

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

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

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

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

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

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

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

Uel mødt iHorsens!
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U*rau RACEKATTE KLUB

UDFYLDES rYDELtcr pÅ mesxtr,.lE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

19

KATALOG NR,

Europa Champron
Europa Premier
Grand lnt. Champron
Grand lnt. Premier
Int. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Aben (over 10 måneder)
Kastrat (over 10 måneder)
Ungdyr (5-10 måneder)
Killing (3-6 måneder).Novice 

(over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 å4
Pensionist (over 10 år)

Kuldklasse (34 måneder)
Annonc€
Til salg
Ønsker informationslolder
til nye udstillare

l(attens navn:

Bace

Født: Han Hun:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
'10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Opdrætsnr. Farve:

Far: Oodr. nr.

Mor:

Opdrætter:

Eier: Telelon

Adresse: Klub:

Postnr.: By:

Antal tidl.
certifikaler

Dato Sted:

CAC:

CAP:
CACIB:
CAPIB:

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

Dommer

(Resten kan føres på bagsiden),

Ønskes i bur med: Opdr. nr.:

Oodr. nr.:

Undertegnede orklærer hermed et have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og love, at katton ved tilsledevætels€n på udstil-
lingen ikke overtræder de til enhver tid gældend€ FELIS DANICA karantænebeslemmelser vedrørende katls, der er eller har været infic€ret at 6ller udsat lor
smitsomms sygdomme.

den 19

U0FYLDES At IltlIlEtDEREl'll UDFYTOES AI IILMELOERE]I!

(sgenhændig underskritt)

Det bekrættes herved, at

UIlFYTIIES AF IIIMETDEBETII

(keilans navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udtyldøs mad nrvn og adresse I

Denne sedde, gælder som kvltterlng lor tilmeldelse ttl udstllllngen, når den er lorsynet med
klubbens stempel og er returnerat tll udstllleren.

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

den 19
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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:

Opdrætsnummer:

Klub:

Ttf

U PAR R I N G S-AN IV,l E LD E LS E

Navn:

Race:

Navn:

Race:

Farve:

den I 19 er parret med HANKAT

Farve

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse:

den I 19

Hankatteejerens underskrift

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

I

Hunkatteejerens navn: Klub:

Tlf.:Hunkatteejerens adresse:

Hunkatteeje rens underskrift
den I 19
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GHAMPIONGATLERIET:
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2C
te
1lt

Kattens navn: Født den:

Titel:

Race: Opdr. nr.

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

IMPORT / EXPORT
IMPORT/EXPORT FRA/TIL LAND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

U DSTILTINGSRESULTATER UDTAND :
Stedidato

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:
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Kattestrøelse
Compact supra er kattestrøelse med

=n ekstrem god sugeevne af natur-
'ent natruim-bentonit. De fine korn bin-
:er omgående urin og ekskrementer
sammen tilfaste, tørre klumper.
,(attetoi lettet forbl iver hyg iej niskt rent
- derfor ingen lugt.
- 4 kg Compact supra erstatter ca.
2O kg traditionelt kattestrøelse og
'educerer affaldet til 1/5 af det nor-
rale.

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

Vitobel Compact supra køber du i

d n velassorterede dyrehandel eller
specialforretn ing.

<-r>

*

4
k

Vitakraft Scandinavia A/S
2800 Lyngby ' 42882655

Vito,kaolft

gi'r et skønnere liv

t
{
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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 v;ere let at for-

døje for den sarte ma\re.

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 \\rhis-i
til Killinger - nøjagtig som dit lille er-.e :-

gibundt kan li' det.

Og når din killing leger, r,i1 du -
rc.sultatet af de gode madvaner - i f..:::
af en sund, blank pels og strålende ojr:t

Tiods det, er en 10 uger gammel kil-

lings mave ikke meget større end et fin-

gerbøI. Derfor er det nødvendigt med en

specialkost til killinger. Maden skal

indeholde alle nødvendige næringsstof-

for at tilfredsstille den lille gourmet. Og

være let at tygge, da killingens tænder

endnu ikke er fuldt udviklede.

På Waltham Centret for dyreer-

næring har forskerne lagt en mængde Katte ville vælge Whiskas

En mave på s ed
har brug


