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Når d5nlægen sætter
dinkatpå diæt, så

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

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

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

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

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

Prescription Diet fås kun hos dyrlægen.

Iffi
Hill's

§ ffi
Diætkost fra dyrlægen
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HV,OSSEBR/OTTET
lledlemsblad for Jydsk Racekatte Klub

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

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

Redaktionsudvalget:
Lone Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96. Tlf. tid: 17.0-20.00.

Helle Høybye
Dons Landevej 223
605l Almind
Tlf.75 55 44 t9

Erik Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Tlf.7s 6t 34 87

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

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

Dead-line for blad nr:4 1993:
10. november 1993.

Forsidebilledet:
Choco Coco af Nasada,
PER n 33.
Ejer: Lene B. Berg.

Ettertryk af diverse artikler og indlæg
i bladet er tilhdt med kildeangivelse,
med mindre andet er angivet ved de
enkelte indl,æg.

M.u.h. redaktionen!

Det kan ikke påstås, at vi har støruret i som-
mervarnen, mens vi forberedte dette nunmer.

Lidt stønneri bli'r der alligevel; men det er, når
vi hører om de forholdsvis få medlemmer, der er
fuldt og fast overbeviste om, at et tillidsjob i
JYRAK medfører, at man er til rådighed alle døg-
nets 24 timer - mindst!

Når man ellers i forhold til de forskellige or-
ganisationer, man kan have tilknytning til, na-
turligvis affinder sig med, at deres lønnede med-
arbejdere kun kan træffes en begrænset del af
ugen, så burde man også respektere, at nogle af
JYRAK's bestyre lsesmedlemmer har anf ørt faste
telefontider af hensyn til familielivet - tilværelsen
består jo også af lidt andet end katte!

NB! Vi beklager meget, at forskellige sarnmen-
fald medførte en forsinket udgivelse.

Det viste dog også noget yderst positivt
læserne sa\mede os, så der blev virkelig rykket!

Helle, Lone & Erik

U

U

Indhold:
Afsnit 1, »»Mellem os<<.

Med venlig hilsen fra'ridaili;;"""""""'
Et par ord fra formanden
Studiekredsene
Læsernes sider
Indlæg fra dyrlæger

Afsnit 2, >»Referater«.................
Generalforsamling i FIFe
Bestyrelsesmøder
SU-møder
Opslagstavlen

Afsnit 3, >»Resultater m.Y.«
JYRAK's udstilling i Ebeltoft
Udstillingsresultater udland
Felis Danica's Top 10

Import & eksport
Championgalleriet
Fotokonkurrence

Afsnit 4, >»Infosiderne(<...............
JYRAK's Top 3

Jyraks serviceydelser
Opdræt og avlstjeneste
Andre DK klubber
Specialklubber
Udstillingskalender
Udenlandske klubber

side 1

side 21

side 27

side 40

Afsnit 5, »Blanketter til afrivning«................ side 49
Spiseseddel næste udstilling
Tilmelding ind-/udland
Champiory'Im- & Export/Udstillingsresultater
Parringsanmeldelse/Stamtavlerekvisition
JYRAK's love
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BESTYRELSE
Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Træffes etter
9220 AalborgØ kl. 19.00
Tlf. og fax 98 15 93 l8

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

Kasserer:
Doris Dreier
Enghavevej 2
9690 Fjerritslev.
Tlf. 98 21 19 14.
Giro nr. 5 06 85 09

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

Stambogssekretær:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 s0 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
Ttf.97 57 45 59

l. 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 65 20 08

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

Formanden
har ordet,.. !!!

Kære
JYRAK-medlemmer!
Vores sommerudstilling var i år henlagt til Ebeltoft, og det var med
spænding, at vores udstillingssekretær hver dag tømte postkassen.
Iløbet af L993 er antallet af tilmeldte katte på de danske udstillin-
ger nemlig gået væsentlig ned. Efter verdensudstillingen har der i
skrivende stund været afholdt 5 internationale udstillinger, hvoraf
kun en enkelt af disse har opnået over 300 katte. Glædeligt er det
derfor, at vi i Jyrak kunne notere ca. 450 katte i Ebeltoft, hvilketjeg
tolker som et bevis på, at Jyrak's udstillinger er populære såvel
blandt vore egne medlemmer som medlemmer fra de øvrige klub-
ber. Udstillingen var i øvrigt fint besøgt på trods af sommerfest i
byen. Jyrak havde et par fine dage i Ebeltoft. Alt fungerede, som
det skulle, og vi vender gerne tilbage til Djursland en anden gang.

Studiekreds Djursland har i forbindelse med Ebeltoft-udstillin-
gen gjort et fantastisk arbejde. Der blev sørget for indkvartering af
nogle af dommeme hos Inge & Frederik Byrgesen. Dommermid-
dagen blev afholdt samme sted, hvor der blev disket op med dejli-
ge lækkerier. Studiekredsen havde sørget for mange lokale sponso-
rer, så udgifterne blev holdt nede. Der skal derfor lyde en meget stor
tak til studiekredsen og sponsoreme for deres flotte indsats.

I juni havde bestyrelsen et møde med Jyrak's studiekredsledere.
Det var et godt og konstruktivt møde, hvor hver studiekredsleder
fortalte om arrangementer og planer for fremtiden. Bl.a. er der et
fint samarbejde mellem Kolding og Vest-studiekredsen. Der er
mange gode initiativer, og alle studiekredsledere rundt om i landet
gør et stort arbejde for medleililnerne. Det er beundringsværdigt, at
de sæson efter sæson byder på nye interessante enmer. | øvrigt
mangler der et par aktive medlemmer i Sønderjylland samt i områ-
det Silkeborg-Viborg-Randers. Bor du derfor i et af disse områder
og har lyst til at arbejde i studiekredsen, ring hurtigst muligt til be-
styrelsen. I området omkring Struer/Holstebro har Mari-Ann Horn-
sleth taget sig af opgaven med at etablere en kreds. Den starter her
i efteråret.

Fra Sverige er der stadig vedholdende forlydender om, at
grænseme bliver åbnet, så der bliver mulighed for at udstille hos
hinanden samt få parret der. Rygterne har gået længe, og de bliver
stadig stærkere, men hvordan det rent praktisk kommer til at fore-
gå, ved ingen præcis endnu. Der er fra svensk side et problem, om
at kunne identificere kattene, at det er de samme, der komme ind i
landet, som tager ud igen og visa versa. Der har været talt både om
microchips og blodprøver, men forhåbentlig er vi en del klogere in-
den ret længe. Spændende bliver det i hvert fald.

Dorte Kaae, formand, JYRAK
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STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

Vest:
Vivian Elling
Jernbanegade
Tlf. 75 22 44,

4,2. th.,6800 Varde,
68.

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

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

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

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

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

Salling:
Dorte Kristensen
Nissumvej 20,
7870 Roslev.
Tlt.97 59 51 13.

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

Kolding:
Helle Høybye
Dons Landevej223
6051Almind
Tlf. 75 55 4419.

Struer:
Mari-Ann Hornslet
Danmarks gade 24 B, 1.tv.
7600 Struer
Ttf .97 85 54 39
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STUDIEKREDS.NYT!
STUDIEKREDS FREDERIKSHAVN
Efterår 1993:
Vi starter igen efter en dejlig sommer og en vellykket udflugt,
og her vil vi sige til alle, der igennem hele året, har hjulpet os
og beredvilligt stillet op: TUSIND TAK for al jeres GOOD
WILL, for bagværk og sidst men ikke mindst, fordi i så be-
redvilligt og trofast er kommet for at deltage i vores alles in-
teresse; VORE KAITE, og hvad der foregår i Studiekedsen.

ALLE MØDERNE foregår i HUSET, Skolegade 8, Fre-
derikshavn kl. 19.30. Alle uden undtagelse er velkomne - tag
bare familie og bekendte med. Entr6 er gratis! Kaffe/the m/
brød kan købes for kr. 10,00.

Torsdag den 30. september 1993:
Første møde. Vores nybagte formand, fru Dorte Kaae fortæl-
ler om uddannelsen som dommer, samt viser sine chafineren-
de siamesere. Alle kan få en snak om dem. Vi har 20 spørgs-
mål til professoren. Alle kan spørge om alt, det gælder ikke
kun katte! Kom og få det sjovt med os!

Tirsdag den 26. oktober 1993:
Her vises og fortælles om norsk skovkats oprindelse, opdræt,
avl og temperament. Seriøst opdræt med over 30 katte v/ Ilse
Larsen og B. Sperling, Sæby, opdræt af Dansberg.

Kom og se nogle afde største katte, vi har; en rigti7 sko-
vens konge, brøl? eller miv?

Tirsdag den 30. november 1993:
Vildtkonsulent og med i Dyrenes Beskyttelse samt Falck-red-
der, Kurt Thomsen, Skagen Station, fortæller om arbejdet for
nødstedte dyr, samt viser lysbilleder om emnet. Vil du vide
mere? Så kom!

Vi holder »Julehygge« med gløgg og vafler samt kaffe til
k 20,00, som vi plejer.

Venlig hilsen og på snarligt hensyn, os to:

Lene Kattenhøj Gammelgaard,
Fregatvej 241, Frederikshavn, tlf. 98 43 89 47

Kis Kattenhøj Gammelgaard,
Bovinsgade 4, Frederikshavn, tlf. 98 42 05 10

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

EAGLE KTE FRA USA

geret i samarbejde med Studiekreds Vest, med Anne-
Margrethe Hansen blev en succes. Og også vores dyrlægeaf-
ten, hvor emret var »Typer - hvad sker der med katten, når vi
avler dem så ekstreme« - rejste en debat, som vi vil komme
til at høre 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 5. oktober:
Hankattehold v/ Inge Lise Andreasen.

Tirsdag den 2. november:
Stewardaften v/ Anne Mette Nielsen.

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

Et møde, 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. k. 10,-.

Medvenlig hilsen
Helle Høybye og PøLsen, 6000 Kolding, tU 75 53 66 19

888

STUDIEKREDS
KOLDING
Så er det tid til at planlægge
efterårets program for Studie-
kreds Kolding.

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

EAGLE - Cat/Kitten, kattefoder til alle katte og killinger.
EAGLE - er yderst velsmagende, din kat vil elske det, og du vil

elske resultatet. En lækker skinnende pels, klare øjne
og en sund, veltilfreds kat. Derudover betydelig mindre
aroma fra kattebakken.

EAGLE - amerikansk kvalitetsprodukt til den rigtige pris.

EAGLE - fremstillet af kylling, kød og fisk. Korrekt magnesium-
og taurinindhold.

EAGLE - indeholder selvfølgelig ikke soya, farve eller kunstige
aromastoffer.

EAGLE - 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.

e,1 ks pris kr. 273,- INDEHOLDER IKKE ECHO)ffQUIN!

TH TRADING . g 55 34 0O 77 (K. e.oo-16.00)

PRøV DET!

Ring nu til:

NYHED
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STUDIEKREDS.J{YT!
STUDTEKREDS Ånnus
Program efterår 1993:

25. august: Sæsonstart
\hlg af studiekredsleder. Planlægning af næste års program.
\{edbring ideer - gerne med navngivne foredragsholdere og
gerne ideer, der ikke involverer en dyrlæge. Derudover kom-
mer vi til at snakke en del om hobbyudstillingen.

Lokale 106.

29. september: Genetik v/ Anne Mette Nielsen
.{nne Mette vil forsøge at føre os et skidt videre i genetik-
kens verden i forhold til grundbegrebeme, som vi har fået gen-
nemgået af Kjeld Mathiasen.

10. oktober: HOBBYUDSTILLING
Se nærmere på særskilt invitation!

27. oktober: Dyrlægeaften v/ Kim Hansen
Kim Hansen vil denne gang holde foredrag om hudsygdom-
me hos katte.

2{. november: Kend din formand! v/ Dorte Kaae
På generalforsamlingen i februar fik Jyrak som bekendt ny
formand. Vi får chancen for at lære hende nærrnere at kende.
\ri prøver at lave »2 mod 1«, så tænk i forvejen over, hvad du
brænder efter at spørge formanden om. Derudover vil Dorte
sikkert fortælle nyt indenfor klubben, om samarbejdet med de
andre klubber og Felis Danica samt noget om dommeruddan-
nelsen.

15. december: Julehygge
Studiekredsen giver traditionen tro lune æbleskiver - med-
bring selv the, kaffe eller gløgg. Vi overvejer at lave pakkespil,
andre forslag til aktiviteter modtages!

]lødested: Brobjergskolen, Frederiks A116, Århus, lokale
1 10 - undtagen den 25. august.

Tidspunkt: Kl. 19,00 -2I,45.

\Iedbring: The/kaffe og tilbehør efter behag samt en 10'er
til kassen' 

Aile er verkomne!
På gensyn i Studiekreds Århus

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 den29. september 1993.
Onsdag den27. oktobef 1993.

Emner:
Besøg i vejen/Løvens Kemiske. Pelspleje. Besøg på katteho-
tel. Møderne afholdes i Aktivitetshuset, Klaus Cortsensgade
6, 8700 Horsens

Husk:
l. Tilmelding/hvis der ønskes the & kaffe. (7561 5613).
2. l0 kr til kattekassen

Med venlig hilsen, Lene B. Berg, Ndr, Strandvej 28,
87aO Horsens, t\f.7561 561i

STUDIEKREDS DJURSLAND
Formålet med Studiekedsen er, at vi gerne skulle lære noget
mere om vores misseq 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
vemer,

ALLE skal være HJERTELIG VELKOMMEN.
Medbring selv kaffe/the og en tier til kassen.
Program for resten af 1993 kan ses neden for.
Som medlem af JYRAK, er der gratis adgang, foruden al-

le de andre fordele, du har som medlem af Jydsk Racekatte
Klub. Hele husstanden koster i 1993 kun 250 kr.

Med venlig hilsen, Frederik Byrgesen

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

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 hiken Frederik Byrgesen, tlf. 86 3i 70 20
Dorte Pedersen, tlf. 86 34 55 81

NB: Alle møder afholdes på Vestre Skole, Vestergade i Gre-
naa, lokale nr. Bl0.
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STUDIEKREDS.NYT!
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 kr.,
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, sarrure tid og sted:

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.

Du kan ikke se om

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
Venlig hilsen og på snarligt hensyn!

Lis Rhymer Friis, Bøgebjerg 7, Søndersø, tA 64 89 15 0j
G loria Møldrup, Korsebj ergvej 1 0 1, Blommeslyst,

tlf. 65 96 8t 4i
Annelise Kaae, Ingrids Alli 13, Odense, tlf. 66 12 52 91

Grethe Højgård, Dragebakken 272, Odense, tU, 66 17 37 08

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

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

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

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

U

U

JYRAI(
- fordi der er

lorskel!
U

U

§JAIISSEIPHARTA 
{s

din kat har orm
T[. 42 8l I0 44

Har du ikke givet din kat
et ormemiddel indenfor
de sidste 3 måneder,
har den sandsynligvis orm.
Også selv om du ikke kan se
det i attøringen.
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

6



STUDIEKREDS.NYT!
STUDIEKREDS AALBORG
PROGRAM FOR STUDIEKREDS AALBORG 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 dyrlægerne har at for-
tæ1le, og evt. vil der være en mindre operation.

16.-17.-10.-93: 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 l/10.

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

L7 .-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: JULEFROKOST.

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 VEST
Program for Studiekreds Vest, efterår-vinter 1993:

Lørdagden 25. september kl. 14.00:
Dyrlæge Birgitte Kold fra Bryndum Dyreklinik vil give os en
dyrlæges bud på et sundt katteopdræt og kattehold. Det er
et altid akuelt emne, der kan afstedkomme mange interes-
sante kommentarer.

Mødested: Vivian Elling, Jernbanegade 4, 6800 Varde.

Lørdag den 30. oktober 1993 kl. 14.00:
Bøger. Hvilke bøger kan vi have glæde af til opslag og in-
formation og hvilke bøger er »bare« hyggebøger. Vi vil bl.a.
kigge på Vivienne Angus bog »Kend dig selv gennem din
kat«. Hvad prøver hun på at lære os? Er der nogen logik i hen-
des bog?

Mødested: Lis Skovboe, Jyllandsgade 27,6700 Esbjerg.

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

Lørdag den 4. december 1993 kl. 14.00:
Julehygge. En hyggelig tradition, som vi startede for flere år
siden. Sidste år valgte vi at mødes en eftermiddag i stedet for
en aften. Af det store fremmøde udleder jeg, at ideen var god,
derfor følger vi succesen op i år.

Mødested: 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 punher 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.
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Katteej er:
Ws hensyn!
- ogsd fo,
kattens slcyld!

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 kat bør 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.

U

U
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Hvad nu???
To + to giver fire, ikke sandt? Og en paning mellem de to
ærser giver langhåret afkom, ikke? Men hvad gør man så, når
:n paning mellem en blå perser han og en silver shaded hun,
siver to silver shaded killinger, hvor den ene er langhåret og
Jen anden er korthåret? Dette er, hvad der skete for et par år
siden i Grenå.

Nå, men jeg må hellere begynde fra starten.
Den ene af mine silver shdded hunner (Crissi, som jeg har

:ået fra Sverige), sendtejeg til parring hos en dejlig blå perser
ran Charmos af Taperije. Dette skulle vise sig at give to hun
lllingeq silver shaded begge to.

Da der var gået ca. fire uger, begyndte jeg at undre mig. Den
:ne så ud til ikAe at have pels som den anden, og da de var ti
:ger, var jeg sikker den forblev KORTHÅRET. Så er det, man
siger hvad nu? Avlsrådet blev kontaktet, der er huskat med i
spillet lød dommen. Men ved nærmere eftersyn kunne de jo se
iette ikke er tilfældet.

Både hankatte-ejeren ogjeg selv har vores dyr under sådan-
:e forhold, at en anden hankat ikke kan komme til hunkatten
:red mindre, den kan trylle.

Nå, men for at korte historien lidt ned, blev den langhåret

"rlling solgt og den anden (Cille) beholdte jeg selv.
I løbet af det næste år, indkøbte jeg en chinchilla han (Apol-

.o).
Cille voksede sig stor og flot, men forblev korthåret. Kon-

:akten med avlsrådet blev holdt ved lige, for hvad kalder man
sådan en, korthåret perser? Nej, budene var mange, men det
skulle vise sig, at blive værre endnu.

Cille blev parret med Apollo, det samme blev hendes mor,
Crissi. Gæt, hvad der nu skete. Paningen mellem Crissi og
Apollo gav to langhåret chinchilla killinger. Og parringen mel-
,em Cille og Apollo gav tre silver shaded og en chinchilla. Tre
.ramer og en hun. Alle fire var korthåret. Så er det, man be-

_iy'nder at undre sig, for her er noget galt. Cille burde da i det
nindste bære langhårs genet og ved en parring med Apollo,
som da så absolut er langhåret, burde give langhåret afkom.

Percy, Denise b killing.

Så nu stårjeg her med fem korthårede katte, hvor de fire er
solgt til nye hjem som kælekatte.

Hvad der videre skete, må guderne vide. Cille får piller ind-
til videre. Apollo og Crissi er lige blevet forældre igen til to
langhårede killinger. Charmos er i de to år, der nu er gået, ble-
vet far til utallige afkom, og ingen af dem har undladt at lave
en pragtfuld lang pels.

Så jeg spørger mig selv, er det den gode moder natur, der
har haft en finger med i spillet, eller mangler Cille simpelthen
noget (evt. langhårs genet) eller hvad.

Venlig hilsen, Ebba Kjeldsen, Grenå

Siamesere i en Z-Yærelses
Er det en prøvelse eller en udfordring? - Det er i hvert
tilfælde en oplevelse?

Jeg er lige flyttet i en 2-værelses lejlighed med mine 3 + 1

birma. Birmaen var ikke noget problem; hun gemte sig på ba-
deværelset bag toilettet og holdt sig for øteme.

Ved at gå i en lejlighed, der kun er møbleret med 2 tisse-
kasser,2 klatretræer, en hundekurv og en luftmadras, fordi der
først skal gøres i stand, opdagede Coco og jeg 3 ting om sia-
mesere:

- De er selvoptagede. Lykken for en siameser er, at kunne
råbe dagen lang et sted, hvor det rigtig giver genlyd.

- De har situationsfomemmelse. Xenia fandt lynhurtigt, at
dette for mig ubelejlige tidspunkt var det rette til en løbetid.

Var der nogen, der talte om høreværn?
- De er meget vAgne om natten. Luftmadrasser kan hoppes

på, fandt de ud af. Soveposer kan trampes på, springes over,
graves under eller løbes ind og ud af.

Hvem talte om nattesøvn?
Men nu har jeg kat i stuen. - Der er grænser for, hvor lidt

plads, jeg vil byde dem.
Men åh, min stakkels sofa! Siamesere klør sig selv på ryg-

gen ved at vende bunden i vejret på sig selv og trække sig langs
sofabunden fra den ene ende til den anden - selvfølgelig med

9
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kløerne godt ude! Og Coco har udnævnt det ene armlæn til sit
personlige hvæssebræt.

Min B&O er blevet udsat for hærværk! Hopkins, min dejli-
ge brunmaskede kastrat, gik tur i vindueskarmen og kastede
sin kærlighed på en palme i en stor potte, hvor man kunne sid-
de godt. Desværre var underskålen for lille, så potten væltede
ned i en vase, som gik i stykker og sådan gik det til, atjeg en
dag kom hjem og fandt mit anlæg begravet i meget våd jord.
Båndoptageren er stadig ikke helt ren, men det hele virker mi-
rakuløst nok endnu. Gud ske tak og lov for min Vax!

En dejlig forteelse er, at snuppe mine hvidløg og så lade som

ingenting, medens de holder øje med, hvomår jeg mon finder
dem og lægger dem på plads igen.

Lige nu er her fred og idyl, som altid ved middagstid. Hop-
kins og Coco ligger hos mig i sofaen og vasker hinanden, me-
dens Hopkins har spinderiet i gang. Og Apollon, min super-
charmerende, rødmaskede spindemaskine med de strålende
blå øjne, ligger veltilfreds og spindende og sutter hos mor Xe-
nia, selvom han er for gammel og burde være flyttet hjemme-
fra for længst.

Jeg håber, det bliver mig, der først opdager næste løbetid!
Mange hilsnerfra Coco, Hopkins, Xenia, Apollon

og Anne Licht.

Fototips
Da jeg som annoncekonsulent for JYRAK af og til modtager
billeder til »Hvæssebrættet« af de forskellige præmierede kat-
te, har jeg tit været ked af billedemes kvalitet, for jeg vidste på
forhånd, at gengivelsen i bladet ikke ville blive, som de på-
gældende katte-ejere gerne ville have det.

Jeg har derfor bevæget mig ind til min fotohandler, Vejgård
Foto, for at få nogle gode tips, som jeg prøver at give videre:
l. Når et billede skal gengives i sort/hvid, er det en fordel med

en sort/hvid film!

2. Når »fru Olsens sorte kat« skal tage sig smuk ud, skal det
være på en lys ensartet baggrund. Får samme fru Olsen
en hvid/lys kat, er en mørk ensartet baggrund sagen.
Bogreolens mangefarvede omslag eller forgangens stor-
mønstrede tapet er ikke det mest velegnede.

3. Prøv at få så kort afstand som muligt til katten. Det bedste
er, hvis en person leger med katten, mens man selv sniger
sig ind på kræet, så den ikke bliver opmærksom på »faren«!

4. Pas på at filmen i kameraet ikke er for gammel! Et kamera,
der ligger i solen eller for varmt er heller ikke sagen. Køb
hellere en film med færre billeder og få dem M skudt af.

5. Så kommer vi til det værste, - for det har noget med penge
at gøret Skal man fotografere ting i bevægelse, eller katte,
som altid flytter sig l/2 sekund, inden man trykker af, er det
pinende nødvendigt at ofre penge på et godt kamera. Man
skal over de 1.000 k. og helst tættere på de 2.000 kr., hvis
man skal kunne tage billeder, man drømmer om. Billeder,
der selv i forstørrelser gengiver emxet klart og præcist.
Derfor vil et godt råd være at investere i et zoom-kamera,
fordi man så kan stå på længere afstand og tage næropta-
gelser, for afstanden og lyset korrigerer kameraet selv, så

det hver gang bliver helt konekt.
Vi ved jo alle, at når man vil fotografere sin lille charme-
rende kræ, som sidder så sødt, så farer den »forbandede
møgkat« afsted i samme øjeblik, man nærrner sig med ap-
paratet.
Jeg fik forevist et Minolta zoom-kamera til 1.795,- hos
Vejgård Foto på Vejgård Torv i Aalborg. Det var et lækkert
fuldautomatisk kamera, som fotohandleren varmt kunne
anbefale, og som netop nu er på tilbud hos ham.
Så hvis man overvejer at forkæle sig selv med et nyt ka-
mera, så er ovenstående værd at overveje. (Det erjo ogsa
snart jul med julekort og portrætter, og hvem vil ikke hel-
lere ha' et smukt katteportræt end en eller anden ligegyldig
dims)' 

Helen Tøttrup, JYRAK'I annoncekonsulent

U
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JYRAK

- fordi der er
lorskel!

Bliv l«rnde hos
- og køb en Yand

for l«rn lc l,
Vi kan tilbyde totalleverancer indenfor
pokaler, medaljex vimple6 metal- ot
stofemblemer til alle formå|.
Vi sørger for at du altid får de
bedste løsninger. - prøv os!

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

Kan vi hjælpe dig med dine ønsker;
kvitterer vi med at tilbyde dig en flot
forgyldt vandrepokal for kun kr. l,-.
(Dette tilbud gplder ved køb for min. kr. 8(X),-)

Ormslewei 23 -25
Box 231 6 . DK- 8260 VibyJ.
Tlf. 86 I 1 4010. Fox 86 I I O0 82

JYDSK EMBLEM
GUtD- SøLV- & METALVA
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Udstilling i Rusland!
l,-rdt belæsset med stor transportkasse med2 katte: Koral og' eon Doucet af Vendsyssel, kuffert, store tasker og små, stak-
,.3 af papirer, kattemad, flaske til rent vand til kattene, et par
:::r Coca Cola til eget brug, fotoapparat samt en masse

::,rventning, blev jeg læsset af i Aalborg Lufthavn torsdag
-:-)rsen kl. 6.30 den 17. juni.

Kl. 13.00 var jeg ved Hovedbanegården i Helsinki, hvor

" 
::r'a Patrikainen havde lovet at hente mig. Det var begynd-

..sen på alle de dejlige kattevenner, jeg traf i Finland.
Kl. 04.00 fredag morgen kom præsidenten for den finske

::.itteklub samt endnu et par herrer til Virva's bopæl med de-
::s katte, hvor bussen så kom. Ialt var vi ca. 35 finner og 1

:rnsk.
Der var selvfølgelig beklæmthed over, at skulle passere den

:-rssiske grænse. Der er aldrig de samme forhindringer 2 gan-
:: i træk. En gang måtte Kai Ruanala køre 1 time med bussen
:,rr at få papir fra en russisk veterinær. Selvfølgelig skulle hun
:a ikke se kattene!

På turen, hvorjeg varmed, tog grænseovergangen ca. I ll2
::rre. Kl. ca. 17 ankom vil til hotel »Avangard« i Sct. Peters-
:org. Kattene gik frejdigt ud af transportkasseme og om afte-
:.en gik vi til ballet. Helt fantastisk - Sct. Petersborg balletten
.kal være Ruslands bedste.

Sct. Petersborg har ca. 12.000.000 beboere, så det er vel ik-
ie mærkeligt, at det varede længe at finde udstillingen. Vi kom
:rktisk 2-3 timer for sent.

Ved dyrlægekontrollen kunne vi gå lige igennem, da »fin-
ske katte« er så fine og rene.

Burene er det muligt at samle, hvis man medbringer pibe-
:ensere, snor o.l.

Der findes endnu ingen russiske dommere, men dommere-
,:r.er. Her var dommeme O. Mtiller, D, Wahlberg, S, Kappa-
ren og Pakkonen, S.

Af katte var der både skidt og kanel. En del finske og ame-
:ikanske importer! Jeg så en fantastisk smuk Tortie Rex i de
skønneste gyldne farver. Rex-kattene fandtes også i bi-colour.
Også en kæmpestor Somali-han imponerede mig.

En pige på 12-13 år, hvis kat ikke var i bur, sad på en bænk

Sct. Petersborg, 19. juni 1993

med sin elskede mis i en åben kurv. Da han blev lidt for
nysgerrig, bad hun ham lægge sig pænt ned i kurven, hvilket
mis gjorde.

Udenfor gymnastiksalen, hvor udstillingen holdtes, stod en
halv snes mennesker, der solgte små 4-6 uger gamle (ynkeli-
ge små) killinger.

Best male: Whisper Callin' Elvis, SF, w. ll2.
Best fimale: Honey Lovely Cinderella, SF, nr. 74.
Bedste killing: Leon Doucet af Vendsyssel, nr. 8, Danmark.
Efter udstillingen sagde jeg farvel til Koral, 10 mdr. og 7

mdr. gamle Leon. De er nu begge i Perm: Uralbjergene.
Mr. Viljo Honkonen, præsident for RUROK spurgte, hvad

jeg syntes om en russisk udstilling, dajeg tøvede lidt og tænkte
mig om, gav han selv svaret: »Tag det som en oplevelse«.

En stor tak til mine finske §sekammerater for en helt
fantastisk oplevelse. Norma Hassing

Dyrlcegekontrol.

fi:

Hurra! 25 års
jubilæum iJYRAK!
I år har Kis Kattenhøj Gammelgaard 25 års jubilæum i
JYRAK. Hun begyndte i 1968, hvor hun købte sin første
perser, en blåcreme hunkat, som hed Silverstar. Denne kat
blev 18 år og mor til 30 kuld.

Sidenhen blev det til flere misser og et aktiw liv indenfor
klubarbejde, som studiekedsleder og konsulent.

Jeg vil her benytte lejligheden til at ønske Kis, mor, som
hun jo er til mig, hjertelig tillykke.

Det er også blevet en del af min livsform at have katte og
da jeg også deler arbejdet som studiekedsleder med hende,
håber jeg, at vi får mange år i denne hobby sammen.

Tillykke - fra en kattegal datter:
l,e ne Kattenhøj Gammelgaard

l1

Bedste killing med sin nye eje4 Marek Gorbatience, Perm.



Fanacur = ormelnrr
Arled 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 iforkøbet.

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

O
co
O

o
O
O)
00

12

Hoechst @



Fra mareridt til
dejlig virkelighed!
Det hele startede med en drøm, som kunne være blevet et ma-
reridt, men takket være vores dygtige dyrlæge Birgitte Kold,
Bryndum Dyreklinik, har alt vendt sig til en dejlig virkelig-
hed.

Jeg havde i mange år ønsket mig en brunmasket siameser,
da jeg er utrolig fasineret af deres temperament og de dejlige
blå øjne.

For 3 år siden fik jeg så min siam, som vi havde mange sjo-
ve oplevelser med, men da han, Nici, blev 1 år, begyndte han
at kede sig, så vi startede på at finde ham en mage. Vi var bå-
de i nord, øst og syd uden at finde den rigtige.

En dag i »Den Blå Avis« så vi en annonce, hvor en skild-
paddefarvet perser søgte nyt hjem. Vi så alle på hinanden, for
vi vidste, at en perser var langhåret, men hvordan så en skild-
paddefarvet perser ud.

Det kunne vi slet ikke forestille os. Vi lånte Lademanns
kattebog og fandt en tegning af katten, som vi blev enige om,
at vi måtte se den virkelige udgave af. Som sagt så gjort. Vi
kørte til Fredericia. Vi kunne bare ikke stå for den unge dame
på I ll2 år, som vi så bragte med os hjem.

Nici og FiFi blev straks venner. Så gode, at vi lod Nici ka-

strere, da vi ikke har papir på ham, og da de er af hver sin ra-
ce.

Vores interesse for katte og deres pleje blev større, så der-
for kontaktede vi Jydsk Racekatte Klub, og fik navnet på den
studiekredsleder, hvis område vi hører under.

Vi kontaktede Vivian Elling, som kom på besøg hos os. Vi
fik en meget hyggelig snak om vores katte, og aftalte en ny
dag, hvor hun ville hjælpe os med FiFi's pelspleje. Og siden
den dag er Vivian kommet meget hos os eller vi hos hende, til
vores store glæde.

Og med den utrolige tålmodighed og let forståelige måde,
hun lærte os om omgang og pleje af vores katte, blev vi så mo-
dige, at vi ville prøve at komme med på udstilling.

Den første udstilling, vi var med på, var i Vissenbjerg. Hvis
vi ikke havde haft Vivian til hjælp og støtte, tror jeg, at vi var
blevet skræmt væk, da vi ikke havde forestillet os den ner-
vøsitet og hektiske aktivitet, som er bag ved burene, med at
ordne kattene til dommerbordet. Men selv om Vivian selv
havde en kat med, var hun jævnligt hos os, så vi ikke på no-
get tidspunld følte os fortabte.

Vores gevinst på denne udstilling var Ex. 1 til FiFi, og vo-
res datter på 15 år købte Piv, en bedårende cremefarvet perser-
han-killing af Aase & Hans lbsen.

En lille måneds tid senere fik vi Bamse, en hvid odd-eyed
perser-han fra Karl Heinz Bartel. Nu syntes vi, at der var ble-
vet for lidt plads i vores lejlighed på første sal, så vi fandt et
hus på landet.

I mellemtiden har vi haft alle vores katte med på hob-
byudstilling i Esbjerg, hvor vi havde en utrolig dejlig weekend
med de andre kattefolk.

Bamse havde vi med i Viborg, hvor han fik Ex. 1, men kun-
ne ikke få BIO, da der kun var 2 odd-eyed persere. Nu glæ-
der vi os til hver udstilling, og håber, at komme på mange end-
nu.

Sidste skud på katte-stammen er en hvid perser-pige, Futte,
med orange øjne, også fra Karl-HeinzBartel.

Kort tid efter at vi var flyttet på landet, begyndte vores ma-
reridt. Vores katte begyndte at nyse. Vi troede, at det måske
var på grund af luftforandringen. Men havde vi vidst, hvad vi
skulle igennem nu, havde vi aldrig fået katte.

Kattene nyste og øjnene begyndte at rende, så vi tog ud til
Bryndum Dyrekliniks Birgitte Kold, som undersøgte vores
katte og fandt frem til, at vi havde fået katteinfluenza, på trods
af, at vores katte alle er blevet vaccineret.

Efter snakken frem og tilbage, havde vi 2 muligheder, hvor
vi kunne have fået det fra. Kattene var trods alt stressede på
grund af flytning.

1. Vi havde en huskat på besøg, som render ude.
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2. Det kunne have været i huset, fra kattene, der boede her
før. Vi har stadig ikke fundet ud af, om det er I eller 2.

I kan tro, det blev en bange og ensom tid, vi gik igennem.
Vi var bange for at miste vores dejlige katte, men dyrlæge

Birgitte kæmpede for, at vi kunne beholde dem. Uden hendes
og klinikkens støtte, når vi ringede, havde vi ikke klaret det.
Og j"g tror, at vi aldrig ville have haft kat igen, hvis det var
gået galt.

I den tid, vi havde sat os i isolation, var det begrænset be-
søg vi fik. Kun af folk, som vi vidste, ikke havde omgang med
katte. Vores datter i Esbjerg, som selv har katte, så vi ikke i de
2-3 måneder, men hurra for telefonen.

Takket være Vivian Elling, studiekedsleder, havde vi psy-
kisk støtte, når vi trængte til luft og til at høre, hvordan resten
af katteverdenen havde det.

Det største savn var vores hyggelige studiekredsmøder,
som vi ikke kunne deltage i, men Vivian holdt os undenettet
om, hvad der skete hver gang.

Da dyrlægen qrklærede os sygdomsfrie (HURRA), tog hun
kattene i pension et par dage, mens vi fik et rengøringsfirma
til at desinficere huset fra kælder til kvist, i samråd med
dyrlægen om hvilket middel, der skulle bruges.

I dag er vi fri for sygdom og med på vognen igen.
Mange hilsnet; Kirsten Jensen og Bo Kristersen,

Kærup, Varde

BLIV ET
KENDT ANSIGT..!
Som lovet bringer vi i dette nummer en præsentation af flere
af Jyrak's frivillige hjælpere, nemlig studiekedsledere og
konsulenter.

Listen er ikke komplet, bl.a. blev ledeme af Studiekreds
Salling og Studiekeds Horsens præsenteret i sidste nummer
p.g.a. deres bestyrelsesposter.

Bemærk i denne forbindelse, at Kis Gammelgaard nu har
været Jyrak-medlem i 25 år. Redaktionen gratulerer med jubi-
læet og takker for din trofasthed og di naktive indsats for vor
fælles interesse - kattene.

Det kan også give anledning til et lille hjertesuk. - Vi kan
nemlig ikke af vore medlemsregistre se, hvor længe man har
været medlem - derfor kunne det være dejligt, hvis andre vil-
le underrette os om runde år. - Det er nok værd at nævne i en
tid, hvor mange ikke føler nogen særlig tilknytning til deres
klub!

Konsulent, Nordjylland:
Navn: Grethe J. Skaarup

Hansen.
Ægteskabelig
stand: Fraskilt -harlpiger

på21 og27 fu.

Profession: Socialrådgiver
studerende.

Antal år
med racekatte: 18

Antal år i Jyrak 17

Deraf aktiv
i klubben: ca. 8-9 årsom konsulent.

Katteracer: Perser / Exotic (Chinchilla)
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Studiekredsleder, Vest:
Navn: Vivian Elling.

Ægteskabelig
stand: Sambo.

Syerske
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Antal år i Jyrak 13

Deraf aktiv
i klubben: 4 år som studielaedsleder og4 fu

som konsulent.

Katteracer: Perser / Colourpoint.

Konsulent i Jyrak:
Navn: Inge-LiseAndreasen.

Ægteskabelig
stand: Gift - har Zbøm,

dreng og pige på
ll og22 år.

NB Isenftram,
Sønderborg.

25

Antal år i Jyrak: 24

Deraf aktiv
i klubben:

Profession:

Antål år
med racekatte:

Profession:

Antal år
med racekatte:

Katteracer:

i klubben:

Katteracer:

Studiekredsleder, Fyn:
Navn: Lis Rhymer Friis.

Ægteskabelig
stand: Gift, 3 voksne børn.

Profession: Prof. p. sygepl

Antalår
med racekatte: 2l

Antal år i lyrak: 2L

Deraf aktiv

15 år som kunsulent +

10 år som studiekedsleder,

Colourpoint.

Ca. 15 år som kunsulent og
l/2 år som studiekredsleder.

Har haft ca. 115 kuld killinger.
Abysinniere. Formand for SUA.

Studiekredsleder,
Frederikshavn:
Navn: Kis Gammelgaard.

Ægteskabelig
stand: Gift,Z voksne bøm.

Profession: Privatværelses ud-
lejer og rengørings-
assistent.

Antal år
med racekatte: 25

Antal år i Jyrak: 25

Deraf aktiv
i klubben: Konsulent i Jyrak i ca.6 fu.

Studiekredsleder i ca., 7 år

Katteracer: Persere.

Og i næste nummer præsenterer vi så
- Ja, hvem synes læserne?



Studiekredsleder,
Frederikshavn:
\avn: Lene Kattenhøj

Gammelgaard,35 år.
.€gteskabelig
srand: Ugift,2bøm:

Michael 11 år og
Kim på 9 år.

Profession: Ledig,
(Microinstruktør)

\ntål år
med racekatte: 2I Ar

.\ntal år i Jyrak: 2l år

iiatteracer: Perser.

Studiekredsleder, Aalborg :

Navn: Anne Licht.

-€gteskabelig
stand: Ugift - venter barn

til december.

Profession: Kontorassistent.

Antal år
medracekatte: ca.2 ll2.

-\ntal år i Jyrak: ca.2 ll2.

Deraf aktiv
: klubben:

Studiekredsleder for Kolding,
Yejle og Fredericia:
Navn: Helle Høybye.

Ægteskabelig
stand: Gift-1bam,

Sarah på 2 ll2 Ar.

Profession: Seketær.

Antal år
med racekatte: 1l år (de første 5

kun med persere - de sidste 6 også
med burmesere.

Antal år i Jyrak l1 år.

Deraf aktiv
i klubben:

Katteracer:

Studiekredsleder siden januar 1992.
I redaktionsudvalget i det sidste U2 år.

Burmeser / Perser.

Vedtaget på plenar-
forsamlingen 19932

Katteracer:

Navn:

.Egteskabelig
stand:

Profession:

Studiekredsleder, Aalborg:
Annette Andersen.

Samboende.

PR m.m. i kulturel
institution.

Antal år
med racekatte: 4

Antal år i Jyrak: ca.4

Deraf aktiv
r klubben: Studiekredsleder fra sommeren 1992.

Katteracer: Huskatte og British Shorthair.

Studiekredsleder, Djursland :

Navn: Frederik Falk
Byrgesen.

Ægteskabelig
stand: Gift - har et barn

på 15 år.

Profession: Selvstændig
firmakonsulent med
speciale i forsiking

Antal år
med racekatte: 5

Antal år i Jyrak 5

Deraf aktiv
i klubben: I ll2 år som studiekedsleder,

Katteracer: Perser.

ca.2 år som steward og leder af
Studiekeds Aalborg fra juni 1992.

Siameser og Hellig Birma.

Stambogsføringsreglerne :

§1:
a) Ejeren af hunkatten skal være medlem af en dansk klub, der
via Felis Danica er tilsluttet FIFe, ejerskabet skal være regi-
streret i Felis Danica's stambogsregister.

b) Ejeren af hankatten skal være medlem af en FIFe tilsluttet
klub eller af en af FIFe anerkendt organisation. Ejeren af
dansk registreret hankat, skal være medlem af en dansk klub,
der via Felis Danica er tilsluttet FIFe, ejerskabet skal være re-
gistreret i Felis Danica's stambogsregister.

§ 3, stk. b:
Stamnavnet incl. DK må højst fylde 15 positioner (bogstaver
samt mellemrum).

Stamnavnet skal benyttes på samme måde hver gang.

Første gang det benyttes, vllvære afgørende fremover, om det
skal benyttes foran eller efter egennavnbet.

§ 3, stk. e:
Stamnavnet er gyldigt i 30 år, med mindre det stadigt er i brug.
Ejeren af et stamnavn kan give afkald på sit stamnavn, såfremt
vedkommende ikke ønsker at opdrætte mere. Hvis en op-
drætter har givet afkald på sit stamnavn, kan vedkommende
ikke få oprettet nyt stamnavn før efter 5 år.

I tilfælde af stamnavnets ejers død, kan det først blive dispo-
nibelt 20 år efter, med mindre der gøres krav på stamnavnet
af en direkte arving (ægtefælle, barn), der er medlem af en for-
ening under Felis Danica.

Et stamnavn, der er slettet, kan først blive disponibelt igen 20
år efter, det sidst var i brug.

Stambogsføreren skal underrettes om alle ændringer ved-
rørende stamnavne.

§ 2, stk. c:
Importerede katte skal overføres til dansk stamtavle og ind-
skrives i hhv. LO eller RIEX efter gældende FIFe regel.

§ 4, nyt stk. a:
Killinger skal være mindst 12 uger, før de udleveres fra op-
drætteren.
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Julie Gulev Pedersen

Lidt fremtid
og lidt nostalgi!
I1994 fejrer vi JYRAK's første 60 år med en jubilæumsud-
stilling i fuhus den 3. og 4. april. Det bli'r selvfølgelig en be-
givenhed, hvor vi virkelig forventer, at alle vore trofaste ud-
stillere møder frem.

Det har også givet ønledning til lidt tilbageblik - den gam-
le redøcteur har kigget i ældre årgønge øt »»Hvæssebrættet«
og fundet en ørtikel frø 1974 ved 40 års jubilæet, hvor man
fortæller on, ørrangernentet i forbindelse med 25 års jubi-
læet.

1934. Det var med bange anelser om, hvorvidt der nu ville
være interesse nok for klubbens senere trivsel, man gik i gang;
men på udstillingen blev der optaget en del nye medlemmer,
så herefter kom der for alvor skrev i udviklingen. Den ene
udstilling fulgte den anden, og klubben voksede sig stadig
større.

Jeg mindes en udstilling i Kunstbygningen i Aarhus. Gan-
ske vist var den ikke så omfattende, men besøgende skortede
det ikke på. Så mange kom der, at gulvbrædderne brast et par
steder. Siden kom imidlertid den anden verdenskrig, og udstil-
lingen måtte vente en tid lang. Dette betød dog ikke, at kattes-
porten lå stille hen, nej, der arbejdedes både inden for klub-
berne og klubbeme imellem. En af de første udstillinger efter
krigen blev afviklet på KFUM nede i et kælderlokale med så

trange pladsforhold, at burene nødvendigvis måtte stilles oven
på hinanden. Og gangene mellem stammerne var så smalle, at
man kun med besvær kunne passere hinanden to og to. Ja,

sådan var det i 1947 , så for fremtiden måtte man finde større
lokaler, når udstillinger skulle aftroldes.

Den 14. oktober 1954 blev der anangeret en udstilling i
Aarhushallens annekssal, som skulle markere 20 års dagen for
klubbens stiftelse. Det var en stor og smagfuldt pyntet udstil-
ling med en mængde fine dyr, såvel fra udlandet som fra he-
le Danmark. Skuespilleren Ib Schønberg - der jo selv var en
stor katteelsker - havde lovet at holde åbningstalen; men des-
værre blev han syg, så efter at fru Skytte Birkefeldt havde er-
klæret udstillingen for åben, læste skuespilleren Vagn Borg-
gård Ib Schønbergs tale op. Lørdag aften var der arrangeret
en festmiddag på »Sjette Frederiks Kro« i Risskov. - Midda-
gen var fastsat tilH.23, men trods det sene tidspunkt deltog
75-80 personer.

I årene lige efter krigen tvang et svigtende helbred fru in-
geniør Karen Schow til at fratræde formandsposten og til ny
formand valgtes fru Skytte Birkefeldt, der i øvrigt havde væ-
ret medlem af klubben siden dens start. Det blev travle år for
fru S§tte Birkefeldt; men som det søde og hjælpsomme men-
neske, hun var, hjalp kun klubben til at vokse sig sig stadig
større og var med til at arrangere mange dejlige udstillinger.

Endelig i 1957 dannedes Landsforeningen af Danmarks
Racekatteklubber, bestående af Racekatten og Dansk Race-
katte Klub fra København samt JydskRacekatte Klub fra Aar-
hus, og en vigtigste nyskabning blev en fælles stambogsføring
for de tre klubber. Klubarbejde forblev dog hos hver enkelt
klubs bestyrelse. To år senere kunne JYRAK fejre sit 25 års
jubilæum med en festlig middag på Hotel Regina.

Når man ser tilbage på starten med de 20 medlemmer og
sammenligner med i dag, hvor den nuværende bestyrelse kan
berette om over 350 medlemmer, må man virkelig glæde sig
og sende alle gode ønsker for fortsat trivsel og megen frem-
gang for klubben i årene, som kommer. Jeg vil slutte med at
citere fru Karen Blixen, som på Rungstedlund havde en kat,
der hed »Sorteper«. I sin bog »Den afrikanske Farm«, skriver
hun et sted: »Han gik så lydløst som en kat, og han forvand-
lede på samme måde som en kat enhver stue, han kom ind i,
til et hyggeligt og hjemligt sted, som om han i sig selv havde
en kraftkilde af varme og kommers«.

Aarhus i juli 1974 Jufie Gulev pedersen

JYRAK's bestyrelse vil gerne udtrykke sinstore glæde over så-
ledes at høre »nytfrafør« og takker hermedfru Gulev Pe-
dersen på det hjerteligste for den stemningsfulde beretning.

JYRAK
- 9O'ernes katteklub!

Ved JYRAK's
40 ålrs jubilæum
I anledning af JYRAK's 40 års jubilæum er jeg blevet bedt
om at fortælle lidt fra de første år efter klubbens start.

I 1933 havde Dansk Racekatte Klub (DARAK) i Køben-
havn - med hr. grosserer Knud Hansen som formand - arran-
geret en propagandaudstilling i Aarhus. Udstillingen blev en
vældig succes, vel besøgt af publikum, så interessen for en
selvstændig jysk klub tog sin begyndelse. Det var fru ingen-
iør Karen Schouw, der gennem flere år havde haft racekat,
som nu med råd og vejledning fra grosserer Knud Hansen fik
startet den første katteklub i Jylland. Naturligt nok fik den
navnet Jydsk Racekatte Klub, og stiftelsesdatoen var den 4.
marts 1934.

Klubben begyndte med 20 medlemmer, og på denne
martsdag blev det besluttet at holde en udstilling i sommeren

MANX
- den ældgamle naturkat!

Manxkatten er en robust kat med et fan-
tastisk temperament.
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 killingertilsalg
af denne sjældne race.

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

Ulblume u/ Thomas Andersen,
32 97 33 89
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Derudover var der en sød historie om arbejdet bag kulisserne
ved udstillinger i »»de go'e gamle dage<<!

»Vi græd af grir...(
Erindrings glimt fra tidligere tiders rac ekatteudstillinge r
Ja, det var dengang, man holdt katteudstilling i tre dage. Man
begyndte torsdag eftermiddag og aften med at stille burene
op. Burbunde havde vi ikke på den tid, så vi måtte låne en
mængde borde at stille burene på, og så opstod jo straks det
problem, om bordene var lige høje i de tilfælde, hvor et bur
skulle stå henover to forskellige borde. Det var miraklernes
tid, for vi klarede den altid.

Vi havde også tombola dengang som nu, og jeg synes, at
den gik fint - det var altid mange, som støttede den med ge-
vinster, og der var næsten udsolgt. Fredag formiddag blev der
så travlhed hos dyrlægen, og jeg mener, at de var lige så kri-
tiske før som i dag. Kl. 14 åbnede udstillingen for publikum,
og jeg kan huske, at det engang på Nørrevold var Bodil Ud-
sen, der åbnede den. Hvad hun sagde, huskerjeg ikkemere,
men jeg husker, at vi lo, så tårerne trillede ned ad kinderne på

os. Bagefter var der sherry og småkager til alle.
Medhjælpere, dem gik det nemt at få! - Hver morgen kl. 7

stillede der en stab, men der var sandelig også nokat tagefat
på. Først kom turen til hver kats to drikkeskale. Det var små
glaserede lerskåle, som først blev vasket afi rodalonvand, der-
efter s§llet i rent vand, for til sidst at blive omhyggeligttøne-
de. Demæst fik »potten« samme tur.

Potten, ja, dengang var der jo ikke noget, der hed
så den bestod også af ler; jeg tror, den store glaserede

plastic,
skål ve-

serne demonstrativt tissede i deres fine, silkebetrukte kurve
og lagde sig til at sove i »potten«.

På selve udstillingen fik medhjælperne ingen mad; men når
udstillingen var overstået, blev vi inviteret hjem til forman-
den en aften til koldt bord og senere på aftenen kaffe med
kringle og småkager.

Maden til misseme? Uha, det var næsten det værste: vi fik
allemådigst lov til at låne to gasapparater nede i hotelkøkke-
net, samtidig med at personalet så surt til os, fordi der ville
komme til at lugte af fisk. Desuden havde vi en lille zinkbal-
je; deri lagde vi torsken og op på gasapparateme med den, og
der blev så kogt fisk til Boel og alle børnene.

Bagefter skulle fisken jo så aftøles og det foregik på den

måde, at vi blev ved at hælde koldt vand over, og siden blev
ben og finner pillet fra - det var et frygteligt arbejde - jeg har
været med til det flere gange.

Nu var så maden færdig, og det var spisetid: hver kat fik sin
mad serveret på en papbakke, og den fik yderligere en pa-

pbakke med hakket oksekød, og i den ene skål rent vand og
eksportfløde i den anden. Når der så var gået en halv times tid,
gik vi rundt og spurgte misserne om de ønskede mere. Nogle
var meget fornærmede: det skulle jo nemlig have været røds-
pætter i stedet, så de havde slet ikke spist noget, mens andre
langede en pote ud og med høj røst fortalte os, at de gerne vil-
le have mere.

Udstillingen lukkede søndag aften kl. 20, og når vi kom
dertil, var mennesker og dyr dødtrætte. Men så skulle der or-
dentlig tages fat igen: drikkeskåle og potter skulle vaskes af
og gemmes hen i store trækasser, som næsten vejede et halvt
ton stykket, når de var fyldt. Trods alt gik medhjælperne på

med godt humør, og henad kl. tolv nat var vi færdige, og så

var den udstilling slut. Grethe Jensen

r

jede 6-8 pund. Efter afvaskningen blev der lagt cellestof i. At
ikke alle katte kunne lide det, sås tydeligt, idet nogle af mis-

INDIÆG FRA DYRLÆGER

Hvorfor avler vi
på fladnæsede katte?
- og hvordan
Iaver man dem?
Det er et spørgsmåI, som ingen har stillet og besvaret i den ak-
tuelle debat, men der er et svarl

Det er ikke fordi, det giver kattene sundhedsmæssige for-
dele. I virkeligheden er det heller ikke fordi, man synes, de er
smukke. Det har noget med psykologi og stærke følelser at
gøre. Meget rammende beskrives kattene i amerikanske katte-
blade som »doll-faced« (katte med dukkehoveder).

Der er foretaget talrige undersøgelser over, hvad der får os
til at elske dyr og dyrebørn. Jo mere de ligner bøm, jo nem-
mere falder vi for dem. Flade næser, flade ansigter med øjne-
ne rettet fremad i stedet for at sidde på siden af hovedet, er
typiske træk, som tiltaler ethvert varmt menneskehjerte. Men
mindre det drejer sig om aber eller ugler, er det imidlertid ba-

re ikke »naturligt« at se sådan ud, og det kan give problemer,
at lave dyrene om til små individer med menneskelige træk.

Kattene har indtil nu været behandlet med fomuft og de har
bevaret en høj grad afnaturlighed. Desværre har det vist sig,

atjo længere tid en dyreart har været udstillet, jo flere uhel-
dige individerltyper er der opstået. Det er som om, udstillin-
ger og avl på racedyr har legaliseret menneskets trang til at
ændre det naturlige mod det groteske.

Det er forkert, hvis katteverdenen føler sig specielt ramt af
denne kritik, det burde være tværtimod. For det første er katte-
udstillingernes historie kort - så vidtjeg husker startede det i
1930'erne. Tiden til at ændre har været kort. For det andet har
avleme arbejdet med fornuft, d.v.s. undladt avl mod extremt
groteske typer.

Karakteristisk er det, at der inden for katteverdenen kun er
beskevet ca. 70 arvelige lidelser, mens det forhundene er fle-
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re hundrede. Katteverdenen har stadig tid til at stoppe op og
råbe vagt i gevær. Jeg er bestemt ikke enig med den, der påstår,
at løbet er kørt, men at løbet lige nu kører, er jeg derimod enig
i.

Jeg synes derfor, det er helt rimeligt, at dyrlægerne nu prø-
ver at gøre opmærksom på et problem, før det vokser sig stort.
Det har man så glort ved at skabe en debat om fladnæsede
persere eller rettere sagt nogle fladnæsede persere. Det kan
synes som om, vi fokuserer på et enkelt problem, nemlig ho-
vedformen. Det er ikke rigtigt, for enhver smådyrspraktise-
rende dyrlæge ved, at avl på denne hovedform fører til andre
uheldige anatomiske træk som f.eks. dårlig tandstilling, kæbe-
problemer, øjenproblemer, snævre svælg, nedsat lungekapa-
citet, hjertefejl og knoglelidelser. En parallel udvikling kan
ses i hundeverdenen. Vi ved også at avl, som i sin inderste na-
tur, er forbundet med noget så ufornuftigt som menneskelige
følelser (»dukkesyndromet«), lynhurtigt kan udvikle sig i en
uheldig retning. Derfor var valget af eksempel ikke helt tilfæl-
digt.

Vi ønsker ikke at føre en »racekig«. Målet har været en
principiel debat om et alvorligt problem, som det ikke er for
sent at gøre noget ved. Se blot den sidste amerikanske årbog,
hvor persemæseme igen er blevet længere - resten har de sik-
kert eksporteret til Europa for store penge.

Jeg foreslog i et læserbrev i JYRAK's blad, at opgaven om
avl på sunde katte, skulle løses i samarbejde mellem avlere,
dommere, klubber og dyrlæger - det mener jeg stadig. Det skal
ikke og kan ikke ske ved en forbudspolitik. Fra talrige fore-
drag i katteklubber og manSe meningstilkendegivelser ved
jeg, at grundindstillingen er den, at der skal avles på sunde
katte - på den anden side må man tage hensyn til dommemes
vurdering. Andre mener, at kattenes sundhed er et rent dyr-
lægeproblem. Personligt mener jeg også, at dyrlægerne bør
tage et ansvar og være langt mere modige, f.eks. på udstillin-
geme selv om det kæver brede skuldre og en god sans for
humor at tage konsekvensen heraf.

Det er ingen hemmelighed, at der eksisterer milde og sl«ap-
pe udstillingsdyrlæger og at klubberne kender dem. Det kun-
ne være ønskeligt for alle parter, om klubberne havde en me-
re konsekvent holdning til dyrlægekontrollen - en holdning,
der ikke bare er dikteret af, at man vil undgå konflikter. Kon-
trollen er der for kattenes skyld. Det burde ikke være noget
problem, at definere en syg kat eller en kat med mistanke om
sygdom. Men hvad er en usund kat? Der mangler vi nogle de-
finitioner.

Vi er blevet dygtige til at holde svageinger i live - dermed
er en naturlig udvælgelse af de stærkeste individer delvis eli-
mineret. Samtidig har der udviklet sig en trang til at skabe nye
modeller. Bl.a. derfor er det nødvendigt med en streng styring
af avlen. Vi er nødt til at finde sammen i et samarbejde, der
kan præge udviklingen i en for katten sund retning.

Det gælder ikke blot perseren, men også burmeseren med
det runde hoved, maine-coon'en med det flade bryst, abyssi-
neren med øjen- ellernyrelidelser, siameseren med de forkerte
ører, manxkatten med rygproblemer og katte med risikoblod-
type.

Jeg håber og tror på, at det kan lade sig gøre i en god tone
og i al venskabelighed - ikke ved forbud. Lad os forene
kæfteme således, at I stadig kan udstille og have det sjovt -
men på kattens præmisser' 

Med venrig hirsen
K. Steensborg - dagdyrl"æge i sygdomme hos hund og kat,

Abild try\reklinik

P.S. Glemte jeg at fortælle, hvordan man hver rigtigt flad-
næsede persere? Ved indavl og indavl gerne i 5 eller 6 gene-
rationer Det er efter signende, hvad et par dommere p.t. an-
befaler på møder i ketteklubber. Mon ikkc det skulle føre et
par alvorlige problemer med sig?
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En stribe e råd
fra ko ent
Kis K. Gammelgård a

a

Mange skavanker blandt
Yerdensudstillingens katte

1. Klorhexidin-shampoo er godt til exem, ringorm m.m.
2. Til katte, der ikke vil tage piller: Knus dem (pilleme), kom

den i en lille klat mayonnaise - ikke støne end en ært - tag
det på fingeren og ind bag tungen med det, det slår aldrig
fejl, for det kan den ikke spytte ud - det klistrer.

3. Til kattebakker, der ikke vil blive rene: Stil dem i blød
natten over i ren eddike - det ta'r kalkbelægningen. S§l i
rent vand, det er ganske ufarligt for vore misser.

4. Til bekæmpelse af omgivelserne mod ringormeangreb:
Brug opløst Virkon's og sprøjt, det er et naturprodukt og
ganske ufarligt, selv små killinger kan tåle det - utroligt ef-
fektivt - prøv det!

Med tillailelse fra forfatteren, d.yrlæge Tom SchanE Krt-
stensen, Skovlunde Dyreklinik, gengiver vi dennes vurde-
ing af Verdensudstillingens katte !

Racekatteudstillinger er skønhedsudstillinger. Der drages mange
paraleller til tilsvarende skønhedskonkurrencer hos os menne-
sker. Forberedelseme, atrnosfæren, titleme og præmieme er de
salTlme.

Bedømmelsen af kattene er en vurdering af hoved, ben og
kopsbygning, pelskvalitet, farvetegning og temperament i for-
hold til en given standard. En vurdering af »»s§ulæ« tilstande
såsom avlsegnethed og sundhedstilsønd indgår ik*e i bedøm-
melseb. I visse tilfælde kan bedømmelsen og standarden ligefrem
favorisere katte med anatomiske defekter, &r har betydning for
kattens trivsel.

På det sundhedsmæssige felt regner man med at dyrlægekon-
trollen silaer at syge dyr ikke kommer til bedømmelse. Katte med
sygdomme eller tilstande, der kan medføre smitte til andre katte
afvises (ringorm, lopper, infektionssygdomme). De fleste syg-
domme smitter ik'lre til andre katte og kan således ildre afuises.

Verdensudstillingen var noget specielt. Aldrig før havde Dan-
mark afholdt en si{dan. Og det blev en succes - bragende endda!

Kattene var særligt udvalgte. Kun de flotteste deltoS. De kom
fra hele Europa. Eliten var samlet. Alle blev bedømt og beund-

ret. Mange fik præmier.

HVORDAN VAR SÅ ST]NDITEDSTILSTANDEN
BLANDT DE FLOTTE KATTE?
Som en af de 5 dyrlæger ved kontrollen lørdag morgen un-
dersøgte jeg ca. 150 katte på 3 1,12 time (ca. L U2 minut pr. kat).

Jeg havde ikke nogen afvisninger. Alligevel fandtjeg mange

katte med sygdomme/skavanker, som på en eller anden måde
burde indgå i kattens bedømmelse. hngt de fleste tilstande lam-
ne og burde være ordnet inden udstillingen.

TANDSTEN
En meget stor del af kattene (33 %) havde tandstensbelægninger,
som burde have været fiemet inden udstillingen:* 16 katte havde moderate belægninger.* 20 katte havde kaftige belægninger.* 13 katte havde belægninger så voldsomme, at selve tændeme

ikke kunne ses.

TANDKØDSBETÆNDELSE
24,eller l6Vo af alle katte havde tandkødsbetændelse i en gmd
der burde behandles. Tirndkødsbetændelse kan erhverves, men
kan også ses familiært optrædende.



ØJENBETÆNDELSE
8 katte havde tydelig øjenbetændelse eller laonisk overløb af
tårevæske. Ikke smitsomt, men som følge af transport eller
overtypning.

BLINKHINDEFRBMFALD
3 katte havde mindre men tydeligt blinkhindefremfald i begge
øjne. Årsagen kan være flere, men pænt ser det ikke ud.

BIDSÅR.RIFTER
2 katte havde tydelige rifter efter slåskamp med andre katte. I kat
havde mindre bidsår med betændelse på læben.

EKSEM
1 kat havde symmetrisk eksem mellem ører ogøjne.

OVERTYPEDE PERSERKATTE
4 perserkatte havde identiske problemer p.g.a. den korte næse.

Hver kat havde øjenflåd, næsefoldsproblemer, snorkelyse, tand-
sten og tandkøbsbetændelse samt meget små tænder. I2 tilfælde
generede håreme på næsefoldeme homhinden konstant som vin-
duesviskere på en bilrude.

OVERVÆGT
7 katte var overvægtige, heraf var 4 moderat overvægtige, I kaf-
tig overvægtig, og 2 var fede.

TEMPERAMENTSFULDE KATTE
4 katte var sa hysteriske/utilnærmelige, at de burde være blevet
hjemme. De er sandsynligvis som engle derhjemme, men i pres-
sede situationer ændrer de adfærd - eller også har de bare haft en
darlig dag.

Konklusionen er, at mange katte giver anledning til sund-
hedsmæssige bemærkninger. Nogle af de observerede tilstande
er uvæsentlige for kattens trivsel. Andre generer katten på en el-
ler anden måde.

Men i skønhedsmæssige henseende er alle de observerede ska-
vanker uheldige. I bedømmelsen af katten burde der indgå en
vurdering af sundhedstilstanden.

Det er vel ikke meningen, at en højt prærnieret kat - måske den
bedst bedømte - har tandsten, så man slet ilJ<e kan se tændeme.

Det vil svare til, at Miss World i en skørhedskonkurrence skul-
le have tandsten eller rådne tænder' 

Tbm schan. Kristensen

»Danmark Dyrlæge«
er en service fra
telefonselskaberne!

Krg*
(maxmhiim)

ffi

Ring tlf. 90 ll 66 12 og tast derefter nummeret på det emne,
du ønsker at høre mere om. Det koster kun l<r. 1,50 i minuttet.
Fyns Telefon. Husk også JYRAK's GRATIS konsulenter, som
står til din rådighed.

rl0 DYRLÆGEBREVKASSEN
111: Du kan selv stille spørgsmåI.
112: Svar på spørgsmål om hunde.
113: Svar på spørgsmål om katte.
114: Svar på spørgsmål om andre dyr.

I.2O UGERS GODE RÅD
l2l: Råd til hundeejeren.
122: Flåd til katteejeren.
123: Råd til andre husdyrejere.

2OO FøRSTEHJ,ELP:
210: Forgiftninger med sprøjte- og kølervæske, medicin og

rotte-/musegift.
220: Bevidstløshed, genoplivning, drukneulykker, kamper,

hedeslag, elektrisk stød, chokerede dyr.
230: Åndenød og hosteanfald.
240: Forvridning, forstuvning, knoglebrud, ledskred, dis-

kusprolaps.
250: Skader og fremmedlegemer i mund, svælg, næse, øjne

oB øret, kvælning og hjemeskader.
260: Bid, stik, mider, flåt og loppeallergi.
270: Sårpå dyr.
280: Skoldning, forbrænding, knuste sår, skudsår, hudaf-

skabninger.
290: Alment, transport af skadet dyr.

5OO KATTEN:
510: Alment, historie, katte og gravide kvinder, valg af kat,

det nye hjem, øretatovering, fremmed kat ved døren, af-
livning m.m.

517:. Øretatovewring.
520: Pasning, fodring, forsikring, orm, vaccination, transport,

kastratiory'sterilisation.
Sygdomstegn: Alment, hus, pels, hjerte, åndedræt, ma-
ve, urin- og kønsorganer, øjne m.m.

530: Opdragelse, renlighed, opførsel, adfærd, aggressioner,
urinmarkering, pelspleje m.m.

540: Forplantning, graviditet, fødsel, amning, pasning af kil-
linger.

550: Kattesyge, influenza, øjenbetændelse, blodkræft, bug-
hindebetændelse, »AIDS«.

560: Snyltere i pelsen, øremider, mider, ringorm, orm, aller-
gier, betændelse, bylder.

570: Forkølelse, lungebetændelse, blodmangel, hjertesyg-
domme, brok.

580: Mund, tænder, orm, tarmbetændelse, forstoppelse, lever,
blære, urinveje, nyrer.

590: Øjne, træthed, halten.
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Flapsi på ferie!
Forhistorie: En katteejer, som bor alene, havde mistet sin
dejlige siameserpige p.g.a. en forgiftning. Damen var na-
turligvis ulykkelig, og savnede selskabet af sin kat, som
hun elskede overalt på jorden.

En ny killing af samme farve og fra samme sted stod høj-
st på ønskelisten, men inden dette ønske kunne gå i opfyl-
delse ville der gå ca. 2 måneder. Forslaget var derfog at hun
kunne få den steriliserede hunkat, »Flapsi« på »ferie«. Fl-
apsi kunne godt trænge til at være alenekat i en periode, så

dette blev aftalen, hvis ellers, at Flapsi kunne finde sig i
det. Det kunne hun, og 5 dage efter kom nedenstående brev:

En hilsen her fra Costa del Vesterbro, hvor jeg er på som-
merferie. Ja, jeg troede jo egentlig, at jeg skulle på solfe-
rie og har nu forsøgt at tage solbad i alle hotellets vindue-
skarme - oven i købet liggende på ryggen og alle 4 lige i
vejret - men ingen solskin!

I stedet har jeg fundet et lunt sted i hjørnet af en sofa,
hvor der - vist specielt til mig - er lagt en helulden plaid.
Jeg lader ihvertfald som om, jeg har reserveret denne plads,
når hende den snakkende værtinde prøver at indsmigre sig
på mig. Jeg kanjo godt regne ud, at hun er ude på at hugge
pladsen fra mig, så når hun sætter sig ved siden af og siger
»mis«-lykkede miav-lyde, lader jeg sinpelthen som om, jeg
ikke hører hende, lukker øjnene og vender hovedet, for så
slipper jeg for også at se hende! ! !

Der er slet ikke andre misser her, jo selvfølgelig hende
den store værtindekat, hvilken race mon hun er? Hun er
vist et mix, men hun har da siameserblå øjne, men ikke den
fine slanke krop. Jeg har en lumsk anelse om, at jeg har
sneget mig ind på en anden kats territorium, for her sniffer
af en anden - måske en langt ude i familien? Palmerne, som
er her, har bidemærker. Jeg har forsøgt at sætte mine tæn-
der i mærkerne - er det måske hotellets form for gæstebog.

Hun har ikke helt fundet ud af, hvad jeg hedder, men jeg
siger jer, at hun vil kæle hele tiden, så jeg har nok ingen
pels tilbage, når jeg kommer hjem igen. Det er jo dejligt at
blive nusset, og jeg må simpelthen kaste mit hoved fra si-

de til side og slå snurremaskinen til. En gang imellem smi-
der jeg mig på gulvet af fryd over alt det nusseri, men når
hun så forsøger atløfte mig op for at kramme mig, må jeg
altså vise hende, at jeg har kløer!

Jeg har behov for atvære mig selv lidt, så i går fandt jeg
en afslapningssalon på 1. sal i køkkenet - ovenpå nogle ska-
be. Der kan hun ikke nå mig. Samtidig kan jeg holde øje
med hende, opvasken og madlavningen. For jeg mener jo,
at det er min pligt at følge hende og holde øje med, hvad
hun laver. Jeg har også et altemativt afslapningssted - nem-
lig overskabet i soveværelset. Problemet er bare, at trap-
pen derop vælter, når jeg løber op af den, og tænk - den
første dag væltede den og jeg måtte springe for livet! Hun
påstår, at det ikke er en trappe, men en stumtjener, men
hvad forstand har hun på trapper - jeg harjo aldrig set hen-
de på den!

Jeg sover faktisk hos hende om natten - oven på dynen,
men når hun vender sig for meget, står jeg op, vækker hen-
de og skælder lidt ud. Hun sover ellers længe, kan I tro. Jeg
står op, når det bliver lyst, synger morgensang for hende
og forsøger lidt kontakt. Men det ender med, at jeg putter
mig i sengen op af hende, for hun er jo tryg og varm. Så

hygger vi os, indtil jeg har fået hende snakket vågen, og
endelig står hun op!

Så erjeg altså så glad og kåd, atjeg galopererrundt, råber
højt af glæde og ælter på hende! Jo, det er en rigtig hygge-
ferie, jeg er på. - Det synes hun også.

Maden her er udmærket. Det smager ligesom der hjem-
me!? Den anden nat forsøgte jeg mig ganske vist med et
stykke levnetpizza fra en tallerken på køkkenbordet, men
det var ikke værd at æde, så det lod jeg ligge på bordet -
men hun åd det nu heller ikke.

Som I hører, harjeg det godt. Jeg savnerjer og de andre
misser ind imellem. Så kalder jeg på jer, sætter mig foran
yderdøren - men det opdager hun også og indleder straks
et charmeoffensiv igen. 

Hilsen, Flapsi

P.S. Skulle hilse fra hende min underdanige værtinde, Hun
har nemligfundet ud af, at det er mig, der bestemmer!

I{B! OBS! BEMÆRK! SIDSTEI\YT!
Det er nu lykkedes os at få udvidet den geografiske
dælcring af alnmetjenesten, så Yvonne ikke længere

står alene med opgaven:

Der er nu 2 kontaktpersoner mere, nemlig:

Helle Høybye, Dons Landevej 223,
6051 Almind - Tlf. 75 55 44 19 og

Ingrid Møldrup, Silkeborgvej 516,
8220 Brabrand - Tlf. 86 25 62 86
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Generalforsamling i FlFe

FIFe's
generalfors amlin g 1993
FIFe's GF fandt som sædvanligt sted i maj måned, og stedet
var Warszawa.

Som udsending fra JYRAK, tog jeg afsted tirsdag den25l5
og var tilbage i Danmark igen søndag den 30/5. Tirsdag,
onsdag og torsdag var der hver dag møde fra kl. 8.30-12.30
og fra kl. 14.00-18.30, dels i udstillingskommissionen, dels i
dommer- og LO-kommissionen.

På disse møder diskuterer medlemmeme i kommissionen
de indkomne forslag fra medlemslandene. Hvis der er uklar-
heder, finpudses forslagene og kommissionerne kommer med
deres indstilling til GF.

I LO-kommissionen blev Sokoke-kattene fremvist for
sidste gang, og de sidste rettelser og justeringer til standarden
blev ordnet. Herefter måtte standarden oversættes til engelsk,
tysk og fransk igen. Det var et større arbejde, og mange men-
nesker var involveret i arbejdet for at standarden kunne blive
så korrekt som muligt på alle 3 sprog.

Dette samarbejde med de øvrige lande viste sig at blive
frugtbart, idet alt nu var oversat korrekt, og de rigtige udtryk
på henholdsvis fransk, tysk og engelsk blev anvendt. Godt var
det, atjeg kunne låne en bærbar PC til alt skrivearbejdet, el-
lers ville det have taget 4 gange så lang tid, især med det fran-
ske med alle deres forskellige accenter.

Selve generalforsamlingen foregik fredag og lørdag
startende kl. 8.30 og sluttede kl. 19.00 begge dage. Der var
der 25 stemmeberettigede lande. De kom fra hele Europa samt
.\rgentina og Mexico. Det blev vedtaget mangt og meget, men
her er det:

O Originalsproget for alle standarder er engelsk.
O Titlen Bedst i Opdræt (BIO) ændres til Bedst i Varietet

(BIV).
O Der skal være ens udstillingsformular til alle FlFe-udstil-

linger.
O FlFe-dommere kan dømme hos CFA udenfor Europa, og

CFA-dommere kan dømme i Europa.
O FlFe-medlemmer kan udstille i CFA udenfor Europa.
O De nye ensartede udformninger af standarder blev vedta-

get.

Øjeblikket efter at Sokoke-katten blev godkcndt,

O For anerkendelse af nye racer og varianter er det en for-
udsætning, at standarderne opbygges efter den ensartede
udformning.

O Det forbydes at anvende kemiske produkter, som for-
størrer pupilleme, produkter som mydriatica og sedatica.
Opdager en dommer, at disse midler er anvendt diskvali-
ficeres katten.

o En ny titel - Distinguished Merit (DM) - indføres. Det er
nøjagtig det samme som vores »Supreme Breeder«.

O Tyrkisk Angora i alle naturlige farver anerkendes. Farve-
inddeling som ved Norsk Skovkat og Maine Coon.

O Standarden for Norsk skovkat ændres på 2 punkter. Vedr.
øjne tilføjes: Vågent udtryk. Ved ører slettes: Højt place-
ret.

O Hos Perser/Exotic dømmes Silvertabby med grønne og or-
ange øjne hver for sig.

o 2 certifikatudstillinger inden for samme wekend/uge er nu
tilladt uden en hviledag imellem - kan fortsat kun arran-
geres I gang pr. år pr. land.

O Ved Perser/Exotic tabby harlekiry'Van ændres EMS-koden
til2l - uspecificeret tabby mønster.

O Sokoke-katten anerkendes som ny race.
O Standarden for British Shorthair tilføjes ved hovedet, in-

tet stop, som ved Exotic.
O Tilføjelsen til standarden for orientalsk korthår i tabbyva-

rianterne. Halen skal have ensartede ringe, halespidsen
skal have kattens grundfarve, ligeledes skal grundfarven
mellem tæerne gå op af bagbenet som sporer.

O EMS-kode 21 ændres til Uspecificeret tabby mønster.
o Maine Coon standarden ændres (ny standard kan fås hos

undertegnede).
O Smoke Rex dømmes i samme gruppe, som korresponde-

rer deres grundflarve.
o For de oversøiske lande indføres der en FlFe-American

Champion/Premier. Desuden gives der dispensation for
lande under udvikling m.h.t. reduceret antal udstillinger i
3. land, deltagende antal katte på udstillinger m.m.

O Desuden er der sket visse ændringer ved dommeruddan-
nelsen og udstillingsreglerne er redaktionelt ændrede.
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Tlf.-møde i FU den
25. marts 1993 kI.20.00

O Forslag om ens regler indenfor EF, bl.a. at alle katte skal
registreres efter EMS-systemet. FIFe's bestyrelse skal ø-
ge sig af problematikken.

På generalforsamlingen blev Cat Club de Belgique eksklude-
ret bl.a. på grund af manglende stambogsføring og eksklusion
af medlemmer uden grund samt flere alvorlige ting.

En ny gruppe er dannet i Belgien og de arbejder i øjeblik-
ket under FIFe's patronage under navnet New Cat Club de
Belgique. San Marino blev suspenderet i et år, idet de ikke har
betalt kontingent eller afholdt udstillinger i 2 år. Desuden har
de kaftigt modarbejdet FIFe og anlagt sag mod FIFe.

Der var nyvalg til vicesekretærposten, hvor Penny Bydlin-
ski (GB) blev valgt. Ny vicekasserer blev M. Leleithner (D).

Som det ses af ovenstående tidsplan var det et presset pro-
gram. Der var ikke megen tid til at være turist eller gøre ind-
køb. At være med til FIFe's generalforsamling giver mange
impulser fra de øvrige medlemslande, og vi finder ud af i Dan-
mark, at der sker meget rundt omkring indenfor racekattes-
porten. Det er stedet, hvor synspunkter og erfaringer udveks-
les og vigtigt er det at vise, at vi i Jyrak er interesserede i, hvad
der foregår indenfor FIFe og videregive vore synspunkter.

Dorte Kaae

Dagsorden:
l. Stamtavleansøgningpåbirmakillinger.
2. Ansøgning om navneændring.
3. Ansøgning om farveændring uden at miste sin titel (bir-

mahankat i Grand klassen fra rød til rødøbby).
4. Ansøgning fra specialklubber om at medvirke på Fæl-

lesskuet i Roskilde.
5. Verdensudstillingen.
6. Eventuelt.
ad. l. Stamtavler på birmakillinger bevilget. Ref.: FN stemte

imod, da FN hævder, at der 3 forskellige parringsan-
meldelser, og underskrifterne ikke er identiske.

ad.2. Navneændring bevilget, da det drejer sig om et be-
skyttet familienavn.

ad. 3. Stamtavlen påføres »agouti«.
Brev vedr. køb af Maine Coon, hvor opdrætter og kø-
ber er uenige om købet. Opdrætteren ej ikke længere
medlem i en racekatteklub. Henvises til privat søgsmåI.

ad. 4. Der dispenseres fra dyrlægekontrol. Specialklubberne
skal gøre deres medlemmer opmærksom på dette, samt
at der kan være en vis risiko ved at deltage på et
dyrskue, hvor der er en del dyr, som ofte betragtes som
ringormebærere. Der må max. være 50 katte pr. dag.
Vedr. colourpoint fra Zimbabwe, kan avlsrådet ikke an-
befale den grundet genetiske fejl i stamtavlen. Ejeren
tilskives af AR's formand.

ad. 5. Kataloget går i trykken 10 dage før udstillingen. Vi kan
låne undergardiner, dog skal de bringes til landet fra
Luxemburg. Der er tegnet totalforsikring på udstillin-
gen. Kun burmilla og sibirisk skovkat kan deltage uden-
for bedømmelse.
Der er sendt ca. 800 pressemeddelelser ud.
Det besluttes ensstemmigt, at 2 personer, som har et
økonomisk mellemværende, dels med Jyrak, dels med
Darak senest 1. april skal have betalt deres gæld, hvis
de ønsker at udstille på verdensudstillingen.

ad. 6. Stamtavlens udseende (ejerskifte) diskuteres på senere
møde.
Den23. marts var der i Næstved Ugeblad indrykket en
artikel, hvor 2 personer (Rasmus & Per Emil Nielsen)
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forsøger at starte Sydsjællands Katteklub. For at blive
medlem skal der indbetales kr. 100,- inden den stiften-
de generalforsamling. For at advare mod dette, indryk-
ker Felis Danica en artikel i den pågældende avis.

Refere nt : P au I C hris te ns e n

Dagsorden:
l. Godkendelse af referat 10/1 1993 &2513 1993.
2. Stamtavlesag.
3. Kort orientering fra kassereren vedr. Verdensudstillin-

8en.
4. Brev vedr. kat udstillet på verdensudstillingen.
5. Brev fra Landbrugsministeriet.
6. FIFe forslag - klubbemes stemmer.
7. Eventuelt.
ad. l. Referater godkendt.
ad. 2. Sagen udsat indtil FU-mødes på et ordinært møde.
ad. 3. Regnskabet er ikke afsluttet, vil blive udsendt senere.
ad.4. DK skriver for at bede om en forklaring på, hvorfor

katten er blevet udstillet på verdensudstillingen, da den
allerede havde opnået 4 CAGCIB'er på danske udstil-
linger.

ad. 5. PC tager kontakt til Landbrugsministeriet for at få
spørgsmålet uddybet.

ad. 6. Forslagene til FIFe's GF gennemgået, samt klubbernes
indstilling.

ad. 7. Intet at bemærke.
Referent: Dorte Kaae

Tlf.-møde i FU den
23. maj 1993 kI.20.00

Tlf.-møde i FU den
zl.juni 1993 kI.20.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat 2315 1993.
2. Sager fra stambogsfører.
3. Regnskabvedr.Verdensudstillingen.
4. Klage over Pia Lynge Højer, PE.
5. Sagen: Finn Laursen.
6. Diverse breve.
7. Diverse mødedatoer.
8. Eventuelt.
ad. 1. Referat ikke udsendt.
ad. 2. l. Ansøgning om tilføjelse af stamnavn godkendt.

2. Dispensation til Darak-medlem godkendt.
3. Der er problemer med GP's printer, ved udskivning

af stamtavleomslag. Papirkvaliteten Bør, at på en del
af omslagene »falder bogstaverne af«. Det forsøges
at få trykkeriet til at erstatte det resterende oplag.

4. GP har ligeledes problemer med sin PC, mange gan-
ge vil den ikke starte. DK undersøger priser på nyt
udstyr.

5. Ansøgning om at bruge stamnavn i starten af kattens
navn, ikke godkendt.

ad. 3. Regnskabet udsendt. De fleste s§ldnere har betalt.
ad. 4. Det besluttes ensstemmigt at tildele Pia Lynge Højer &

Kurt Jensen 12 måneders udstillingskarantæne med
omgående virkning, idet de har udstillet på en CFA-
udstilling i Holland i de*. 1992. Samrne kat deltog på

verdensudstillingen.



,: -( Der er til FL .it-i.l-,ct -1 :i1ag: Brev ira Jrrak. brer fra
Firur Laursen. fnnoldeisesarresr fra Odder Dyrekiinik
af 19/-s 199-1. Rappon vedr. sagen ikke udsendt til FU,
derfor udsænes punktet til næste møde, den 2918.

:i 6. Brev fra FlFe-News. Ønsker rapport vedr. sokoke-kat-
tene samt billeder fra verdensudstillingen.

,l 7, Næste møde i København den2918 1993 kl. 9.00.
Plenarforsamling den 2Ol2 1994 i Nyborg.
Møde med SPK den 91101993 i Nyborg.

.1. 8. DK har modtaget FIFe-News. Udsendes til øvrige klub-
ber. Tidligere medlem af RK, B. Sloth Hansen søger op-

Referat af bestyrelsesmøde den 8/5 1993:

DAGSORDEN:
- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19/3

1993 samt af generalforsamlingen.
I Fastsættelse af næste møde.
,: Økonomi.
-i FIFe's GF 1993.
r Indkomne breve.
5 Studiekedse og konsulenter.

Burpark.
S. Hvæssebrættet + diverse PR-materiale.
I Evt.

Kiniya Sana, født 29fl2 1991.
Ejer og opdrætter: Grethe Højgaard.

Referat al bestyrelsesmøder

tagelse i PE. Klubberne advares, da der har været store
problemer mht. FIP hos vedkommende.
PC har talt med Landbrugsministeriet. De ønsker at få
indsigt i registreringsregleme, PC sender disse og ar-
bejder videre der med.
Der er problemer med »Kattelogen«, som udsteder eg-
ne stamtavler og lover folk, at de kan udstille og få
stamtavler. Kattelogen er ikke en FlFe-klub, hvorfor
folk advares mod at have noget med den at gøre.
Mødet sluttede H. 21,45.

Referent: Dorte Kaae

ad. 1. Referat godkendt. Referat af GF-originalen sendes til
R. Pedersen, kopi til E. Andersen.

ad. 2. Næste B-møder: Linda 18/6 1993 kl. 18.00 og Linda 2/7
1993 kl. 18.00.

ad. 3. DD har lavet budgetter. Nydeligt arbejde, de tager sig
godt ud.

ad. 4. DK er bevilget rejse til FIFe generalforsamlingen.
Budget fremlagt på kr. 5.300,00.

ad. 5. Vagn Christiansen har fremlagt udvalgets delrapport.
Rapporten skal fremlægges for generalforsamlingen.
Bestyrelsen har besluttet atfølge udvalges indstilling
til sanktion mod Finn Laursen. Kopi af brevet til Finn
Laursen vedr. karantænesagen, sendes til vores be-
styrelsesmedlemmer, Felis Danica's formand, Jyrak's
konsulenter og Studiekxedsledere, forslagsstiller fra GF
og det af generalforsamlingen nedsatte udvalg.
Vedr. AC & CC's gæld kr. 2.987,5O til Jyrak.
Det er på FU-møde den 2513 vedtaget, at de ikke kan
udstille og trække stamtavler før deres gæld er indbe-
talt til Jyrak og Darak. 5. april modtager DK en check
på Y,r. 2.987,00 fra Racekatten til dækning af gælden.
Sagen anses hermed for afsluttet.
Brev taget til efterretning.
DD taler med banken om en evt. oprettelse af konto i
Tyskland, som medlemmeme kan indbetale udstil-
lingsgebyrer på.

ad. 6. PC indkalder til møde med studiekredsledere og kon-
sulenter. Mødet holdes hos Erik Andersen.
Mari-Ann Homslet vil gerne lave studiekreds i Struer.
Inviteres til mødet med studiekredsledeme.

ad. 7. Midt i juni får vi det nye sted til burparken. Vi er løst
fra den tidligere lejekontrakt. Husleje pr. måned som
hidtil. Lastbil lejes til flytningen.

ad. 8. Vi mangler folk, der er journalistiske. Hvæssebrættet
trænger til et pift, og det vil vi prøve at finde ud af. Vi
har fået lavet kuglepenne. Det nye omslag til killinge-
listen, er klar. Opdrætterannoncer i killingelisten og ka-
taloger bliver kr. 400,00 for resten af året. Har man be-
talt for kataloget, skal der betales kr. 250,00 for resten
af året.

Linda Palm, sekretær

U

U
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ad. 3. Detbesluttes, atannoncen
i JP og Fyns Stiftstidende
skal være mindre.
l19 1993 falder killingeli-
steannoncen 50,00 kr.
DD orienterer om økono-
mi. Bilag vedlagt.
Vi forventer at få flere an-
noncer på killingelisten.
Der udfærdiges brev til
opdrættere om at udleve-
relsende foldere til killin-
gekøbere.

ad. 4. KD meddeler, at vi har lidt
færre stamtavler end sid-
ste år. Der er registreret
ca.26 nye stamnavne i år.
KMHK får mange hen-
vendelser, og giver sig
god tid til at tale med alle.
PV nævner studiekreds-
møde førstkommende
søndag samt møde med
Hvæssebrættets redak-
tion.
PC retter henvendelse til
landbrugsministeriet ang.
registrering. PC har end-
videre godkendt katterier i
Nordjylland.
LP har haft en del tele-
fonsamtaler med folk om
annoncer til killingelisten,
samt en del vedrørende
tilmeldinger til udstillin-
ger.

ad.5.Friholdelsesattest fra
Flemming laursen taget
til efterretning. Brev fra
Århus retshjælp vedr. FL
er taget til efterretning.
Brev fra standlejere på an-
den klubs udstilling taget
til efterretning. Brev fra
Hanne Kæhlershøj bliver
bragt i Hvæssebrættet.
Indbydelse fra Racekat-
tens disciplinæmævn. Eb-
ba Kjeldsens brev er be-
svaret af DK.

24

Referat af bestyrelsesmøde den 18/6 19932

DAGSORDEN:
l. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8/5

1993.
2. Orientering fra FIFe's GF 1993 samt øvrige klub-an-

liggender.
3. Økonomi.
4. Orientering fraøvrigeB-medlemmer.
5. Indkomne breve.
6. Burpark.
7. Ebeltoft-udstillingen.
8. Evt.

ad. l. Referat godkendt.

ad. 2. DK orienterer om FIFe generalforsamlingen samt FU-
møderne. FU-møde mandag den21161993, kan ikke
behandle F.L.'s sag, idet materialet ikke er fremsendt til
FU-medlemmeme.

ad. 6. Der er lavet lys og vand, og burparken er klar til at bli-
ve flyttet. DD har talt med vognmanden om at flytte
burparken, og det vil han gøre på timebetaling. Vi vil
gerne have et fast tilbud. DD vil undersøge altemativ,
og undersøge hvad det koster at leje en bil. Vi satser på
at flytte lørdag.

ad. 7 . LB fortæller, at der på nuværende tidspunkl, er tilmeldt
ca. 300 katte til Ebeltoft-udstillingen. Vi har lavet ar-
bejdsfordeling. Sokoke betaler udstillingsgebyr fra 1/l
1994, da der opnås certifikatstatus fra denne dag.

Linda Palm, sekretær

HUSK!!!
Redaloionen efterlyser ))Hvæssebræne«
drgangene 1965, 1966 og 1967!

FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGT AT BEVARE

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

n6je 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 fedtindholdetiC32 meget
n@je, sådan at din voksne kat får al den
energi, den har brug for.
K34's højere proteinindhold dækker helt
perfekt killingers energibehov og giver

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

Mange katteopdræt-
tere fra hele Europa
har testet og god-
kendt disse produk-
ter for Royal Canins
forskningscenter.

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

rA,
ROTZLC\NIN
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KATTEMAD

EFTER NATURENS RECEPT

Nature's Recipe fra Diafarm er et videnskabeligt udviklet

specialfoder-program for alle katte - også allergiplagede.

Nature's Recipe er et naturligt, velafbalanceret fuldfoder

til alle katteracer - indeholdende alle ngdvendige

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

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

"på toppen".

Katten er "omplantet" fra sit naturlige miljøs kostplan til
en menneskeskabt tilværelse. Det stiller store krav ti1 et

letfordøjeligt fbder, der kommer så tæt på det naturlige

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

serveringsmidler, farvestoffer o-e mælkeprodukter.

Produktprogrammet er afstemt de forskellige livsstadiers

kav og fås både sorn tørfoder og dåsemad.

OPTIMUM FELINE DIET - Alsidig foderblanding til

katte i alle aldre.

Nature's Recipe dækker det ernæringsmæssige behov

gennem hele kattens liv. Eff'ektiv udnyttelse til opbyggelse

o-u vedligeholdelse af stærk knogleopbygning, stærke tæn-

der samt en veludviklet muskulatur og flot, sund pels.

OBS.

Nature's Recipe fås også til hunde!

S RECIPE.
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\l{INNOVATIVE PET IOODS

Henvisning til nærmeste forhandler på

tlf. 7s 82 80 44 ET KVALITETSPRODIjKT FRA
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Forslag til ændring af JYRAK's love skal
være formanden i hænde senest 15/12
1993, hvis de skal behandles ved førstkom-
mende ordinære generalforsamling.
Vi har derfor optrykt gældende love i bladets
sidste sektion!

HUSK!!!
o

a

!
a

BEMr1ERK...
' De ændrede regler for JYRAK's topkatte'

bli'r offentliggjort i dette nummer!

o

o

,

a

' KOBSSTTNGT o

Studiekredslederen i Århus efterlyser opskrifter på
broderede katte - små eller stort. Hvem vil hjælpe?
Er der i øvrigt interesse for offenliggørelse af sådant
stof i bladet??? o

I

S
sfø

Ilusk

a
atlrx oåob oåffig,t

SFD

alle
SKAL

o
a

o

1/4,

LEAMG ((RR ÆTIEBESSVÆ)) H SEGLSÆ
desnSErto+stk. pokr5 pr1 KaaerteDotilrrkeæmrif e3/1944,I oS e0/4VEaherPå lag

/
Verdensudstilling 1 994

i Geneve,
den 26.-27. marts
Spis esedde I kan rekvire res

hos Linda Palm mod indsendelse

, affrankeret svarkuvert! 2

o

til o

OPSLAGSTAYLEN

JYRAK - 
?»;?:!å? mfekrub 

!
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U DSTI ttl NGSRESUI.IAIE R E B EITtl FT
den 17 .-1 8. juni 1993

BEST OF BEST:
BOB 1: Markhei Mr. Makenzie (PER n)

Ejer: Margret & Elmar Rudolph.

BOB 2: Cozy Farm's Maximilian P. (MCO Grp.5).
Ejer: Anette Malchior.

BOB 3: Adrayam Pendelfin (SIA a).
Ejer: Micheyl R. Winther.

BOB 4: Kimani's Bona Dea (BUR c).
Ejer: Anni S. Nielsen.

BEST OF BEST KASTRATER:
BOB 1: Rockland's Bogart (MCO Grp. a)

Ejer: Margit Beklrøj.

BOB 2: Chanteclair's Helios (SIA d).
Ejer: Christin a Krøy er.

Chant Dar Ome's Lady Caroline (PER ns l2).
Ejer: Emilie Hørstrup.

Bjelke's Gonzo (BUR c).
Ejer: Anni S. Nielsen.

BOB 3:

BOB 4:

BEDSTE HUSKAT:
Fifi - Ejer: Anne Marie Andersen.

BOX Tarzan.
Jeanne Degn Jensen.

MISS EBEIJTOFT:
LØRDAG: Løvehulen's X-Celence (MCO Grp. 8)

Ejer: K. & A. Agerbak.

SØNDAG: Bardolino's Feminina (PER w 62).
Ejer: Susanne Damberg.

Elaine Jones dømmer huskatte.

BEST IN SHOW LANGHÅR/EXOTIC:
BOX: Sorano's Alina (PER l).

Ejer: L. & O. Andersen.
BOX KAST.: Bartel's Exotic White Star (EXO w 62).

Ejer: Karl-Heinz Bartel.
UNGDYR: Stella Nova's Cream Fantom (PER e).

Ejer: Dorte & Finn Madsen.
KILLING: Vixi's Majoe (PER n).

Ejer: Lisbeth Andersen.
VETERAN: Chant Dar Ome's Feodora (PER).

Ejer: Mari Ann Hornsleth.
KULD: Steenelse Exotic - Kuld.

Ejer: Else & Sten Christensen.
AVL: Charmos af Taperije (PER a).

Ejer: Elsa Knakkergård.
OPDRÆT: Maydan - Shah

Ejer: Laila Bjemrm.

BEST IN SHOW SEMILANGHÅR:
BOX: Coco de O'Ming (SBI0.

Ejer: Anne Licht.
BOX KAST.: Sleipner's Amalie (NFO Grp. a).

Ejer: Hagsten Knudsen.
UNGDYR: Dansbjerg's Odin (NOF Grp.4).

Ejer: Bodil Eggebrecht.
KILLING: [.øvehulen's Butch Cassidy (MCO Grp. 7)

Ejer: Lars & Lotte B. Knudsen.
KULD: The Nature Cat's Maine Coon Kuld.

Ejer: Leo & Nana S. Jessen.

BEST IN SHOW KORTHÅR:
BOX: Thamakan Camilio (BUR d)

Ejer: Steen Nielsen.
BOX KAST.: Syriam's Daisy (BRI g).

Ejer: Camilla Christensen.
UNGDYR: Epos Ayla (EUR ns 22).

Ejer: Jan Nielsen.
KILLING: Silver Af Keren (ABY ns).

Ejer: Hanne Bathum.
VETERAN: Yoldia's Alice (BRI a).

Ejer: Anette Andersen.
KULD: Abyssinier - Kuld.

Ejer: Inge Lise Dam.

BEST rN SHOW SrAM/OKH:
BOX: Nissen's Belladonna (SIA a).

Ejer: Annelise & Erik Nissen.
BOX KAST.: Haslund's Sille (ORI n 24).

Ejer: Chr. & Andrd Cilleborg.
UNGDYR: Ivanthes Queenie (ORI b 24).

Ejer: L. Madsen & J. Andersen.
KILLING: Canasta's [a Picasso (ORI b 24).

Ejer: Lida Jansen.

KULD: Bajang's Siamkuld.
Ejer: Aase &l*ne Christiansen.
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ØVRIGE NOMINEREDE KATTE:
LANGHÅR/EXOTIC:
VOKSNE HANNER:

Lynge's Once in a Bluemoon (PER a).
Ejer: Dorte & Finn Madsen.
Galapago's Fat Freddie (PER c).
Ejer: Kirsten & John Holebæk.
Balladier Beaujolais (PER d).
Ejer: Laila Christensen.
Abbigail's El Corazon (PER e).
Ejer: Nanna-Charlotte Schjetn.
Chocolate Dolfus of Reedtz (PER b 33).
Ejer: Sonja & Axel Axelsen.

VOKSNE HUNNER:
Bardolino's Honey Babe (PER w 62).
Ejer: Lis Christensen.
Maydan-Shah's Patience (PER g).
Ejer: Iaila Bjemrm.
Maydan-Shah's Billie Jean (PER g 03).
Ejer: Iaila Bjemrm.
Isfahan Bertha af Shengo (EXO n).
Ejer: Aase Nissen.

KASTRAT HAN:
Belle Balou's Eddison (PER e).
Ejer: Vibeke Josefsen.
Maydan-Shah's Joyride (PER a 03).
Ejer: Anne-Grethe Andreasen.
Jagtgårdens Frank går te' Ganløse (PER a 33).
Ejer: Winnie Andersen.
Noer's Don Pedro (PER n 33).
Ejer: Helene R. larsen.

UNGDYR: Ambi-Purr's Batman (PER n).
Ejer: Charlotte Mortensen.
Kaptain Hook af Tamara (PER d).
Ejer: Alice Thorbye.
My Kind of Girl of Pacilak (PER 0.
Ejer: Ulla Hansen.
Charlena of Kissimmee (PER h).
Ejer: Kirsten & John Holebæk.

KILLINGER:
A Star Is Born of Pacilak (PER w 62).
Ejer: Ulla Hansen.
Dan-Queen's King of Hearts (PER n 03).
Ejer: D. & J. Ellgaard.
Balinai's Jamie Lee (PER g 03).
Ejer: Gert Pedersen.
Misty Brown's Dr. Kiss Kiss (PER d 33).
Ejer: Kirsten Nielsen.

6OKOKE KATTTN
En sjælden kat fra Sokoke-§koven i Kenya.

lntelligent, mild af sind, og kommunikerende på et højt plan.
Avls og Udstillings-kafte samt kælekatte.
Sokoke-Killinger kan bestilles hos flg. Opdreettere.
FTN:
Gloria Møldrup. Korsebjergvei 1 01 . 5491 Blommenslyst.
Tlf. 6s 96 81 43
Grethe Højgård. Dragebakken 272.5250 Odense SV.
Ttf. 66 17 37 08
JYLLAND:
Sonja Fetersen. Sandenveien 10. 9300 Sæby.
Tlf. 98 46 91 64

øVRIGE NOMINEREDE
SEMILANGHÅR:
VOKSNE HANNER:

løvehulen's X-Cellence (MCO Grp. 8).
Ejer: K. & A. Agerbak.
Trappernøje's Sonny (MCO Grp. 4).
Ejer: Vibeke H. Jørgensen.

VOKSNE HUNNER:
Luksefjellet's Blå Freja (NFO Grp. 2).
Ejer: Ely Læegaard.

UNGDYR: Cozy Farm Scorpion (MCO Grp.3).
Ejer: Susanne Clausen.
Grummeme's Belleona (MCO Grp. 5).
Ejer: J. & K. Å. Grumstrup.

KILLINGER:
Hulebjørnen's Blue Baloo (MCO Grp. 7).
Ejer: Grethe Pedersen.
Tom Bombadil Felis Audax (NFO Grp. a).
Ejer: Minna og Keld Krogh.

ØVRIGE NOMINEREDE KATTE:
KORTHÅR:
VOKSNE HANNER:

Aladdin af Khartoum (ABY n).
Ejer: Lis Rhymer Friis.
Fnugge Fashion Silver quissac (EUR ns22).
Ejer: Jan Nielsen.

VOKSNE HUNNER:
Terra Cotta's R. R. Challender (ABY n).
Ejer: Gitte Barlach.
Torsani's Black Debbie (BRI n).
Ejer: Verner Bødker.

KASTRAT HAN:
Mis Dittmer's Samson (BRI n).
Ejer: Pia Kjeldgaard.

KASTRAT HUN:
Yoldia's Alice (BRI a).
Ejer: Anette Andersen.

UNGDYR: Jack The Rip-Purr af Punica (ABY n).
Ejer: Ulla [,ohman Jensen.
New Wave of Stenius (BUR b).
Ejer: Steen Nielsen.

KILLINGER:
Pencena Milos (BUR n).
Ejer: Kirsten Christiansen.
Na Gedi Cajun Blue Contess (RUS).
Ejer: Tina Larsen.

ØVRIGE NOMINEREDE KATTE:
sraM/oKH:
KASTRAT HAN:

Palnatoke af Ølsted (ORI b 24).
Ejer: læne & Åse Christiansen.

KASTRAT IIUN:
Perle af Ølsted (SIA b 2l).
Ejer: Erik & Annelise Nissen.

UNGDYR: Dan-Thais Muchlover Maroony (ORI b).
Ejer: Frydenlund & Nielsen.
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FELIS DANICA'S
TOP 10. VOKSEN:

1. Liden Kirsten's Piccola Giovanna - Hellig Birma.... 1026
Opdrætter: Kirsten Madsen, Haderslev.
Ejer: Kirsten Madsen, Hadenlev.

2. Heavy-Current V. la'Noitan - Perser...................... 989
Opdrætter: Margret og Elmer Rudolph.
Ejer: Ulla Johnsson, Ølstykke.

3. Framor's Just a Tamara - Perser
Opdrætter: Stephen Moran, USA.
Ejer: Gitte & Allan Kierulff, Brøndby Strand.

4. Dan-Thai's ley Asu - Siameser.... ....... 976
Opdrætter: Annemette Nielsen.
Ejer: Jørgen Lund, Dragør.

5. Harald Rein Felis Jubatus - Norsk Skovkat............. 975
Opdrætter: Madsen & Kristensen.
Ejer: Minna & Kjeld Krogh, Bjæverskov.

6. Framor's Sundance Kid - Perser 940
Opdrætter: Stephen Moran & David Frasher, USA.
Ejer: Lise & Hugo Gandow, Roskilde.

7. Aurifer's Xheetah Terracotta - Abyssinier .............. 922
Opdrætter: Tina & Finn Spendler.
Ejer: Gitte Barlach, Mårslet.

8. Oba Sarastro - Norsk Skovkat
Opdrætter: Myerscough & E. Irgens-Bergh.
Ejer: Myerscough & E. Irgens-Bergh, Lyngby.

9. Adrayam Pedelfin - Siameser.... ......... 921
Opdrætter: S. Lee, UK..
Ejer: Micheyl Vinther, Mørke.

Eur. Ch. Flatlandb Clara. Voksen nr 10.

10. Flatland's Clara - Norsk Skovkat
Opdrætter: Rigmor Syverstad.
Ejer: Madsen & Kristensen, Bagsværd.

FELIS DANICA'S
TOP 10. UNGDYR:

983

92t
920

1. Nissen's Belledonna - Siameser 650
Opdrætter: Annelise & Erik Nissen.
Ejer: Annelise & Erik Nissen.

2. Dan-Thai's Muchloved Maroony - Orientaler.......... 630
Opdrætter: Frydlund & Nielsen.
Ejer: Frydlund & Nielsen, Middelfart.

3. Gandow's Pay-Back's are Hell - Perser.................... 630
Opdrætter: Lise & Hugo Gandow.
Ejer: Lise & Hugo Gandow, Roskilde.

Liden Kirstenb Piccola Giovanna - Felis Danica's nr l Norsk Skogkatt Felis Jubatus. Ungdyr nn 4.
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4. Norsk Skogkatt Felis Jubatus - Norsk Skovkat ........ 610
Opdrætter: Madsen & Kristensen.
Ejer: Madsen & Kristensen, Bagsværd.

4. Finto's Albertine - Norsk Skovkat............................ 6 10
Opdrætter: Tove & Finn Gundersen.
Ejer: E. Irgens-Bergh & H- Myerscough, Lyngby.

6. Bjelkes Nuser - Burmeser 600
Opdrætter: A. M. Bjelke Hansen.
Ejer: A. M. Bjelke Hansen, Viby Sj.

T.Westleigh's Risel of Taco Villa - Abyssinier............ 590
Opdrætter: Janet læigh.
Ejer: Marianne Roth, Odense.

7.Ijalfes Madakatj - Burmeser 590
Opdrætter: Ole Kristensen & Mia Christiernson.
Ejer: Samme, Frederiksberg.

7. Festival of Kambyses - Perser
Opdrætter: Ej oplyst.
Ejer: Lis Staus§ær, Kolding.

FELIS DANICA'S
TOPS. KASTRATER:

1. løvehulen's Napoleon - Maine Coon............ ...........1029
Opdrætter: Rita Henriksen.
Ejer: Kim & Annette Agerbak.

2. Never Minds Roxana - Perser...... ........ 1025
Opdrætter: Gitte Jensen.
Ejer: Gitte Jensen, Vanløse.

3. Allegretto's Rodolfo - Orientaler.. ....... 985
Opdrætter: Jytte Hjo Taplov.
Ejer: Lykke Madsen & Jørgen Andersen.

4. Løvehulen's Prysille - Maine Coon.
Opdrætter: Rita Henriksen.
Ejer: Georg Jagd Jeppesen, Højslev.

925

590

583

5. Kalle Braun Brimiso - Siameser
Opdrætter: Britt Hansen.
Ejer: Britt Hansen, Ruds Vedby.

907

10. Gwynne Vaughani - Norsk Skovkat
Opdrætter: Madsen & Kristensen.
Ejer: Madsen & Kristensen, Bagsværd.

Ch. Gwynne Vaughani Felis Jubatus.

TILLYKKE!
Redaktionen
gratulerer ølle
vinderne.
V havde ikke
planlagt øt
indkalde billeder;
tnen vi kunne
ikke modstå de
uopfordret
indsendte -
det er vel
forståeligt?

4

Moderne ordbog
for danske kattefolk

Tortie Ticked Tabby =

sneleopard

temet

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.

))per-ver-ser«

Hellig Burma

tortir

Humesere

Hyggemis

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
prøve at have killinger, måske
endda med en tilfældig hankat
(den er dog af samme race).

= resultatet afen ikke planlagt par-
ring, måske med naboens den
gråstribede.

- neutraliseret kat.

= Colourpoint.

- Tyrker.....

= den findes ikke, - hvis du finder
dn, så ring hurtigt til mig, for den
vil jeg have.

Har du nogle sjove ud-
tryk eller talemåder du
bruger om kattene.
Hvis du har, så send
det til redøktionen, så
vi kan lå udvidet vores
»Moderne ordbog tor
danske kattefolk«,

t. ,,
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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
natu rl ige fordele,fremfor
al mindel igt kattegrus.

HYGIEJNISK
NATURE-CAT kattegrus
absorberer h u rtigt. ai f u gt,
opsuger ubehagelig Iugt og
begrænser bakterier til et
minimum.

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

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

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

KATTE
GRUS

ilat digttis
'rr,,l"'l

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øI(ONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IIVPORTØR

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

3t

age
g

[\ , \ rr\\
/ / 

" 
,,,,

,|



".§F-3
o

Vejen til kattens 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, uopla gthed
og dårligt humør.

Techni-Cal har omhyggeligt

komponeret forskellige, næ-
ringsrige kattemenuer, der på-
skørinås af selv de mest kræsne
stuekatte. Techni-Cal Cat Food
er fremstillet af det bedste fjer-
kræfedt. Den rigtige o g 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 d en næringsmæssi ge
værdi og kvalitet.

Men også her gælder: Ikke
for meget, ikke for lidt - alt med
måde. Katten er nok "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!

Med venlig hilsen

VæShg
sammensætring

Klinge Dynasty
Siriusvej 13

8700 Horsens
Tlt.756438M

§rfr,
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Udsti I I i ngsresu ltater ud land:

Sted/dato: Hamm, D, L august 1993

Kattens navn: Liden Kirstens Pavarotti

Resultat: CACE

Ejer: Claus & Srsanne Wehnert
Flere og flere medlemmer tager til udlandet med deres katte,
og hjembringermeget ofte flotte resultater - resuliater 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 medlemmeme 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 kupon (bagest i bladet) til brug ved indsen-
delse af resultater opnået i udlandet, som bedes sendt til:

Hvæssebrættet, Voldgade 70, 8700 Horsens.

Skriv på maskine eller med tydelige blokbogstaver,
hvis du vil undgå stavefejl!

Sted/dato: Flensborg,6.juni 1993

Kattens navn: Dushara Liqva Sonel Undiu

Resultat CACIB, NOM.

Ejer: Kirsten Pedersen og Jørgen Nielsen

Sted/dato: Flensborg. 6. juni 1993

Kattens navn: Kongshøj's-Fairy Thle

Resultat: CACIB,INT. CHAMPION

Ejer: Tove Falkenstrøm Hansen

Sted/dato: Timmendorfer Strand, 28. august 1993.

Kattens navn: Espen af Thrige, DK

Resultat: CACIB, BIO

Ejer: Solveig Christensen

Sted/dato: Flensborg,6.juni 1993

Kattens navn: Shamson af Clipper - CH.

Resultat CACIB

Ejer: Aase Ibsen

Sted/dato: Timmendorfer Strand, 28. august 1993

Kattens navn DK Vossevangens Tornerose

Resultat: CACIB, BIO

Ejer: Dorthe & Jens Ole Sørensen

Sted/dato: Flensborg,6.juni 1993

Kattens navn: Int. Ch. Tung Si Hvide Nend

Resultat: CAGCIB, BIO, NOM.

Ejer: Tanja Nissen

Sted/dato: Hamm, D, l. august 1993

Kattens navn: Kirus Yasmin

Resultat: CACIB, NOM.

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Flensborg, 6. juni 1993

Kattens navn: DK Byvangen's Nicolaj

Resultat: CAPE

Ejer: Tanja Nissen

Sted/dato: Flensborg,6.juni 1993

Kattens navn: Frozen - Gimlet by Prominence

Resultat: CACIB,INT. CHAMPION

Ejer: Pia Engelhard Larsen

Sted/dato: Aschaffenburg, D, 20. juni I 993

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

Resultat: CAR NOM.

Ejer: Christina S, Petersen

Sted/dato: Flensborg,6.juni 1993

Kattens navn: Gipsypride's Patrick

Resultat: CAC, CHAMPION

Ejer: Pia Engelhard Larsen

Sted/dato: Flensborg,6.juni 1993

Kattens navn: Fit Junior Doucet af Vendsyssel

Resultat: CAC

Ejer: Karen M. Pedersen

Sted/dato: Flensborg, 6. juni 1993

Kattens navn: Gipsypride's Pun Magic

Resultat: CAC, CHAMPION

Ejer: Pia Engelhard Larsen

Sted/dato: Euxhaven, ll.juli 1993

Kattens navn: Fit Junior Doucet af Vendsyssel

CACIB

Ejer: Karen M. Pedersen
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Sted/dato: Timmendorfer Strand, 28. august 1993.

Kattens navn: Soyadi's T. Van Alexander, DK

Resultat CACIB

Ejer: Solveig Christensen

Sted/dato Sct. Petersborg, Rusland.

Kattens navn: Leon Doucet af Vendsyssel.

Resultat: Bedste killing

Ejer: Norma Hassing, Frederikshavn.

IMPORT / EXPORT

EXPORT TIL RUSLAND
KORAL DOUCET af VENDSYSSEL
Race: Perser. Farve: Tortie.
Far: Int. Ch. Cactusway's Fit for Fight.
Mor: Galapagos Dainty.
Opdrætter: Norma Hassing, Frederikshavn.
Ny ejer: Marek Gorbatienco, Perm. IMPORT FRA HOLLAND:

SHANTE DA TERRA NOVA
Race: Hellig Birma, blåmasket.
Far: Kymo Da Terra Nova.
Mor: Leila of the Highmore Cats.
Opdrætter: Carla Venema-Johann.
Ny ejer: Claus & Susanne Wehnert.

EXPORT TIL RUSLAND
LEON DOUCET Af VENDSYSSEL
Race: Perser. Farve: Hvid med orange øjne.
Far: Int. Ch. Cactusway's Fit for Fight.
Mor: Snehvide af Sydenham.
Opdrætter: Norma Hassing, Frederikshavn.
Ny ejer: Marek Gorbatienco, Perm.

U

U

Bliv medlem af...

JYDSK

RAGEKATTEKTUB
- 9}'ernes katteklub!

U

U
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Direkte fra Gilpa til forbruger!
Ring 75 26 44 OO

og få foderet bragttil døren!
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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
Voldgade 70
8700 Horsens
Tlf .75 6134 87

t
t
I

J-t'

)

U

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

Premier Dandi Joyner Nesbi, DK
Født: ?

Farve: Persel PER e 03
Opd.: Aase Ibsen
Ejer: Aase Ibsen

STED. DATO RESULTAT

Visscnbjerg, 6. sept. 1992.....
Hobro, 28. marts 1993..........
Odeme, 2. maj 1993.............
Flensborg, 6. juni 1993.........
Ebeltoft, 18. juli 1993...........

CAB NOM.
CAP
CAB PREMIER
CAPIB NOM.
CAPIP

Int. Ch. Coco de O'Ming
Født: 20.-07.-1991
Farve: Hellig Birma, SBI f
Opd.: Susanne Schlager, Brabrand
Ejer: Anne Licht, Aalborg

STED - DATO RESULTAT

Fallingbmtel, 5. dec. 1992...
Esbjerg, 30. januu 1993.......
Hobro, 27. marts 1993..........

CACIB
CACIB
CACIB, BIO, INT CH.

Int. Ch. Kongshøj's Fairy Tale
Født: ?

Farve: Perser, crem/hvid, E 03
Opd.: Grethe Hansen
Ejer: Tove Falkenstrøm Hansen

STED. DATO RESUITAT

Aalborg, I l. sept. 1988 ........
Aas, 4. dec. 1988.................
Viborg, 29. nov. 1992...........
Hobro, 29, rnarts 1993..........
Odcme, 2. maj 1993.............
Flensborg, 6. jmi 1993.........

CAC
CAC, BIO
CAC, CHAMPION
CACIB
CACIB
CACIB, INT. CH.

36

Int. Ch. Klemmens Desing Susser
Født: 06.-06.-1990
Farve: Rød-hvid, 12 ar
Opd.: Kirsten Klemmensen
Ejer: Tove Jensen, nr. Sundby

Visnbjerg, 5.-6. sept. '92...
Aalborg, 27. september '92..
Flensborg, 5.-6. juni 1993 ....

CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

RESUXTATSTED. DATO

RESULTAT

CACIB
CACIB, NOM.
CACIB

Int. Ch. Dushara Liqua Sorrel Undiu
Født: 05.-03.-1992
Farve: Somali, SOM o
Opd.: Teresa Guldager
Ejer: KirstenPedersen&J,

STED. DATO

Oderse, 2. maj 1993.............
Flensborg, 6. juni 1993.........
Fredericia, 13. juni 1993......

RESULTAT

EX.
EX.

I
I

CACIB, EX. I

CAC, CHAMPION
CACIB

CAC,
CAC,

Ch. Shamann af Clipper
Født: 2

Farve: Perser, Colourpoint, PER d 33
Opd.: Karen-Marie Juhl Petersen
Ejer: Aase Ibsen

Viborg, 29. nov. 1992...........
Hobro, 28. Imns 1993..........
Oderse, 2. maj 1993.............
Flensborg, 6. juni 1993.........
Ebeltoft, 18. juli 1993...........

STED - DATO



Int. Ch. Kiru's Yasmin
Født: 23.-06.-1992
Farve: Hellig Birma, SBI f.
Opd.: Kinten Ulsø
Ejer: Kirsten Madsen

STED. DATO

Oderse, 2. maj 1993............
Frederiksværh 22. maj'93 .

Flensborg, D,6. jmi 1993...
Frcdericia, 13. jmi 1993 .....
Højbyhallen, 4. juli 1993.....
Hamm, D, l. august 1993....

RESULTAT

CAC
CAC
CAC, Champion
CACIB, Best opp. sex.
CACIB
CACIB, BOM.
Int. Champion

Ch. Fit Junior Doucet af Vendsyssel
Født: 07.- I l.-1991
Farve: Perser Colourpoint, PER B 33
Opd.: Norma Hassing
Ejer: Karen M. Pedersen

STED. DATO RESULTAT

rt. Ch. Frozen Gimlet by Prominance
',rdt: 06.-10.-1991
rr:Ye: Exotic Shorthair, EXO g
:d,: Ann-Charlott og Kim Brems
:r: Pia Engelhard Larsen

STED. DATO RESULTAT

CAC
CAC
CAC

I

',rg, 29. november 1992.
:.horg, 6. juni 1993........

, toft, l8.juli 1993..........

CACIB
CACIB

s

Ch. Maxine af Nasada
Født: 25.-08.-1991
Farve: Colourpoint, PER h 33
Opd.: t ene B. Berg.
Ejer: læne B. Berg.

STED - DATO R,-ESULTAT

Frederikshavn, 28. juni '92 .

Hmm, 2. augut 1992........
Vssenbjerg, 6. sept. 1992....

CAC
CAC
CAC, Champion

Eur. Ch. Liden Kirsten's Piccola Giovanna
Født: 27.-09.-1991
Farve: Den Hellige Birma, SBI f.
Opd.: Kirsten Ulsø
Ejer: Kirsten Madsen

STED. DATO RESULTAT

Verderuudstillingen i
København, 16. marts '93.... Eur Champion, BIO

NOM.

Ch. Gipsypride's Puar Magic
Født: ll.-04.-1992
Farve: Perser, PER a
Opd.: Heidi Burmester
Ejer: Per Engelhard [arsen

STED. DATO RESULTAT

Hobro, 28. marts 1993..........
Odere, 2. maj 1993.............
Flensborg, 6. juni 1993.........

CAC
CAC
CAC, CHAMPION

Ch. Gipsypride's Patrick
Født: ll.-04.-1992
Farve: Perser, PER a

Opd.: Heidi Burmester
Ejer: Pia Engelhard Larsen

STED. DATO RDSULTAT

Hobro, 28. marts 1993..........
valby, 17.-18. april 1993......
Flensborg, 6. juni 1993.........

CAC, BIO, NOM.
CAC
CAC, CHAMPION

Int. Ch. Kongshøj's Black Prince
Født: 07.-08.-1990
Farve: Perser, I sort, PER n
Opd.: Grethe Hansen
Ejer: Rita Lund Larsen

STED. DATO RESULTAT

Aalborg, 7.-8. sept. 1991......
Viborg, 28.-29. nov. 1992.....
Vissenbjerg, 5.-7. sept. 1992
Hobro, 27.-28. marts 1993 ...

Flersborg, 6. juni 1993.........
Ebeltoft, 17.-18. juli 1993 ....

CAC
CAC
CAC, CHAMPION
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

Gr.Int. Ch. Liden Kirsten's Pavarotti
Født: ?

Farve: Hellig Birma, SBI n, brunmasket
Opd.: Kirsten Madsen
Ejer: Claus & Susanne Wehnert

STED. DATO RESULTAT

Apeldoorn, 14. marts 1993...
Hobro, 27. marts 1993..........
Valby, 17. april 1993............
Odens, 2. maj 1993.............
Flemborg, 6. juni 1993.........
Fredericia, 13. juni 1993......

CAGCIB, BIO, NOM.
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, GR. INT. CH.

CACIB, Int. Champion
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Int. Pr. Belle-Balous Eddison
Født: ?

Farve: PER e

opd.: ?

Ejer: Vibeke Josefsen

STED - DATO RESULTAT

Fredcricia, 12. nrai 1991.......
Aalborg, 8. september 1991 .

Husum, 2. augrst 1992.........

CAPIB
CAPIB
CAPIB

Ch. Vossevangen's Tornerose
Født: 07.-05.-1992
Farve: Ncrsk skovkat, bruntortie-hvid
Opd.: Ely Leegaard, »Vossevangen«
Ejer: Dorthe & Jens Ole Sørensen

STED - DATO RESULTAT

Esbjerg, 31. januar 1993.......
Hobro, 27. marts 1993..........
Fredericia, 13. juni 1993 ......
Faaborg, 22. august 1993 .....
Timendorfer, 28. aug.'93..

EX. I
CAC
CAC, NOM.
CAC, CHAMPION
CACIB, BIO

Int. Ch. Esben af Thrige, DK
Født: 20.-08.-1991
Farve: T. Angora, hvid odd-eyed, 13 TA-b
Opd.: Kurt Froken
Ejer: SolveigChristensen

STED. DATO RESULTAT

Aalborg, 27. sept. 1992........
Aarhm, I l. oktober 1992 .....
Viborg, 28. november 1992..
Hobro, 27. mrts 1993..........
Købenlnvn, 17.-18. april'93
Timmendorfer, 28. aug.'93..

CAC
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB, BIO

Pr.I'm in lovewith You of Pacilak
Født: 13.-l l.- 1991
Farve: Perser, PER e
Opd.: Ulla Hansen
Ejer: Christina S. Petersen

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg, 30. januar 1993.......
Køge, 14. februar 1993.........
Aschaffenburg, 20. juni '93..

CAB NOM.
CAP, NOM.
CAB NOM. PREMIER

U

U
JYRAK

r fordi der
er forskel!

Ch. Skyrin Takim Yildus
Født: 02.-02.-1991
Farve: Turkisk Van, TUV d 62, hvid-rød
Opd.: Jutta Hutchison
Ejer: . Solveig Christensen

STED - DATO RESULTAT

Aalborg, 2?. scpt. 1992.......
Aarhus, I 1. oktober 1992....
Viborg, 28. novembrr 1992.

CAC
CAC
CAC

Ch. Soyadis T Van Alexander
Født: 26.-05.-1992
Farve: Tyrkisk Van, hvid-rød, TUV d 62
Opd.: HenrikChristensen
Ejer: Solveig Christensen

STED - DATO RESUI,TAT

Hobro, 27. marts 1993..........
København, 17.-18. april'93
Ebeltoft, 17. jmi 1993..........

CAC, BIO, NOM.
CAC, BIO
CAC

Eur. Ch. Dansbjergs Rasmus
Født: 13.-03.- 199 i
Farve: Norsk skovkat, NFO n 2309.
Opd.: B. Sperling og I. Larsen.
Ejer: B. Sperling og L Larsen.

STED - DATO RESULTAT

Nieuwegein, 7. februar'93...
Rcinbck. 27. fcbruar 1993 ....
t{obro, 27. marts 1993..........
Sncck, 12. april 1993............
Købcnhavn, 17. april 1993...
Odcme, 2. maj 1993.............
Fr. værk,20. maj 1993 .........
Fr. værk,22. maj 1993 .........
Flcnstrrrg, 6. juni I 993.........

CACE, BlO, Nom. Box
CACE, BIO
CACE
CACE, BIO, Nom. Bob 2
CACE
CACE, BIO, NOM.
CACE, BIO, NOM.
CACE
CACE, BIO

Eur. Ch. Galapagos'Fat Freddie
Født: ?
Farve: Perser, PER c, lilla
Opd.: Gitte Bundgaard
Ejer: Kirsten og John Holebæk

STDD. DATO

Bratislawa, 19. april 1992....
Bad D. Altenburg, 20.-4.-' 92
Huum, 2. august 1992.........
Vissenbjerg, 6. sept. 1992.....
Aalborg, 27. sept. 1992 ........
Reinbek, 28. februar 1993....
Hobro, 28. marts 1993..........
Valby, 17.-18. april 1993......
Flensborg, 6. jmi 1993.........

CACE
CACE, Bio, Eur. Champ.

RESULTAT

CACE
CACE
CACE
CACE, BIO
CACE,
CACE,
CACE

BIO
BIO
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SIDSTE
NYT:

FOTO.
KONKUR.
RENCE!
Vi lovede letsindigt i sidste nr., at
resultatet af vor fotokonkurrence
skulle komme i dette nummer.

Kort og godt: Vinder blev Ilse
Larsen, Sæby (Dansbjerg).

Motivet med musen (116
stemmer), med tungen (39 stem-
mer) og i sengen (37 stemmer).
Øvrige stemmer var meget spredt
over de resterende fotos.

Pressefotografens mening:
Havde udvalgt samme motiv, før
vi havde talt op - så hjertelig til-
lykke Ilse, det var helt suverænt.

Vi beklager, at de flotte farver
ikke kommer til deres ret i vor
gengivelse her!

u
U

JYRAK
r 9o'ernes
katteklub!
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JYRAK SERUIGE YDETSER

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

Inge-Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l, Hestehave,
6400 Sønderborg.
Ttf . 74 42 94 56

Grethe Skaarup Hansen,
FyrkilFevej ll2, st.th.
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 t5 92 52

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

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

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

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

Regler for
JYRAK's TOP3 i 1993
TOP 3!
Voksne/kastrater og 3-10 mdr,

POINTSKALA:
Bedste voksne / kastrat.
Bedste voksne / kastrat modsatte køn
ungdyr / killing
Bedste veteran / pensionist..............
Nominering

102 point

100 point
99 point
99 point
98 point
97 point
96 point
95 point
93 point
90 point
89 point
88 point

CACE / CAPE / Ærespræmie kl. I og2.
CAGCIB / CAGPIB
CACIB / CAPIB
CAC / CAP
Exelent 1

Exelent

Der gives 5 tillægspoint pr. slået kat i Best of Best konkur-
fence.

REGLER:
Medlem af JYRAK hele kalenderåret.
Katten skal have deltaget på mindst 5 internationale udstil-
linger, heraf mindst en JYRAK-udstilling.
Katten kan ikke deltage på to hovedklubbers topliste.
(Felis Danica er ikke en hovedklub).
Katten kan opstille i to kategorier (f.eks. 3-10 mdr. og vok-
sen), men resultaterne kan ikke tælles sarnmen, det betyder
mindst 2 x 5 udstillinger.
Det er kun de 5 bedste resultater, der tælles sammen og di-
videres med 5.

Kopier af resultaterne indsendes til:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31
8450 Hammel
senest den 7. marts 1994.

Skrifilig besked sendes til vinderne, senest den 20. marts
1994.
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Ammeformidlingen har igen og igen
bwist, at det virkelig kan lade sig gørg
at redde nødstedte killinger, hvis moder
er død, eller ikke har tilstrækkelig med
mælk, så den selv kan opforstre sine kil-
linger.

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

Yvonne 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.

Taksten for killinger i pleje er som føl-
ger:
I killing .

2 killinger
3 eller flere killinger

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

UDSTILLING, INDLAIIJ D

TilmHing u:I udmlti4s <i,- si:
gerrn€E €lgr khb-

1| aErtrlr *don-rlr ff .E- *r 3n
egertlb.
IITIDLANI}
Spiseseddel rekvircres h6 da rrrzr
gerende klubs udsdlingssEbEt-r-
Tilmeldingsblanketter rekrirerts og
tilbagesendes til egen ktubs udsuil-
lingssekretær.

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
I. th.,2635Ishøj. Tlf. 42 73 36 3t.
Kasserer:
Pia Matthisen, Ravnager 23,
2600 Glostrup.

(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på ud-
stillingsgebyret). Giro I 08 72 23.

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

PERSEREN:
Henrik Koldborg, Dr. Louisesvej 19,
5000 Odense C, tlf. 66 13 20 53.

Kasserer: Lisbeth Andersen, Køgevej
289,2035, Ishøj, giro I 57 60 89.

JYRAK:
Lene Berg, Nordre Strandvej 28, 8700
Horsens, tlf. 75 61 56 13.
Kasserer: Doris Dreier, Enghavevej 2,
9690 Fjerritslev, tlf. 982L 19 14.
Giro 5 06 85 09.

Udstillingsgebyr
Racekatte
Huskatte

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

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

kr 50,-

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

FIFe kokarder pr. lll'19922
Eur. Ch. ................ gratis!
Eur. Pr. ................. gratis!

Ammeformidling

kr. 6,- pr
kr. 8,- pr
kr. 10,- pr

døgn
døgn
døgn

Jyrak's killingeliste

JYRAK's
killingeliste
bestyres af:
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup.
Tlf.86 22900/'

TLF. TID:
17,00-20,00.

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

Prisen for annonceplads,
uanset antål af mm kun k
50,- pr. måned.

Navn:

Adresse: respektive klasser

Postnr./By:

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Stamnavn:

Tlf.: Godkendt katteri:

tilmelder:
trJa lNej

Race:

Født:

Farve: Køn'

Farve: 

-Køn:

Farve: 

-Køn:

Farve:

Farve: Køn:

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 Ul-1992, administreres efter
de nye regler.

4T

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

w.125,-
kr.l25,-
kr.l25,-
l<t. 125,-

Int. Ch.
Int. Pr.

U

U

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

tl
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STAMTAVTEKOPI PRISER

Stamhoos-
sekretaiiat

nrrpÅFøBINGER Kopistamtavle

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

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

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

HAiIKAT

HUSK!!!
Når din hankat bliver far til sit første kuld,
at medsende en kryptorchid attest når du
søger om stamtavle.

EJ EBSKIFTEIAN N U ttEBIN G

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

D I S P E IISAT I tI NSSTAMTAVTE 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!

Stambogspriser pr. U10-1991 :

Stamtavle 0-3 mdr. W. 125,-
Stamtavle 3-6 mdr kI.165,-
stamtavle 6-12 mdr. kr. 250,-
Dispensati onsstamtavle
til katte over I år

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

ALLE RACER:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 3l
Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96
Ttf. tid:
17.00 - 20.00.

OPLYSNING FRA
STAMBOGSSEKRET,OREN!
Når I sender en parringsanmeldelse /
stamtavlerekvisition, så skal de hænge
sammen, ellers er de ugyldige. Så klip
dem ALDRIG fra hinanden.

Husk også, at nårjeres hankat bliver far
for første gang, at medsende kryptocidat-
test sammen med parringsattesten.

Endelig husk også at få ejerskiftet bå-
de hun- og hankatten til jeres navn, ellers
vil der ikke blive udsendt stamtavler!!!

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

Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 3l

Voldby
8450 Hammel

Tlf. tid: 17.00 - 20.00,

der videresender ansøgningen til FIFe
gennem Felis Danica. Det registrerede
stamravn bliver opdrætterens personlige
ejendom. Stamnavnet må højst fylde 15
positioner og er gyldigt i 30 år, ned 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.
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500,-
300,-

50,-
50,-

500,-
75,-
,<_

kr.
k.
kr.
kr.
kr.
k
kr.

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:

1 - 3 stamtavler............
4 - 9 stamtavler............

l0 - 20 stamtavler

.. 5,00 kI

.. 8,75 kr
15,00 k

KOl{TINGEiIT.
SATSER

Hovedmedlem...
Familiemedlem.
Hele husstanden

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

JYRAK - 90'ernes katteklub!



OPDRÆTTER IJYRAK

PERSERE
Clipper
Opdræt i alle maskefaryer, samt lilla og chokolade persere ef-
ter bl.a. TOP 5-vinder nr. 1/91 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.
Ttf.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.
Ttt.74 46 t9 24.

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

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

af Taperije
Perser opdræt. Godkendt katteri. Flere farver. Frit opvokset i
hjemmet. Ring og forhør! Elsa Knakkergård, Sønderall6 138,
8500 Grenaa.
Ttf. 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.
Ttf. 75 86 70 37.

Joynes Nesbi
Persere! Seriøst/godkendt katteri. Meget kærlige killinger.
Flere farver. Speciale: Creme killinger lejlighedsvis til salg.
Aase lbsen, Søstjernen 48,6710 Esbjerg V. Ring og hør nær-
mere på:
Tlf. 75 15 35 45.

COLOURPOINT

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

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

HABITO's
Seriøst lille opdræt af colourpoint og fuldfarvede med gen for
colourpoint i flere forskellige farver, bl.a. efter amerikanske
linier. Egen avlshan! Lejlighedsvis salg af sunde og tillids-
fulde kiliinger. Ring oghør nærnere. Annemarie Lund, Ris-
skov, Århus.
Ttf. 86 2L 55 34.

Joynes Nesbi
Colourpoint! Opdræt af alle maskefarver - særlig chokolade,
brun, lilla, rød og blå - iøvrigt efter hunkattens farve. Har rød-
masket avlshan med gen for nævnte farver. Killinger - meget
kærlige - lejlighedsvis til salg. Aase Ibsen, Søstjemen 48,
6710 Esbjerg V. Ring og hør nærmere på:

Ttf. 75 15 35 45.

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.
Ttf. s3 45 52 23.

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.
Tlf. 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 Rødekro.
Ttf.74 66 69 47.

»Permajdi<<
Charmerende og lækre 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 5229 06. Marianne Dejgaard, Poul la
Coursvej 17, 8660 Skanderborg.

HELLIG BIRMA

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

COLOURPOINT
Ch. Shamran af Clipper
Rødmasket, PER d 33. Født lU5'91
Far: Ch. Chokolate Cappucino of

Reed?7, PER 6, chokolade.
Mor: Ekkoline af Clipper,

PER d 33, rødmasket.
Aase Ibsen
Søstjernen 48, Sædding,
6710 Esbjerg V.
Ttf. 75 15 35 45.

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

Mor: Malov Newstead, 12a.

Elsa Knakkergård,
Sønder A116 13b,

8500 Grenaa.
Tlf. 86 32 47 29.

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

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

sort/hvid

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

COTTOURPOINTS
Gr. Int. Ch. Choco's INRI af CliPPer
Chokolademasket l3b ChP.
Far: Opus One Choco af ClipPer

(13b ChP).
Mor: X-Centra af Clipper (lb).

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

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

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

N'ORSK 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
TIf. 98 63 13 60

RUSSIAN BLUE
Eur. Ch. Matrjoschka's Dombands
B1å
Far: Gr. int. Ch. AndY v. SoPka.
Mor: Int. Ch. Skvallergrånds Clarissa

Joan Ellinghaus
Østervang 8
6520 Toftlund
Ttf.74 83 11 47

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

Bestilling af annoncen skal
vedlægges foto og avlskå-
ringsbevis.

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

Bestilling sendes til:

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Ttf.98,,31 86 42
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OPDRÆTTER IJYRAK MAINE COON

HELLIG BIRMA
Sofie's Hellige Birmaer
Kærligt opdræt af Hellige Birmaer i maskefarverne: Brun, blå,
tortietabby samt chokolade og lilla bærere.
Hanne Sofie og Flemming Sneum, Højvangs Parkvej 44,DK-
6700 Esbjerg.
Tlf.75 121120.

Christlund's Hellige Birmaer
Opdræt i alle maskefarver. Karin Christlund, Vindruens Kvt.
6B.,2620 Albertslund.
Tlf.42 6412 E2.

ALI,KAT-DK
Lille, kærlig opdræt af Hellig Birma. Killinger ventes i uge
39, efter Int. Ch. Coco de O'Ming, SBI f. (2 x BIO, 3 x NOM.,
2 x BOX) & Jente's Blue Benjamin, SBI a. Anne Licht, Rev-
lingebakken 5, 9000 Aalborg.
Ttf. 98 79 L197

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

Dansbjerg
Opdræt efter import fra Norge. Eksteriør og temperament af
megethøj ståndard.I. Larsenog B. Sperling, Ådalvej 32,9300
Sæby.
Ttf. 98 46 62 07

srAM/oKH
Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår og balineser i forskellige
farver. Killinger lejlighedsvis til salg. Anne Lise Kaae,Ingrids
Alle 13, 5250 Odense SV.
TIf. 66 t2 5291.

Dreier's
Siameserkillinger lejlighedsvis til salg. Specielt i farveme blå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og Leo Dreier, Enghave-
vej2,9690 Fjenitslev.
Ttf. 98 2t 19 14.

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

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Helen Tøttrup, Romdrupvej 68, 9270
Klarup. Tlf. 98 3186 42.
Pris kr. 50p0 pr. gang. - Kr: 150,fi) for et kalenderår.

The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten Maine Coon, verdens største ra-
cekat. En semi-langhårskat med overkommelig pelspleje. Ro-
buste killinger, tillidsfulde, frit opvokset og vant til at »være
i hænder«, efter kærlige forældre af høj standard.
Nana og Leo Stoltze Jessen, Elmevej 8, 8543 Homslet.
Ttf. 86 99 60 0 4.

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

Parringer i udlandet
Da det er blevet almindeligt affå panet i udlandet, skal jeg her
lige kort fortælle, hvad der er rødvendigt, for senere at få dan-
ske 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 e!t. titel.
Kryptorchidattest.
Ejerens underskrift, der bekræfter parringstidspunktet.

Parring med hankat, registreret i GCCR CFA
eller andet forbund, anerkendt afFIFe

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

Bevis for kattens evt. titel.
Kryptorchidattest.
Ejerens underskift, der bekræfter parringstidspunktet.

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

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

bogsseketær, så avlsrådet kan vurdere de genetiske oplysnin-
ger. Derefter skal Fonetningsudvalget (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 HANKATTEN.
DER VIL IKKE BLIVE UDSTEDT STAMTAVLER EL-

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

registreret, der bekæfter kattens titel.
Fotokopi af certifikateme. Fotokopi af stamtavle, hvor kat-

ten optræder med den aktuelle titel.

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

Ejerens underskrift:
En parringsattest fra det forbund, hvor hankatteejeren er med-
lem. Brev, på engelsk eller tysk, der bekæfter parringen, med
oplysninger om parringstidspunkt, hankattens stambogsnum-
mer og hunkattens stambogsnummer.

På den dansk parringsattest. (Letter mit papirarbejde).
Tilsidst, kontakt mig gennem egen klubs stambogsseketær,

det kunne f.eks. være, jeg allerede havde alle vigtige data på

hankatten registreret, og noget af papirarbejdet derfor ikke er
nødvendigt. Grethe pedersen, starnbogsfører
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1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13

D-W6334 Asslar.
tlf . 644U8479. fax 644U87413.
Postgiro: Franldurt/Main
562 L2-607

Burmål i §skland: 70x7 0x7 0 cm. In-
gen dobbeltbure

Holland
MUNDIKAI 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.

Belgien

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

Tyskland

Frankrig II

KLUBINFO

Lux Cat Club, Mr. M. Pohl
B. P. 526,L - 2015 Luxemburg.
Tlf.009 35237 85 67.
Fax35237 9327

Maria Rechowics
Ul. Gwarecka 72
54-143 Wroclaw
Fax 4871 328 44

hlen
-

Spanien

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

Asociacion Felina EsPanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, l0 C.
28011 Madrid - TIf. 349 14 64 79 76.

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

Østrig
Osterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-3196423
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 udstillingssekretæren, 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.

Adresserludl. klubher

Luxemhurg San Marino II

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

Finland

ffim

Cat Club de Paris
75 Rue Claude Decaen.
F - 750 12 Paris
Fax 33 143 424309

V. Saarela
Kohmankaari 20 A 5
SF-33310 Tampere
Tlf. 358 3L 444 tt8

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja20
I-IOI38 TORINO TO
Tlf. l-7495627.

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

Slovenien
Zveza Felinoloskih Drusev Slovenije
Godic Ceopold, Grafske ul. 5
Tlf. (062) 222 7 69. Fax 211 l4O
62000 Maribor, Slovenija.

Portugal

Italien II

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

EI
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UDSTITTIilGSKALENDER

DECEMBER:
04/05 Lohne (2x1) D

lU12 Grenå DK (Persertn)

llll2 Gruz A
1ll12 Stockholm S

I2l Groningen NL (Mundikat)

18/19 Weilburg (2x1) D

JANUAR 19942
08/09 Bruxelles
16l Rotterdam

22123 Il{.ijnchen
29130 Ikke fastlagt

B

NL (Felikat)

D

A

FEBRUAR:
05/06 Btilach
05/06 Cham

061 København

CH
D

DK

12113 Linz (2xl)
l3l Zwolle
26121 BiellBienne
26127 Siegburg

a
a

Laibnitz
Herlev

(Racekatten)

A
DK (Darak)

A
NL
CH

D

MARTS
061

061

06l Eindhoven NL (Mundikat)

19/20 Obenhausen D

26127 Geneve (CH)
(Yerdensudstilling 1994)

02103

02103

02103

031

09/10
09lto
0e/10
09/10

16lt7
L6lr7
16lt7
t7l
23124

23124

OKTOBER:
Aarau CH
Ferrara I
Rennes F
Grevenmacher L
Ikke fastlagt F
Sxhweinfurt (2x1) D
Stavanger N
Stockholm S

Paris F
Frederikstad N
Wetzlar (2x1) D
Franeker NL
Neuchåtel CH
Silkeborg DK (Perseren)

23124

231

23124

3013r

301

3013t
30131

30131

3tl

Wien Oberlaa

Erfurt
Ikke fastlagt
Saint Gely
Wien
Toulouse

Lier
Weilburg (2xl)
Bmo

A
DK (Darak)

A
D

B
F

A
F

N

D

CS

NOVEMBER:

06107

071

13lt4
L3lt4
13lt4
2012t

201

27128

27128

Ulm D
Amsterdam NL (Felikat)

Erfstadt D

Stockholm S

Oslo N
Boras S

Fulda D

Oerlikon (Ztirich) CH

Middelfart DK (Jyrak)
A

APRIL:
021 Ikke fastlagt
03/04 Luxembourg
03/04 Sneek

03/04 Aarhus DK (Jyrak)
(60 års jubilæum)

M/ . Ikke fastlagt A
09/10 Hannover D

16/17 Ikke fastlagt DK
(Perseren)

241 Zoetermeer NL
29101 Greve DK (Racekatten)

30/01 Frauenfeld

30/01 Wesel

JYRAK
r fordi
der er

forskel!

A
L

NL

CH
D

t. a'

0Il Wien
06/07 Glostrup

27128 Schårding (2x1)
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Katte VITABENA

Vitaminpillen
Forkældin kat med en godbid

alle katte elsker.
ti der øger kattens

Duø
kendt! \-- -

Pharmalen .i
ffi

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

Specialklubben for British Shorthair:
Jan Hedegård, Køben Hovedvej 5l a, 6630 Rødding.
Tlt.74 84 73 09.

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

DAC
Margit Hærslev, Lærkevej 6, 3550 Slangerup.
Tlt. 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, Bjømekæret2,5270 Odense N.
Tlf. 66 t8 07 52.

Bicolouren
Lene Jørgensen, Bjømekærct2,5270 Odense N
Tlf. 66 t8 07 52.

Specialklubben for Siamopdrættere
Margit Thomsen, Skovvejen 13E}, 4050 Skibby
Tlf. 42 32 t2 45.

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

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

Sokoke Klubben
Gloria Møldrup, Korsebjergvej I 0 l, 549 I Blommenslyst
Tlf. 65 96 8t 43.

Russian Blue Klubben
Ann Lis Lund, Mosebakken 15, 2400 København NV.
Tlf. 3 1 60 2t 05.

BB-Klubben
Birgit Nehammer, Granstuevej 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 l9C, 3460 Birkerød.
Tlf .42 8l 10 11.

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

Foreign White Klubben
Jørgen Lund, Helder A116 3, 279lDragør-
Ttf.32 53 66 3r.

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

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

Orientklubben
Anne Henriksen, Th. Kingosvej 50,9000 Aalborg.
Tlf. 98 13 7673.

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

Specialklubben for Rex
Susanna Bugge, Kærlodden 7,8320 Mårslet.
Tlf. 86 27 2819.

Langhårskatten
Winnie Andersen, Østergade 29, Ganløse, 3660 Stenløse.
Tlf .4218 4629.
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JYDSI( RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteudstilling i

MIDDELFART
Lillebæltshallen, Færøvej 74-76, 51 OO Middelfart

27.-28. NOVEMBER 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.

spEctALsHow FoR cHtNcHtLLA & SHADED STLVER (PERSER/EXOT|C)

Åbent for udstillere:
Lørdag.
Søndag

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

Dyrlægekontrol lørdag kl. 07.00 - 09.00
Dyrlægekontrol søndag......... kl. 07.00 - 09.00

Åbent for publikum:
Wrdag... kl. 10.00 - 18.00

kt. 10.00 - 18.00Søndag

Bemærk venligst:
Alle katte skal være i deres

tl ,'

bure senest kl. 09.15.
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MIDDELFART 27..28,. NOV. 1993

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for tit- og afmelding er
mandag den 1. november 1993

Husk frankeret svarkuvefi!

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

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

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

tilkasserer
Doris Dreier
Enghavevej 2
9690 Fjenitslev

TILMELDING: UDST!LLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:

PRÆMIESEKRETÆR
OG ANNONCEKONSULENT

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 KIarup
Tlf. 98 31 86 42

Foreløbig Dommerliste

L. Anciau (B)
S. Håmålåinen (SF)
K. Wahlberg (S)
G. Okkens (D)
I. Seele (D)
V. Øines (N)
C.K. Gulsett (N)
H. v. Winzen (NL)

All round
LH, SLH
LH, SLH
LH, SLH
LH
LH
LH, SLH, KH
KH, S/O

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 28. august 1 993 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 i samme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
anføres på de respektive tllmeldinger.

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

Hvis der på en kat påvises enten parasitter eller tegn på para-
sitters tilstedeværelse, vil dette ligeledes medløre 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 (farv.et, 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 geel-
der også killinget der sælges fra udstillingen.

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

Uel mødt iMiddelfart!
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lGttens navn:

RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PA MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINGBLANKET TIL
UDSTILLING I:

den 19

KATALOG NR.

Europa Champion
Europa Premier
Grand lnt. Champion
Grand lnt. Premier
lnt. Champion
lnt. Premier
Champion
Premier
Åben (over'1 0 måneder)
Kastrat (over 10 måneder)
Ungdyr (6-10 måneder)
Killing (3-6 måneder)'Novice (over 6 måneder)
Huskat
Avl
opdræt
Veteran (6-10 år)
Pensionist (over 10 år)
Kuldklasse (3{ måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker informationsfolder
til nye udstillere

Race

Født: Han: Hun:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

L
10.

1't.
't2.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

Stamboqsnummer

Opdrætsnr. Farve:

Far: Opdr. nr.:

Mor Opdr. nr.

Opdrætter:

Ejer: Telefon

Adresse: Klub:

Postnr, By:

Antel tidl.
certilikater

Dato:

CAC:
CAP:

CACIB:
CAPIB:

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:
CAPE:

Sted:
(Resten kan føres på bagsiden)

Ønskes i bur med: Opdr. nr.:

Opdr. nr.:

Undertognsd€ erklærsr hormgd at hav6 sat mig ind igældende udstillingsregler og erklær€r samtidig på tro og love, al katl€n ved lilsledeværelsen på udstil.
lingen ikke overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænobestemmelser vedrør6ndo katlo, d6r or ell6r har værot inlicerel al ellor udsat lor
smitsomme sygdomme.

(egenhEndig underskritl)

UDFYTIIES AF TIWETDERENI UOFYTDES AT III.MELOEREilI UDFYTOES AT ilLMEMEREIII

Det bekræftes herved, at

(kailens navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udlyldes mcd n.vn og ldresse

Denne seddet gatdq som kyrtterlng lor tllmeldelse tll udsttllingen, når den er lorsynet med
klubbens stempel og et rcturnerel tll udstllleren.

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

den I 19
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CHAMPIONGATTERIET: Udfyldes på maskine eller med tydelige
blokbogstaver, hvis stavefejl skal undgås!

Kattens navn: Født den:

Titel:

Race: Opdr. nr.

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

IMPORT / EXPORT
IMPORT/EXPORT rRA/ TIL LAND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

U DSTI LtI NGSRESUTTATE R U D LAN D :

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:
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JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub:

Ttf.:

U PARRINGS-ANMELDELSE

Navn:

Race:

Navn:

Race:

Farve:

den I 19 er parret med HANKAT

Farve

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse:

den I 19

H ankatteejerens underskrift

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

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8

Hunkatteejerens navn Klub:

Hunkatteejerens adresse: Tlf

den I 19

54
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Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19
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ØINENE oP
fo, IAMS

Se din kat i øjnene. De afspejler dens

helbredstilstand og velbefindende. Ø.inene

skal være klare og strålende. De fortæller

dig, om den kost, katten får, har den

rigtige balance mellem proteiner, fedt-

stoffer, kulhydrater, vitaminer og min-

eraler. Den balance som fås med Iams.

Katte er kødædere. Iams tørkost eller

dåsemad til katte og killinger er baseret

på kød, fordi det kun er animalske

proteiner og fedtstoffer, der giver din

kat de næringsstoffer, den har brug for.

Vi bruger æg, kylling og fisk, de aller-

bedste proteinkilder, der findes. Vigtige

for den rigtige udvikling af muskler,

hud, hår og skelet. De førsteklasses

kyllingefedtstoffer i Iams giver din kat

en kraftigere, glansfuldere pels og masser

afekstra energi.

Iams giver din kat mere nlttig næring

pr. gram. Foderet er særdeles økonomisk

i brug, fordi du ikke behøver at give så

meget. Du vil allerede kunne se fordelene

ved at fodre med Iams efter omkring

seks uger. Fordele som mindre og åstere

afføring (kan ses allerede efter en uges tid),

renere, irritationsfri hud og en kraftigere,

glansfuldere pels.

Forlang Iams, fordelene er soleklare

- som Iams kattet øjne!

IAXI§5:
DET BEDSTE DU KAN GØRE FoR DIN KAT

For yderligere informøtion og oplysninger om nermeste forhandler, ring aenligs til Premium Pet Foods, tlf 45 76 15 I 0.
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Fra din killing slår øjnene op,

har der-r trar,lt med at udforske

r-erclen. Så travlt, at den, i for-

hold til kropsv"ægten, skai

Iravt'r'I trc garrge s.r stor{ ener-

gitilskLrcl som en voksen kat.

fer og samtidig være 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 Whiskas

til Killinger - nøjagtig som dit lille ener-

gibundt kan li'det.

Og når din killing leger, vil du se

resultatet af de gode madvaner - i form

af en sund, blank pels og strålende øjne.

Trods det, er en 10 uger gammel kil-

iings mave ikke meget større end et fin-

gerbøI. Derfor er det nødr,endigt 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

a

etstørrelse medEn mave på
har brug for


