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SCIEIICE DIET

DNKAT
ETBEDREUV?

f{ilt SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfaring

i ernæring afkatte. Foderet er underlagt en streng kvalitets-

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderproduker.

Rigtig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstoffer i foderet skal være præcist afbalanceret

- som den er i Hill's SCIENCE DIET, der indeholder alt det,

ilin kat har brug for i det daglige for at leve sundt og

ernæringsrigtigt.,

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

Feline Growth til katte i voksealderen samt til drægtige og

diegivende katte, Feline Maintenance til den voksne kat og

Feline Maintenance Light til voksne katte med vægt-

problemer.

Hill's SCIENCE DIET tås hos dyrlæger, dyrehandlere

Hillh SCIENCE DIET fås i 5 varianter
til hunde og i 3 varianter til katte.
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SCTENCE DIEI
RIGTIG ERNÆ,RING VEJEN TIL ET BEDRE LIV

og i specialforretninger.
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Afsnit 1, »Mellem os«............... .. side L
Med venlig hilsen fra redaktionen
Et par ord fra formanden
Studiekredsene
Læsernes sider

Afsnit 2, »»Referatex<................. side 22
F.U.
Bestyrelsesmøder
Opslagstavlen

Afsnit 3, »»Resultater m.v.« ........ side 26
JYRAK's udstilling i Horsens
PR på biblioteket
Jubilæumsudstilling i 1994
Nyt fra det Wilde West

M.u.h. redaktionen!

Allerførst ønsker vi alle vore læsere en rigtig glædelig
jul og et godt nytår!

Dernæst vil vi gerne takke alle de aktive, der i det
forgangne år har været med til at levere bidrag til bla-
det i form af læserbreve og faglige artikler - vi har et
fromt ønske om, at der i L994 vil ske endnu mere på
dette område.

I 1994 vil vi udvide vort >»Championgalleri« med
»Nye stjerner«, hvor vi gerne vil bringe billeder af de
killinger/ungdyr, der bliver BIS på internationale uds-
tillinger - hvis I sørger for at underrette os (brug Cham-
pion-tallonen).

Ellers beder vi jer bemærke reglerne for at komme
blandt årets topkatte. De er nu udvidet, så vi også kårer
årets huskat!.

Bladets afrivningssider er denne gang suppleret
med Felis Danica's stambogsføringsregler.

Få endelig også læst omtalen af jubilæumsudstil-
lingen i Påsken 1994, der nu bliver enZ certifikatuds-
tilling.

NB! OBS! BEMÆRK! Girokort til fornyelse af
medlemskab er vedhæftet! Sidste betalingsfrist er 29.
januar t994 for at have stemmeret på generalforsam-
lingen.

Redaktionen benytter samtidig lejligheden til at gra-
tulere vor nye FlFe-dommer - Tillykke kære formand!

Hyg jer nu rigtigt i julen med alle Jeres misser!
Lone, Helle & Erik

Import & Export
Udstillingsresultater udland
Championgalleriet

Afsnit 4, >»Infosiderne«............... side 40
JYRAK'sTop3i1993
Ammeformidling
Øvnge serviceydelser
Opdræt og avlstjeneste
Andre DK-klubber
Udenlandske klubber' Udstillingskalender
Annoncepriser L994

Afsnit 5, >»Blanketter til afrivning<(................ side 49
Spiseseddel til næste udstilling
Tilmelding ind- og udland
Champiory'Im- og Export/Udstillingsresultater
Parringsanmeldelse/S tamtavlerekvisition
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HV,0SSEBR/0TTET
Medlemsblad for Jydsk Racekatte Klub

28. årg4ng - udkommer 4 gange
årligt. Arsabonnement kr. 1.50,-

Ansvarshavende redaktør:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ.
Tlf.98 15 93 l8

Redaktionsudvalget:
Lone Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96. TIf. tid: 17.00-20.00.

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

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

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

9600 Aars
Tlt.98-52-r-2-3-4

Dead-line for blad nr. I 1994:
10. februar 1994.

Forsidebilledet:
Vindermotiv v/ fotokonkurrence.
Fotograf: Ilse Larsen

Ertertryk af diverse artiHer og ind.kzg
i bladet er tilladt med kildeangivelse,
med mindre andet er angivet ved de
enkelte indlæg.
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BESTYRELSE
Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Trælfes efter
9220 AalborgØ kL 19.00
Tlf. og fax 98 15 93 l8

Næstformand / Studiekredskontakt:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9440 Aabybro.
Ttt.982687 05

Kasserer:
Doris Dreier
Enghavevej 2
9690 Fjerritslev.
Ttf.982119 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 5096
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
Roslewej 12, Jebjerg
7870 Roslev
Ttf.97 57 45 59

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

2. Suppleant/
Burudvalgsformand:
Preben Bjerg
Linde A116 9,Ølsted
8723 Løsning
Ttf. 75 65 20 08

UDE\FOR BESTYRELSEN:
Præmiesekretær og
a n noncekonsulent:
He 1en Tøttrup
R.-=Crupr e_j 68
:l-,1 Klarup
l,a is -: , sÅ, 1l

Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medlemmer!
Julen er nu atter over os, og et år mere et geeL hvor vi kan
tænke tilbage på mange gode timer salnmen med familie,
venner og sidst men ikke mindst - kattene. Utallige er de ti-
mer, hvor kattene har glædet os ved at sætte sig og spinde
for en, hvor de er smuttet med under dynen om aftenen, el-
ler hvor et par kåde uartige killinger har terroriseret huset
på det værste. Derfor - Rigtig god jul til såvel2- som 4-be-
nede.

Udstillingsmæssigt har JYRAK igen været på fafien,
denne gang i Horsens. Fra studiekredsen var vi blevet lo-
vet en udstilling, der ville være ud over det sædvanlige, og
løftene blev til fulde indfriet. Hallen var fantastisk flot pyn-
tet med store blomsterdekorationer, scenen var et kapitel
for sig med gylden baggrund og blomster, der matchede i
dejlige efterårsfarver. Ldtiativrige folk i studiel«edsen hav-
de skaffet mange præmier fra det lokale erhvervsliv, dels til
udstillerne, dels til publikumspræmier. Tilskuermæssigt
var der fint besøgt med henved 2.000 besøgende. Den ind-
sats, der blev ydet i Horsens var ud over det sædvanligo, oB
jeg er sikker på, ar alle udstillere glæder sig til at skulle til
Horsens igen til vores juleudstilling i 1994.

Juleudstilling 1993, Middelfart, 630 katalognr., mange
stande, mange præmier, specialshow for chinchilla/shaded
silver, mange dommere, hvoraf etpar afbud i sidste øjeblik,
mange ting, der skulle koordineres. Heldigvis hjalp nogle ,

ihærdige medlemmer fra Kolding-studielaedsen. Tak Kol-
ding! Jo, det har været et travlt ar for Jyralq og 1994 bliver
sikker ikke mindre travl.

Jyrak har som bekendt 60 års jubilæum i 1994, hvilket
naturligvis vil blive markeret på behørig vis. Vi lægger ud
med ikJ<e mindre end en 2 certifilats-udstilling i Marselis-
borghallen 1. og 2. påskedag. Alle racer udstilles og be-
dømmes begge dage, så der er chancer for 2 certifikater.

Til slut vil jeg sige tak til alle, som har arbejdet for Jyrak
i 1993, og ønske alle medlemmer og læsere en rigtig glæ-
delig Jul samt et Godt Nytår!

På gensyn i 19941 
Dorte Kaae, formand, J1RAK



STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

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

Aalborg:
Anne Licht
Syrenvej 15,
9440 Abybro.
Tlf. 98 79 1r 97.

Århus:
Annette Andersen
Nørreall6 86, IV th.,
8000 Arhus C.
Tlf. 86 13 63 83.

/l

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

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

Horsens:
Lene B. Berg
Ndr. Strandvej2S,
8700 Horsens.
Tlf .75 61 5613.

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

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

Kolding:
Helle Høybye
Dons Landevej223
6051Almind
Tlf. 75 55 44 19.

Struer:
Mari-Ann Hornslet
Danmarks gade 24 B, 1.tv.
7600 Struer
Tlf.97 85 54 39



STUDIEKREDS.NYT!
STUDIEKREDS FREDERIKSHAVN 1994
Vi lægger ud med et nyt program for foråret. Med tak til alle
for året, som gik.

Programmet ser således ud:

Torsdag den 3. februar 1994:
Pelspleje ved Sonja Kristensen på privatadressen: O. J. Ste-
inckes vej 4. Her vises vask af katte m.m. Vi er efterhånden
mange, som ikke øler pudring, og hvad med de arme katte?

Tirsdag den 1. marts 1994:
Dyrlæge Viggo Mortensen, Hobrovejs Dyreklinilq Aalborg,
fortæller om de FAMØSE OVERTYPEDE KAITE, og dets
virkning på avlen, samt fortæller om virusinfektionens store
områder.

Palme Søndag den27. marts 1994:
HOBBY UDSTILLING hos Autoforhandler Knud Uggerhøj,
Søndergade 246, Frederikshavn: Her kan tilmeldes katte af al-
le racer. Vi siger tak for al den hjælp, vi kan få - det behøves
virkelig. Gør jeres katte kendt. Kom og vær med!

Torsdag den 28. april 1994:
Susame Kristensen, mangeårig opdrætter af persere, fodæl-
ler om spændende opdræt af mange forskellige farver, tabby
med chokolade gen m.m.

Alle møder foregår: Skolegade 8, Frederil<shavn kl. 19.30.

Pånærtørste møde!

Lørdag den 4. juni 1994:
S OMMEREAMILIEUDFLUGT !

Vi mødes på Kirkepladsen kl. 14.00, som normalt ogprøver
at skaffe plads til de billøse.

Derefter kører vi direkte mod nord til Hjørring Rideskole,
hvor vi er velkomne og måske kan de dristige få en ridetur.

Herefter går turen til dyreklinikken i Bindslev, hvor vi bli
ver vist rundt og får fortalt om dagligdagen på klinikken. Der
kan spørges om alt, måskc for de modige, kan der ses en lille
harmløs operation, hvem ved.

Vi kører mod Frederikshavn igen og besøger Eng Lys, hvor
de som har lyst kan få lov at dyppe egne lys. Samme sted kan
ses keramik.

Vi vil gerne se alle deltagerne på turen hos os til noget
uformeldt mad: Bovinsgade 4, Frederikshavn. Vi giver, hvis
I tør spise der?

Mange hilsner Kis og Villy Gammelgaard.
NØDVENDIG TILMELDING SENEST 8 DAGE FøR!
GOD SOMMER! Vi ses til efieråret med nyt program.

' Venlig hilsen og på snarligt hensyn, os to:

Lene Kattenhøj Gammelgaard,
Fregatvej 241, Frederil<shavn, tlf. 98 43 89 47

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

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
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JYRAK
- fordi der er

forskel!

STUDIEKREDS
KOLDING
Igen i år har vi i studiekred-
sen sammensat et program
for foråret '94 som burde in-
teresserer alle kattefolk.

Og selvfølgelig er alle lige
velkomne.

STUDIEKREDS STRUER
WILD WEST NEWS! - Studiekredsen er startet op, og vi har
haft nogle enkelte mødeaftener; men nu får alle mulighed for
at være med, når vi har afsluttet juleferien med udgangen af
januar 1994.

Februar 1994:
Vi har fået en ny medicinkvinde, der kommer fra Skive og ly-
der navnet [.ene Horslund Ølgård. Hun vil prøve at lære os

kloge hoveder lidt om FIR AIDS og Leukæmi, så det skal nok
blive spændende.

Marts 1994:
Ammetjenesten ved Yvonne Larsen sætter sig i diligencen for
at udbrede sin viden om alt, hvad der er med killinger - hvad
der kan gå galt og hvad vi skal gøre, når det går galt.

April1994:
Her kommer Paul Christensen fra det høje nord og fortæller
om genetikkens mystiske verden - om hvilke katte vi må par-
re med hvilke - og hvilke vi i hvert fald ikke må parre.

Alt dette og meget mere foregår hver den tørste tirsdøg i
måneden kL 19.00.

Kaffe og the kan købes på stedet for kr. 5,- pr. kop. Dertil
pr. næse l§. 10,- til kassen.

Vel mødt i Folkets Hus på Tegltorvet i Struer!
Medvenlig hilsen

Mari-Ann Hornsleth tU 97 85 54 39
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PROGRAM FOR FORÅRET 1994:

4. januar:
Studielaeds Koldings 2 års fødselsdag.

L. februar: l

Killinger - fodring med sonde m.m. ved undertegnede.

l. marts: Ikke fastlagt.

5. april:
Fotografering af katte ved fotograf Inge Vedsted Damberg.

3. maj: Mit opdræt ved Lis Friis.

7.juni:
Sommerafslutning

Husk, vi mødes den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00 på Klo-
stergården i Kolding i lokale 6.001. Kaffe/te + div. lrr. 10,-.

Fra ca. 1. maj vil Kirsten Madsen være vikar for underteg-
nede' 

Medvenlig hitsen
Helle Høybye, tlf.75 55 44 19



STUDIEKREDS.JIYT!
STUDIEKREDS VEST
Program for Studiekreds Vest, forår 1994:

Lørdag den 5. februar 1994 kl. 14.00:
Indvoldsorm. Dyrlæge Birgitte Kold fra Bryndum Dyreklinik
vil vise os en videofilm om indvoldsorm hos hund og kat, samt
klarlægge de enkelte punkter i forbindelse med ormeangreb
på vore husdyr. Der vil blive uddelt brochuremateriale til vid-
ere studium hjemme.

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

Lørdagden 19. marts 1994 kl. 14.00:
Hvomår? Hvordan? Hvor meget? Hvor tit? Hvorfor?

Mange står lidt famlende over for problematikken i forbin-
delse med et kuld killinger, der måske, måske ikke har brug
for hjælp fra opdrætterens side.

Helle Høybye fra Studiekreds Kolding vil klarlægge en del
sider af denne sag for os, samt guide os gennem sondefodrin-
gens fordele.

Mødested: Kirsten Jensen, Nybrovej 109, Kærup, 6851
Janderup Vest.

Lørdag den 23. april 1994 kl. 14.00:
»At holde avlshan<<.

Fordele/ulemper. Indretning af hankatte-værelse. Hygiej-
ne. Parringsaflukke, FIP-test. FELV-test.

Mange spørgsmål kommer op, når folk tænker på at købe
egen avlshan. Hans Ibsen vil fortælle os om hans tanker i for-
bindelse med indkøb af en avlshan.

Mødested: Hans Ibsen, Søstjemen 48,6710 Esbjerg V.
Vel mødt i Studiekredsen, hvian Elling.

STUDIEKREDS DJURSLAND
Program 1. halvår 1994:

Torsdag den 6. januar kl. 19.00:
PELSPLEJE ved GretheHansen. Tag din katmedog lad Gret-
he fortælle dig, hvordan netop din kat børstes og plukkes.

Månedens kat: DIN KAT.

Torsdag den 3. februar kl. 19.00:
KILLINGEFØDSEL. Vi vil forsøge at få fat på en film, som
viser en fødsel, ligesom vi vil få nogle gode tips, før, under og
efter fødslen.

Månedens Kat:PERSEREN

Torsdag den 3. marts kl. 19.00:
DYRLÆGEAFI EN. En direkte fortsættelse af killingefødsel,
hvor vi denne aften vil se lidt på de sygdomme, der kan op-
stå, og der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgs-
måI.

Månedens Kat: BRITISH SHORTHAIR.

Torsdag den 7. april kl. 19.00:
PELSPLEJE/PSY. ved Vivian Elling. Hold på hat og briller
for har du en genstridig kat, der absolut ikke vil børstes, så tag
den med og se, hvordan Vivian får den til at opføre sig som
en eksemplarisk kat.

Månedens kat: SØLVKATTEN.

Lørdag den 30. april kl. 13.00:
SOMMERUDFLUGT næsten, men uanset vejret tager vi på

bustur til Dyreinternatet TINGSKOVEN ved Århus, hvor der
vil være rundvisning. På hjemturen vil der blive serveret
snitter, øl og sodavand. Vi kører fra Grenaa over Ebeltoft og
Rønde.Vi sørter i Grenaa kl. 13.00 og forventer at være hjem-
me igen kl. ca. 19.00. Pris incl. snitter, øl og sodavand KtlN
50 KR. Tilmelding nødvendig!

Månedens kat: DEN HJEMLØSE.

Torsdag den 6. juni kl. 19.fi):
DOMMERAFTEN ved Dorte Kaae. »Hvad går dommerne ef-
ter<(, er nok det spørgsmål man oftest mødet, når man er på
udstilling og det vil Dorte, som jo er nyuddannet dommer,
komme og fortælle lidt om.

Desuden holder vi afslutning på forårssæsonen og der vil
blive lidt til halsen og lidt til ganen.

Månedens kat: SIAI\,VOKH.

Alle møder afholdes på Yestre skole,lok. B 10 i Grenaa.
Medvenlig hiken

Frederik Byrgesen, tlf. 86 j3 70 20
Elsa Knakkergaard, tlf. 86 i2 47 29

STUDIEKREDS ÅNTTUS
Program for Studiekreds Århus, forår 1994:

26. januar: Genetik v/ Anne Mette Nielsen
Vi fortsætter, hvor vi slap i september med bl.a. arvelige de-
fekter og løsning af praktiske opgaver.

23. februar: Besøg på Dyreinternatet i Tingskoven
I forbindelse med hobbyudstillingen i Plantorama, fik vi et
fint samarbejde igang med Dansk Dyreværn i Århus, idet de
velvilligt stillede med stand og katte. Vi har nu fået mulighed
for at besøge internatet en aften efter lukketid og få en rund-
visning af bestyrer Frank Jensen.

Forhåndstilmelding nødvendig - til Annette Andersen,
tlf. 86 13 63 83, senest den 26. januar 1994.

23. marts:
Førstehjælp til katte v/ dyrlæge Dorthe Nørgaard
I mange situationer er udrykning til dyrlægen ikke hjælp
hurtigt nok. Hvordan sætter man selv ind f.eks. ved for-
brænding, bistik, forgiftning, brækkede ben m.m.m., inden
man kan nå professionel hjælp.

OBS: Bemærk, at det ikke er den sidste onsdag i marts
p.g.a. Påsken!

27. april: Kend din formand v/ Dorte Kaae
Vi får nu en ny chance for at lære vores formand nærmere at
kende, idet Dorte desværre måtte aflyse i november. Dorte vil
fortælle om livet, bl.a. som formand, og vi prøver atlave »»2

mod 1«, med spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

25. maj: Bogaften v/ bibliotekar Kirsten Kaae
Kirsten vil fortælle generelt om, hvad der findes af litteratur
indenfor forskellige eliller om katte. Du er selv velkommen
til at tage en eller flere bøger med enten til anbefaling eller
advarsel.

Mødested:
Brobjergskolen, Frederiks A116, Århus, lokale I 1 0.
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STUDIEKREDS.JIYT!
Tidspunkt:
Kl. 18.30 -21.45. Foredrag fra kl. 19.00.

Medbring:
Godt humør, the/kaffe m.m., samt en 10'er til kassen.

Alle er velkomne!
Om du er medlem eller ej,
om du har 1 eller 10,
om den har striber eller tern
- bare du kan li' det dejlige
dyr, katten er!

Studiekredsleder:
Annette Andersen, Nørre Alle 86,4. th., 8000 Århus C.
Tlf. 86 l3 63 83.

STUDIEKREDS HORSENS:
Efter en veloverstået udstilling skal vi igen til at beskæftige
os med nogle spændende emner i studiekredsen.

Vi flytter mødedag til tirsdage, hvor Aktivitetshusets caf6
har åben, så der er mulighed for at købe the & kaffe samt lidt
mundgodt.

Ligeledes skifter vi lokale, så vi for fremtiden afholder vo-
re møder i kælderen i den gamle foredragssal.

25. januar 1994:
Denne aften skal vi se pelspleje på langhår. Lene & Jytte vil
prøve at vise os noget om pelspleje i almindelighed samt pels-
pleje op til en udstilling.

22.februar 19942
Elisabeth Schreiber har lovet at komme og fortælle os om
korthårskatten og dens pelspleje.

22.marts1994:
Her i marts måned skal vi begynde at planlægge vores ar-
bejdsfordeling til udstillingen i november 1994.

April1994:
I denne måned vil der blive arrangeret et kursus om naturkost/
naturmedicin hos dyrlæge Finn Jensen SMED. Kurset vil bli-
ve afholdt en lørdag fra kl. 11.00 på hans bopæI, hvor vi vil
blive beværtet med frokost. Prisen kommer dels til at afhæn-
ge af, hvor meget vi beslutter, at vores kasse skal yde, dels af
hvor mange personer, vi bliver.

Maj 1994: En endnu ikke planlagt.

18. juni 1994:
På denne forhåbentlig varner sommerdag skal studiekedsen
på sommerudflugt til Djurs Sommerland. - Vi skal hygge og
lege og geme ha' lidt godt til ganen. Medbring derfor mad-
kurv samt godt humør.

Vore møder afholdes stadig i Aktivitetshuset, meget tæt på ba-
negårdenfra kl. 19.00-22.00. 

Medvenlig hilsen
kne B. Berg, tlf.75 61 56 13
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Programmet er som følgeg dog med ret til ændringer:

Torsdag den 6. januar 1994:
Zoolog Sten Hedrup fra Zoologisk Have fortæller om de sto-
re kattedyr. Eventuelt vises videofilm.

Torsdag den 3. februar 1994:
Dyrlæge Henning Ingemann kommer og fortæller om kom-
plicerede kattefødsler. Eventuelt vises film.

Torsdag den 3. marts 1994:
Falck kommer og fortæller om nødstedte dyr, og viser dyre-
ambulance. Samme aften kommer Helle Højby og fortæller
om det at sondemade killinger.

Onsdag den 9. marts 1994:
Dyrlæge Tom Schantz Kristensen, Skovlunde Dyreklinik
kommer med sit fra Landbohøjskolen meget omtalte foredrag
om »Kattens adfærd«.

Det foregår kl. 19.00 på Næsby Bibliotek, Bogensevej 2,
5270 Odense. Arrangementet er lavet i samarbejde med Ra-
cekattens Studiekeds og af hensyn til kaffebord m.v. er til-
melding nødvendig!

Torsdag den 7. april 1994:
Dyrlæge Stensborg kommer og fortæller om misdannelser.

Torsdag den 5. maj 1994:
Det bliver korthårsdommer Lotte Borch, der vil vise og for-
tælle om det at bedømme en kal

Ibrsdag den 2. juni 1994:
Vi har tænkt os at lave en udflugt, men hvordan er ikke fastl-
agt endnu. Kom eventuelt med ønsker!

Som sidste år vil der være det, der hedder »månedens kat«!

Studiekredslederne:
Annelise Kaae, Ingrids Alle 13, Odense, ff. 66 12 52 91

Lis Rhymer Friis, Bøgebjerg 7, Søndersø, tlf. 64 89 15 03
Grethe Højqård, Dragebalcken 272, Odense, tlf. 66 17 37 08

Helle Møller Madsen, Munkcbjergvej 94, tlf, 66 13 l0 05

STUDIEKREDS
FYN:
Foraret 1994:
Vi har forsøgt at lave et spæn-
dende program. Stedog tid er
det samme som i 1993.

Af forandringer er der
det, at det er flyttet frø tirs-
døg til torsdag!

Gloria Møldrup ønsker at
gå ud, i stedet for vil Helle
Møller Madsen hjælpe os.

Komog værmed, og lados
få det hyggeligt. Pris pr. gang
10I<r. Medbring selv kaffe og
brød - godt humør og stor
spørgelyst.

JYRAI(
9O'ernes katteklub!



PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug ihjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
natu rlige fordele fremfor
almindeligt kattegrus. ,ll;ige

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

KATTE
GRUS

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

'r\'
/ / ,|

I

,il

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

iligttis / t'/ I

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

IMPORTøR

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

A/S Carl Fr. Mortensen Lidemarksvej 50 , 4632 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44
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David Alderton:
Katte i farver
Dansk bearbejdelse ved Ruth Brynnum
Politikkens Forlag, 1993
256 sider, 199 kr.
Det har egentlig været svært for mig at anmelde denne bog.
Generelt synes jeg nemlig, det er en dårlig bog - den er
upræcis, der er for mange fejl, den er for lidt bearbejdet efter
danske (eller FIFo) forhold. Og alligevel syntes jeg, det var
ganske underholdende at læse og især kigge i bogen.

Afsnittet om racerne udgør langt størsteparten afbogen, og
det er det, bogen må bedømmes på. Der er en indledning på
20-30 sider, der i mange fotos og en meget kort tekst skøjter
hen over alle de emler, der optager størsteparten af de fleste
andre bøger om katte. Det er vel næsten unødvendigt at sige,
at denne indledning er stort set værdiløs, emnerne behandles
simpelthen /or kortfattet.

Bogen er oversat fra engelsk, og der er tydeligt taget
udgangspunkt i de engelske katte, som så er blevet suppleret
med katte fra den øvrige del af verden, dog først og fremmest
USA. Man er kommet op på hele 350 »racer«, men så er de
forskellige farvevarianter inden for det, vi sædvanligvis for-
står ved racer, også talt med. Alligevel er der mangler, German
Rex er for eksempel slet ikke medtaget. lnden for den race,
jeg kender mest til, russeren, er hverken Russian White, Rus-
sian Black eller langhårsvarianten Nebelungen-katten nævnt,
på trods af at alle tre er anerkendt i forbund enten i USA eller
England. Forhåbentlig er der ikke lige så store mangler inden
for andre racer. Der er også medtaget en del »huskatteracer«,
både korthårede og langhårede. I et land, hvor huskatte i alle
afs§gninger er langt de mest udbredte katte, forekommer
præsentationen meget ufuldstændig og må nærmest betragtes
som et kuriosum.

Hver variant præsenteres på 1/2 side - enkelte på en hel -
og på denne plads er der to fotos af katten i hel figur + et lil-
le nærbillede af pelsen. Det er klart, at teksten så bliver me-
get kortfattet og for overfladisk til langt de fleste formåI. For
eksempel karakteriseres temperamentet af et enkelt eller to
ord.

Billederne er det vigtigste. De er af den modeme slags, hvor
katten vises på fotos uden baggrund. Mange af dem er ud-
mærkede, men der er også en del, der ligner hurtige studie-
optagelser, hvor kattene ild<e rigtig slapper af. De kryber lidt
sarlmen, synker ned i bagbenene, har et lidt forskræmt ud-
tryk. Bogens engelske oprindelse fornægter sig heller ikke på
dette punk. Jeg synes, der er en hel del af kattene, der sim-
pelthen ikke ligner de katte, vi er vant til at se på kontinentet.

Bearbejdelsen til danske forhold må have været vanskelig,
men jeg synes heller ikke, den er helt vellykket. Et eksempel:
Ved hver kat angives enten dens opdrætsnummer i FIFe eller,
at den ikke er anerkendt. Der står bare ikke noget om, at alle
de katte, der har et »X<< efter de tre racebogstaver, er ikke an-
erkendte farver.

På trods af en oversigt over EMS-systemet bagest i bogen
er dette helt uigennemskueligt for mange. Jeg savner bl.a. og-
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så en bedre præsentation af de tre varianter, vi arbejder med
inden for de tofarvede katte, altså Van, Harlekin og Bicolour.
For en race som javaneseren går det helt galt. Ifølge bogen er
en javaneser cinnamon-farvet, javanesere i andre farver op-
træder vistnok under angora; bogen er ret uklar med hensyn
til dette.

Hvad kan man så bruge bogen til? Ja, i hvertfald ikke til at
vælge kat efter. Dels er beskrivelseme af de enkelte katte for
kortfattet, især angående temperament; dels kan man vel få
højst 1/3 af de omtalte katte her i landet, og samtidig er det ik-
ke præciseret, hvilke man kan få.

Jeg tror, bogens største anvendelsesmulighed ligger i, at
den kan tilfredsstille nysgenigheden med hensyn til, hvilke
racer der dog findes rundt om i verden. Når det drejer sig om
velkendte racer, findes der langt bedre litteratur, men på trods
af ufuldstændigheden er der dog i bogen mange katte, som det
kan være svært at finde noget som helst om andre steder. I
hvert fald ikke samlet og slet ikke på dansk.

For mit eget vedkommende er det ikke en bog, jeg vil in-
vestere i. Men hvis jeg fik den foræret, ville jeg nok trods alt
ikke bYtte den' 

Kirsten Kaae
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Sy-, strikke- eller
male-kattemotiver!
STUDIEKREDs Ångus efterlyser kattemo-
tiver til at sy, strikke eller male efter. Jeg kan op-
lyse om, at der findes en hobbybog, der udeluk-
kende omhandler kattemotiver: GRAFTY
CATS. Den er på engelsk, men med masser af
billeder, som viser de forskellige fremgangsmå-
der, og den er meget nem at forstå. (pris 159 l<r.)

Den kan fås hos GAD's boghandel over hele
landet eller i Fredensborgs Indkøbscentral i Aal-
borg (tlf.98 16 08 33).

Samtidig kan jeg oplyse, at sidstnævnte firma
har flere hobbybøger, hvor opskrifter på katte-
ting indgår, samt materialer til samme.

Måske er der blandt vore medlemmer nogle,
som ligger inde med opslaifter på kattemotiver,
og det kunne jo være morsomt at få i bladet.

Helen Tøttrup

Nogle af de mange motiver!

Fra de 4 små
Liboue i Esbjerg
Vi syntes lige, at I skulle høre om os. Vi er 1 søster og 3 sorte
brødre.

I dag er vi ca. 8 uger og har fået lov til at komme ud på al-
tanen, det var nok fordi, at det var sådant et fint vejr i dag.

Vi har nogen til at passe på os, da vi jo er lidt små, så skal
der jo passes på os, men det Bøt vores (mor). Hun er også al-
le vegne - hun ser også det hele, næsten...!!!

Onkel Rikki og tante Anja og mor er også med til at passe
på os, så vi kan slet ikke løbe nogen steder hen og altid skal
man slikkes både her og der af både den ene og den anden.
Men vi bliver da større med tiden - så gider de nok ikke det
mere, så skal man jo selv til det.

Vi undersøger alle ting og sager - også blomsteme, men
dem må vi ikke røre for meget, får så får vi et lille dask af vo-
res (mor), men det glemmer vi ret hurtigt igen.

Det er så stor en verden. Der er så meget at snuse til og gem-
me sig bag - men så kommer der bare en søster eller bror og
finder en, så er det ikke så sjovt mere. Men det er rart at have
søskende at lege med.

Vores mor er nok lidt træt af os, da vi engang imellem skal
have lidt ekstra mad og slikkes lidt både her og der. Det er så

dejligt at blive nulret med, men det er sjovere at lege.
Vi hopper og springer og leger øfat, får så kan de ikte hol-

de øje med os alle sammen på engang - så kan man finde no-
get andet at lege med, som de ikke ser.

Vi har det bare dejligt her.
Hilsenfra defire Liboue

- og l<øib en Yand
for kun lrrl I,

Vi kan tilbyde totalleverancer indenfor
pokaleri medalje6 vimple4 metal- og
stofemblemer til alle formå|.
M 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 rosetter.

Kan vi hjælpe dig med dine ønskeG

kvitterer vi med at tilbyde dig en flot
forgyldt vandrepokal for kun kr. l,-.
(Dette tilbud gplder ved køb fur min. kr. 800,-)

Ormslewei23-25
Box 23 1 6 . DK- 8260 VibyJ.
Tlf. 86 I 1 40 40. Fox 86 1 I 00 82

JYDSK EMBLEM
GU LD. Sø LV. & METATVA

iv l«rnde
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Lonni spyttede P-pillen
ud - hvad skete der så?
Vores 5 år gamle blå perser (hybrid) Lonni delte værelse med
to af sine døtre samt vores kærlige rødmaskede colourpoint-
han Shamran af Clipper med kælenavnet »Tarzan<<.

Vi havde sat Lonni samt en af hendes døtre, Chila, på P-pil-
ler. Hendes anden datter, Beautn var over 3 år gammel og hav-
de aldrig endnu været i løbetid, så vi troede, at hun var steril
og fik derfor selvfølgelig ikte P-piller.

En dag fandt vi en P-pille på gulvet og var sikker på, at det
var datteren, Chila, der havde spyttet den ud, da hun før hav-
de gjort det.

Da det var vores plan, at Lonni ikke skulle have killinger
foreløbig, besluttede vi os til, at hun skulle have en P-sprøjte.
Kort tid efter konstaterede vi, at Lonni blev tykkere og tyk-
kere. Hun spiste godt nok meget, men vi tog alligevel til
dyrlæge med hende til undersøgelse. Et røntgenbillede viste,
at Lonni var gravid, og dyrlægen skønnede, at hun var i 6.-7.
uge. Det var altså Lonni, som havde spyttet P-pillen ud og ik-
ke datteren.

D.v.s. Lonni havde så fået P-sprøjte, da hun var 3-4 uger
henne. Vi havde ikke bemærket, at hun var i løbetid, og par-
ringen er åbenbart sket en søndag, hvor vi var på katteudstil-
ling. Dyrlægen meddelte os, at der var en risiko for, at Lonni
kunne få deforme killinger på grund af P-sprøjten, men det
kunne nu også gå godt.

Lonni voksede for hver dag, der gik, og var til sidst kugle-
rund.

Den 17. august i år fødte Lonni i løbet af 2 timer 9 killin-
ger, hvoraf 6n var dødfødt og uden hår (var altså gået i stå ca.
L4 dage før fødslen). Resten var velskabte store killinger. Vo-
res fantastiske dyrlægepar Birgitte Kold og Jan Kjeldsen,
Bryndum Dyreklinik ved Esbjerg, havde med stor interesse
fulgt Lonni i den korte tid, vi efter røntgenbilledeme vidste,
at hun var gravid. Vi var nu alle skeptiske med hensyn til, om
Lonni kunne klare 8 killinger, men Aase skønnede, at det ved
hendes hjælp nok skulle gå.

Som sædvanlig når vore katte har fået killinger, tilkaldte vi
vores dyrlæge hen mod slutningen af fødslen. Modermissen
fik så som sædvane hos os 3 indsprøjtninger - antibiotika, kalk
samt livmodersammentrækning - i dette tilfælde tog vi yder-
ligere nogle timer efter fødslen hen på klinikken med Lonni
for at få taget røntgenbillede, men der var ikke flere.

Alle killinger blev straks efter fødslen grundigt undersøgt,
og dyrlægen kunne heldigvis meddele, at alle var OK. Det skal
nævnes, at 2 af killingerne havde fået fostervand, men blev
hurtigt OK ved slyngemetoden. Aase sørgede hele eftermid-
dagen for, at killingeme skiftevis fik råmælken, da der ikke
straks var dievorter nok i funktion.

Lonni med 6 af sine 8 killingen

l0

Beauty med j af sine egne killinger + 4 af Lennib.

Kort tid efter at Lonni var blevet parret, hvilket vi som sagt
ikke vidste noget om, konstaterede vi, at datteren Beauty, som
vi troede, var steril, pludselig var kommet i løbetid. Vi kom
netop ind i værelset og overværede en fuldendt parring med
»»Tarzan«. Vi må sige, at »Tarzan« rigtig har hygget sig.

Ti dage efter at Lonni havde født de otte killinger, fødte
hendes datter så fem velskabte killinger. De voksede alle godt
til og efterhånden hjalp mor og datter hinanden med at give
mælk til de tretten killinger, men det skal tilføjes, at Aase i de
første seks uger gav killingerne tilskud med KMR-mælk gen-
nem sutteflaske tre gange dagligt.

.Desværre opdagede vi, da Lonnis killinger var godt to
måneder gamle, at Lonni efterlod en kolossal afføring. Dette
blev undersøgt, og det viste sig, at hun havde fået det, man
hos mennesker kalder »gammelmandssukkersyge«.

Vores dyrlæge Birgitte tog sig af denne undersøgelse, og
Lonni får nu to-tre Combisymtabletter om dagen - hver tab.
let lige før et måltid Whiskas-§lling eller kalkun dåsemad.
Dette virkede allerede efter to dage, men det er muligt, at hun
skal have disse tabletter resten af hendes liv.

Vi blev enige med vores dyrlæge om, at det nu var bedst,
at tåge Lonni fra sine killinger, og når hun er kommet til-
strækkelig til kæfter igen, skal hun steriliseres, hvorefter hun
konstant kan gå sammen med sin mand »Tarzan«.

Lonnis datter Beauty var herefter alene om at passe 13 kil-
linger, som nu er næsten 3 måneder gamle og til salg.

Vi må sige, at vores to misser klarede det flot!

M ange venlige kattehilsener fra
Aase og Hans H. Ibsen, Søstjernen 48, Sædding,

6710 Esbjerg V

Killingerne er nu i måneder gamle og til salg,



En lille historie fra en
brunmasket Hellig Birma:
Ohhhhhhhh Ming....
Ming er mit navn, og jeg lyder det, når der bliver kaldt. At der
på min dåbsattest står noget andet, må forklares:

Min opdrættermor var nået til O i killingenavnene, men mi-
ne nuværende ejere havde bestemt, at jeg skulle hedde Ming.
Vil du vide, hvordan de var kommet frem til det resultat? - Jo,
- ser du, min storebror hedder Beijing efter hovedstaden i Ki-
na, og i Kina fandtes Ming-dynastiefi samtidig mens de sad
og snakkede om »familieforøgelse<< sad de på Restaurant
Ming. Så resultatet blev selvfølgelig - hvad havde I ellers
gætter på - O'Ming...

Jeg glemmer at bemærke, at min opdrættermor synes, det
var helt fint, at jeg skulle hedde O'Ming - for hun bestilte ik-
ke andet end at gå og sige: ohhh-ming, oohhhhhh-ming!!!!! -
Mærkeligt - for jeg hang da ikke ret meget i gardineme og
flåede da ikke ret meget i møbleme.

Beijing fortalte en historie om os i et tidligere brev - så jeg
fortsætter der, hvor han slap.

Mine »forældre« ønskede sig med mig en birma med reg-
lementerede aftegninger - min »opdrættermor« syntes, det vil-
le være fint, hvis jeg blev udstillet. Det kunne jeg da godt
prøve, sagde Karin Cristlund en dag over eftermiddagskaffen.

Oh skræk - oh rædsel - så kørte det løb...
I Vejle en efterårsdag blevjeg i åben klasse udstyret med et

NOM, og så fik min )»mor« blod på tanden. Desværre havde
jeg selv givet udtryk for, at jeg syntes, det var sjovt at være på
dommerbordet. Det synes jeg aldeles ikke mere. Jeg vil hel-
lere tage min eftermiddagslur i en solstribe i vindueskarmen,
end jeg vil ligge i fuld offentlighed og blive kigget på.

Heldigvis har min ))mor« fået andre ting og tænke på. Han
hedder Martin. Han miauer ikke som os andre. Han taler hel-
ler ikke som andre mennesker. Går heller ikke som menne-
sker på to ben, men han går aldeles heller ikke som os andre
på fire, - nej, han bevæger sig på en underlig måde; men det
går hurtigt, så hvis ikke man skal hives i halen eller miste al
pelsen, skal man ind imellem springe for livet til højere luft-
lag.

En anden mulighed for at undgå et attack, er at gemme sig
i tremmeburet, - der kan han nemlig ikke komme ind, mid-
dagssøvnen er reddet.

Det der med små bøm, har jeg også selv prøvet, og jeg bliv-
er helt nostalgisk ved tanken.

Ikke så meget tanken om killingerne - nej mere deres far......
Jeg var bare den reneste, rene jomfru, så der var i hvert-

tilfælde ingen hankat, der skulle komme mig nær. Det var der
heldigvis flere om at bestemme.

»Mor<< havde udvalgt mig en passende tilbeder; men nej,
det skulle hun nu ikke bestemme. - Efter få timers ophold hos

den udvalgte, som på det nærmeste ikke turde nærne sig, da
jeg ikke bestilte andet end at knurre som en hund.

Ja, så blev jeg præsenteret for en bredskuldret, blåøjet og
rødhåret hankat, der nok vidste, hvordan små piger af min sl-
ags skulle behandles.

Sukhjerte... dajeg blev hentet nogle dage efter, varjeg så
forelsket i Rosso, atjeg ikke var til at slæbe derfra.

Besøgsresultatet lod jo ikke vente på sig, tre yndige små,
hjulpet på vej af en noget nervøs jordemoder, der var glad for
at baglandet var i orden ved Rosso's mor, Kirsten Ulsø.

Killingerne voksede op, og min »mor« syntes bare, de var
så søde og så bløde - så hun havde ikke megen lyst til, at de
skulle §se hjemmefra.

Men det måtte de jo. Jeg kunne ihvertfald ikke holde dem
ud til sidst -jeg ville gerne have fred, specielt varjeg ikke in-
teresseret i, at de skulle die, når de var gamle nok til selv at
skaffe maden.

Da killingeme kun var et par uger gamle, fik jeg en ubæn-
dig lyst til at se Rosso igen. Hvordan? - Gode råd var dyre,
min »mor<< var taget op for at besøge ham, uden at have taget
mig med. Det var ondt, det ville jeg bestemt ikke finde mig i.
Ud gennem et åbent vindue på 5 cm på 1. sal - ud på taget og
ned på jorden - jeg havde kun 6t i tankeme.....

Men dem skulle jeg snart få andre af - min flugt var blevet
opdaget, og jagten på mig var gået igang, ganske unfair med
et styks hylende killing som lokkemad. - Jeg bed på kogen.

Men nu er jeg efterhånden ved at få lidt ømhed i min sk-
rivepote, så jeg vil slutte for nu. Kan alle I andre birma'er ude
i det ganske land have det godt!

Med lærlige miauer; Ming

Bicolouren laver
arregangsundersøgelse
Specialklubben Bicolouren er ved at lave en undersøgelse af
arvegangen i farvefordelingen af bicolouer, harlekin og van
farvede katte.

Vi modtager derfor meget geme bidrag fra opdrættere, som
har haft nogle kuld i2 eller flere generationer.

Folk siger som oftest, at farvefordelingen ikke er til at styre.
Dette har undertegnede også altid ment, og udsagnet har stået
uimodsagt, indtil jeg en dag talte med Jette Eva Madsen. Hun
mener, at farvefordelingen er til at styre. Hun gør det med si-
ne skovkatte.

Så for en specialklub, hvis hovedformål det et at beskæf-
tige sig med disse katte, må det være oplagt, at være det ko-
ordinerende led i en sådan undersøgelse.

Derfor, hvis du mener, at du kan bidrage til undersøgelsen,
så grib pennen og beskriv:

1) hvorledes mener du, at farvegangen er blandt dine katte,
opdelt på følgende underpunkter:
a) hoved
b) bryst
c) ben
d) maven
e) flankeme
0 hale
g) ryglnakke.

2) arvegangen imellem generationeme.

Suppler geme med billeder. Hvis du ønsker billederne retur,
så skriv det venligst i brevet, idet vi ellers betragter billederne,
som en donation til projektet.

Når vi har samlet et tilstrækkeligt materiale, vil vi offent-
liggøre resultatet, naturligvis først i Specialklubben Bicol-
ourens medlemsblad' I specialklubben Bicolouren

Kim Brems, lcassere4 Boghvedcn 10, 5270 Odense N.
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SOKOKI KATTEN

En sjælden kat fra Sokoke-Skoven i Kenya.
lntelligent, mild af sind, og kommunikerende på et højt plan
Avls og Udstillings-katte samt kælekatte.
Sokoke-Killinger kan bestilles hos flg. Opdrættere.
FYN:
Gloria Møldrup. Korsebjergvej 1 01 . 5491 Blommenslyst.
Tlf. 65 96 8't 43
Grethe Højgård. Dragebakken 272.5250 Odense SV.
Ttf. 66 17 37 08
JYLLAND:
Sonja Petersen. Sandenvejen 10. 9300 Sæby.
Trf. 98 46 91 64
Maria Metzger. Næstrupvej 41. Sjørring . 7700 Thisted.



Panacur = ormekur
Atled Panacur er du ikke nødt til at
vente, til dine killinger har voksne
indvoldsorm.
Panacur udrydder tidlige udvik-
lingsstadier af indvoldsorm.
tvled 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 ormekur = I daglig behandling
i 3 på hinanden følgende dage.

O
co
O
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Hermed en lille historie!
lørdagden23.januar 1993 var en meget stormfuld dag. Det
var også dagen, hvorjeg skulle hente min nye hankat på Sjæl-
land. Selvfølgelig skulle transporten over Kattegat foregå
med Catamaranbåden fra rederiet Katexpress.

På overfarten, som var særdeles urolig, lagde en del afpas-
sagereme usædvanlig stor beslag på toiletterne. Gad vide
hvorfor? Jeg blev ihvertfald ikke søsyg. Jeg var simpelthen alt
for optaget af tanken om min nye kat, til at kunne tage den
kaftige søgang alvorligt.

Vel ankommen i Kalundborg stod sælgeren parat til at ov-
ergive katten, idet mit oplold kun var på 10 minutter, inden
båden sejlede tilbage til fuhus. Jeg foretog en hurtig inspek-
tion af )»varen(<, kontrollerede vaccinationsattest, stamtavle,
bid m.v., betalte for katten og sagde farvel.

På trods af den stormfulde tur, var den nye hankat ligeså
søstærk - eller optaget af det nye, som jeg, for han blev ikke
søsyg - og sagde iøvÅgt ikke et kvæk på hele overfarten.

Vel ankommen hjemme i Vibn var jeg selvfølgelig spændt
på, hvad de gamle misser ville sige. Ici, sådan hedder min nye
hankat, var trods alt seks måneder gammel. Hunkattene sag-
de ikke noget til den nye flotte fyr, men Gnuffel, min hvide
exotic kastrat,ja han brød sig bestemt ikke om den nye »kon-
kunent«.

Der er nu gået 10 måneder. Gnuffel og Ici er blevet gode
venner, dog med den undtagelse, at Gnuffel, ikke under no-
gen omstændigheder, skal prøve på at »synge«, endsige »for-
søge« at parre hans piger. Så vanker der øretæver!

Den 19. august kom en af mine exotic-piger i løbetid og ef-
ter et par dage lykkedes det Ici at parre hende. De tre ugers
ventetid, indtil man med nogenlunde sikkerhed kan se på hun-
kattens bryster, om parringen er blevet til en befrugtning, var
lange, men der gik ikke lang tid herefter, inden Cindy blev
tykkere og tykkere.

Den22. oktober fik Cindy så sine killinger. Veeme starte-
de kl. 2 om natten og fødslen var helt overstået kl. 6.30 om
morgenen. Cindy fik fem killinger. Tre hvide, en sort/hvid (al-
le hankatte) og en van hunkat. I skrivende stund er killingeme
8 dage gamle. Alle har det godt og tager på, som de skal.

Med hensyn til hankatten, så har jeg været så heldig, at han
ikke strinter og ikke lugter afhankat. Han kan således gå i he-
le huset sammen med mine øvrige katte. I dag er Ici 16 måne-
der gammel og altså far til sit kørste kuld. Han har iøvrigt Exo-
tic-gener i sig og jeg håber, at han i fremtiden vil vise sig at
være et aktiv i mine bestræbelser på at komme videre med
exotic-avl' 

Med venlig hilsen, Karl-Heinz Bartel

Min nye hankat >>Can Dob Mr lcemann«, kaldet »Ick<.

»Opdrætterens
tilbageblik«

Bliv et kendt ansigt..!

Opfordring til alle Siameser- / Orientaler-
opdrætterc til at indsende oplysninger med
fotomateriale om deres kattes bedrifter;
udstillings- og avlsmæssigt i 1993

Som opdrætter med stor interesse for, hvad der gemmer sig af
kvaliteter i vore avlsdyrs aner, har jeg ofte manglet nogen-
lunde samlet, at kunne indhente oplysninger. Dette kan ingen
dog råde bod på nu, men jeg synes nolg vi s§lder de op-
drættere, der, når vi andre ligger to fod under jorden, måtte
følge i vore fodspor, at oplysningerne om tidligere udstillings-
og avlsdyr er så let tilgængelige, som muligt. At vi selv lige-
ledes ville kunne drage udbytte og glæde af, at samle og vi-
deregive oplysninger taler tilmed for atføre ideen ud i livet.

Hvad jeg helt konkret har i tankeme er, at I - og her mener
jeg alle opdrættere af Siamesere og Orientalere uanset klub-
tilhørsforhold - indsender oplysninger til undertegnede om
følgende:

1) Dine kattes (både katte i din eje og katte, du har videre-
solgt til udstilling) opnåede titler; (fra Champion til Euro-
pa Champion, Bedst i Opdræt, nomineringer og Best in
Show) i 1993.

2) Hvilke katte ligger bag alle de succesfulde katte gennem
1993.

3) Noget om ovenstående kattes temperament og personlig-
hed (f.eks. små særprægede historier).

4) Fotografier.

Min opgave bliver da at samle og redigere de tilsendte mate-
rialer i artikelform, for dernæst at formidle det videre til alle
interesserede klubblade.

Jeg er af den overbevisning, at ide6n, som er hentet fra Eng-
land, er fremragende, da den tilgodeser alle, der gider ind-
sende materialer. Ingen bliver »glemt« eller »overset«, med-
mindre man selv ønsker det.

Tanken er, at 1993 bliver fødselsåret for »Siameser- / Ori-
entaler-opdrættemes tilbageblik« i Danmark. Derefter skal
den laves fast hver år - måske ikke nødvendigvis altid med
den samme forfatter.

Deadline for indsendelse af materiale til »Siameser- / Ori-
entaler-opdrætternes tilbageblik '93<< er den 31. december
1993. Sendes til Annemette Nielsen, Møllebakken 31, Strib,
5500 Middelfart.

Yderligere oplysninger på tlf. 64 40 66 08. Der bedes ved-
lægges frankeret svarkuvert til materialer, der ønskes retur.

Annemette Nielsen

I en forlængelse af sidste numres præsentation af Jyrak's friv-
illige hjælpere, nemlig studiekredsledere og konsulenter,
fortsætter vi her denne rubrik:

Konsulent:
Navn:

Ægteskabelig
stand:

Profession:

Antal år
med racekatte:

Katteracer:

Aino Sørensen

Gift og harZbøm
pA25 oglT år.

Pædagog
medhjælper

8

Perser/ Colourpoint
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>>Covinan - igen, igen!<<
I sidste halvdel af l99l skrevjeg en artikel om de uheldige
bivirlninger, præparatet Covinan havde haft på mine Zhan-
katte Fidelio (Foreign White) og Marius (Siameser).

Kort resume: Kattene havde fået indsprøjtninger med Co-
vinan for at dæmpe deres hankatteadfærd (aggressioner over
for andre hankatte og urinstrint).

Præparatet virkede over al forventning, idet de 2 fertile han-
ner »lå i arm« og hyggede sig, og der var ingen »hankatte-
hørm«.

Desværre opstod der, med en latenstid på hhv. I og I ll2 år
nogle bivirkninger i form af hudforandringer, der endte med
åbne sår og nekroser (dødt væv) samt temmelig store »lom-
mer« neden under sårene. Disse sår ville ikke hele op af sig
selv og vi måtte slaide til operation for at få sund hud igen.

Jeg udarbejdede samtidig med artiklen et spørgeskema,
som interesserede Covinan-brugere kunne udfylde. Jeg var
selvfølgelig også interesseret i katte, som IKKE havde haft
problemer efter at have fået præparatet sprøjtet ind.

Min oprindelige mening med »projektet« var egentlig et
forsøg på at få firmaet, der fremstiller Covinan, til, om muligt,
at arbejde hen imod at eliminere bivirkningerne og beholde
de gode egenskaber. Denne hensigt overså firmaet desværre
og sendte mig et, efter min opfattelse, noget overlegent svar-
brev, hvor bl.a. bivirkningsfrekvensen blev opgivet til l%.

Desuden sendte firmaet brev til min hovedklubs formand,
så denne ikke ville bringe indlægget. (Paradoksalt nok turde
2 andre hovedklubber godt bringe indlægget).

Artiklen resulterede i en del henvendelser fra kattefolk, der
gerne ville bidrage med deres erfaringer. Det er hidtil blevet
til 25 besvarelser, samt lovning på ca. 15, somjeg desværre
endnu ikke har modtaget - og heller ikke kan blive ved med
at vente på!

Imidlertid kan »undersøgelses-skemaet« sagtens udvides,
så hvis nogle skulle få lyst til at være med efter at have læst
dette, er de meget velkomne!

Jeg har identificeret 9 problemer, hvor man med sikkerhed
kan sige, at de 4 første s§ldes Covinan.

De sidste 5 kan ikke direkte bevises, men jeg mener, man
med rimelig grund kan mistænke præparatet for at være med-
virkende.

Spørgeskemaet indeholder følgende spørgsmål:
Race - for at få belyst, om bestemte racer er mere dispone-

rende for at få problemer end andre.
Køn - Præparatet er indregistreret til udsættelse af løbetid

hos hunner, men er blevet meget brugt til »hankatteproble-
mer«. Kunne det evt. være forskel på forekomsten af proble-
mer m.h.t. køn?

Alder - for at se, om den kunne have indflydelse - hos men-
nesker bliver huden jo mindre elastisk med alderen. Der var
imidlertid ingen rigtig »gamle« katte imellem.

Injektionssted - I begyndelsen troede jeg, at f.eks. huden
i lysken var mere udsat, da den er tyndere - det lader imid-
lertid ikke til at være tilfældet. Problemerne opstod også i nak-
ken.

Årsag til, at der er givet Covinan - taget med for fuldstæn-
dighedens s§ld - har måske mindre betydning?

Dato for injektion - Sammenholdt med evt. problemers
opståen for at finde latenstiden. Afpladshensyn er kun opført
dato for den første inj. i skema 2.

Dosis - for at finde ud af, om risikoen blev større pro-
portionalt med størrelsen af dosis. - Det lader heller ikke til at
være tilfældet. - Det har været hudproblemer ved såvel I som
3 ml.

Hyppighed og interval mellem injektionerne - som oven-
for.

Beskrivelse af problem - for at få så klart et billede som
muligt for bedre objektivitet.
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Prcblemløsning - må selvsagt med for at fuldstændiggøre
billedet.

Øvnge bemærkninger - Der bør, efter min mening, altid
være plads til at udtrykke sin egen mening uden for de af-
stukne rammer.

Ikke alle har benyttet sig af dette, men nogle har bemærket,
at de ikke vil bruge præparatet mere, at deres han er blevet ka-
streret efterfølgende, og en enkelt har bemærket, at det var
godt, jeg også efterlyste katte, der IKKE havde haft proble-
mer.

Dette er jeg helt enig i, idet det ellers vil være svært at la.
ve en så retfærdig som mulig opgave.

Min store ønske er stadig at få udviklet et præparat med de
gode virkninger, men UDEN de dårlige bivirlninger!!!

Samtidig gør jeg så opmærksom på de risici, man løber ved
at bruge præparatet. - Så må folk selv afgøre, om de vil bruge
det!

I nogle tilfælde kan det jo være et spørgsmål om at vælge
mellem pest eller kolera, f.eks. hvis en kastrat bliver ved med
at strinte, og valget står mellem huller i nakken eller aflivning.

De fundne problemer er som følger:
1. Hårtab.
2. Pigmentændring.
3. Sårdannelse.
4. Nel«rose (dødt væv).
5. Manglende graviditet efter parring med HAN, der har

fået Covinan.
6. Manglende løbetid hos hunner efter ophør med Covinan.
7. Manglende graviditet hos hunner, der tidligere har fået

Covinan.
8. Aborter.
9. Defekte fostre / killinger.

MANX
- den ældgamle naturkat!

Manxkatten er en robust kat med et fan'
tastisk temperament.
Tag en mahx på skødet og oplev fortrylle-
sen ved denne mytiske kat. Manxen egner
sig lige godt til inde- såve! som udekaf.
Nye seriøse opdrættere har killingertilsalg
af denne sjældne race.

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

Ulblume u/ Thomas Andersen,
32 97 33 89



Sammenfatning af indkomne besvarelser vedr. Covinan
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Anvendte forkortelser:
Opr.: Operativ fjernelse af Covinan-rester og dødt væv.
Aggr. m. han: Aggressivitet over for anden / hanner i

husstanden.
I.m.: Intramuskulært = i musklen.
Uds. af løbet.: Udsættelse af løbetid.
f.+dato: Fødselsdato. OBS! Den anførte alder, hvor der ik-

ke står fødselsdato, er alderen på besvarelsestidspunktet, der
kan være fra halvandet til nul år »gamle«.

Der var ialt25 besvarelser med flg. fordeling:
Problemnr. 1: lLstk = 44%
Problem nr. 2: 2 stk. = 32%
Problem nr. 3: L2 stk. = 48%
Problem nr. 4: 3 stk. = 12%
Problemnr.5: 1 stk.
Problemnr.6: 1 stk.
Problem nr. 7: I stk.
Problemnr.8: 1 stk.
Problemnr.9: I stk.
lngen problemer: 6 stk.

Ad problem nr, 1,2,3 og 4: Dette var nogenlunde, hvad jeg
havde forventet.

Mere overraskende for mig var de efterfølgende problemer.
Dem var der til gengæld heller ikke så mange af.

Ad problem nr. 5: Dette kom totalt bag på mig, da mine eg-
ne hanner og flere andre netop havde den fordel, at de kunne
parre uden medfølgende duftmarkering, slagsmål og lignen-
de.

Åd problem nr. 6: Det var oprindelig det, der var meningen
- virkningen holdt sig så ud over det »lovede«, hvilket ikke er
så smart, hvis man vil have hunkatten i gang med at få killin-
ger igen.

Ad problem nr. 7 og 8: Heller ikke særlig hensigtsrnæssigt i
avlsøjemed. Jeg har hørt om flere, der har haft disse proble-
mer, men da jeg ilike har fået spørgeskemaer fra de pågæl-
dende ejere, kan jeg ikke bruge det i denne undersøgelse!

Ad problem nr. 9: En siameser-hun måtte opereres og fik
fjemet et mumificeret foster fra livmoderen. Samme kat har
senere 2 normale graviditeter, 1. gang 1 killing og2. gang4
killinger.

Materialet er, indrømmet, meget lille, men jeg synes, jeg
s§lder dem, der har gidet at have ulejlighed med at aflevere
besvarelser, at bearbejde de data, de har stillet til rådighed.

Der er flest besvarelse fra siam-ejere. - Dette betyder ikke
nødvendigvis, at siamesere er mere udsat, men må tages som
udtryk for, at jeg har flest kontakter til mennesker med denne
race i og med, at jeg selv har siamesere og foreign white.

For nylig er jeg blevet gjort bekendt med, at en del Maine
Coon's skulle have hudproblemer, men igen har jeg ingen be-
svarelser, og kan som sådan ikke bruge disse oplysninger til
noget!

Hvis mange flere ville bidrage med besvarelser, såvel po-
sitive som negative, ville der være et bedre grundlag at bygge
på for evt. interesserede, f.eks. dyrlæger og/eller medicinal-
firmaer.

Derfor, er du/I interesserede i at medvirke i denne »under-
søgelse«, så fat pennen eller telefonen og kontakt:

Bente Henriksen, Gedser Landevej 18, 4800 Nykøbing
Falster, tlf. 53 87 72 71.
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Helle har fordansket en gammel engelsk bog:

>>Næsten<<

Der findes nogle få regler, du bør kende, før du påtager dig
jobbet med at lære din kat de tricks, som vi vil beskrive her.

Belønning!
Du skal belønne din kat, når den har gjort et godt stykke ar-
bejde. Når du vælger belønningen, så vælg den godbid, som
du ved, er dens favorit, så er i på bølgelængde. Og det er det
bedste grundlag for, at lære den tricks'ene. Selvfølgelig, hvis
du bare siger til den , - »Mis, hvis du giver pote, når jeg siger
»HÅND«, så får du et lækkert stk. lever«. Så forstår den dig
ikke, og vil ikke gffe noget.

Men hvis du siger - »Hånd«, tager dens pote, og så giver
den lever, så vil den hurtigt forstå, at du giver den lever, hvis
den giver pote, når du siger »Hånd«.

Du må aldrig belønne din kat, hvis den gør noget forkert.
Hvis du belønner den, betyder det, at den har gjort tricks'et
rigtigt.

Under alle omstændigheder er »Næsten« - ikke godt nok.
Hvis din kat ikke gør det rigtigt, skal du sige: »Nej, nej, nej«,
ligesom til et bam og start så forfra.

Katten skal have belønningen ligeså snart, den har lavet
tricks'et rigtigt. Med det samme. På den måde vil han snart
sætte tricks'et rigtigt i forbindelse med belønning.

Træning og øvelse
Du skal ikke overdrive træningen af din kat. Hvis du synes, at
din kat er ukoncentreret eller ved at blive træt, stop med
træningen med det sarnme, ellers vil de efterfølgende træ-
ningslektioner blive ubehagelige forjer begge. I begyndelsen
vil 5 minutters træning og en halv timers pause, med 20-25
minutters træning pr. dag være et godt træningsskema. Når du
træner din kat kan du efterhånden finde ud af, hvor meget

Hvad har
jeg gjort?

Nu er vi på
bølgelængde!

katten kan klare, før den bliver træt, og så kan du lave dit eget
skema.

Lær den et tricks ad gangen og brug et par dage på at lære
den det, før du lærer den et nyt trick. Hvert trick skal indlæres
rigtigt. Og når den har lært det andet trick, må du ikke glem-
me at træne det første o.s.v.

Husk på, øvelse gør mester!

Åh, ieg er så træt!

Ilumør, følelser og overvejelser!
Din kat kan let påvirkes af dit humør. Du må aldrig prøve at
skræmme den til at gøre noget. Behandel den som et lille bam,
som ikke har lært at tale. Din stemme og det du gør (og be-
lønningen), vil din kat snart forstå. Prøv så vidt muligt at ænd-
re din stemme ved de forskellige komandoer, så vil din kat
kunne skelne mellem de forskellige lyde og sætte dem i for-
bindelse med forskellige tricks.

Du skal altid behandle din kat med venlighed. lad være
med at gøre pludselige bevægelser og støj. Hvis du ikke er til-
freds med den, sig det bestemt til den. - Du må aldrig råbe ad
den.

Hvis du skal røre ved katten for at vise den, hvad du forven-
ter af den, skal du altid være forsigtig.

Thg generelt hensyn til din kat. Lad være med at træne i
varmt vejr eller lige efter at den har spist.

Og det er også muligt, at nogle tricks har den ikke styrke
eller fysik til at udføre.

Husk på det, - for du er dommeren.
Hvis du lige har fået en ny kat, kan du begynde træningen

tidligt, men giv den først tid til at vænne sig til sit nye hjem.
Hvis du skal straffe din kat, må du ikke kalde den til dig og

så skælde den ud. Den vil ikke stole på dig bagefter.
Træn kun din kat, hvor din kat normalt må kunne. Hvis du

lærer den at springe op i lænestolen, og den så gør det en dag,
hvor din gamle tante har lagt sin nye somnierhat på den - en
katastrofe, må du ikke straffe den. Du forventer for meget af

over,
gælder
ikke!
Generelle tips
om tricks og træning!
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den. Din kast kender ikke forskellen.
Hvis din kat ikke lader til at kunne lære et bestemt trick, er

det måske fordi dine instruktioner ikke er klare nok. prøv igen,
og brug mere præcise kommandoer. Hvis det ikke hjælper, kan
det være, at din kat har en aversion mod det trick, måske for-
binder den det med noget negativt i dens fortid. Hvis det er
tilfældet, så lad være med at træne det trick.

Husk altid at katten kan have noget imod nogle bestemte
ting,legetø1 eller tricks p.g.a. en dårlig oplevelse fra fortiden.

Hvis det ikke kan overvindes, så glem det trick.
Lad altid din kat vænne sig til ting, du bruger i et trick - og-

så din hånd. Lad den opdage, at det er en venlig ting. Hvis du
vil være sikker på, at den accepterer det, gnid lidt mad på det.
Lugten overvinder dens tvivl.

Hvis du husker på disse ting, når du begynder at træne din
kat, finder du ud af, at I begge får en god oplevelse yd af det.
Du vil få et nyt mere personligt forhold til den og du vil hyl-
de den endnu mere.

På den anden side vil din kat være tilfreds og stolt fordi den
tilfredsstiller dig.

Vi ønsker dig held og lykke og tålmodighed.
Og over til øvelseme:

Tfickl-givpote!
Det er et afde letteste tricks, du kan lære din kat, og et der gør
indtryk.

Sæt en skål med dens favorit godbidder (som du vil benytte
som belønning) til venstre og uden for din kats rækkevidde,
og ræk så langsomt din højre hånd hen til katten og lad den
snuse til den. Du ved, hvordan katte vil snuse til ting, før de
vil berøres af det. Hvis din kat er interesseret i din hånd, så
gnid lidt mad på din finger.

Når katten har accepteret din hånd som en venlig ting, så
sig stille til den; (hvis) mens den snuser, »Hånd«, og meget
forsigtig tag dens højre forpote og ryst den, som du gør ved
mennesker - men forsigtigt. Mens du ryster dens pote, skal du
belønne den med en godbid med din venstre hånd.

Efter at du har gentaget dette nogle gange (mindst tyve gan-
ge), skal du teste om din kat har fattet forbindelsen. Det gør
du, ved at du siger »Hånd« og rækker din højre hånd til den,
men tøver med at tage poten. Hvis den løfter sin højre pote
selv, har den lært tricks'et.

Nøglen til dette trick ligger i, hvor længe du venter, før du
tager dens pote. Hvis du venter ca. 5 sekunder, før du tager
poten, efter at du har sagt »Hånd« (med din hånd rakt frem),
er der gode chancer for, at din kat har optaget forbindelsen.
Når den har lært tricks'et skal øvelse gør det perfekt. Et op-

EAGLE KTE FBA USA

lagt tidspunkt til at træne dens tricks, er til kattens spisetid.
Dens ønske om »belønning« er påtrængende på det tids-

punkt. Når du er sikker på, at du har lært tricks'et, ros den iste-
det for at give den godbid, så den optræde for publikum. (hvis
du vil vise, hvor intelligent den er og hvor god du er som
træner). Ros er godt af og til, vid alle tricks du vil lære den.
Men ikke for meget. Dens opfattelse af forbindelse mellem
udførelse og godbid kan svækkes eller forsvinde helt.

(Flerefølger i kommende numre!)

O

TRICK I

E8E

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.

INDEHOLDER IKKE ETHOXYQUIN!

TH TRADING . g 55 34 OO 77 (kr.e.oo-16.00)

9,1 kg ,pris kr. 273,-PRØV DET!

Ring nu til:

NYHED
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Opdræt og sundhed

IilDIÆG FRA DYRLÆGER
Det er underslaevet af 6 anerkendte dyrelæger, som specielt
arbejder med og interesserer sig for katte. I den forbindelse
vil jeg gerne opfordre enhver opdrætter, uanset hvilken race
der opdrættes, til altid at være meget kritisk med hensyn til
sundheden, når der udvælges avlsdyr. Vi s§lder vores killin-
gekøbere sunde og raske katte, det tjener os alle bedst i læng-
den. Målet for vores avlsarbejde skal altid være at komme så

tæt på standarden som muligt samtidig med, at sundheden er

i top. Dorte Kaae

Som tidligere omtalt her i »Hvæssebrættet«, har der i løbet af
sommeren og efteråret været skrevet og sagt meget i forhold
til opdrættet og specielt persere og exotic.

Igennem Felis Danica har vi modtaget nedennævnte brev.

Til Felis Danica/ Dommerklubben.

Fra en kreds af Danske Dyrlæger, som i særlig grad i deres daglige praksis
har interesseret sig for kattes trivsel og sygdomme.

I de mange år, vi har praktiseret som dyrlæger, med tøbende informationer fra såvel
danske,som intemationale kilder,har det for os som dyrlægeriværet opmuntrende*at se, at
man indenfor avl med racekattqaltid har lagt stor vægt på de sundhedsmæssig forhold.
Man har ønsket, at katten, som vi kender den, har skullet kunne fungere som selvstændigt
individ, Næsten uafhængig af mennesker.
Nå vi retter denne henvencleise til Feiis Danica, er det fordi, vi kan se, at denne rnålsætning
er ved at blive forladt,specielt når vi taler om de langhårskatte ,som enten er, eller søges
fremavlet som de såkaldte Peke-Face katte.Og som både når de højeste præmieringer,ved
danske udstillinger, men også sælges og købes til de højeste priser.
De forhold, som vi iseer vil gøre opmærksom på, er følgende.

l.Kattens næse er ved at antage et så diminutivt format, at man er begyndt at se
vejrtraekningsproblemer., selv under en så normal adfærd som foderindtagelse..
2.Kattens tænder er små og underudviklede.
3.Kattens pande har fået et så fremhvælvet præg, at der er opstået misdannelser.
4.Det kroniske tåreløb som vi i forvejen kender fra en del langhårskatte er blevet ydeligere
forstærket.
S.Læsioner af øjets hornhinde er set p.g af n€esefoldernes tætte placering mod kraniet.

Målet med denne henvendelse er ,med den erfaring vi har, at påpege det vanskelige i, når
skaden er sket, at vende tilbage til mere normale forhold.
Vi føler, at den igangværende udvikling vil være til skade for kattene, og at den kan få
negative konsekvenser i forhold til offentligheden, når man skal vurdere det seriøse i avlen
med racekatte.

Anette Flagstad
Kgt Vet. og Landbohøjskole
København--,

/h,efu'fu?-/ail
Per Nyvang Mariussen

Knud Viggo A Mortensen,
"Dyrehogpjtalet Hobrovej"
eatbor§ /,,1 i_tlL w

I
T lngeborg Mølbak

inik" Dyrehospital"

{r\]ru^ Ct.r,i

18



Følgende er skrevet af dyrlæge
Gitte Kongshammer, Dyreklinikken i Vejen

Extrem typning af katte

3. Kranium:
A. I forbindelse med ændringer af hovedfaconen - flad pande

- opstår problemer med tilpasningen af de forskellige kra-
nieplader, der normalt slutter tæt sarnmen, og volser fast
til hinanden hos den unge killing.
Hos de extreme persere kan ses en ufuldstændig lukning
af pande-isseknogleme, hvorved der dannes et blødt hul -
hjernen er kun dækket afhuden, som ikke yder nogen be-
s§ttelse. Som følge af mindre plads i kraniet buler hjemen
ofte ud gennem disse åbninger som brokdannelser.
Hvis killingeme overlever, er de meget sårbare. (Jvf. Chi-
hua-hua).

B. Den korte overkæbe giver større risiko for ganespalte. Kil-
linger med ganespalte dør oftest som følge affejlsynkning
med mælk i lungerne.

C. Fostre med de meget flade næser og runde hoveder er
sværere for moderen at føde, hvilket medfører flere kej-
sersnit, mindre kuld (overlevende killinger) og større
udgifter. Jvf. Bulldog / pekingeser.

D. Hos burmesere har forsøget på a{kortning af næsen givet
problemer med dannelse af dobbelte overkæbeknogler,
knurhårsanlæg og hjømetænder.

SMALT HOVED:
A. Moden indenfor siam/orientaler går i retning af et smalle-

re hoved, i hvertfald fortil. Enhver ændring i den oprinde-
lige/naturlige kraniefacon har nogle omkostninger. Disse
kan ses bl.a. i form af mindre hjernekapacitet (men katte
skal jo heller ikke lære at læse!). Dette er måske ikke nemt
at påvise, men vi stopperjo nok ikke her - og hvem ved,
hvad det ender med.

B. Disse katte skeler nemt. Skelen hos mennesker opereres -
ikke kun af kosmetiske hensyn! Tænk!

C. Der ses oftere dårlig temperament, manglende overblih
hos disse katte. Måske et udtryk for lavere intelligens,
synsforstyrrelser, hovedpine...? (Jeg står til lynchning).
JVF, Collie, colliekrydsninger. Spec. de sidste har jeg stor
respekt for i mit daglige arbejde. Jeg har gennem flere år
erfaring for, at disse hunde er meget ustabile, har kort lun-
te.

LANG KROP
Det sidste eksempel på vor manipulering med naturen er for-
søget på forøgelsen af laopslængden hos main coon.

Problemet er det samme som med hængebroer - hvis der er
for langt mellem ophængningerne, bliver bæringen for svag!
Jvf. gravhunde og discusprolapser.

Alle disse skræmmende eksempler for at give stof til ef-
tertanke. Jeg er ikke diskriminerende overfor nogen afracerne
og kan godt se charmen i de flade snuder (har selv haft boxer
og fransk bulldog), men min hverdag med dyr - både private
og patienter - har gjort det klart for mig, at vi udsætter dyre-
ne for megen lidelse ved at selektere efter extreme træk til for-
del for sundhed.

Lad os se på naturen. Der opstår også mutationet men er
de uheldige for dyrene, uddør egenskaben. Tænk på de pere-
sere, der er så flade, at de sondefodres! Jeg troede ikke på det,
først jeg hørte om det. Dyreværnsloven er ikke meget bevendt,
men den kæver dog, at dyr skal kunne spise og drikke selv,
og rejse og lægge sig frit, som minimumskav.

Specialpraktiserende dyrlægers forening arbejder på en id6
med at oprette et etisk råd vedrørende avl. Dette er måske af-
født af, at ikke alle opdrættere er seriøse nok til at se udover
pengepungen og huske at de dyr, vi skal kunne glæde os over,
også selv kan være tjent med at være i live.

Da det blev modeme at forædle (og deformere) menneskets
bedste ven hunden, noget før racekatteavl blev mondænt, er
kattene - helsigvis - lige bagefter i deres farefulde færd frem
i menneskets dekadente verden. Man kan derfor kun håbe, at
katteavleme i dag er så fomuftige at sætte sig grundigt ind i
de problemer, som de hunderacer, der har samme særpræge-
de exteriør, som de ønsker for deres katterace, har oplevet. Og
tage ved lære/lade sig forfærde deref - det er der nemlig god
grund til.

Her kan f.eks. nævnes pekingeserftulldog som pendant til
perseren, collie til siameseren og gravhund til main coon.

Det klogeste vilk være at bremse avlen af de extreme typer
før geneme er spreds for vidt i popularitionen, - det er noget
nernmere, end at køre baglæns ad det sidespor, som viste sig
at ende ved en afgrund.

Her skal kort nævnes nogle af de problemer, de forskellige
trends medfører.

FLAD N,OSE:
Udpræget ønske for persere, ses også på briter og burmesere.

1. Øjne:
A. Øjenflåd og kronisk bindehindebetændelse s.f.a. hår fra

øjenomgivelseme, der irriterer hornhinden. Bliver ofte til
homhindesår, som er meget smertefulde for katten og
svære at få til at hele uden dyrlægehjælp. Ar i hornhinden
er ofte uklare, mælkede og giver synssvækkelse - blinde
vinkler.

B. Eksem og hudbetændelse i foldeme mellem øjne og næse.

C. Af og til ses mangel på øjenlåg.

D. Specielt hos perseren forekommer mangel på tåresøen,
som samler væsken i øjet og leder den til tårekanalerne
(som så heller ikke findes). Resultat: Tårevæsken løber
over, misfarver pelsen og giver eksem/infektion i huden.

E. De meget udstående øjne er darligt »fundamenterede« og
kan »falde ud« afhovedet. Problemet kendes særdeles godt
blandt pekingeser - og bulldog ejere.

1. Luftveje:
A. Næsen og dens interiør har andre funktioner end blot at

virke som »sugerør« for frisk luft. For at give så stor over-
flade som muligt er det indvendige af næsen foldet i 2
næsemulinger, som er meget rige på blodkar og besat med
små fimrehår. Blodkarrene sørger for, at opvarme den in-
dåndede luft (skåner lungeme) og fimrehårene fanger og
retumerer støv og andre småpartikler som virus/balderier,
der findes i indåndingsluften.
Ved forkortning af den ydre næse, bryder det indre for-
svarssystem altså også sammen, men infektioner i bronki-
er og lunger, og allergier til følge. Jævnfør nysesyge hos
grise.

B. Næseborene bliver snævrere, hvilket besværliggør vejr-
trækningen for katten, som kan være nødt til at foretage
aktiv respiration. Man kan prøve at trykke sine egne næse-
bor let sammen U2 times tid og forestille sig en tilværel-
se, hvor man skal tænke på hvert eneste åndedrag.

C. Som følge af den snævre luftadgang til næsehulen ændres
tryldorholdene i svælget, så her dannes et undertryk. Den-
ne konstante påvirkning medfører ofte, at svælgbruskene
kollapser, hvilket igen besværliggør vejrtrælningen.

D. Det lavere iltindhold i blodet kræver større hjerteaktivitet
til kompensation for dette. Ofte bliver hjertemusklen slap,
hjertet bliver for stort, ydelsen falder, ilttransportren bliver
ringere, o.s.v., o.s.v. Den onde cirkel. (vf. Bulldogs, pe-
kingesere).

L9



Hvorfor er >>kattefolk
så glade for hinanden<<?
Denne gang har jeg valgt at skrive om noget menneskeligt -
et problem, som vi møder meget ofte i vores hverdag - »»de

spedalske«.
Hvem er nu disse ulyksalige mennesker, som pludselig ser

sig udstødt af fællesskabet? Et fællesskab af mennesker med
den samme interesse - det dejlige dyr, som hedder katten. De
spedalske er dem af disse, som er så uheldige, at deres katte
bliver syge af en alvorlig sygdom. F.eks. katteleukæmi, FIP
eller ringorme. At de »spedalske« ofte har vaccineret for-
skriftsmæssigt og behandlet deres katte eksemplarislq er i
denne sammenhæng ligegyldigt. Folk, som de betragtede som
deres bedste venner, falder dem pludselig i ryggen. De forby-
des at udstille. Rygterne begynder at svirre. Man kan ikke få
parret og ikke sælge/købe. Fjerntliggende studieloedse be-
gynder at beskæftige sig med ens person som et problem.
Kattely'kattene dør måske.

Ulykkeme vælter ind over den i forvejen dybt ulykkelige
ejer.

Som smådyrspraktiserende dyrlæge kenderjeg denne prob-
lematik til hudløshed: En stor del af vores tid går faktisk med
at yde akut psykisk lnisehjælp til ulykkelige ejere af syge kat-
te. Det kan være svært at få sig til at stille »)tunge diagnoser«.

Hvorfor er kattefolk nu så hårde ved hinanden? Er det no-
get alment for folk i foreninger? Der er nok en tendens, men
der er i mine øjne ikke tvivl om, at problemet er stort i katte-
verdenen. Jeg tror også, der er en fornuftig forklaring på dette.
Kattene er nemlig udsat for et anseeligt antal meget smitsom-
me sygdomme - virussygdomme - som er vanskelige at for-
stå. Også for mange dyrlæger. Manglende viden avler usik-
kerhed og dermed grobund for »ondsindede rygter«. Proble-
mer eksisterer f.eks. slet ikke i samme grad inden for hunde-
verdenen.

At der er en naturlig forklaring berettiger imidlertid ikke til,
at folk er onde mod hinanden. Der er et gammelt ordsprog,
der siger: »»Man sparker ikke på en, der ligger ned« - og man
tværer dem slet ikke ud.

Kattefolk er medlemmer af en »klub<<, der er så heldige at
beskæftige sig med et af de prægtigste mest stolte dyr på den-
ne jord. Denne interesse burde føretil et åbent sind, storsind,
tolerance og ærlighed - også over for katten. I må indse, at I
på grund af den store smittefare lever livet farligt med udstil-
linger, parringer, udstationeringer etc. Sådan er det bare. De
ulykkelige mennesker, som får sygdom i deres kattehold, er
oftest helt uden s§ld.

I stedet for at vende dem ryggen, burde de have al den hjælp,
de fortjener. Fordømmelse og rygtedannelser er kun med til
at skabe uærlighed og lukkethed om eksisterende sygdoms-
problemer, som nogle katteejere altså er så uheldige »at fan-
ge«. Måske er det din tur næste gang?

Hermed en kærlig hilsen til »de spedalskc«
- de som e4 og de som kommer!

K. Steensborg, fagdyrl.æge i hunde- og kattesygdomme,
Abild Dyreklinik

D. Nørgaard, dyrlæge, Abild Dyreklinik

P.S. Meget a'propos kan det nævnes, at der for øjeblikket i
USA forskes stærkt i udviklingen af en vaccine mod ringorm.
Vaccinen er for øjeblikket under afprøvning.

}ilO PROBTEIN

I x 2o ks KUN 9Or'
ro x 2oks KUN 78Or,,
5o x 2o ks KUN 3.600r'

hi.k' Dyrehcrndel
Niels Ebbesensgode 8o . 9000 Aolborg . Tlf.98 1222 11

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 sil«e katteliv uden at
strejfe rundt.

- At ik*e 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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Vedr. øjensygdomme
Som fagdyrlæge med speciel interesse og arbejde indenfor
øjensygdomme hos bl.a. katte, og som formand for Dansk Sel-
skab for Veterinær Ophthalmologi har jeg gennem de seneste
år bemærket en stærkt stigende interesse og behov for in-
formation af såvel almindelige katteejere som opdrættere om
hyppigt forekommende øjensygdomme.

Her på dyrehospitalet har vi som i den øvnge vestlige ver-
den gennem de seneste 10 år oplevet, at katten i antal vinder
frem på hundens bekostning, og atjeres blad bliver flittigt læ-
st i vort venteværelse.

Som følge af denne udvikling har der derfor også været et
stigende interesse og forskning i undersøgelse og behandling
af netop øjensygdomme hos katte.

Jeg finder det derfor vigtigt, at ny viden om øjensygdom-
me bl.a. videregives gennem jeres klubblad.

Vedlagte artikel om en alvorlig øjensygdom, sår i homhin-
den, der er hyppigt forekommende hos alle katteracer, kan
måske derfor have interesse for bladets læsere.

Sår i hornhinden
hos katte
F øgdyrlæge Niels Stadsv old,
Aarhus Dyrehospital

Generel information
Homhinden dækker øjets forside og er glasklar. Homhinden
er mindre end 1 mm tyk, men er opbygget af adskillige lag.

Hornhinden er forsynetmed mange nerver og erderfor me-
get følsom for påvirlninger, der kommer udefra eller fra syg-
domme i øjet.

Sar i homhinden kan være forårsaget af mange ting, f.eks.

en fysisk skade (fremmedlegeme, katteklo), infektion, med-
født defekt, svækkelse af immunforsvaret eller forkert og util-
strækkelig ernæring.

Sår kan trænge mere eller mindre dybt ned i homhinden. Et
sår kan være meget overfladislg svarende til en afskrabning
af det øverste lag.

Et dybere sår indebærer en stor risiko for beskadigelse af
synet, og i værste fald kan der gå hul i hornhinden med tab af
synet og måske øjet.

Et hornhindesår lræver hurtig og sag§ndig behandling for
at undgå en varig skade af øjet.

Symptomer
* Unormalt tåreflåd

* Lysskyhed - øjet holdes lukket
{< Nedstemthed - manglende appetit

Behandling
* Sår i hornhinden er smertefuldt for katten, og første skridt

er derfor at fjeme denne smerte.
Enhver irritation af øjet, herunder stærkt lys, bør undgås.

{< Behandlingen kan alene være medicinsk, men ofte er det
også nødvendigt med et kirurgisk indgreb.
Efter en operation dækkes såret ofte i en periode med blink-
hinden eller øjets blindehinde for at give det ro til at hele.

* Mange hornhindesår kan tage lang til om at hele, ofte ad-

skillige uger, hvorfor behandlingen stiller kav om tålmo-
dighed hos alle parter.

* Behandlingen af øjet med forskellig medicin er meget vig-
tigt, og derfor er det nødvendigtatfølge dyrlægens anvis-

ninger.

* Kontakt derfor dyrlægen, hvis der opstår tvivl om behand-

lingen, eller hvis behandlingen ikke kan gennemføres som

aftalt.

{< Efterfølgende kontrol hos dyrlægen er vigtigt.

2t

rI

øjets bindehinde

Produktion af øjets kammerveske
l{ethindens lystfarved
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Referat al hestyrelsesmøder

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18.

juni 1993.
2. Økonomi.
3a. Orientering fra møde med studiekredsledere den 20

juni 1993.
3b. Orientering fra møde med redaktionen af »Hvæsse-

brættet«.
4. Orientering fra FU-møde den2l.juni 1993.
5. Ebeltoft-udstillingen.
6. Indkomne.

ad. l. Referat godkendt.

ad.2. Pænt overskud i øjeblikket. Katterigodkendelse skal
koste 150 kr. for plaketten og certifikat + kørsel.

ad. 3. a. Studiekedsledeme orienterede om året, der er gået
og deres regnskabet blev revideret. Lis Rhymer Friis
foreslog samarbejde mellem studiekredslederne ved
Lene Gammelgaard.

ad.3. b. Redaktionen diskuterer, hvordan fremtidens
Hvæssebræt skal se ud. Dorte og Erik har haft møde
med trykkeren, hvor det blev diskuteret, hvordan bla-
det kunne blive mere farverigt.

ad. 4. Dorte orienterede om FU-møde 21. juni 1993.

ad. 5. Vi er oppe ph 416 tilmeldinger og ca. 2O eftertilmel-
dinger, kataloget er sendt til trykker, arbejdsopgaverne
er fordelt.

ad. 6. Klaus tager sig af indkommen sag om stambøger.
Linda Palm, sekretær

Referat af B-møde
den 2. juli 1993

Tlf.-møde i FU den
3. august 1993 kl. 20.00

spørgsmålet op på næste møde, om hvorledes FU for-
holder sig til, at en kat ejes af flere personer.

Dommerringen har taget kontakt til dyrlægeforenin-
gen. Det besluttes, at FD sloiver til Foreningen for Spe-
cialpraktiserende dyrlæger, for på denne måde at få en
dialog i gang.

SOK anerkendt.

Der er stærke forlydender om at grænseme for hunde
og katte snart åbnes til Sverige. I den forbindelse har
DK modtaget breve fra SVERAK's avlsråd, som fo-
reslår et møde mellem de nordiske avlsråd. Da der ik-
ke ændres noget for FD, fordi Sverige åbner grænseme,

ønsker vi ikke at deltage. Der er netop kommet besked
om, at hunde og katte i transit gennem Sverige, skal ha-
ve bestilt pladsbillet i god tid.
På verdensudstillingen er der 2 verdensvindere (BOB),
som ikke har fået deres kadsetræ. Disse præmier er
desværre sporløst forsvundet.

Mødet sluttede kl. 21.00
Referent: Dorte Kaae

ad.2.

ad. 3.

ad.4.

Referat af B-møde
den 26. august 1993

Med på linien var: Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen
(FN), Dorte Kaae (DK), Klaus Donneborg (KD), Steen Niel-
sen (SN), Winnie E. Lykkesteen (WL),Inge Nord (IN), Kjeld
Mathiassen (KM).

Dagsorden:
l. Breve fra Pia Lynge Højer & Kurt Friis Jensen.
2. Dyrlægeangrebpåperserkattene.
3. Ansøgning om ny Siameser & Orientaler Klub, love

vedlagt.
4. Eventuelt.

ad. l. FU tager stærk afstand fra de fremsendte breve. Det be-
sluttes ensstemmigt, at det ikke er muligt, at Marie Lo-
uise Højer udstiller på DARAK's udstilling den 8.

august 1993. FU fastholder den på sidst møde vedtag-
ne karantæne. I forbindelse med karantænen, tages
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Dagsorden:
1. Godkendelse afreferat fra bestyrelsesmødet den 2.juli

1993.
2. Økonomi.
3. Horsens-udstillingen.
4. lndkomne breve.
5. Nye Top-3 regler.
6. Overtrædelseafstambogsføringsregler.
7. Næste mødedato.

Evt.

Mødet startede kl. 19.00.

ad. 1. Referat godkendt.

ad. 2. Jyraks økonomi er god og sund. Annonce killingeliste
resten afåret kr. 150,00.

ad. 3. Ca. 500 katte tilmeldt, arbejdsfordelingen er lavet.

ad.4. Steensborgs brev kommer i Hvæssebrættet. Stand på
»Ir,flF Broen« i Århus den 16.-17. oktober droppet. Fug-
leudstillingen snakker vi med Studiekreds fuhus om.
Orientering om FU-mødet den 3. august 1993.

ad. 5. KD fortalte om de nye Top-3 regler.

ad. 6. Ved overtrædelse af stambogsregler vil medlemskabet
blive sat i bero.

ad.7. GF lørdag den 12. februar 1994 i Aalborg. Plenarfor-
samling 20. februar 1994 i Nyborg. Næste bestyrel-
sesmøde 2. oktober 1993 kl. 11,00 hos DK.

Mødet sluttede H.24.AO
Linda Palm, sekretær



2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Referat af B-møde
den 2. oktober 1993
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26.

august 1993.
Økonomi.
Orientering fra FD og avlsrådet.
Burpark.
Jubilæums-udstillingen i 1994.
Horsens-udstillingen.
Middelfart-udstillingen.
Sponsorer/anno ncør er.
Indkommet materiale (breve, tilbud, tlf. opkald).
Næste mødedato.
Evt.

Mødet startede kl. 11.00.

ad. l. Referat godkendt.

ad.2. Økonomien er meget flot.
DD laver et godt arbejde
med regnskaberne. Stand-
lejer skal have brev om af-
dragsordning, der skal re-
ageres på inden 14 dage.
Sagen ekspederes via ad-
vokat, og beløbet skal be-
tales over tre gange med
sidste afdrag l.-Lz. 1993,
ellers bliver det en inkas-
so sag. Telefonpenge til
burformand kr. 500,00.
LP er bevilget laserprint
til brug for sekretæropga-
ver, killingeliste m.v.

ad. 3. DK orientererom FU-mø-
der. PC orienterede om
avls-rådsarbejdet.

ad. 4. PB vil gemehavehjælptil
rengøring af bure. Vi vil
prøve at snakke med spej-
deme, om de kunae tænke
sig at rengøre og klargøre
burparken. PB vil gerne
have hjælp til at opstille
dommerringe. Der skal
først spises efter bur-
parken er læsset om søn-
dagen. PB skal lave liste
over, hvad der skal ske
med burparken fredag,
lørdag og søndag. PC skal
undersøge, hvad nye bure
koster.

ad.5. Udvalget vil mødes sna-
rest muligt. Når DK kom-
mer til Århus, vil hun og-
så snakke om jubilæum-
sudstillingen . LP pr øv er at
finde hal til l-dags udstil-
ling.
ØvÅge udstillinger 1994:
Sommer: 2. og 3. juli i Vis-
senbjerg eller Hvide §an-
de, hvis det er muligt. Ef-
terår: 10. og 11. september
i Aalborg, hvis det er mu-
ligt.Vinter: 26. og27. no-
vember i Horsens.

ad. 6. Horsens-udstillingen gav et pænt overskud. Der er lavet
en Videofilm, som bliver klippet ned til ca. 314 time.

ad. 7. OK taler med hallen om, hvilke muligheder der er an-
gående cafeteria. DK og PC ser på hallen til alle de
praktiske ting. Vi skal alle skrive op, hvad vi hver især
laver på udstillingeme.

ad. 8. Vi skal til at lave nye sponsor-aftaler. DK tager kontakt
til de store sponsorer. Vi laver en arbejdsbeskrivelse til
HT. Alle priser fastsat for 1994.

ad. 9. PC ringer og taler med udstiller ang. hendes kat. DK
kontakter medlem ang. hendes brev. Brevet fra BAC
Desktop taget til efterretning. DK og PC overværede
disciplinæmævnets møde 26. september 1993 i Køben-
havn.

ad. 10 Fredag den 5. november t993 hos LP kl. 18.30.

Mødet sluttede kl. 18.00
Linda Palm, sekretær
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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 tørf-oder fia
Royal Canins Internationale Katteteknik
er altså at give din kat alle de uund-
vær1i-ee næringskilder dens krop har
bru-e for. og at bevare dens vitalitet.
Vi har afmålt fedtindholdetiC32 meget
ngje, sådan at din voksne kat får al den

energi, den har brug for.
K34's hlljere 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

?At
ROIZLCNNIN
FEllttl0TEcHl[ !Qu E r irTERrrATr0irA!



Stømbogsføring:
Husk FD's regler

- alle killinger i et kuld
SKAL stambogsføres!

/

General-
forcamling

Hermed indkaldes til
ord i nær generalforsam I ing

i Jydsk Racekatte Klub:

. Lørdag den/ 12. februar 1994
kl. 13.OO i Aalborg

Dagsorden i
overensstemmelse

med klubbens vedtægter.
HUSK at medlemskab-skal
være betalt senest 14 dage

tør generalforsam I i n gen
for at have stemmeret.

På bestyrelsens vegne
DORTE KAAE,

formand for JYRAK/

FLYTNING:

.2 DORTE
sendes til

!!!

Verdensudstilling I 994
i Geneve,

den 26.'27' marts
S o i s e s e dde I l<nn re l<vire re s

nrt Låii iatm mod indsendelse'""" 
ii"nkeret svarkuvert!

/

OPSLAGSTAVLEI{
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U DST I tH 1{ GS RESU LTATE R H lI RS E 1{S
den 11 . -12. september 1993

BEST OF BEST:
BOB 1: Soko§ Black Ya Tamu (ORI n).

Ejer: Mette Foldager.

BOB 2: Gipsy af Chindwin Blue (BRI e 03).
Ejer: I. og P. Christensen.

BOB 3: Framor's Great Balls of Fire (PER d)
Ejer: Svendsen og Kierulff.

BOB 4: Guldfakse's Dundee (MCO Grp. 3).
Ejer: Jonna larsen.

BEST OF BEST KASTRATER:
BOB l: Baldrian's Teje (ORI n 23).

Ejer: Kirsten Foldager.

BOB 2: Bartel's Exotic White Star (EXO w 62)
Ejer: Karl-Heinz Bartel.

Syriam's Daisy (BRI g).
Ejer: Camilla Christensen.

Jack de Ripper van de Mafiosocats (MCO Grp. 4)
Ejer: C. A: Meyer - Kaasenbrood

BOB 3:

BOB 4:

BEDSTE HUSKAT:
Fifi - Ejer: Anne Marie Andersen.

BOX Tarzan.
Jeanne Degn Jensen.

MISS HORSENS:
LØRDAG: Kiru's lady Funny Girl

Ejer: Claus Wehnert.

SØNDAG: Jente's Claudio.
Ejer: Gerda Andersen.

BEST IN SHOW LANGHÅR/EXOTIC:
BOX: Maydan-Shah's Penny Lane (PER g 03).

Ejer: Laila Bjemrm.
BOX KAST.: Flower in the Heart of Pacilak (PER d).

Ejer: B. Henningsen og J. Møller.
UNGDYR: Tenro's Simply Sam (PER a 22).

Ejer: Mayda Valentin.
KILLING: Joy V. la'noitan (PER n).

Ejer: G. og A Kierulff.
VETERAN: Kongshøj's Fairy Tale (PER e 03).

Ejer: Tove Falkenstrøm.
KULD: All Star's Perserkuld.

Ejer; L. Christensen.

AVL: Maydan-Shah's pump the Jam (PER a).

Ejer: Heidi Burmester.
OPDRÆT: Gipsypride.

Ejer: Heidi Burmester.

BEST IN SHOW SEMILANGHÅR:
BOX: Honey af Kærvej (SBI n).

Ejer: Anna Frandsen.
UNGDYR: Dansbjerg's Odin (NFO Grp.4).

Ejer: Bodil Eggebrecht.
KILLING: Jente's Claudio (SBI a).

Ejer: Gerda Andersen.
KULD: Lumberjack's Norsk Skovkattekuld.

Ejer: Gitte Jacobsen.



OPDR.IET: Dansbjerg's.
Ejer: I. [arsen og B. Sperling.

BEST IN SHOW KORTHÅR:
BOX: June af Oddershede (ABY 0).

Ejer: Lene Oddershede.
UNGDYR: Pasht's White Twill (BRI w 63).

Ejer: Lone Lund.
KILLING: Cosifantutte V. Mauskovik (BRI g 03)

Ejer: Ursula Miiller.
VETERAN: Ofelia Hesseldal.

Ejer: Dorthe Salamander.
PENSIONIST Dunvald's Gay (BUR).

Ejer: Aase og Ole Klivager.

BEST rN SHOW SrAM/OKH:
BOX: Misriya's Rositta (SlA f 21).

Ejer: Susanne Klarskov.
BOX KAST.: Chanteclair's Helios (SIA d).

Ejer: Christina Krøyer.
UNGDYR: Feles Grata Quaint Blue Velvet (ORI a).

Ejer: P. Krøyer
KILLING: Canasta's Ia Picasso (ORI b 24).

Ejer: Lida Jansen.

VETERAN: Belissa v. Avathar (OKH).
Ejer: Annelise og Erik Nissen.

KULD: Bøgevænget's Orientalerkuld.
Ejer: Jytte Bojsen.

ØVRIGE NOMINEREDE KATTE:
SEMILANGHÅR:
VOKSNE HAI{NER:

Cozy Farm's Maximilian P. (MCO Grp.5).
Ejer: Anette Melshior.
Løvehulen's Buffalo Bill (MCO Grp. 6).
Ejer: Henriksen og Pedersen.

Guttorm Granlien Felis Jubatus (NFO Grp. 2).
Ejer: V. og K. Jørgensen.

VOKSNE HI]NNER:
Løvehulen's Lady in White (MCO Grp. 9).
Ejer: Vibeke H. Jørgensen.
Et eller andet Felis Jubatus (NFO Grp. 3).

Ejer: V. og K. Jørgensen.

KASTRAT IIAN:
Cleymmerei's Spir (MCO Grp.7).
Ejer: Charlottel-løi.
l.øvehulen's Napoleon (MCO Grp. 8).

Ejer: Kim og Anette Agerbak.
' Rivendell's Augus Young (TUV d 01 6l).

Ejer: Johnny Mortensen.

UNGDYR:
Løvehulen's Geronimo (MCO Grp. 3).
Ejer: Anette Melchior.
l,øvehulen's Night Hunter (MCO Grp.7).
Ejer: Christensen og Rothman.
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» U afhe nt e t p u blihrm s p r æmi e ? «

Udklitten's Miss USA (MCO Grp. 3).
Ejer: Gitte Philipsen.
Thunderball's Mustang Sally (MCO Grp. 4).
Ejer: Henriksen og Petersen.
Tom Bombadil Felis Audax (NFO Grp. a).
Ejer: Minna og Kjeld Krogh.

Sweer Emma's Adam (ABY a).
Ejer: I. og L. Dam og B. Krull.
Dushara Xalia Back to S§ (Som n).
Ejer: Theresa Guldager.

KILLINGER:

KILLING:

ØYRIGE NOMINEREDE
KORTHÅR:
VOKSNE HANNER:

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

VOKSNE HUNNER:
Koko af Fredenslund (ABY n).
Ejer: Lys Rhymer Friis.
Gyldfina's Red Indian (SOM 0).
Ejer:

ØVRIGE NOMINEREDE KATTB:
sraM/oKH:
VOKSNE IIT]NNER:

Nissen's Belledonne (SIA a).
Ejer: Annelise og Erik Nissen.

KASTRAT HAN:
Byvangen's Nicolai (SIA w 67).
Ejer: Tanja Nissen.

KASTRAT Ht]N:
Bellamis' Yin (ORI f)
Ejer: Tina Larsen.

UNGDYR: Player's Mosaik (ORI0.
Ejer: A. og Chr. Cilleborg.

KILLINGER:
Bøgevænget's Jag (ORI n 24).
Ejer: C. Hansen og J. Haslund.
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PR på biblioteket
I forbindelse med planlægningen af aktiviteterne i den lokale
studiekreds var et meget væsentligt punkt, hvordan vi kunne
få en masse presseomtale af den kommende internationale
udstilling.

Den første ide var, at vi ville prøve at overtale Horsens Fol-
keblad (der dagligt dækker byen og et stort opland) til hver
uge i en 3 måneders periode op til udstillingen, at bringe om-
tale af en enkelt katterace med udgangspunkt i et besøg hos
en opdrætter indenfor avisens dækningsområde.

Det skulle kunne give både en god tekst- og billedmæssig
virkning.

Desværre fandt ideen ikke genklang hos redaktøren, selv
om man kører en ugentlig dyrlægebrevkasse.

Så vi måtte konstatere, at syge dyr er bedre stof end sunde
og raske racekatte.

Imidlertid lovede man os, at hvis vi deltog i nogen form for
arrangementer, ville man gerne give os fyldig dækning på
grund af nyhedsværdien.

Så fik vi »ideen«, efter at have læst i et klubblad, hvordan
en specialklub på et sjællandsk bibliotek, havde arrangeret
udstilling for at reklamere for netop deres race.

Vi kunne straks se, at dette kunne bruges i et meget brede-
re perspektiv, så vi kunne dække hele spektret omkring katte
i forhold til os mennesker.

Horsens Bibliotek var meget begejstret for ideen, flere af
hovedbibliotekets afdelinger ønskede at få udstillingen, hvor-
for vi meget salomonisk valgte at dele den:

Ekspeditionen fi k katteværnsarbejdet.
Børne-/ungdomsafdelingen fik den mere generelle del om

kattehold og -
Voksenudlån fi k racekattesporten.
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Rent praktisk kom udstillingen til atløæ, over en 3 ugers
periode fra mandag den 16. august til lørdag den 4. septem-
ber.

På de 3 torsdage i udstillingsperioden fra kl. 14 til kl. 18
var der katte placeret i 3 dobbeltbure fordelt på de 3 afdelin-
ger med ejere til at vise dem frem og besvare spørgsmåI.

Den øwige del af tiden bestod udstillingen dels af de pyn-
tede bure, dels afplancher og brochurer - selvfølgelig masser
af kokarder og pokaler som blildang, samt plakater for den
kommende udstilling.

Til at dække katteværnsarbejdet havde vi etableret sarnar-
bejde med den lokale afdeling af Inge's Kattehjem, så ud over
at få uddelt en mængde brochurer kunne man på torsdag ef-
termiddage friste publikum med nogle dejlige huskatte.

Studiekedsens medlemmer sørgede på skift for, at der sam-
tidig i bøme-/ungdomsafdelingen vistes forskellige killin-
gerlungdyr. Plancheme, der fortalte om kattehold i alminde-
lighed - gav et historisk perspektiv samt lidt kuriosa - største
og mindste kat etc., ligesom der her ophængtes tegninger, idet
biblioteket havde udskrevet en tegnekonkurrence, hvor JY-
RAK sørgede for præmiering af de 3 bedste bidrag.

I voksenudlån fortalte plancheme om racekattesportens or-
ganisation m.v., agiterede for studiekredsen og JYRAK ge-

nerelt, ligesom vi reklamerede for den kommende udstilling.
En lokal dyrehandel supplerede med at udstille transportkas-
ser, toiletter, kadsetræer, legeøj m.v.

Det resulterede også umiddelbart i nye medlemmer til
JYRAK, og bibliotekspersonalet kunne af torsdagstilstrøm-
ningen se, at det ikke var normale lånere, der også så på katte,
nej - det var et helt nyt publikum, der kom, fordi der var udstil-
let katte.

Derudoverhavde vi ogsåmediemes bevågenhed. Først i lo-
kalradioen, hvor vi ved udstillingens start blev interviewet i
ca. 10 minutter i bibliotekets faste månedsprogram. Dernæst
var både TV Syd og TV Trekånten (Fredericia) på banen, li-
gesom Folkebladet gav foromtale af begivenheden samt refe-
rerede et torsdagsbesøg.

Vi fik altså vores omtale og derudover fik vi også umid-
delbart op til afviklingen af den intemationale udstilling en
fyldig presseomtale, ligesom vi efterfølgende fik omølt alle
de lokale vindere. Radio Horsens sendte også både fredag og
lørdag interviews som optakt til udstillingen, så da vi også
havde uddelt/opsat løbesedler og plakater, føltevi virkelig, at
ø/le simpelthen vidste, hvad der foregik.

f, Studielveds Horsens, Erik

JUBIIIHH!!!
Sidste nyt om vor

Jubilæumsudstilling i Påsken 19941
Det ligger nu fast, at der bliver tale om 2 udstillinger;

henholdsvis den 3. og den 4. april 1994 i Marselisborghallen.
Så nu er der frit slag!

- Der er chance for 2 certifikater ved tilmelding begge dage;
men man kan naturligvis vælge kun at deltage 6n af dagene.

Vi håber, at rigtig mange af vore medlemmer kommer
og viser flaget her i anledning af de 60 år.

Måske er dette også lejligheden til at komme med de tidligere
udstillingsstierner, så de kan deltage i veteran/pensionistklasse!

Dommerlistens brikker er ikke faldet helt på plads endnu,
så det må afvente næste nummer af Hvæssebrættet.

HITSK OGS/;
2 udstillinger = 2 tilmeldinger!!!

Tilmeldingsfrist 1. marts SKAL overholdes!

(Påske + 2 udstillinger medfører,
at katalogtrykning må fremrykkes!)
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\Io Vægtig
sammen

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, uoplagthed
og dårligt humør.

Techni-Cal har omhyggeligt

komponeret forskellige, næ-
ringsrige kattemenuer, der på-
skønnås 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

O

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

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

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

For kattens skyld!

Med venlig hilsen

Ktinge Dynasty
Siriusvej 13

8700 Horcens
Tlt.756438M

ni ,,l
,'::r
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Nyt fra
det
Wilde
West...!!!
Den 4.-5. september havde
vi en stand i Holstebro Kul-
tur- og Kongrescenter.

Det var lidt blandede fø-
lelser, vi havde til det ar-
rangement. Samværet var
dejligt. Vi havde to dejlige
dage, uden stress ogjag, og
det kanjeg sige for alle os, der var med. Vores stand var prop-
pet med besøgende konstant. Vi kunne knap være der selv
mange gange.

Vi klagede en del over den høje musik. Vores katte hang
oppe i loftet af burerne af skræk, men først da jeg skruede bis-
sen på, hjalp det. (Jeg ved ikke, om jeg har lignet en arrig hun-
kat med kløerne ude), og trods det, er vi blevet inviteret til
næste arrangement, men med dobbelt stand.

Jeg tror arrangørerne var overraskede over, at vi var så stor
trækplaster. Og så håber jeg, at der er flere, der melder sig un-
der fanerne.

I går glib af mange sjove ting og bemærkninger.
Vi sluttede af på Jensens Bøfhus. Vi fik nogle gode bøffer,

og en lille smule kattesnak.

Til slut vil jeg sige en stor tak til:
Valborg og Jens Braun, Colour Point.
Alice og Hasns J. Schultz Main Coon.
Dorthe og Mads Kristensen, Tyrkisk Van.

Elna og Per Sørensen, British Shorthair

Else og Geo Jeppesen, Main Coon.
Doris og Leo Dreie4 Sian/Orientaler
Uden dem havdc jeg aldrig Haret det.

Studiekrrds Struer, Mari-Ann Homsleth

)
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IMPORT IEXPORT

EXPORT TIL TYSKLAND
LIDENKIRSTEN'S ROLF
Race: Den Hellige Birma, brunmasket.
Far: Gr. Int. Ch. Sofie's Grand Benny.
Mor: Europa Ch. Liden Kirsten's Piccola Giovanna.
Opdrctter: Kirsten Madsen.
Ny ejer: Helga Meyer, Glinde.

EXPORT TIL øSTRIG
LIDEN KIRSTEN'S ROSELILL + RUNE
Race: Den Hellige Birma, brunmasket.
Far: Gr. Int. Ch. Sofie's Grand Benny.
Mor: Europa Ch. Liden Kirsten's Piccola Giovanna.
Opdrætter: Kirsten Madsen.
Ny ejer: Yvome Chmel, Wien

Du kan ikke se om HJAilSSAPHAnmATs
Trf. 42 8l 10 44

din kat har orm
Har du ikke givet din kat
et ormemiddel indenfor
de sidste 3 måneder,
har den sandsynligvis orm.
Også selv om du ikke kan se
det i af.tøringen.
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 iævnligt får lov til at være udenfor ca. 3 - 4 ormekure om året.
Katte, der aldrig er udenfor ca. I - 2 . Fås på apoteket
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KATTEMAD

EFTER NATURENS RECEPT

Nature's Recipe lra Diafarm er et videnskabeligt udviklet

specialfbder-program for alle katte - også allergiplagede.

Nature's Recipe er et naturligt. velafbalanceret fuldfoder

til alle katteracer - indeholdende alle nødvendige

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 til et

letfordgjeligt tbder, der kommer så tæt på det naturlige

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

serveringsmidler, farvestoffer og mælkeprodukter.

Produktprogrammet er afstemt de forskellige livsstadiers

krav og fås både som tørfoder og dåsemad.

OPTIMUM FELINE DIET - Alsidig foderblanding ti1

katte i alle aldre.

Nature's Recipe dækker det emæringsmæssige behov

gennem hele kattens liv. Effektiv udnyttelse til opbyggelse

og vedligeholdelse af stærk knogleopbygning, stærke tæn-

der samt en veludviklet muskulatur og flot, sund pels,

OBS.

Nature's Recipe fås også til hunde!

RECIPE.

VÆLG

ETI.{ATURLIGE

O
O

.l

THI

+

a
,x

I
INNOVAIIVE PET TOODS

\,'

Henvisning til nærmeste forhandler på

tlf. 75 82 80 44 ET KVALITETSPRODUKT FRA
FLEGMADE 1] B 7]OO VEJLE FAX 75 82 83 89

I
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Udsti I I i ngsresu ltater ud land:

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

Med lidt system i tingene vil det også være muligt at brin-
ge disse resultater i medlemsbladet, men medlemmeme må
selv 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 blokbogstaveq
hvis du vil undgå stavefejl!

Sted/dato: Franeke - NL, 17. oktober 1993

Kattens navn: Kiru's Yasmin

Resultat: CAGCIB

Ejer: Kirsten Madsen

Sted/dato: Timmendorfer Strand, 29. august 1993

Kattens navn: Bartel's Exitic White Star

Resultat: CAPIB, NOM.

Ejer: Karl-Heinz Bartel

Sted/dato: Hamm, D, 1. august 1993

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

Resultat: CAPIB, NOM.

Ejer: Christina S. Petersen

Sted/dato: Flensborg, Tyskland, 6. juni 1993

Kattens navn Ch. Liden Kirsten's Piccola Jacquiline

Resultat: CAC

Ejer: Susanne Sloth

Sted/dato: Schweinfurt, 10. oktober 1993

Kattens navn: Fit Junior Doucet af Vendsyssel

Resultat: CAP

Ejer: Karen M. Pedersen

Sted/dato: Franeker, Holland, 17. oktober 1993

Kattens navn: Ch. Chanel Doucet af Vendsyssel

Resultat: CACIB

Ejer: Norma Hassing

Sted/dato: Franeker, Holland, 17. oktober 1993

Kattens navn: Cagtusway's Fit for Fight

Resultat: CAGCIB

Ejer: Norma Hassing

Sted/dato: Wien,30. oktober 1993

Kattens navn: Rockland's Bogart

Resultat: CAGPIB, NOM.

Ejer: Margit Bektuj

Sted/dato: lekkiet, 31. oktober 1993

Kattens navn: Rockland's Bogart

Resultat: CAGPIB, NOM., BOX, GR.INT. PR.

Ejer: Margit Bektrøj

Sted/dato: Wien, 1. november 1993

Kattens navn: Rockland's Bogart

Resultat: CAPE

Ejer: Margit Bektrøj

Sted/dato: Timmendorfer Strand, 29. august 1993.

Kattens navn: Cagtusway's Fit for Fight

Resultat: CAGCIB

Er :t: Norma Hassing



Ghampiongalleriet

)\
I

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
Tlt;75 6t 34 87

Ch. Kingstown's Pumpkin
Født: 26.jn]tri1992
Farve: Colourpoint, PERg 33
Ood.: Karen l-arsen
ei'"r, Rikke Nielsen, futrus

STED - DATO RESULTAT

Ebeltoft, 17.-18. juli 1993.... CAC
Honern, 11.-12. sept. 1993.. CAC

1/

t
t

'!f v.

2

Int. Pr.I'm in love with You of Pacilak
Fdt: 13. november 1993.
Farve: Perser, PER e
Opd.: Ulla Hansen
Ejer: Christina S. Peærsen

STED. DATO R,ESTILTAT

Cuxhaven, I l. juli 1993 .......
Hamm, l augNt 1993.........
Helsingør, 8. augrst 1993.....

CAPIB
CAPIB, NOM.
CAPIB, NOM.

U

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

Ch. Liden Kirsten's Piccola Jacquiline
Født: 27. september l99l
Farve: Hellig Birma, FD LO 65576
Opd.: Liden Kirsten's Hellig Birma
Ejer: Susanne Sloth

STED. DATO RESWTAT

Odeme, 2. maj 1993.............
Flemborg, 6. juni 1993.........
Fredericia, l2.juni 1993 ......

CAC, BIO, NOM.
CAC
CAC

Eur. Ch. Fidji's Duchess
Født 16. oktober l99l
Farve: Colourpoint, PER d 33, rødmasket
Opd.: Aino Sørensen
Ejer: Susanne M. Sørensen

STED. DATO RESULTAT

Faaborg, 21. august 1993 .....
Timmendorfer, 29. aug. 1993

Horsers, 12. sept. 1993........
Schweinfirt, 10. oh. 1993...
Freneker, 17. okt. 193.........
Silkeborg, 23. okt. 1993.......
Middelfart, 28. nov. 1993.....

CACE, BIO
CACE
CACE, BIO, NOM.
CACE" NOM.
CACE
CACE
CACE

Int. Pr. Bitsj kova af Grænselandet
Født: 4.januar 1986.
Farve: Russian Blue, RUS
Opd.: Jonna Markvart Paulsen
Ejer: Kirsten Kaae

STED.DATO RESUI,TAT

fuhus, 26. april 1991............
Odeme, 2. maj 1993.............
Timmend. Strand, 29.-8.-'93

CAPIB, NOM., BOX-K
CAPIB, NOM., BOX.K
CAPIB, Int. PremierMiddelfart, 27.-28. nov. 1993 CAC, NOM.

37

,



U

U
JYRAK

r fordi der
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Pr. Fit Junior Doucet af Vendsyssel
Født 7. november 1991
Farve: Colourpoint, PER b 33
Opd.: Norma Hassing
Ejer: Karen M. Pedersen

RESULTATSTED.DATO
Schweinturt, 10. okt. 1993...
Silkeborg, 23.-24. okt. 1993.
Middelfart, 27.-28. nov.'93 .

CAP
CAP
CAP

Ch. Alexander af Reedtz
Født: 7. augtst 1992
Farve: Perser, PER n 24
@.: Susanne H. Christensen
Ejer: Heidi Pelsen

Horsens, ll.-12. sept. 1993.. cAc
Silkeborg, 23.-24. okt. 1993 CAC
Middelfart, 27.-28. nov. 1993 CAC, BIO

STED. DATO RESUITAT

Int. Pr. Bartel's Exotic White Star
Født: 2.juli1992
Farve: Exotic Shorthair, EXO w 62
Opd.: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Karl-HeinzBartel

STED. DATO RESULTAT

Fredericia, 12. juni 1993......
Ebeltoft, 18. juli 1993...........
Faabotg, 22. august 1993.....
Timmendorf, 29. august '93.
Horsens, 12. septomber 1993

Silkeborg, 23. oktober 1993.

CAP, NOM.
CAP, NOM., Bedst Kæt.
CAP, Premier
CAPIB, NOM.
CAPIB, Nom.,
Best of Best Kastrat 2
CAPIB, NOM., Int. Pr.

Int. Ch. Eyschia. Du. Kismayou E
Født: 16. maj 1989
Farve: Hellig Birma, SBI n, brunmasket
Opd.: Sybille Brack, Franlaig
Ejer: Anna Frandsen

STED. DATO RESULTAT

Kolding, 30/ll-l/12 l99l ....
Svendborg, 22. december'9 I
Haderslev, 16. febrw 1992.
Neumiienster, 15. marts 1993
Tæhup, 18. april 1992.........
Ebeltoft, 17. juli 1993...........

CAC
CAC,BIO
CAC, Champion
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

Int. Ch. Chanel Doucet afVendsyssel
Født: 15. juni l99l
Farve: Perser, PER f
Opd.: Norma Hassing
Ejer: Norma Hassing

STED.DATO RESULTAT

Berlin, 2 l. november 1992...
Horsens, 12. september 1993
Franeker, 17. oktober 1993...

CACIB
CACIB, BIO
CACIB

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

STED.DATO RESULTAT

Esbjerg, 31. januar 1993.......
Hobro, 27. nrarts 1993..........
Fredericia, 13. jmi 1993......
Faaborg, 22. august 1993 .....
Timmendorfer, 28. aug.'93..

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

Gr. Int. Ch. Cactusway's Fit for Fight
Født: Ljuni 1990
Farve: PER6
Opd.: Toni Renzacci, USA
Ejer: Norma Hassing

STED - DATO RESUUIAT

Frederikshavn, 28. juni '92 ..
Alænburg, 20. april 1992 .....
Berlin, 21. november 1992...
Viborg, 29. november 1992..
Timmendorfer, 29. aug.'93..
Franeker, 17. oktober 1993...

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, BIO
CAGCIB
CAGCIB
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Ch. Beju af Reedtz
Fødr 3.apri.l1992
Farve: PerserÆolourpoint, PER c 33
Opd.: Susanne H. Christensen
Ejer: Heidi Pelsen

STED. DATO f,.ESI,JLTAT

Hobro, 27.-28. marts 1993 ...
Horsens, 11.-12. sept. 1993..
Silkeborg, 23.-24. oh. 1993.

CAC
CAC, BIO
CAC, Champion

Gr.Int. Ch. Honey af Kærvej
Føds 18.juli 1992
Farve: Hellig Birma, SBI n, brunmasket
Opd.: Anna Frandsen
Ejer: AnnaFrandsen

STED.DATO R,ESUI]TAT

Hamm, l. august 1993.........
Faaborg, 22. augut 1993 .....
Timmendorfer, 28. aug.'93..
Horsers, ll. sept. 1993........
København, 26. sept.'93......
Franeker, 17. oh. 193.........
Silkeborg, 24. okt. 1993 .......

CACIB, Int. Champion
CAGCIB, NOM., BIS
CAGCIB
CAGCIB, BOX.
CAGCIB
CAGCIB, NOM.
CAGCIB, Gr. Int. Ch.

Int. Ch. Kongshøj's Bingo
Fødr ?

Farve: Perser, FDLO 57624
Opd.: Grethe Hansen
Ejer: Jesper Johansen

STED.DATO RESULTAT

Københam, 13. oh. 1990....
Kolding, 16. marts 1991.......
Bochum, 21. april 1991........
Århus, 26. april 1991............
Vissenbjerg, 21. juli 1991.....
Hilversum, 17. januar 1993..

CAC
CAC, BIO
cAc, Bto
CACIB
CACIB
CACIB

Huskatte-champ Mikkel
Født: L marts 1985.
Farve: Huskat, brun tabby med hvid
Opd.: F. Kringl.
Ejer: Susanne Wehnert

STED. DATO RESULTAT

Viborg, 28. november 1992..
Nykøbing S, 4. juli 1993 ......
København, 26. sept. 1993..,

Huskat, BOX
Huskat, BIS
Huskat, BOX

Ch. Shanta da Terra Nova
Født: 5.juli 1992
Farve: Hellig Birma, blåmasket
Opd.: C. Venema-Johann
Ejer: Claus og Susanne Wehnert

STED. DATO RESULTAT

Fæborg, 22. augmt .............. CAC, BIO, NOM.
Horsens, ll.
København,

september ........
26. sptember... BIO,NOM.,

Champion

CAC
CAC,
BOX,

Gr.Int. Pr. Rockland's Bogart
Født: 14. oktober 1989
Farve: Maine Coon, MCO n
Opd.: Margit Bel'lrøj
Ejer: Margit Bekløj

STED. DATO RESULTAT

Fredericia, l3. juni 1993 ......
Ebeltofl, 17.-18. juli 1993....
Horsens, 12. september 1993
Silkeborg, 24. oktober 1993.
Wien, 30. oktober 1993........
'ljckkiet, 31. oktober 1993...

CACPIB,NOM.
C:gpib,Nom.,Bis,Bob I
CAGPIB
Cagpib, Nom., Box kastr.
CAGPIB,NOM.
Cagpib, Nom., Box kastr.
Cape, Gr. Int. Premier

Ch. Wenjo's Sweet Dream's
Født: 25. maj 1992.
Farve: Perser, PER NS 12

Opd.: Wenche Iversen, Norge
Ejer: Emilie Hørstrup

STED - DATO Rf,SULTAT

Hobro, 28. nurts 1993..........
Helsingør, 8. august 193.....
fimmendorfer, 29. aug.'93..

CAC
CAC,BIO
CAC, BlO, Champion

Gr.Int. Pr. Chant Dar
Ome's Lady Caroline
Født: 20.juni 1989
Farve: Perser, PER NS 12
Opd.: Irene Brolin, Sverige

Emilie
STED - DATO

Højby, 4. juli 1993................
Cuxhaven, ll. juli 1993.......
Ebeltoft, 18. juli 193...........
Helsingør, 8. august 1993.....
Timmendorfer, 29. aug.'93..
Brcda, 5. sepæmber 1993.....

R.ESULTAT

Cagpib, Best ofBest nr. 2
CAGPIB, BOX
Cagpib, B€sl ofBcst nr. 3
Cagpib, Best of Best nr. 2
Cagpib, BOX
Cagpib, Gr. Int. Pr.
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JYRAK SERUIGE YDETSER

JYRAK's konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillingeq forberedelse etc,
fodring, kattefødsle6 pelspleje el-
ler lignende kan du henvende dig til
klubbens nedenstående konsulen-
teL der gerne hjælper alle med rad
og vejledning.
Klubbens konsulenter kan mod et
mindre gebyr på kr. 50; efter nær-
mere aftale aflægge dig et besøg.
Sygdomsproblemer henvises til din
dyrlæge

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

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

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

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikhavn
Tlf. 98 42 0s t0

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

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

JYRAK kårer også
»Årets Huskat« tgqs:
Der gælder samme regler for
antal udstillinger, men points
beregnes således:
For en bedønrmelse nred ro-
mertal I gives 100 point, II gi-
ver95 point,III = 90 point,IV
= 85 point og V = 80 point.

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

POII{TSKALA:
Bedste voksne / kastrat.. 102 point
Bedste voksne / kastrat modsatte køn
ungdyr / killing.... ....... 100 point
Bedste veteran / pensionist. 99 point
Nominering 99 point
BIO.... 98 point
CACE / CAPE / Ærespræmie kl. L ogZ 97 point
CAGCIB / CAGPIB 96 point

95 pointCACIB / CAPIB
CAC / CAP 93 point
Exelent 1 90 point
Exelent 2-4 ........... 89 point
Exelent 88 point

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

REGLER:
Medlem af JYRAK hele kalenderåret.
Katten skal have deltaget på mindst 5 intemationale 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 resultateme kan ikke tælles salnmen, 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 1. marts 1994.

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

Iljælp vore ammeformidlert !

Ring, hvis I har en hun, der kan klare
et »plejebarn<< eller flere!

JYRAK's 3 kontaktpersoner der gan-
ske gratis foretager dette formidlingsar-
bejde for medlemmerne, er:

ng

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

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

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

Helle Høybye
Dons Landevej223,Dons
6051 Alminde
TLt.75 55 44 t9

UDSTIIIING, INDTAIIID

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

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
l. th., 2635 Ishøj. Tlf. 42 73 36 31.
Kasserer:
Pia Matthesen, Carl Danfeldts Alle 11,
2610 Rødovre.

(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. Tlf.42 18 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 1 57 60 89.

JYRAK:
Lene Berg, Nordre Strandvej 28, 87OO
Horsens, tlt.75 6L 56 L3.
Kasserer: Doris Dreier, Enghavevej 2,
9690 Fjerrislev, tlf. 98 21 19 14.
Giro 5 06 85 09.

Udstillingsgebyr
Racekatte
Huskatte

o

Ammeformid ti
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Ingrid Møldrup
Silkeborgvej 516
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 62 86

Jyrak's killingeliste

JYRAK'S
killingeliste
bestyres af:
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup.
Tlf. 86 229004

TLE 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
skriftligt.

Prisen for annonceplads,
uanset antal af mm kun la.
50,- pr. måned.

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Stamnavn:

Navn:

Adresse

Postnr./By

Tlf.: 

-

Avl, opdræt
Veteran, pensionist,
hvis de også dømmes i deres
respektive klasser kx. 50,-

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

FIFe kokarder pr. UL-1992t

Kuld

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

kr.
kI.
kr.
kr.

200,-
200,-
250,-

50,-

gratis!
gratis!
kr.125,-
kr.125,-
k 125,-

tilmelder:

Godkendt katteri:
trJa INej

Race:

Født:

Farve Køn
Eur. Ch.
Eur. Pr.

Farve:

Farve:

Farve:

Farve:

Yar

I(øn Int. Ch.
Int. Pr' ....1<r. L25,-
Kokarderne kan købes på udstillingerne
mod fremvisning af alle de certifikater,
der berettiger til titlen. Katte, der opnår
deres titler inden Ul-1992, får deres kok-
arder efter den gamle ordning. Titler op-
nået efter UL-1992, administreres efter
de nye regler.

4t

Yan

Yan

xv
U

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

-^

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



STAMTAUTEKOPI PRISER

ALLE RACER:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31
Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96
Tlf. tid:
17.00 - 20.00.

OPLYSNING TRA
STAMBOGSSEKRET,OREN!
Når I sender en parringsanmeldelse /
stamtavlerekvisition, så skal de hænge

STAMNAUN

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 skrift-
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 kr. 50,- pr. ind-
læ9.

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

HANKAT

D I S P E 1{SATI tI I{SSTAMTAVLE R

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

HVÆSSEBRÆTTET

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

Ekspeditionsgebyr
Porto efter gældende takster!
Ved forudbetaling bortfalder ekspedi-
tionsgebyret.
Der skal fortsat betales for portoen.

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:

Stambot
sekreta

0S'
Liiat

Stamtavle mdr.
Stamtavle 3-6 mdr. .

stamtavle 6-L2mdr.

Nyt indlæg
Stamnavn
Transferes ,

1 - 3 stamtavler
4 - 9 stamtavler

l0 - 20 stamtavler

pr. U10- 199r:
kr. 125,-
kr. 165,-
k 250,-

kr.500,-
kr. 300,-
l<r. 50,-
kr. 50,-
k 500,-.
kr. 75,-
kr. 25,-

5,00 k
8,75 kr.

15,001<r.

D ispensationsstamtavle

TITETPÅFøRINGER Kopistamtavle
til katte over 1 år

Nyt omslag

sammen, ellers er de ugyldige. Så klip HUSK'I!
dem ALDRIG fra hinanden', 

. . , . N^a"råi. rrankat bliver far til sit første kuld,
Huskogså,atnårjereshankatbliver.far ui Å"a""na" en kryptorchid attest når du

for første gang, at medsende kryptocidat- ;;;;; om sømtavlå.
test sammen med parringsattesten.

Endelig husk også at få ejerskiftet bå-

xi i:l; m#,1['1"Å:ll#:;åil]i":li:" E J E R s K I F T EIA ttt ttt u t t E R I lu c

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

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

Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31

Voldby
8450 Hammel

Tlf. tid: 17.00 - 20.00,

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

Pris for starnnavn er kr. 500,00 incl.
moms + porto, som beøles 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 et navn.

42

JYRAK - 90'ernes katteklub!

KOI{TIl{GENT.
SATSER

Hovedmedlem
Familiemedlem.
Hele husstanden

l(r.
l<r.

kr.
l<r.

lr.

2OO,-

25,-
225,-
100,-
150,-



OPDRÆTTER IJYRAK

PERSERE

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

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 Knakkergard, Sønderalld 13B,
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.
Trf. 75 86 70 37.

Joynes Nesbi
Persere! Seriøst/godkendt katteri. Meget kærlige killinger.
Flere farver. Speciale: Creme killinger lejlighedsvis til salg.
Aase Ibsen, Søstjemen 48, 67lO Esbjerg V. Ring og hør nær-
mere på:
Ttf.75 15 35 45.

COLOURPOINT

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

Zakko
Specialopdræt af: Lilla, Chokolade i maske + fuldfarvet.
Jævnligt blå + brun + rcd + skildp.masket. Inge Lise Andre-
asen, Sønderborg.
Ttf.74 4294 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 killinger. Ring oghør næfinere. Annemarie Lund, Ris-
skov, Århus.
TIf. 86 2t 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 oghør 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. 53 45 5223.

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

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

Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. tød,, cteme, chokolade og 1i1-

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

»Permajdi<<
Charmerende og læl«e 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
ogrød. Kirsten Madsen, Årøsundvej 65 A, 6100 Haderslev.
Ttf.74 532396
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Clipper
Opdræt i alle maskefarver, samt lilla og chokolade persere ef-
ter bl.a. TOP 5-vinder m Ll91Eur. Ch. Veronica af Clipper.
Killinger frit opvokset efter sunde, velafbalancerede forældre.
Egne, højt præmierede avlshanner. Karen-Marie Juhl Peter-
sen, Kirkegade 66, Hjordkær,6230 Rødekro.
Tlf.74 66 69 47.

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



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 t2 tL20.

Christlund's Ilellige Birmaer
Opdræt i alle maskefarver. Karin Christlund, Vindruens Kvt.
68,2620 Albertslund.
Ttf.42«1282.

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 791197

NORSK SKOVKAT
Vossevangen's
Norske skovkatte, sunde, robuste, kærlige efter egne avls-
hanner. Findes i flere farver. Ely Leegaard.
Ttf.98 6313 60.

Dansbjerg
Opdræt efter import fra Norge. Eksteriør og-temperament af
rreget høj standard. I. Larsen og B. Sperling, Adalvej32,93D
Sæby.

Tlf. 98 46 62 07

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

Dreier's
Siameserkillingerlejlighedsvis til salg. Specielt i farverneblå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og Leo Dreier, Enghave-
vej2,9690 Fjenitslev.
Ttf.98 2Lt9 t4.

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

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

The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten Maine Coon, verdens største ra-
cekat. En semi-langhånkat 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 Stoløe Jessen, Elmevej 8, 8543 Hornslet.
Ttf. 86 99 60 0 4.

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

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

Parrins med hankat
registrdret i andet FlFe-forbund:

Fotokopi af kattens stamtavle.
Bevis for kattens evt. titel.
Kryptorchidattest.
Ejerens underskrift, der bekæfter parringstidspunktet.

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

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

Bevis for kattens evt. titel.
Kryptorchidattest.
Ejerens underskrift, der bekæfter 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 Forretningsudvalget (FU) afgøre, hvorvidt
man vil enerkende stamtavlen.

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

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

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

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

registreret, der bekræfter kattens titel.
Fotokopi af certifikaterne. 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 beloæfter parringen, med
oplysninger om parringstidspunkt, hankattens stambogsnum-
mer og hunkattens stambogsnummer.

På den dansk parringsattest. (lætter 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, statnbogsføren
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AVTSTJENESTE

PERSER
Int. Ch. Charmos af Taperije
Blå. Født:2817-1988
Far: Int. Ch. ThbaquiFireball,5.
Mor: Malov Newstead, l2a.
Elsa Knakkergård,
Sønder A116 l3b,
8500 Grenaa.
Trf. E6 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 21
9640 Farsø
Tlf. 98 63 13 60

COIOURPOINTS
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.
Erikog Yvonne Iåsen,
Skolegade 21
9320 Hjallerup
Ttf.98 283036

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

sort/hvid
Mor: (N) Trollogans

(Bruntig/Hvid)
Afrodite

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

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

Joan Ellinghaus
Østervang 8
6520 Toftlund
Ttf.7483lt 47

ill

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

Reed 27, PER 6, c'h'okolade.
Mor: Ekkoline af Clipper,

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

il

ll

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

Bestilling af annoncen skal
vedlægges foto og avlskå-
nngsbevrs.

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

U

U

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf.98 3186 42

Bestilling sendes til,
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Adresserludl. klubher
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Tyskland Luxemburg San Marino
Lux Cat Club, Mr. M. Pohl
B. P. 526, L -20t5 Luxemburg.
Tlf.009 35237 8s 67.
Fax35237 9327

Polen t- Spanien

1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13
D-W6334 Asslar.
tlf . 644118479. fax 6441187413
Postgiro : Franldurt/Main
562 t2-607

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

KLUBINFO

Maria Rechowics
Ul. GwareckaT12
54-143 Wroclaw
Fax 4871 328 44

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

I i:.

I . ':':l

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

Ungarn

qt
Osterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, Tlf. 0222-319«23
Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKO Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien, tlf. 0222-3570493.

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

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

Holland
ni-l LJ

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

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

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

GSFR

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

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

Italien

Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
Orszagos Egyesylete
MMOE Postbox 68.
H-1725 BUDAPEST
Tlf.526-371.i#
Østrig

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

Frankrig I Slouenien

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi dAcaja 20
I.IOI38 TORINO TO
Tlf. fi-7495627.

Clube Portugue.s de Felinicultura
A. P. Castelo Branco
Apartado 55
P - 2710 Sintra
Tlf.01 -7t53639

Zveza Felinoloskih Drusev Sloveniie
Godic Geopold, Grafske ul. 5
Tlf. (062) 222 769. Fax211 140
62000 Maribor, Slovenija.

furtugalSchweiz
Federation Feline Helvetique
Monsieur Alfred Wittich,
Bintacher 22,
CH 5626 Hermetschwil-Søffel.
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MAJ:
0/08 wien (6vnx) e

Soissons F
Veneto I

L4l Bled SLO
l4l Klagenfurt ?

14/15 Sinsheim D
l5l Druten (Mundika0 NL

Ikke fastlagt (Perseren) DK
2Il Most CR

JUNI:
04los Pont å Mousson F

Kassel D
Emilia Romagna I
Zug CH
Veneto I
Ikke fastlagt (Perseren) DK
Ikke fastlagt F
Solingen D
Piemonte I
Lombardia I

JULI:
02103 Kellinghusen D
16/17 Ikke fastlagt (JYRAK) DK
23124 Salzgitter D

AUGUST:
06i07 Tallin Estland
071 København (Darak) DK
20121 Diisseldorf D
2U Lyngby (Racekatten) DK

SEPTEMBER:

LLIL2

l8/1e

25126

03104
03/04
10/11
t7l
17ltB
2412s
2sl

Kaiseraugst CH
Ikke fastlagt (JYRAK) DK
Chemnitz D
Mistelbach (OVEK) A
Mikulov CR
Papenburg D
København DK

(Racekatten)

JANUAR 19942
tsl16
tslL6
16l
22123

29130

03l
03lo4
03104
02104
03104

0e/10

t0l
t6lt7

241

29101,

301

30/01

Prag CR
Clermont-Ferrand F
Rotterdam (Felikat) NL
Miinchen
Enns
Bordeaux
Verona

Sopron H
Luxembourg L
Sneek (Mundikat) NL
wr. Neustadt (KKO) A
Århus DK
(JYRAK, 60 års jubilæum)
Hannover D
Orleans F
Maribor SLO
Hradec Krålov6 CR
Ikke fastlagt! (Perseren) DK
Zoetermeq (Felika| NL
Greve (Racekatten) DK
Gdansk P
Wesel D
St. Gallen CH

D
A
F
I

(KK6)

FEBRUAR:
O5l Plzen CR
05/06 Btilack CH

Bayreuth D
061 Næstved (Racekatten) DK
l2ll3 Linz (2x1,6vEK) A
l3l Zwolle (Felika$ NL
26127 Biel CH

Siegburg D

MARTS:
051 ftuj SLo
05/06 Strassbourg F
061 Herlev (Darak) DK

Eindhoven (Mundika0 NL
06l t*ibnitz (6vEK) A
l2ll3 Prag CS
19/20 Oberhausen D
26127 Geneve CH

(VERDENSUDSTTLLTNG)
Monaco F

APRIL:

OKTOBER:
ou
08/09

Liberec CR
Aarau CH
Celje SLO
Ikke fastlagt (Felikat) NL
Regensburg D
Vyborg CR
Ikke fastlagt (Mundikat) NL
Ikke fastlagt (Perseren) DK
Wien Oberlaar (Ovnf) e
Lichtenfels D

0el
t5lt6
t6lt7
7'.il

22123
29130

Sverige og Norge
Så sker det - grænseme til Sverige
og Norge åbnes for katte og hunde
den l. maj 1994. Da det endnu er
en helt varm nyhed, ligger der end-
nu ikkenogetpå skift om, hvad der
kræves for at indføre katte, men det
tyder på, at kattene skal være iden-
tificerbare, d.v.s. enten væte øre-
mærkede eller mærkede med mi-
crochips. Desuden skal de være
vaccinerede mod rabies. Med hen-
syn til Sverige, skal der tilsynela-
dende også foreligge en tilladelse
fra det svenske veterinærdirektorat.
Yderligere oplysninger vil kunne
fås ved henvendelse til egen dyr-
læge eller til JYRAK, så snart der
foreligger skriftligt materiale !

JYRAK
- Jordi

der er Jorskel!

U

U
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JYRAK - Annoncepriser 1994
Kombiannoncer -
ansvarlig:
Killingeliste-
bestyreren
De nuværende studiekeds-
annoncer i udstillingskata-
loget laves kun sammen
med annoncering på killin-
gelisten. Prisen for denne
kombiannonce er kr. 500,-
for 12 gange på killingeli-
sten og 4 gange i udstil-
lingskatalogerne. Prisen
falder 114 pr. kvartal vedse-
nere tilmelding end U4-94.

Killingelisten: 50 kr. pr.

måned - kun forudbetaling!
Gratis ved tegning af op-

drætsannonce på killingeli-
ste og udstillingskatalog.

Opdrætterannon-
cer (incl. moms)

IIVÆSSEBRÆTTET UDS.KATALOG

U1 Side (4 nr
forudbetalt)

1600,- 800,-

1/1 Side pr. nr. 500 , 250,-
1/2 Side (4 gange
forudbetalt)

800,- 500,-

1/2 side pr. nr. 250,- 150,-
+ 4-FARVET pr. nr 300,- 300,-
+ 1 Farve pr. nr. 150,- 150,-

Forsiden 500,-
Avl (4 gange) 200,-
Opdræt (4 gange) 200,-

-

Specialklubber 1/8 side 150,- pr. år 1/4 side 200,- pr. år
Standleje Specialkl. sratis, hvis plads

Redaktionen
gratulerer!
Redaktionen gratulerer Miewer med
18 års fødselsdagen den 28. juni
1993.

Miewer er en brun burmeser og på
d"åbsattesten står »Filur af Dyreborg«.

Ejer er lrene Kalser og billedet vi-
ser Miewer med fødselsdagsgaver fra
Anne-Lise Kaae.

OG SÅ SPØRGER VI: Er det aI-
derspræsidenten i vor medlemskreds,
ellers modtager vi geme billederftre-
ve, så vi kan præsentere de bedage-
de pensionister!

Den »» gamle redacteur<<
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Katte VITABEI{A
Forkæl din kat med en godbid

alle katte elsker.
tilskud, der øger kattens sundhed og trivsel.

. Forhandles af
førende

*t*s, \S

I
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Sto r iu bi læu msudsti I I i ng !

JYDST( RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Rac%katteud ng 1,.-

3,-4. APRIL 1gg4
i Marselisborghallen

BEMIERK: 2 UDSTTLLINGER - 2 TILMELDINGER!

o

Abent for udstillere:
Søndag
Mandag
Dyrlægekontrol - søndag

kr. 07.00 - 20.00
kr. 07.00 - 20.00
kl. 07.00 - 09.00

Dyr!ægekontrol - mandag kl. 07.00 - 09.00

Åbent for publikum:
Søndag
Mandag

kt. 10.00 - 20.00
kr. 10.00 - 20.00

Bemærk venligst:
Alle katte skal være i deres
bure senest............ kl. 09.15

JYRAKI l934'1 994

t. ,,

49



ARHUS 3..4. APRIL 1994
o

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
tirsdag den 1. marts 1994

Husk frankeret svarkuvert!

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kn2OO,- 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.

Ovenståe nde udsti ll i ng sgebyr skal i ndbetales til
JYRAK's postgirokonto 5 06 85 09 eller vedlagt
icheck samtidig med tilmeldingen:

tilkasserer
Doris Dreier
Enghavevej 2
9690 Fjerritslev

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:
CHEFSTEWARD:

Camilla Christensen
Enghaven !8, Biersted

9440 Abybro
Trf. 98 26 87 05

PRIEMIESEKRETlER
OG ANNOruCE'(ONSULENT

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Ttf. 98 31 86 42

Endnu ikke komplet!

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

Gravide og ammende hunkatte kan ikke udstilles. Killinger født
efter henholdsvis 3. og 4. januar 1994 kan ikke udstilles.

Burmål: Enkeltbur 75 x 60 x 60 cm
Dobbeltbur 150 x 60 x 6O 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
anføre§ på de respektive tilmeldinger.

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

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

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

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

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

Uel mødt iÅrhus!
50

Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod lorevisning at gyldigt medlemskort!



U
"rtu RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PA MaSXIrue
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 (overl0 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 (overl0 år)
Kuldklasse (3-4 måneder)
Annonce
Til salg
Ønsker inf ormationsf older
til nye udslillare

Kattens navn:

Race

Født: Han: Hun:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

L
9.

10.

11.
't2.

13.

14,
15.

16.

17.
't8.
'19.

Stamboqsnummer:

Opdrætsnr.: Farve

Far'. Opdr. nr.:

Mor: Ood r. nr.:

Opdrætter:

Ejer: Telefon:

Adresse: Klub

Postnr. By:

Antal tidl.
csrtitikater

Dato:

CAC:

CAP:

CACIB
CAPIB

CAGCIB:
CAGPIB:

CACE:

CAPE:

Sted Dommer:

(Flesten kan løres på bagsiden)

Ønskes i bur med: Opdr. nr.

Opdr. nr.

Undertegnede erklærer hermed at have sat mig ind i gældende udslillingsregler og erklærer samtidig på lro og love, at katløn ved tilstod€vsBrelsen på udstil-
lingen ikke overtræder de til enhver tid g€Eld€nd€ FELIS DANICA karantænebestemmelsør vedrøronde katte, der er 6ller har vær€t inficoret af eller udsat lor
smitsomm€ sygdomme.

den 19
(egenh€sndig undorskritl)

UDFYTDES AF IIIMELDERENI UOFYTDES AF TILMEIDEREIII UOIYLOES AF IIImETIIEBE}II

Det bekræftes herved, at

(kenens navn)

er tilmeldt udstillingen i:

Udtyldes med navn og adresse

Denne sedde' n*'0"'i,?,T#ll"'3!:å;:i:!r"':i":i;:,':lå1;"1il?,r,:;::.r den er torsvnet med

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

den

51
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GHAM PI0NGALIERIET: iiffi,i:å:;Y1""?!i[i!i!iliiiilåu,,
Kattens navn: Født den:

Titel:

Race: Opdr.nr.

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

IMPORT / EXPORT
TMPORT/EXPORT FRA/TIL LAND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

U DSTI tLI NGSRESUTTATE R U DIAN D :

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:
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(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub:

Ttf.:

den I 19

Hankatteejerens underskrift

JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

Navn:

Race:

Navn:

Race:

Farve:

den I 19 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse:

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Hunkatteejerens navn: Klub:

Hunkatteejerens adresse: Ttf

Opdrætsnr. Farve Hun Killingens fuHe navn

1

2

3

4

5

6

7

8

54

H unkatteejerens u nderskrif t
den I 19

Titel:-
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ØINENE oP
for IAMS

Se din kat i øjnene. De afspejler dens

helbredstilstand og velbefind ende. Øjnene

skal være klare og strålende. De fortæller

dig, om den kost, katten får, har den

rigtige balance mellem proreiner, 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, §lling 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 kar

en kraftigere, glansfuldere pels og masser

afekstra energi.

Iams giver din kat mere ny"ttig 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 fastere

afføring (kan ses allerede efter en uges dd),

renere, irritationsfri hud og en kraftigere,

glansfuldere pels.

Forlang Iams, fordelene er soleklare

- som Iams kattet øjnel

I

IAil§5:
DE BEDSTE DU KAN GØRE FoR DIN KAT.

For ydøligre infomation og opfisninger om tæmesteforhandler, ing uenligst til Prmian P* Foods, tlf 45 76 t5 10.
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Fra din killing slår øjnene op,

har den travlt med at udforske

verden. Så travlt, at den, i for-

hold ti1 kropsvægten, skal

have et tre gange så stort ener-

gitilskud som en voksen kat.

fer og samtidig være let at for-

døje for den sarte 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 kr;efter i at fremstille Whiskas

ti1 Killinger - nøjagtig som dit lille ener-

gibunclt kan li'det.

Og når din killing leger, r,il 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-

lings mave ikke meget større end et fin-

gerbøl. Derfor er det nødvendigt med en

specialkost til killinger. Maden skal

incleholde alle nødvendige næringsstof-

for at tilfredsstille den lille gourmet. Og

være let at tygge, da killingens tænder

endnu ikke er fuidt udviklede.

På Waltham Centret for dyreer-

næring har forskerne lagt en mængde Katte ville vælge Whiskas

'; '"

En mave på "med
har brug


