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fer og samtidig være let at for-

døje for den sarte mave.

Allerede i en tidlig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Maden skal

have den rigtige smag og duft

energi og kræfter i at fremstille Whiskas

til Killinger - nøjagtig som dit lille ener-

gibundt kan li' det.

Og når din killing leger, vil du se

resultatet af de gode madvaner - i form

af en sund, blank pels og strålende øjne.

for at tilfredsstille den lille gor"rrmet. Og

vaere let at tygge, da killingens tænder

endnu ikke er fuldt udviklede.

På Waltham Centret for dyreer-

næring har forskerne lagt en mængde Katte ville vælge Whiskas

r en 10 uger gammel kil-

: meget større end et fin-

r.iet nødvendigt med en

^iliinger. Maden skal
-... jr erldise næringsstof-

- r:lrng siår øjnene op,

' .,', l' rrretl ,rt uclforske

- r,r, lt. .rt rien, i for-

I ;'i\ Å'gten, skal

-. iL' >.1 :tort ctref-

" t': \ (\ksgn kAt.
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HV,ESSEBR 0TTET
Medlemsblad for Jydsk Racekatte Klub

29. årgqng - udkommer 4 gange
årligt. Arsabonnement kr. 150,-

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

Redaktionsudvalget:
Lone Dorureborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96. Tlf. tid: 17.fi)-20.fi).

Helle Høybye
Dons Landevej 223
6051Almind
Tlf.75 55 44 t9

Erik Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Tlf .75 6t 34 8"1

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

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

Dead-line for blad nn2L994:
10. maj 1994.

Forsidebilledet:
Jubilæumslogo

Efiertryk af diverse artiHer og indkzg
i bladet er tilladt med kildcangivelse,
med mindre andet er angivet ved de
enkelte indkzg.

M,u.h. redaktionen!

I sidder nu med det første nrunmer af >>Hvæsse-

brættet« i klubbens 60 års jubilæumsår. Hvad har
vi så prøvet at ændre i dette nrunmer? Jo, for det
første en ændret rækkefølge af udstillingsresulta-
ter fra sidste udstilling, der skulle gffe den mere
overskuelig.

Så har vi prøvet at lave vores udstillingsover-
sigt i skemaform, det skulle gffe det nemmere for
de fleste af vore udstillerede at overse, men oply-
sninger om geografiskplacering af de sjældne ud-
stillingslande må nu indhentes hos udstillingsse-
kretæren for udland.

Endelig er tilmeldingsblanketten til danske ud-
stillinger med i et mere brugervenligt design.

Falder disse ændringer i jeres smag? Lad os få
lidt ris eller ros - og så om andre ting vedr. bladet,
vi kunne måske lære lidt af det!

Der er ingen invitation til næste udstilling i
Jyrak, den kommer først i næste nummer. Som-
merudstillingen er sløj fe t, dajubilæumsudstillin-
gen i Århus tæller for 2, så næste gang Jyrak har
udstilling bliver i Horsens den 10.- 1 1. september.

God Påske og på gensyn i Århus!

Lone, Helle og Erik
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Formanden
har ordet... !!!

Kære
JYRAK-m
og læsere!

edlemmer
BESTYRELSE
Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Træffes efter
9220 AalborgØ kl. 19.00
Tlf. og fax 98 15 93 18

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

Kasserer + killingeliste:
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup.
Ttf.86 22 90 04
Giro nr. 5 06 85 09

Sekretær og udstillingssekretær
udland og øvrige DK-klubber:
Erik Andersen,
Voldgade 70, 8700 Horsens.
TLf.75613487.

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

L dstillingsleder:
Lene Berg
\ordre Strandvej 28
! - -tll Horsens
T.: -.,i lar 75 61 56 13

] 1s d lr nr s kontakt / nye medlemmer:
i..=..:. l'1:::e Have Kristensen

:,_,,: : 1i. Jebjerg

- r :-:- l::9

1,:'-:: r:-:
f.. :": - .. : : . '* : . .tnt nte SygdOmme:
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Lind: :. . -

872_it.-.---
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UDENTI()E TDSTTT.ELSEI
Præmisehr*r og
annoncekrft:
HeleaTørrry
Romdrugnej 6t
9270 I0arrry
Tlf. 98 31 86 {
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JYRAK startede den 4. marts 1934 i Århus med en lille flok engagerede
katte-elskere. Siden da er Jyrak vokset sig til en stor flok med ca. 1600
medlemmer. Der er sket meget i JYRAK'a historie og i dansk racekatte-
sport, mange mennesker har lagt et stort arbejde i at vi er nået så langt,
både på klubplan og inden for racekatteopdrættet. I L934 var der ikke man-
ge racer ud over siamesere og angora, som man den gang kaldte nutidens
persere. I de forløbne år har viset hele semilangharsgruppen opstå, en
gruppe der vinder stærkt frem på bekostning af perserne. Fremtiden er
svær at spå om, men det skulle ikke undre, om vi om 60 år har dobbelt så
mange racer.

Jyrak's 60 års jubilæum i år vil blive markeret i Marselisborghallen i
påskedagene med en stor dobbeltudstilling, hvor vi håber at se rigtig man-
ge af vores medlemmer. Vi har engageret en kendt tryllekunstner til at un-
derholde både store og små. Hal- og sceneudsmykning bliver spændende
og utraditionel - ligeledes vil Best in Show blive et festligt højdepunkt
begge dage.

Den årlige generalforsamling blev i år aflroldt i Aalborg og 65 stem-
meberettigede medlemmer var mødt op. Det blev en rolig og seriøs GF
med mange saglige diskussioner og gode ideer. Det lover godt for frem-
tiden, at I som medlemmer engagerer Jer i klubbens arbejde for at gøre
Jyrak endnu bedre. For første gang så længe, jeg kan huske tilbage i klub-
bens historie, skete det, at general-forsamlingen ønskede at hæve kontin-
gentet mere end det af bestyrelsen foreslåede, nemlig tilkr.225,- for et
hovedmedlem gældende fra 01.01.95. Et fyldigt referat fra general-
forsamlingen vil blive bragt i Hvæssebrættetw.2.

I Felis Danica var der plenarforsamling den 20. feb. og ligesom på vo-
res egen GF, gik det stille og roligt, således at alt var færdigt på L Il2 ti-
me. Af væsentlige ændringer var der, at det nu er sat et gebyr på l«. 200,-
for godkendelse af overførsel af stamtavler fra dissidentklubber. Be-
grundelsen er, at ofte er disse stamtavler genetisk ukorrekte og laæver der-
for en nøjere gennemgang.Desudenblev der tilføjet til karantænereglerne,
at hvis man udstationerer katte i en sygdomsperiode, omfatter karan-
tænereglerne også det nye hjem. Endvidere blev der taget principbe-
slutning om at oprette et anke-/disciplinærnævn under Felis Danica gæl-
dende fra næste års plenarforsamling, efter at reglerne for et sådant er juri-
disk gennemgået. Det blev besluttet at gå ind for godkendelsen af Burmil-
la som en ny race - dette forslag bringes videre til FIFe's GF, der i år fin-
der sted i Prag i dagene 27.-28. ma|

Igerurem Felis Danica er der oprettet et samarbejdsudvalg, som har til
opgave attage aktuelle emner op med Smådyrspraktiserende Dyrlægers
Forening. Det første møde finder sted den 2. marts i København, hvor vi
i Jyrak ser frem til et godt og positivt samarbejde med de danske dyrlæger
omlaing opdræt og udstillinger. 

Dorte Kane
Formand, Jyrak
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PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug ihjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturl ige fordele fremfor
al mindel igt katteg rus. ,ll;age

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.
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RENLIGHED
NATU RE-CAT katteg rusets
kornede sammensætning
bevirker, at katten ikke får det
under poterne og slæber grus
ud på gulvene.
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øKONOMISK
NATURE-CAT kattegrus er
foran! Undersøgelser har vist,
at NATURE-CAT kattegrus er
mere økonomisk end
almindelig kattegrus.

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

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

Vest:
Vivian Elling
Jernbanegade
Tlf. 75 22 44

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

Aalborg:
Anne Licht
Revlingbakken 5,
9000 Aalborg.
Tlf. 98 79 1r 97.

Randers:
Heidi Pelsen
Dalbynedervej 6,
8970 Havndal.
Tlf. 86 47 03 34.

Århus:
Annette Andersen
Nørre4lle 86, IV th.,
8000 fuhus C.
Tlf. 86 13 63 83.

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

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

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

Horsens:
Lene B. Berg
Ndr. Strandvej2S,
8700 Horsens.
Tlf.75 61 56 13.

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

Kolding:
Helle Høybye
Dons LardevejZ23
6051 Almind
Tlf. 75 55 4419.

Struer:
Alice Schultz
Dalgårdsvej 57,
7600 Struer
Ttf .97 86 19 84.

4



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

Programmet ser således ud:

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 kaue kendt. Kom og vær med!

Tirsdag den 26. april 1994:
Susanne Christensen, mangeårig opdrætter af persere, fortæl-
ler om spændende opdræt af mange forskellige farver, tabby
med chokolade gen m.m.

Alle møder foregår : Skolegadc 8, Frederil<shavn kl. I 9. 30.
Pånærførste møde!

Lørdag den 4. juni 1994:
S OMMERFAMILIEUDFLUGT !

Vi mødes på Kirkepladsen kl. 14.00, som normalt og prøver
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, maske for de modige, kan der ses en lille
harmløs operation, hvem ved.

Vi kører mod Frederikshavn igen og besøgerBnglys, 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 wlly Gammelgaard.
NØDVENDIG TILMELDING SENEST 8 DAGE FØR!
GOD SOMMER! W ses til erteråret med nyt program.

Venlig hilsen og på snarligt hensyn, os to:

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

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

Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

STUDIEKREDS DJURSLAND
Program 1. halvår 1994:

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 kar SØLVKAITEN.

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

bustur til Dyreinternatet TINGSKOVEN ved fuhus, hvor der
vil være rundvisning. På hjemturen vil der blive serveret
snitter, øl og sodavand. Vi kører fra Grenaa over Ebeltoft og
Rønde.Vi starter 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.

Ibrsdag den 6. juni kl. 19.00:
DOMMERAFTEN ved Dorte Kaae. »Hvad går dommerne ef-
ter<(, er nok det spørgsmål man oftest møder, 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\,ilOKH.

Alle møder afholdes på Vestre skole,lok. B L0 i Grenaa.
Med venlig hilsen

FrederikByrgesen, tlf 86 3i 70 20
Elsa Knakkergaard" tlf. 86 32 47 29

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

Og selvfølgelig er alle lige
velkomne.

PROGRAM FOR
FORÅRET 1994:

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

3. maj: Mit opdræt ved Lis Friis.

7. juni: Sommerafslutning

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

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

Helle Høybye, tU, 75 55 44 19

STUDIEKREDS STRUER
WILD WEST NEWS! - Studiekedsen 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.

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.

Maj 1994:
Maria Metzger kommer og fortæller om den spændende So-

koke-kat.

Juni 1994:
Bogaften. Alt om kattelitteratur. Hvis du selv har nogle bøger,

du kan anbefale, så tag dem med.

HUSK! Yi mødes den 1. tirsdag i hver måneil kl. 19,00 i Fol'
kets Hus, Tegltomet, Struen

Kaffe og the kan købes på stedet for k 5,- pr. kop. Dertil
pr. næse kx. 10,- til kassen.

Med venlig hilsen, Alice Schultz, tlf. 97 86 19 84
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STUDIEKREDS.NYT!
STUDTEKREDS Ånnus
Program for Studiekreds Århus, forår 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 desvæne måtte aflyse i november. Dorte vil
fortælle om livet, bl.a. som formand, og vi prøver atlave »>2

mod l«, 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 eruter om katte. Du er selv velkommen
til at tage en eller flere bøger med enten til anbefaling eller
advarsel.

Mødested:
Brobjergskolen, Frederiks Alle, Århus, lokale 110
Tidspunkt:
Kl. 18.30 -21.45. Foredrag fra kl. 19.00.

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

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

Studiekredsleder:
Annette Andersen, Nørre A116 86,4. th., 8000 Århus C.
Tlf. 86 13 63 83.

STUDIEKREDS VEST
Program for Studiekreds Yest, forår/sommer 1994:

Lørdag den 16. april1994 kl. 14.00:
NB NB NB: NY MØDEDATO!
»At holde avlshan«.

Fordele/ulemper. Indretning af hankatte-værelse. Hygiej-
ne. Parringsafl ukke, 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, Søstjernen 48, 6710 Esbjerg V.

Lørdag den 28. maj 1994 kl. 1.4.00:
Kan lopper dræbe?

Vi vil prøve at kigge på hvor farlige lopper egentlig er? Er
det bare os, der er hysteriske, eller kan de være til virkelig fa-
re for vores katte/killinger.

Er de loppebekæmpelsesmidler, der er i handelen noget
værd? Kan vi gøre noget for at beskytte vore katte mod an-
greb?

Mødested: Mette Jensen & Ole Nielsen , Egealle 13, 6710
Esbjerg V.

Lørdag den 18. juni 1994 kl. 18.00:
Vi vil i år genoptage traditionen med at holde en grill-fest, in-
den vi holder sommerferie.

Igen i år har Aase & Hans Ibsen tilbudt atlægge hus til, så
der er mulighed for at grille ude, hvis vejret er med os, eller
kan vi grille under halvtag. De har tilbudt, at vi kan spise i de-
res store havestue, så alt tegner til atter at blive en succes.

Medbring selv mad og drikkevarer. Grillen sørger un-
dertegnede for.

Mødested: Aase & Hans Ibsen, Søstjernen 48, 6710 Es-
bjerg V.

Lørdagden 20. august 1994 kl. 14.00:
Papirnusseri!

Hvordan finder man rundt i alle de blanketter, attester,
formularer o.lign., der skal til for at udstille sine katte, få stam-
tavler, kunne udstille sine katte i udlandet?

Disse ting vil vi gennemgå på dette møde samt kigge lidt
på efterårets program.

Mødested: Vivian Elling, Jembanegade 4, 6800 Varde.
Vel mødt i Studiekredsen,

Øvian Elling

+rrO PROBTEM

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

hi"k' Dyrehcrndel
Niels Ebbesensgode 8o . 9000 Aolborg . Tlf.98 1222 11
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STUDIEKREDS.JIYT!
STUDIEKREDS
FYN:
Foråret 1994:
Vi har forsøgt at lave et spæn-
dende program. Sted og tid er
det samme som i 1993.

Af foranilringer er der
det, at det er tlyttet tra tirs-
dag til torsdøg!

Komogværmed,oglados
få dethyggeligt. Pris pr. gang
10 kr. Medbring selv kaffe og
brød - godt humør og stor
spørgelyst.

Programmet er som følger,
dog med ret til ændringer:

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 kat.

Torsdag 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, tlf. 66 12 52 91

Lis Rlrymer Friis, Bøgebjerg 7, Søndersø, tlf. 64 S9 15 03
Grethe Højgård, Dragebakken 272, Odense, tlf. 66 17 37 08

Helle Møller Mødsen, Munkzbjergvej 94, tlf. 66 13 10 05

STUDIEKREDS AALBORG
Program forår 1994:

12. aprill994z
Genetik I v/ Paul Christensen.
Begyndere bliver her indviet i genetikkens interessante ver-
den.

Mødested: Huset i Hasserisgade - Aalborg kl. 19.00.

3. maj 1994:
Stambogsførin g v/ Klaus Donneborg.
Hvordan udfylder jeg stamtavleansøgningen? Hvad skal sen-
des med og hvorfor? Hvad er Klaus' opgaver i den forbindel-
se? Og hvad er vores?

Mødested: Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 25, Aalborg kl.
19.00.

7. junil994:
Sommerudflugt.
Birgitte Philipsen i Fj-erritslev vil geme vise os sine dejlige
Main Coon katte samt sin brugskunst-forretning og øvrige
turistattraktioner. Og hvem ved - måske får vi mulighed for
en tur på hendes islandske heste.

Birgitte giver kaffen denne aften - hvem vil bage en kage
til os?

TILMELDING NØDVENDIG - SENEST I. JUNI til un-
dertegnede.

Mødested : Udklitvejen 122, Fjeritslev kl. 1 9.00.
Medvenlig hilsen, Anne Licht, tlf, 98 79 1l 97

STUDIEKREDS HORSENS:
Vi flytter mødedag til tirsdage, hvor Aktivitetshusets cafd 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.

22. marts 1994:
Planlægning af efteråret 1994. Kom og vær med, det er nu du
har muligheden for at få de ting på programmet som du godt
vil høre mere om. Resten af tiden bruger vi til at komme vid-
ere med planlægningen af udstillingen den 10.-11./9.

Der er brug for alle mand, så kom og vær med fra starten
uanset om du har tid til at yde en stor eller lille arbejdsindsats,
det er ikke det afgørende. Mange bække små...

23 april 1994:
Kursus om naturkost/naturmedicin ved Finn Smed.

Vi mødes ved aktivitetshuset kl. 10.15 og finder ud af at
køre sammen til Rask Mølle.

Mødet starter kl. 11.00 og slutter kl. ? Finn Smed vil være
vært ved frokost. prisen pr deltager bliver 100,- Til medlem-
mer af studiekedsen ydes der et beløb på kr. 50,- fra vores
kasse.

Da der har været nogle forespørgsler på deltagelse i kurset,
som det ikke har været muligt at afstedkomme pga. begræn-
set antal deltagere, vil jeg geme være behjælpelig med at ar-
rangere endnu et kursus, det kræver 15 deltagere a 100,00 kr
stk. så giv mig et ring (efter 5. april) hvis du er interesseret,
så får vi se om det kan lykkes.

Maj 1994:
Endnu ikke planlagt

18juni 1994:
Vi håber at denne dag må vise sig som en af de dejligste da-
ge i året med sommer og sol.

Sommerudflugten går til Djurs Sommerland. Pak mad-
kurven (der er åben grill i Djurs Sommerland) det gode humår,
og kom og vær med. Der bliver også arrangeret fælleskørsel
til denne tur.

Møderne aftroldes i Aktivitetshuset, Klaus Cortsensgade 6 i
Horsens. Vi holder til i »den gamle foredragssal« i kælderen.
Aktivitetshuset ligger i umiddelbar nærhed af banegården.
Tidspunkt r9'oo -22'oo 

Medvenlig hilsen
Lene B. Berg - Telefon 75615613

SOKOKE 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 følgende opdrættere:

Gloria Møldrup, Korsebjergvej 101, 5491 Blommelyst,
ilf.659681 43.

Maria Metzger, Næstrupvej 41, Sjørring,7700 Thisted,
ilf.97 97 14 57.

Doris Dreier, Enghavevej 2,9690 Fjerritslev,
ilf.98 21 19 14.
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En god, stor løbegård
Et must for en katteejer!
Alt for.ofte læser og hører man om katte, der enten generer
naboerne eller kommer slemt til skade ved ukontrolleret færd-
sel på arealer, der ikke tilhører dens ejer.

Det gælder sikkert ikke »Hvæssebrættets« læsere, eller, er
der stadigvæk katteejere blandt vores læsere, som har nerver
til at eje frit-omkring-løbende katte?

Mine egne er i løbegårde, men da jeg bor i en landsby med
en rimelig stærkt trafikeret vej gennem byen, ser jeg jo at an-
dre gårdkatte ender deres liv under et afde hurtiggående køre-
tøjer. Det er tragisk, men værre er de andre ting, som løsgåen-
de katte kan komme ud for hos naboer, som ikke har det sam-
me kattevenlige sind. En lille kærlig allemandskat, som også
tigger mad hos mig og naturligvis også får en godbid, kom
sidst i november 93 ud for at få smidt dieselolie eller lign.
ætsende på sig.

Heldigvis kom hun, våd og forpint, til min dør, og en rur på
Aalborg Dyrehospital med en §ndig behandling af dyrlæge
Gregersen reddede hendes resterende 8 liv. Tiden lægede såre-
ne og gav hende en pæn pels igen. Med bævende hjerte slip-

per jeg hende ud til foråret, for det er jo ikke min kat, men
hvad kommer hun ud for næste gang? Jeg har heller ikke plads
til at have hende inde hele tiden, og hun vil jo geme løbe frit,
da hun altid har været vant til det.

Moralen i denne historie er egentlig, at man altid bør have
sine dyr på sin egen matrikel, og helst i store syd-vest vendte
løbegårde. Så undgår man oplevelser som ovenstående, na-
boeme har intet at brokke sig over, og man er selv en bekym-
ring mindre.

Tilsidst kunne jeg tænke mig, at nogle af yore katæejere
med løbegårde sendte billeder ind af disse, og fortalte om dem,
gav gode råd om indretning, rengørtng, vedligeholdelse etc.
og ikke mindst, hvad brugeme af løbegåtrdene synes.

Helen Tøttrup

Manx og defekter
- Fup og fakta
Vi kender det så godt: den samme historie fortælles en masse
gange og pludselig bliver den - åbenbart af sig selv - til en
eviggyldig sandhed. Sådan er det desværre også tilfældet med
manx. Med artikleme om problememe i burmeseropdrættet i
mente og dyrlægernes hiven manxen frem som et eksempel
på defekter i seriøs avl, vil vi geme her afsløre fup og fakta
blandt manxmyteme.

Genetik og oprindelse
Manxkatten er opstået spontant ved en mutation hvor genet
for normal ryg- og halelængde(m) ændres til genet for
forkortet ryg- og halelængde(M). For at fremkalde m-genets
virkning skal detsåledes forekomme i kombinationmedet an-
det m-gen. Vildtlevende katte med normal ryg- og halelæng-
de har to m'er - de er homozygotiske med hensyn til m-genet.
Den korte ryg og hale stammer fra M-genet, eet M-gen er nok

Moiravin RoSS"y, f. 05.05.93.
Stumpy Manx, blåcreme m. hvidt.
Ejer: Marianne S. Madsen. Opdrætter: M. Sluitet Holland

JYDSK EMBLEM FABRIK
Ormslewei 23-25 o 8260 Mby J.

Danmarks største udvalg i
sportspræmier:

o Pins
o Pokaler
o Vimpler
o Medaljer
o Gravering
o Gaveartikler
o Emaljeemblemer
o Guldtrækkeriemblemer
o Broderede stofemblemer

86 11 41 11
Telefax: 86 11 00 82
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til at forkorte ryggen og fjeme halen. Eet M-gen har ligesom
s-genet een virkning, to har den dobbelte virkning. Konse-
kvensen af dette er, af MM-kattens rygsøjle ikke udvikles. Da
udviklingen afdenne er afgørende for overgangen fra det ind-
iedende celledelingsstadium (embryonalet) til fosterstadiet,
vil en MM-kat ende som en abort allerede inden det befrug-
tede æg er blevet til et foster. det optages i organismen helt
uden indvirkning på den gravide kat eller på medfostrene.

En haleløs manx er altså heterozygotisk Mm og en langha-
let er homozygotisk mm. Som nævnt er M-genet ansvarlig for
afkortning af ryg og hale, men M-genet er også variabelt i
styrke. Her minder det om I-genet. Et svagt I-gen giver smo-
ke-katte, et svagt M-gen giver longy-katte. Afkortning af ryg
og hale er så svag, at kun de alleryderste led på halen mang-
Ier, men katten er genetisk Mm. Et stærkere I-gen giver sha-
ded, og et stærkere M-gen giver stumpy hale, ryggen er kort
og halen er højst 3 cm lang. Hvor det stærkeste I-gen giver
kun een form: tipped, giver det stærkeste M-gen to former:
rumpien og riseren.

Disse to former er kendetegnet ved en kort ryg og total ha-
leløshed. Tidligere var de to typer i samme opdrætsnummer;
og det er temmelig flydende, hvad der betragtes som rumpy-
el1er riser katte blandt dommere og opdrættere. Dette skyldes
nok, at nogen af riserne kan få stumpen til at »forsvinde« på
dommerbordet, hvis de ikke er helt trygge ved situationen,
mens de hjemme hos sig selv stritter glad med alt hvad de kan.
Imidlertid er rumpien den gamle type »...en karakteristisk
hulning, hvor halen skulle have været.« Riseren har derimod
ikke dette krav, men skal blot se fuldstæmndig harmløs ud,
bortset fra den bruskplade, der rejser sig og har givet den sit
navn, to rise: at hæve sig. Begge er naturligvis genetisk Mm.

Reproduktionsfej I giver defekter
Under kønscelledelingen hos både hun og hankatten vil der
ske ændringer i arvemassen. Det M-gen kattene giver videre
i deres kønsceller er ikke identisk med det M-gen, de selv har
i deres egne celler. Det er her de ændringer, vil kalder muta-
tioner opstår. Fænotypisk betyder det, at ryg- og hale-
forkortningen hos en killing aldrig vil være identisk med ryg-
og haleforkortningen fra den af forældrene, den har arvet
egenskaberne fra. For hver generation ændres et gen en lille
smule. Det bliver enten lidt svagere eller lidt stærkere. Bliver
M-genet for stærkt, vil rygsøjlen ikke udvikles korrekt. Katten
vil mangle de nødvendige nervebaner til kontrol af tarmbe-
vægelser og afføring. Katten kan også have direkte »huller« i
rygraden - spinabifida, rygmarvsbrok. Den bliver lam i hele
bagkoppen.

Shenowey Ulalumå, Man W 61 52, hvid.
Ejer: Thomas Andersen, København.

Laxeyb Donald, f. 26.12.92.
Opdrætter og ejer: Marianne S. Madsen.

Det samme kan ses hos memesker, og i 50'eme brugte man
i USA manxen som testdyr for at finde ud af, hvordan man
kunne afsløre sådanne defekter i livmoderen for at overføre
erfaringerne til mennesker. Man brugte indavl i højeste grad,
og var dermed med til at give manxen sit dårlige rygte som
værende defekt.

Springet fra et sundt M-gen til et for stærkt M-ge:n er ME-
GET stort og kan helt undgås ved seriøs avl. Et rumpy M-gen
er den eneste variant, der vil kunne forstærkes til et defekt M-
gen, de andre gør det ikke. Riseren kan forkortes til rumpy, en
stumpy bliver ligesom longien bare kortere, hvis det da ikke
går i den anden retning; inden for genetikken kan alt - teore-
tisk set - ske! Det ovenstående er det man kan konkludere på

baggrund af observationer og genetisk viden. Det er iøvÅgt
også værd at Eøre opmærksom på, at indtil fomylig var rum-
pien den eneste godkendte variant. Avler man på de ekstremt
typede rumpier kan deres m-gener i sjældne tilfælde gøres for
stærke med defekter til følge; at det er et meget sjældent fæn-
omen, dokumenteres af de mange ældgamle, vildtlevende ma-
nx-staruner rundt om i verden. De bedst kendte findes på Is-
le of Man, der har givet racen sit navn. Den har med sikker-
hed været der i 300 år og givetvis også mere. Hvis problemet
skulle være af nogen betydende størrelse, ville de forlængst
være uddøde!

Den defekte manx er den overtype, frembragt ved useriøs

avl - og den er yderst sjælden. Heldigvis!

>>Man parrer aldrig haleløs til haleløs!<<
Forkert! Afkrydsningsskemaet vil resultatet afen sådan par-
ring fremgå.

m Mmimm
I

+MM-kattene udvikles ikke. Tilbage har man så et kuld, hvor
213 af kattene er haleløse og li 3 er fuldhalede. Mmkattene er
almindelige, haleløse manx slet og ret. Ved at krydse fuldha-
let og haleløs manx fås følgerde krydsningsskema:

mM

MmMMM

m

m

mm

mm

M

Mm
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Halvdelen af disse katte er haleløse, den anden halvdel har
normal hale. Sandsynligheden for defekter stiger altså ikke
ved at avle på haleløse dyr. De har under alle omstændighe-
der kun eet M-gen; og det er som tidligere nævnt kvalitetetm
af dette ene M-gen, der er den afgørende faktor.

»De vildtlevende manx har kun overlevet,
fordi de parner til langhalede manx!<<
Forkert! Argument ses ovenfor. Et recessivt gen, i dette tilfæl-
de m har ingen virkning over for et dominant gen. Det er no-
get af det mest grundlæggende inden for genetikken. Det gæl-
der også for manx, naturligvis. De vildtlevende manxstammer
overlever, fordi de parrer sig helt tilfældigt, hvorved de und-
går en overtypning som følge af useriøs avl.

»»Manxkatten har racerelaterede defekter!<<
Dette er et definitionsspørgsmåI. Manx med et for stærkt M-
gen er i sjældne tilfælde defekte. Manx med fuld hale er al-
drig defekte, de har simpelthen ikke letal (dødelig) genet. Dåt
er forkert at tro, at alle haleløse katte stammer fra Isle of Man,
de findes alle vegne: i de norske og jugoslaviske §stområ-
der, på Krim, i Finland og i Danmark, blot for at nævne nog-
le lokaliteter med haleløse katte. De danske katte baserer sig
på novice-anerkendte manxkatte. Gennem omhyggelig avl er
defekter blevet undgået. Alle katte vil, hvis der avles efter eks-
tremer, kunne opvise symptomer, der kan tolkes som defek-
ter.

>>Manxen mangler halen!<<
Katte er intelligente dyr; de gør ikke noget, de ved de ikke
kan. Manx kan have problemer med at balancere på de yder-
ste grene af et træ, men det problem har en stor han brite og-
så. Er det ikke snarere en gevinst, at manxen ikke farer op i
det første og bedste træ for at fange fugle. Manxen springer
meget bedre end andre katte pga. sine lange bagben. Er det ik-
ke en gevinst, at den er en suveræn mosegris- og musefanger?
Katte bruger også deres hale til at kommunikere med. Vores
erfaring siger os, at der ikke er »forståelses« problemer mel-
lem manx og andre racer. Vi har blandt andet oplevet en ma-
nxhun, som i løbet af eet sekund accepterede en ny britekil-
ling og lod den die hos sig. Man skal jo også huske på, at der
ofte er langhalede killinger i et kuld, og disse bliver bestemt
ikke behandlet anderledes af moderen eller søskende end de
haleløse. Hvis der skulle være besvær med kommunikationen
ville der være problemer mellem de forskellige typer manx.
Det er der som nævnt ikke!

Derfor alle disse rygter.
Der er problemer i manxopdrættet. Det skal ikke forties. Vi

tror imidlertid, at opdrætterne er sig deres ansvar bevidst. Av-
les der blot een gang defekt, gøres de allerstørste anstrengel-
ser for, at det ikke gentager sig. Hvor mange opdrættere ville
for eksempel lave endnu et kuld, de måtte lade aflive, fordi de
ikke kunne få et normalt liv? Alene det økonomiske argument
er stærkt nok til ikke at gøre den slags. det lader sig jo hel-
digvis også let gøre at undgå defekter. Nogle lande er des-
værre kendt for deres ønske om overtypede katte, her frem-
står USA blandt andet, også for manxens vedkommende, som
det klareste eksempel. Man ønsker at avle på grænsen af det
sunde; hvor tit det går galt, tales der ikke om. I Europa er man
af samme grund forsigtig med at hjemtage haleløse katte fra
USA. Det er ikke blot i USA der er problemer. det er der og-
så inden for FIFe. årsagen er lige så enkel som trist; standar-
den kræver det!! Heri ligger det virkelige problem, den siger
blandt andet »...bagbenene kan ikke blive høje nok og ryggen
kan ikke blive kort nok!« Udover det besynderlige i at formu-
lere en standard på en sådan måde at den ikke kan opfyldes,
er dette årsagen. de korte katte belønnes, de opfylderjo stan-
darden, og de går så videre i avl etc. etc. Sådan er al avl. Hvor
længe denne avlspraksis for manx vil gå godt er ikke til at si-
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Daisy, f. 26.12.92.
Opdrætter og ejer: Marianne S. Madsen.

ge; men sikkert er det, at det på et tidspunkt ender galt. Stan-
darden kræver stadig kortere katte. Resultatet bliver det
overtypede og dermed defekte. Standarden må ændres. Bliver
den det vil dommerne i deres bedømmelser også følge med.

En pæn del af de sftrækhistorier, vi alle kender, stammer fra
fortiden. Dengang var den eneste »rigtige(( manx med certifi-
katmulighed den ekstremttypede rumpy. Den »rigtige« manx
skulle have en hulning, hvor halen skulle have været. Sådan
er det heldigvis ikke længere, hvor riseren og stumpien har
opnået certifikat status.

En medvirkende og måske afgørende årsag til den megen
mytedannelse omkring manx er forskningen. Man har vist de-
fekterne hos manx stor interesse; mange dyrlæger og forske-
re har i detaljer beskevet de faktiske og mulige defekter hos
manx. Man har fokuseret på dem i så høj grad, at man ikke
kunne se katten for bare defekter.

Manxen har aldrig haft det store publikum, og få har talt
deres sag. Det har været overladt til forskere og rygtesmede.
Det er vores håb, at denne artikel sætter fup eller fakta om-
king manx på plads een gang for alle.

Det er ligeledes vort håb, at vi i den nærneste fremtid vil
kunne læse lignende artikler om andre racer i Racekatten.

Til allersidst en bøn: Kan vi ikke gøre det til en god skik at
undgå at bringe andres katte i miskredit med løse rygter som
grundlag. Hvis man mener, der er noget at kitisere, s§lder
man sit eget omdømme at dokumentere sine påstande, for ek-
sempel med statistik.

Vi har desværre ingen manxklub p.t., men hvis du ønsker
flere oplysninger, så kontakt venligst:

Thomas Andersen 32973389, eller
Marianne Skat Madsen 42652436

JYRAI(
- fordi der er

lorskel!
9O'ernes

katteklub!
60 års jubilæum

i årlll
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KATTEMAD

EFTER NATUREI{S RECEPT

\ature's Recipe lia Diafarm er et videnskabeligt udviklet

,pecialfoder-program for alle katte - også allergiplagede.

\ature's Recipe er et naturligt, r,elafbalanceret luldfbder

li1 alle katteracer - indeholdende alle npdvendi.ee

nærin,usstoff'er bl.a. de mineraler og vitaminer. som din kat

har brug lbr i det daglige tbr at lete sundt og altid være
"på toppen".

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

letfordøjeligt foder, 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

klav og fås både som tørfoder og dåsemad.

0PTIMUM FELINE DIET - Alsidig foderblanding ti1

katte i alle aldre.

Nature's Recipe dækker det ernæringsmæssige behov

gennem hele kattens liv. Etlektiv udnyttelse til opbyggelse

og r,edligeholdelse af stærk knogleopbygning, stærke tæn-

der samt en veludviklet muskulatur og flot, sund pels.

OBS.

Nature's Recipe fås også til hundel

RES RECIPE,
INNOVATIVE PET FOODS
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Mit møde med Thyari-
sana og Attabiahsana
Mit første møde med sokokekattene var en artikel som Gret-
he Højgård havde skrevet i »Min Kat«. Jeg besluttede, at hvis
jeg skulle have en racekat, så skulle det være en sokoke, men
jeg ville vente lidt, da artiklen oplyste at kattene ikke var vel-
egnede til småbømsfamilier.

Men at jeg selv cirka to år efter denne artikel skulle arve to
voksne sokoke katte, drømte jeg ikke om.

Faktum er: AT jeg den 11. november L993 hentede hun-
katten Thyarisana og kastraten Attabiahsana på henholdsvis 6
og 5 år. Kattene havde været vant til 2 voksne mennesker og
en hund.

Så jeg var meget spændt på om kattene kunne falde til hos
os. Vores husstand består af7 islandske heste, 2 islandske fåre-
hunde, 3 neutraliserede huskatte, 3 undulater samt 3 bøm på
henholdsvis 14, 11 og 4 år. Allerede efter en halv times tid
vandt kattenes nysgerrighed over usikkerheden og Tayarisa-
na, der er den mest modige vovede sig ud af den trygge trans-
portkasse og gik på opdagelse. Attabiahsana fulgte snart ef-
ter. Alene deres dybe knurren, der ligner og lyder som en lil-
le løve, fik hurtigt hundene til at lade dem være i fred.

Da kattene kommer fra Kenya, elsker de vaffne, og de fandt
hurtigt ud af, at vores børns værelser havde varme i gulvene,
og især vores yngste datters værelse var godt på grund af at
hendes klodskasser med dukketøj var alletiders senge. Så den
første nat indtog de hendes seng og klodskasser, og siden har
de betragtet hendes værelse som deres eget. Tay og Bia sover
der hver nat.

I løbet af kun en uge faldt de helt ind i vores rytme, og blev
accepteret af vores andre dyr.

Vi har nu haft dem i cirka 3 måneder, og jeg må klart de-
mentere, at kattene ikke er velegnede til småbørnsfamilier,
tværtimod. Tay og Bia er utroligt bømevenlige, vores yngste
datter kan slæbe rundt på dem uden at de gør noget. De fin-
der sig i atkøre i dukkevogn osv. Hvis hun leger på gulvet er
kattene altid ved hendes side. Sokokekattene er mere toleran-
te overfor hende end overfor os andre. Sokokekattene er spe-
cielle, de ligner ikke andre katte og knytter sig nært til den fa-
milie de tilhører.

Hvis man engang har fået en sokokekat ind i familien, så
har man for altid tabt sit hjerte til »rovdyrene«.

De er utroligt kælne og kærlige. De elsker at sidde på skul-
deren og overskue verdenssituationen, samtidig er den en
utrolig elegant kat med en fantastisk tilpasningsevne.

En ting er sikkert; de bliver ikke de sidste sokokekatte der
bliver optaget i vores familie, da vi alle er faldet pladask for
deres charmerende og frække måde at være på.

Mange hilsenerfra
Annette Vollbrecht

Ejerskifte af katte
Jeg fik for et stykke tid siden et brev, som
gengives her nedenfor:

"Som detfremgår af vedlagte kopi af enfuldmagt, har jeg
befuldmrzgtiget to personer til at tage sig af mine dyr eller
træffe afgørelse om dyrenesfremtid i tilfcelde af min død eller
lignende.

I den forbindelse vil jeg hermed forespørge, hvordan

førnævnte personer skølforholde sig med hensyn til ejerskif-
te af kattene. "

Jeg mente sagen lå udenfor mit kompetenceområde, og bad
derfor om at få brevet behandlet på næste møde i Forret-
ningsudvalget.

Der blev besluttet:
Såfremt der foreligger en fuldmagt, skal en fotokopi af den-

ne fuldmagt vedlægges hver enkelt ejerskifte, når katte skal
ejerskiftes efter en persons død.

Derudover kan jeg tilføje:
Såfremt nogle kommer i den situation at skulle genplacere

efter enten et dødsfald eller et ulykkestilfælde, kan de hen-
vende sig til klubbens stambogsseketær, der så vil tage kon-
takt hertil, så vi kan aftale, hvordan ejerskifte kan foretages
med mindst muligt besvær for alle parter.

Vi, der er aktive medlemmer af katteklubbeme, møder
måske ikke altid lige stor forståelse for vores hobby hos de
øvri ge familiemedlemmer.

Derfor kan det være en god ide på forhånd at have aftalt,
hvem der skal tage sig af vores katte i den situation, hvor vi
ikke selv kan' 

Grethe Pedersen
Stambogsfører

EKTE FRA USA

EAGLE - amerikansk kvalitetsprodukt til den rigtige pris.

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

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

EAGLE - opfylder de krav, som fodringsforsøg udført af Associ-
ation of American Feed Control Officials (AAFCO) stil-
ler til katte i hele deres livsforløb, samt drægtige/die-
givende moderkatte og killinger i opvækst.

e,l ks ,pris kr. !73,- INDEHOLDER IKKE ETHOXYQUIN!

TH TRADING. g 55 340077 (kr.e.oo-lo.oo)

PRØV DET!

Ring nu til:

EAGLE
EAGLE

Cat/Kitten, kattefoder til alle katte og killinger.
er yderst velsmagende, din kat vil elske det, og du vil
elske resultatet. En lækker skinnende pels, klare øjne
og en sund, veltilfreds kat. Derudoverbetydelig mindre
aroma fra kattebakken.

NYHED
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Helle har fordansket en
gammel engelsk bog:

>>Næsten<<
over,
gælder
ikke!
Generelle tips
om tricks og træning!

Her er tricks nr.2:
Sid op og tig!

På et tidspunkt hvor din kat sidder, så tilbyd den en godbid,
og idet du giver den til katten, skal du sige »Sid«.

Lad ikke katten nå godbidden med poten.
Hvis den rækker efter den, skal du hurtigt hæve godbidden.
På denne måde lærer den snart, at den eneste måde at få

godbidden på, er ved at bruge sin mund.
Når du tror, at den har forstået det, skal du hæve godbidden

lidt højere og gentage hele processen.
Fortsæt med at øge højden lidt efter lidt, indtil katten til

sidst sidder på bagbenene... og den har Iært tricket!

1

3.

Sikke de katte! ...af Etsereppesen

Sikke tykke og glade
efter den eskapade
de to kan sig hygge.
Nu har de den lykke,
at killinger kommer, Else Jeppesen,

når det bli'r sommer. »Para Mi«

Sikke de katte
kan lege og pjatte.
Ja, selv Bette Ski'
som ellers kan li'
at sove hos tante,
kan lide at fjante.

Sikke en kasse!
Ja, nu må jeg passe
at skifte det sand
og vaske med vand.
Skønt katte er bløde:
Tag surt med det søde!

Sikke de æder
de katte, og glæder
sig over et hjerte.
Ja, tidligt de lærte,
at mis-interesser
er delikatesser

Sikke en varme
her i mine arme
når Rikke, den »dægge«
kan lide atlægge
sig her, og når Ras
bruger mig som madras.

Sikke en klagen
om natten og dagen,
når Lea og Li'
en filli vil gi'
deres ære og tro.
Først da får vi ro.

Fra vort opdræt!
13
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En eks-kattehaders
første killingekuld
Tænk sig - at det skulle overgå mig.

Det havde jeg for 5 år siden anset som værende det absolut
mest latterlige og fuldstændig urealistiske, der kunne ske.

Mine kære horthårede gravhunde, sgm jeg har opdrættet i
mange år, har udstillet, ghetpåprøver og jagt med, har næsten
opgivet mig. Men som hunde nu er elsker de mig heldigvis
stadig...

At en inkarneret kattehader skulle blive så bindegal med
katte, fiolle rundt, tæmme vildkatte, få huskatte, KØBEruce-
kat, KØBE flere racekatte - nej, absolut utænkeligt.

Og her sidder jeg nu med tre neutraliserede huskatte, en
Maine Coon medkillinger, en Sokokemed killinger og enung
Sokokedreng. Jeg er kort sagt hinsides ethvert håb om at de
blinkende, larmende advarselslamper på nogen måde skulle
have den mindste effekt på mit - efter hundenes mening -
forkvaklede sind. Men hvilken oplevelse det er at have kil-
linger, og det at skulle sælge dem, det er endnu værre end med
de første hvalpekuld. Lige bortset fra at man jo har lært lyn-
hurtigt at vurdere folk som værende "gode hjem" eller ej.

Min Maine Coon (MC) blev parret, og snart viste det sig at
den unge Sokokepige, som jeg netop havde fået, fik mistæn-
keligt lyserøde patter. Ikke nok med det. Hun var simpelthen
gravid. Heldigvis var der dog ingen tvivl om faderen.

Kort sagt, hundeopdrætteren skulle have to kuld killinger
med kort tids mellemrum.

En skønne torsdag præcis mellem 1 1 : 15 og 12:00, blev mi-
ne4 Sokokekillinger født,3 pigerog 1 dreng. Ikkeudendra-
matik, da de første faktisk vat "dødfødte" men min erfaring
fra mange hvalpekuld reddede deres liv.

13 dage senere, en onsdag præcis mellem 11:15 og 12:00
fødte MC'en også 3 piger og 1 dreng. Et underligt sarnmen-
træf ...

En morsom tid begyndte, Lala, Sokokemor var en virkelig
hønemor, hendes unger skulle ikke undvære hende overhove-
det, og atjeg skulle give flaske til drengen, der var den ene af
de "dødfødte", i det hele taget pille så meget, det var ikke helt
til måde.

Da Powder Pff, MC mor havde født, ressonerede hun som
så, at fordi man har børn, behøver ens liv jo ikke gå i stå. Hun
er karrierekvinde med mange ambitioner. Hendes unger blev
dog passet til punkt og prikke, men at skulle undvære sine
gøremii og socialliv iøvÅgt, det var for dumt. Dette var i be-
gyndelsen Lala for meget, hun var overbevist om at det var
nødvendigt at hun også fik de stakkels vanrøgtede bøm over
til sig, men sådan gik det ikke. Efter et par verbale udvek-
slinger, af en sådan art, atjeg ikke vil citere direkte, affandt
hun sig med de der skide yankiers absolut ansvarsløse adfærd.

Som tiden gik og ungeme kunne begynde at tusse rundt i
fødekasserne, blev husmisseme en naturlig del af "yngelple-
jen", de var accepterede og fik tilladelse af begge mødre. Da
Sokokekillingeme var 4-5 uger købte jeg en 5 måneder gam-
mel Sokokedreng, Bambafu. Lala var absolut ra§ende, han
skulle bare se at komme væk, hvad ville han her, han var bå-
de dum og grim og ville garanteret æde hendes unger, og at
Powder Puff var ligeglad med ham var endnu et tydeligt be-
vis på hendes sjuskede amerikanske adfærd. Powder tænkte:
fint, en bamepige mere...

Da MC killingerne var cirka 5 uger og "bakkesikre" deltog
de også frit i samværet med alle de andre. Det var morsomt at
iagttage de to kuld sammen. De var først temmelig ligeglade
med hinanden, som om begge kuld tænkte: Er de der katte?

Efter få dage var de dog altid at finde sammen et eller an-
det sted, men når de sov, var det næsten altid med "sine eg-
ne". Lala syntes i begyndelsen de var lidt ulæke, de der van-
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rugtede yankies, men hvis hun ikke lige tænkte over det kun-
ne en af dem da godt få en tår med. Og omvendt, Powder var
faktisk ligeglad, de små stakkels magre afrikanere kunne da
godt få en tår med.

Da Lala's bøm var omkring 8 uger og de andre altså 6 uger,
måtte hun revidere sin opfattelse af et og andet. Der var en hel
uge, hvor hun fortvivlet forsøgte at opdrage sine fuldstændigt
uregerlige unger, der var som krydsninger mellem edderkop-
per, abekatte og hvirvelvinde. Hun var naturligvis overbevist
om at det nok var yankeeungernes s§ld, og at det moralske
forfald smittede af. Men, det beklagelige var jo, at de faktisk
var ret artige, og bare Powder kaldte to gange var de samlet.
På et tidspunkt holdt Lala op med at kalde på sine unger, det
nyttede jo alligevel ikke, og det sled hårdt på selvværdet. Om-
sider opgav hun, selv den skækkelige Bambafu måtte kom-
me i kontakt med hendes unger, og tænk sig, han åd dem jo
ikke, tværtimod var han en super barnepige, der både kunne
vaske dem, lege og sove med dem. Og han nød det umådeligt.
Snart blev de 6 Sokoker til en klan, der altid sov sammen i en
stor dynge. Der tror jeg de adskiller sig meget fra andre racer.
Der minder de faktisk om mine gravhunde, jo flere jo bedre,
også om man ligger i lag. Når man har sådan to kuld, der bå-
de er ens første og af to forskellige racer, er der mange ob-
servationer.

De bor blandt andet i den del af huset hvor jeg har min lil-
le butik med hunde og katteudstyr og foder. Hvor hundene har
deres bokse til at sove i om natten og hvorjeg føler atjegtll-
bringer det meste af min tid. Derfra har de adgang til en luk-
ket lade og stald - uden husdyr - og et herligt høloft. Desuden
kan de frit gå ud i en lukket voliere.

Der kommer mange mennesker i det rum. Alle katte er me-
get nervefaste, glade for mennesker, killingerne elsker at ride
på den kørende støvsuger og er i det hele taget vanartede og
herligt frække. De er vant til lidt af hvert. Velstimulerede hed-
der det vel med et fint ord.

Men forskelle er der. Jeg tør næsten ikke sige det, men
MC'erne er altså lidt naive. Det skal forståes rigtigt, for jeg
elsker dem skam meget højt. Men de fatter ikke at en hund,
der gør dem lige ind i ansigtet geme vil æde dem. At man når
man står og vipper øverst på det høje skab ovenpå noget, der
er ved at få overbalance, så skavtter man99% sikkert ned. At
den klaplåge som de voksne og Sokokekillingerne fra de var
9-10 uger bruger for at komme ud i stalden, som man meget
geme vil ud i, kan bruges. De konstaterer blot, at de andre kan
gå gennem en lukket dør.

Der er Sokokekillingeme anderledes. De opfatter en reel fa-
re øjeblikkeligt og lynhurtigt reagerer de hensigtsmæssigt.
Sommetider kører de små grå uhyggelig hurtigt i en Sokoke-
hjeme. Det er fascinerende.

Deres reaktioner overfor fremmede er også forskellige,
MC'erne tror alle kan lide katte, hvor Sokokeme lige ser folk



an, inden de tager kontakt. Og de kan med næsten usvigelig
sikkerhed sortere ikkekattemenneskene fra.

I skrivende stund er kuldene hcnholdsvis 14 og I 6 uger. Til-
bage er 2 MC piger og 3 Sokokepiger. De sidstc par uger har
vist meget store forskelle hos mødrene også. Det er klart at
det formentlig her godt kunne være anderledes så deres rolle
racerne indbyrdes måske var omvendte.

Powder Puff har været irriteret på sine unger og alle andre,
har nærmest leflet for købeme til de af killingeme vi har af-
sat, at kunne de måske ikke også tænke sig at tage resten med,
at hendes bøm var såsøøøde. Hun har ikke eet sekund savnet
sine bortrejste børn. De sidste dage har hun dog været rime-
lig sig selv, har vel fundet sin faste plads i hierakiet igen. Kan
endda nedlade sig til at lege fuldstændig fjollet med ungerne.

Lala derimod elsker stadig sine uvorne unger. Hun leger
utrætteligt med dem, sover med dem, og fra den dag de var 14

nærmest tvunget til at gå med

lege, at søge skjul for
eventuelle farer, komme
med ud i volieren, de kom
simpelthen i livets skole.
De sov dødtrætte hele ef-
termiddage væk til at be-
gynde med. Sikkert også
ovenaskede over at "den
gamle" nu pludseligt ac-
cepterede de var derude,
hvor de førhen fik skæld-
ud, som de dog ikke tog
notits af.

Lala har sørget over sin
bortrejste søn, og hans
søstre har manglet ham.

Der er jo også de ydre
forskelle. MC killingeme
ligner forsiden af en cho-
koladeæske og er utroligt
bedårende, de har skiftet
farve og udseende un-
dervejs. Sokokekillin-
gerne har lignet færdige
små Sokoker fra de var
født.De er utroligt adrætte
og har en utrolig sprin-
gkaft og springer fra sted
til sted, som aberne i lia-
nerne. Og de falder sjæl-
dent, allerede 5-6 uger
gamle hang de fast, bare en
klo eller to fik fat, når de
med dødsforagt kastede
sig ud i drabelige spring.

MC'eme ynder meget
at sætte til vejrs ad ens
stakkels ben, det fandt So-
kokeme hurtigt ud af, at
det gjorde ondt på benenes
ejer.

Alle 8 killinger deltog i
et dagligt morgen og af-
tenflip. Så satte man sig li-
ge så stille og ventede på at
det gik over. Med tusind
kilometers fart gik det hen
over skabe, fodersække,
op og ned af kattemiljøet,
hen over borde osv. Selv
de fede husmisser kunne

blive helt animeret til at doltage, fange sig en killing og dril-
le dcn, så den blcv cndnu mere vild. De flænsede hundefo-
dersække mlftc sælgcs til nedsat pris. Men det var de da li-
geglade mcd...

Halvfornærmet blev jeg nu alligevel, da en perseropdrætter
var for at hente nogle varer mit under sådant et "flip". Hun
stod ligeså stille og udbrød: Guud, hvor er de forfærdelige,
hvordan kan du holde dem ud...

Enhver so synes heldigvis bedst om sine grise, jeg vedjeg
skal have killinger igen, forudsat atjeg også finder gode hjem
til resten af bømene. Men det gør jeg nu nok. De to kuld var
en kæmpeoplevelse, en stadig kilde til morskab og pudsige
oplevelser. Jeg fatter ikkejeg nogensinde har kunnet leve uden
katte.

Medvenlig hilsen
Maria Metzger, Copyright Cats

Din kat er afhænøig af diø
P'vortor er

deL bedøle valg til rigliq lodrinq af din kat?

Fordi Oen Canadiøke Oyrlæqeforeninq (CVMA) har
afprøveL oq leøLelTechni-Cal og derfor er hver

øæk VåeLemplel Dereø øeql.

Skal jcq fodre min kal med al foder mcd lavt aøka I lavl maqneoium indhold?
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nen. Oenne eyqdom benævneø ved manqe navne, incl. kaLLeblære lideløe, nedre

urinv ejøøy qdom eller f eline urolo gic- eyndrom (F U 9)

EN qodl lav-aøke kallefoder må ikke indeholde mere
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væqL). Maqneøium må højøl være O,1"L oq mindel
O,O5% i et lav-aøke katf,efoder. Alle lav-aøke I lav-

m a qn e eiu m katl ef o d e r V 
r o d ukL er, e o m e r all e ol e -

rel af CVMA økal være i overenøølemmeløe med

diøøe normer oq er anqiveL med beleqneløen "lav-

aøke" Vå emballaqen øammen med CVMA" ø øeql for
bekræffeløe, - TechnrCal oTfylder dioøe krav
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Fra Gloria og Grethe har redaktionen
modtaget to tøkkebreve efter at Sokokeh
h ar fåe t c ertiftkat s tøtu s :

Nu hvor Sokoke katten er blevet anerkendt som racekat, med
certifikatret, og med mulighed for at konkurrere på lige fod
med de andre racer på udstillinger, vil jeg geme have lov til
at udtrykke såvel Sokoke Klubbens som min egen personlige
tak til JYRAK. Jeg ved dfuligt hvor jeg skal begynde - så man-
ge år er gået - og så mange mennesker har hjulpet os.

For os har det givet stor PR værdi at JYRAK så ofte har gi-
vet os muligheden for at vise vore katte til dommere og til-
skuere. På et tidspunkt var det svært at overbevise Sokokee-
jerne om, at de fortsat skulle udstille deres dyr, uden at de kun-
ne opnå certifikater og titler, idet de følte det var en økono-
misk belastning. Atter en gang kom JYRAK's bestyrelse til
hjælp, idet de tilbød os at udstille vore katte gratis resten af
93.

Vor egen formand, Dorte Kaae, har i særdeleshed hjulpet
os meget. Ikke blot med det meget imponerende udstillings-
arrangement i Vissenbjerg, der var en kæmpesucces, men og-
så i Warszawa, hvor vinden blæste skarpt i retning af at ud-
sætte Sokoke katters godkendelse med endnu et år. Mange,
mange tak til Dorte fra os alle!!! Især fra formanden for So-
koke Klubben, der godt kan være ret så strid, hvis hun føler
sine "kære bøm" truet...

Vi ser frem til også i fremtiden at bakke op om JYRAK. Vi
føler at det også er Sokokemes egen klub.

Sokokeme sender små slik på hånden, en af deres mange
specialiteter, og de lover at mjave højt og inderligt på alle
udstillinger.

Gloria Møldrup

FIFes Generalforsamling den 29. maj 93, hvor Gloria Møl-
drup viste en sjette generation for dommerkommisionen og
for Plenarforsamlingen.

Den fjerde gang har vi så fået det der hedder certifikatsta-
tus, det skete her til 1. januar 94. Det vil sige, at vore katte på

udstillingerne får certifikater på lige fod med alle andre racer,
på enhver udstilling i ind- og udland.

Jeg vil hermed i kattebladet bringe en tak til alle der har
ydet og givet os deres støtte i de 9 år, det har taget os at nå så

langt.
Der er mange navne jeg geme ville nævne, men det er der

ikke plads til, men nogle enkelte vil jeg nu nævne. Naturlig-
vis Gloria Møldrup, fordi hun med store omkostninger fik
kattene hjem fra Kenya, dernæst endnu en gang tak til
JYRAK.

Det er denne klub alle, pånær een, Sokokeejer er medlem
af. Det er vores klub, hvor vi mest har udstillet, og det er i dcr
klub vi altid har fået lov til at vise vore katte frem for pubfi-
kum og fortælle om dem. Det er den klub der stod for at hjæl-
pe os med det store arbejde det har været at komme igermem
til det, det er i dag.

Jeg har forsøgt, ved at få skevet om vore katte, op til udstil-
lingerne, i aviser og blade, for på den måde at give lidt re-
klame til klubben, det erjo altid godt at have noget nyt at lok-
ke husareme ind med.

En tak til de andre klubber, hvor vi enkelte gange har udstil-
let, og som altid har bragt mine artikler om kattene, og hvad
der skete inden for Sokokeavlen.

Endnu en tak skal lyde til dommerkomiteen, der hjalp os til
slut med standarden, et arbejde der er meget vanskeligt, den
skal være fyldestgørende for kattene, og samtidig forståelig
for dommerne at dømme efter. En tak til alle de dommere der
gennem årene har dømt vore katte og givet udtryk og vist, at
de kunne lide vore dejlige dyr.

Men mest af alt en stor tak til Felis Danicas formand, Fru
Aase Nissen, for den hjertelige lykønskning med anerkendel-
sen, i Daraks blad september 93. Det varmede.

Monnogen egentlig hartænktpå, hvad detvil sige, atprøve
at få en kat anerkendt som racekat. Det er ikke kun det at av-
le katte. Mange spørgsmål dukker op, spørgsmål man ikke
venter, og hvordan finder man ud af at få dem løst rigtigt, for
hvem kender det rigtige svar?

Jeg har været med fra starten, det har været nogle spænd-

ende år med lidt af hvert, nogle var måske holdt op, men har
man lært en Sokoke kat at kende ved at leve med dem, giver
man ikke op.

Spørg dem der har Sokoke katte og de vil alle sige, det er

den dejligste kat.
Grethe Høigård

Sokokekatten,
den nye racekat
Når dette læses har datoen passeret den 1. januar. Dermed kan
jeg sige, nu er det en realitet, SOkokekatten er en racekat, med
certifikatstatus.

Anerkendelsen er egentlig sket i 4 faser.
Første gang, den 5-6 september 92hvor kattene blev be-

dømt af FIFes internationale dommere, bestående blandt an-
det af FIFes præsident Mrs. Alva Udin, formanden for LO
kommisionen ole Magne Grytvik. Den internationale udstil-
ling blev aflroldt af JydskRacekatteklub JYRAK. Anden gang
på Felis Danicas Plenarforsamling.

Tredie gang var da Gloria Møldrup rejste til Warszawa, til
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Felis Danica Top 10/10/5
for 1993119941
TOP 10 - for voksne katte (katte over 10 mdr.)
TOP 10 - for ungdyr/killinger (katte mellem 3-10 mdr.)
TOP 5 - for kastrater (katte, som er kastrertt og over

10 mdr.).

For at deltage i konkurrencen, skal følgende opfyldes:'
1. Katten skal have en Felis Danica stamtavle.
2. Du skal være medlem af en Felis Danica tilsluttet hoved-

klub.
3. Voksne og kastrater skal have resultater fra 8 intematio-

nale FIFe udstillinger. (D,v.s. at der skal medsendes 8 re-
sultater), hvoraf mindst 3 skal være fra Danmark!

4. Ungdyr og killinger skal have resultater fra 5 internatio-
nale FIFe udstillinger. (D.u.s. at der sfulmedsendes 5 re-
sultater), hvoraf mindst 3 skal være fra Danmark!

5. Tilmeldingsseddel, kopier af bedømmelser og diplomer,
sfolvære Pia Borg, Klostervej 2i,3400 Hillerød i hæn-
de senest den 15. maj 1994. Mangelfulde tilmeldinger
vil blive afvist.

Konkurrenceåret løber fra 1. m aj 1993 - 30. april 1994.

c
6
I

Best of Best nr. I
Best of Best nr. 2
Best of Best nr. 3

Best in Show, voksery'ungdyr/killing/kastrat
Best modsat køn, voksen/kastrat

EX 1 - certifikat i Grandklasseme
EX1-certifikati klasseme
EX1-certifikatiåbne

Kun resultater opnået på Internationale FIFe udstillinger kan
medregnes. Vinderne af Felis Danica konkurrencen, vil blive
hædret på Racekattens sommerudstilling i 1994.

Point opnået som killing og ungdyr, kan kun bruges i den
gruppe.Altså resultater opnået mellem 3 mdr. og 10 mdr. kan
kun bruges i TOP 10 for ungdyr/killing. Pointsystem (OBS -
kun højeste placering medregnes fra hver ud.stilling).

Nominering

135
133
131
130
t25
110
100
97
96
96
93
93
92
9L
90
88
0

BIO
CACE/CAPE
Ærespræmier i Europa klasseme
CAGCIB/CAGPIB
CACIB/CAPIB
CAC/CAP/EX 1, ungdyr/killing

ØvrigeEX
Øwige

Vinderne vil få skriftlig besked senest den 30. maj 1.994.
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INDIÆG FRA DYRLÆGER

o

Abent brev
til Felis Danica

Speciel hornhinde-
betændelse hos racekatte
Cornea Sekvestrum hos
kat
Af fagilyrlæge Niels Stødsvol$
Århus Dyrehospital

Generel information
En konisk homhindebetændelse med dødt væv i et område
af homhinden er en unik øjensygdom, der kun ses hos katte.
Sygdommen optræder hyppigst hos Perser, Colourpoint og i
mindre omfang hos Siameser, men den kan ses hos alle racer
og også hos almindelige huskatte.

Den ses lige hyppigt hos begge køn og i alle aldersklasser.
Det sygeområde af hornhinden ses almindeligvis i centrum

eller lidt forskudt herfor.
Sygdomsforløbet u langvarigt, mange måneder, hvis

katten ikke gennemgår en operation med fjemelse af denøde-
lagte del af hornhinden.

Symptomer
* Unormalt tåreflåd - mørKarvet tårevæske

* Lysskyhed - øjet holdes helt eller delvist lukket

* Bruntfarvet eller helt sort område på hornhinden

* Nedstemthed - evt. manglende appetit

Behandling
Dyrlægen foretager en speciel øjenundersøgelse med lup i et

mørkelagt lokale, evt. med en speciel farveundersøgelse af
homhinden, der viser udbredelsen af detdøde område i hom-
hinden.

Betændelsen i øjet er ofte smertefuldt for katten, og derfor
er første skridt at fjerne denne smerte.

Dette kan ske ved at inddryppe specielle øjendråber.

Enhver irritation af øjet herunder stærkt sollys, bør undgås'

I "Katten's" september-leder 1993 lægges der op til et møde
om avlsetik mellem Felis Danica, Dansk Dommerring og Den
Danske Dyrlægeforening. Vi siger tak for invitationen og ser
frem til mødet med store forventninger. At det interesserer en
stor del af vores medlemsskare, fremgår af den tilslutning,
som nedenstående opfordring fik på vores nyligt afholdte
årsmøde. 119 - næsten alle tilstedeværende - af landets frem-
meste smådyrsdyrlæger underskrev følgende opfordring:

"Undertegnede danske dyrlæger opfordrer herved Felis Da-
nica til at gøre en aktiv indsats for at påvirke danske og uden-
landske avlere afperserkatte til at afsø fra avl på overtypede
perserkatte, idet vi mener, at mange perserkattes anatomiske
ansigtsforhold ikke længere er til gavn for katte."

Danske smådyrsdyrlæger har længe ønsket denne debat.
Allerede i begyndelsen af marts måned - lang tid før debatten
i pressen - blev der rettet en uofficiel skriftlig appel til for-
manden for Dansk Dommerring om at være opmærksom på
problemer med fladnæsede persere. I stedet for at kommen-
tere brevets indhold "valgte" man blot at bekæfte modtagel-
sen. Diskussionen med dyrlægerne blev ikke indledt. I et ori-
enterende brev dateret d.26.3.92(93?) til andre dommere be-
tegnes emnet som "varmt", og der gives udtryk for frygt for
holdningen til, hvor lang en næse skal være. Specielt gives der
udtryk for frygt for korthårsfolkenes holdning. Lad nu dette
være historie, men vi var altså "på banen" længe inden pres-
sen behandlede emnet.

Dyrlægers fornemste opgave er at bes§tte dyrenes helbred
og sikre, at dyrene komme til at leve et godt liv sammen med
deres ejere. Dette uanset om det - som i dette tilfælde - reelt
vil koste os penge. Vi vil gerne være med til at præge men-
neskers holdning til sunde katte, således at avlen kommer til
at foregå på kattens præmisser. Det må iøvrigt retfærdigvis
her siges, at vi i praksis får en stærk fornemmelse af, at de fle-
ste avlere i dag ønsker en debat om sundhed. Akkurat lige som
i Dansk Kennelklub hvor man har modtaget debatten om av-
lsetik i en meget positiv ånd. Faktisk er der allerede nedsat et
samarbejdsudvalg med medlemmer fra kennelklubben og
dyrlægeforeningen.

Det er næsten en naturlov, at udstillinger efterhånden fører
til udviklingen af helt extreme typer. Sjældent - eller aldrig -
til dyrenes bedste uanset dyreart og race. Vi ved naturligvis,
at der altid vil eksistere extreme typer som er sunde. Men det
er fejlagtigt at tro, at man kan forandre det naturlige til det
extreme, uden at det på længere sigt giver store helbreds-
problemer. Problemer som også inden for andre dyrearter har
vist sig umulige at styre.

Udstillingsmæssigt er katteverdenen ung. Uanset, at der
specielt internationalt igennem det sidste 10-år er anerkendt
flere usunde katteracer, kan vi stadig nå et præge udviklingen
og indstillingen mod sunde dyr. Lad os vælge et af dyrever-
denens stolteste og smukkeste dyr til sammen at sige stop til
en uheldig avlsudvikling.

For bestyrelsen Smådyrspraktiserende Dyrlæge Forening
Knud Steensborg - Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
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Rapport over
Det Danske FIVÆeLV
Projekt

Hvis sygdommen er så fremskeden, at dyrlægen ved un-
dersøgelsen kan afgrænse det døde område af hornhinden, er
1øsningen en finkirurgisk operation i hornhinden.

Ved operationen fjemes den ødelagte del af homhinden, og
i de fleste tilfælde går sygdommen kun halvt ned i homhin-
den.

Efter operationen dækkes øjet I 0- 14 dage med binkhinden,
eller øjet lukkes delvist med fine tråde i øjenlågene.

Efterbehandlingen derhjemme vil være øjendråber eller
øjensalve, indtil såret er helet.

Det er vigtigt at dyrlægen efter operationen kontrollerer, at
helingen af homhinden foregår uden komplikationer.

Resume af projektet
Der fandtes:* 12,2% positive for FIV og
* 1t,27o positive for FeLV.

Forekomstenvarforøgetfor både FIV og FeLV hos:
* syge katte
* udeløbende katte
* hankatte
* huskatte i forhold til racekatte

Desuden var der højere forekomst af FIV blandt ældre kat-
te end hos unge katte. Der var en mindre forekomst af FeLV
end landsgennemsnittet i Københavnsområdet, og en højere
forekomst på Fyn og i Sønderjylland, mens der ikke var for-
skel landsdelene imellem for FIV's vedkommende.

Resultater
Udbredelse over hele Danmark.
Undersøgelsen viste følgende forekomst af FIV og FeLV:

%positive antalpositive
FIV antistof positive 72,2 Ll3
FoLV antigen positive ll,2 I22
FIV ab og FeLV ag pos. 1,4 L4

Fordeling af FIV og FeLV på landsdele.
Figur 1 og tabel 1 viser udbredelsen over landet. De forskel-
lige regioner indtegnet på figur 1 er i tabellen opstillet efter
postnummer. Det fremgår, at der kun er mindre forskelle imel-
lem for FIV's vedkommende, mens FeLV optræder i betyde-
ligt større omfang end landsgennemsnittet i regionerne med
postnum-re 5000 til 7000, og mindre i områdeme op til 3000
og over 9000. det kan umiddelbart være vanskeligt at give en
forklaring på om disse forskelle afspejler reel geografisk va-
riation. Materialet er uhomogent, idet der er stor forskel på
hvor mange katte, der er undersøgt i de forskellige områder.
Der var endvidere ikke opstillet særlige kriterier for udvæl-
gelsen af katte til undersøgelse.

Redaktionens noter:
Den samlede rapport med tabeller kan bestilles hos redaktio-
nen mod indsendelse af kr. 20,- til dækning af forsendelse og
kopiering.

Praktiserende dyrlæger har udtaget blodprøver fra over 1000
fortrinsvis syge katte. Prøverne er i klinikkeme blevet un-
dersøgt for FIV (Felint Immundefekt Virus) og FeLV (Felint
Leukæmi Virus). Begge virus giver AlDS-lignende sympto-
mer og er frygtede blandt katteejere, da de så godt som altid
medfører kattens død.

Undersøgelsen viser, at 20% af de undersøgte katte er
smittet med et af de 2 virus eller begge. Af de smittede er cirka
80% hankatte, mens over 90% har adgang til at løbe ude. Be-
mærkelsesværdigt er det, at forekomsten af FeLV er væsent-
lig støme i det fynske/sønderjyske område sammenlignet med
resten aflandet. En sådan forskel kan være vanskelig at forkla-
re.

Projektet har dels haft til formål at undersøge forekomsten
af virusinfektionerne i Danmark, dels at gøre katteejere og
dyrlæger opmærksomme på infektioneme.

Det Danske FIV/FeLV Projekt

Introduktion
Felint Immundefekt Virus (FIV) og Felint Leukæmi Virus
(FeLV) hører begge til gruppen af retrovirus. Infektion med
disse virus giver koniske, ofte uspecifikke, sygdomsmani-
festationer og er forbundet med høj mortalitet. FIV og FeLV
forekommermed forskellig hyppighed, men alle dyrlæger, der
beskæftiger sig med katte, vil blive konfronteret med proble-
mer omkring diagnostik og vejledning i relation til disse vi-
rusinfektioner.

Denne rapport er udarbejdet på grundlag af Det Danske
FIV/FeLV Projekt. Formålet har været, at undersøge FIV og
FeLV's udbredelse i Danmark, endvidere at undersøge om der
er forskel fra landsdel til landsdel, samt at udbrede kendskab
til sygdommene. Tilsvarende FIV/FeLV projekter har været
gennemført i USA, Storbrittanien, Holland, Frankig og Sve-
.ige.

Projektet
Dyrlæger over hele landet blev opfordret til at deltage i pro-
jektet og der blev udsendt informationsmateriale til de delta-
gende klinikker med bl.a. klientfoldere, plakat til venteværel-
set, dyrlægeinformation og et undersøgelsesskema. I un-
dersøgelsesskemaet søgtes oplysninger om resultat af
FIV/FeLV testen, samt om de undersøgte kattes køn, race, al-
der, antal katte i huset, levevis, sundhedsstatus og evt. klini-
ske tegn på sygdom. Testen blev udført på serum eller fuld-
blod i den enkelte klinik ved hjælp af CITE Combo FIV/FeLV
test. Rapporten er baseret på deltagelse fra 57 dyrlægepraksis
med data fra 1016 katte.

U

U

Bliu medlem af
JYRAK.,.!!!
- 9[Iernes katteklub!

t
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Referat al bestyrelsesmøder

Referat af FU-møde
den29. august 1993 kl. 09.00
i Brønshøj Medborgerhus
Til stede var Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN),
Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Steen Nielsen (SN),
Winnie Lykkesteen (WL),Inge Nord (IN), Kjeld Mathiasen
(KM) samt stambogsfører Grethe Pedenen (GP).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referater
2. Sager fra stambogsfører
3. Finn Laursen sagen
4. Evt. punkter til mødet med specialklubberne
5. Udformning af brev til dyrlægeforeningen
6. Diverse klager over opkrævning fra udstillingen i

Tjekkiet den25.I0.92
7 . Byt. annoncering i dagblade hvad FD står for
8. Dommerelev-status
9. FD-diskussion om dissidentklubber

10. Opfølgning på klagen over verdensvinder
11. Afregning vedr. EDB-assistance
12. Brev vedr. foredrag om adfærd
13. Evt.

1. Referater af 23 | 5, 2l | 6 godkendt. Referat af 3/8 godkendt
med rettelse i ad. 1 linie 1: formulering i de fremsendte
breve.

2. EF-registrering.
AN har talt med landbrugsministeriet vedr. deres hen-
vendelse til FD. Pga. at vi aldrig afviser stamtavler før de
er taget op på et møde, henlægges sagen fra Landbrugs-
ministeriet, og vi får ikke pålagt nogen restriktioner. Hvis
det kan bevises, at det ikke er den korrekte stamtavle, har
vi ret til at afvise den. Hvis det i gentagne tilfælde viser
sig, at der er fejl fra den samme klub, har vi ret til via
Landbrugsministeriet at afvise stamtavler fra den pågæl-
dende klub. Det foreslås, at der pålægges et om-
kostningsgebyr til undersøgelser af stamtavler fra ikke-
FIFe anerkendte klubber. Det forelægges på plenar-
forsamlingen som lovforslag. Indtil videre kan sager, der
ønskes hastebehandlet i avlsrådet behandles for et gebyr
pt.200,-.

Disp. stamtavler: Der annonceres ikke længere med
disp.stamtavle. En dommer skal give en skriftlig udtalel-
se vedr. katten. Desuden skal ejeren selv fremskaffe alle
relevante papirer.
Kryptorchidattester: uændret praksis.
Titler på katte fra dissidentklubber bortfalder.
En killing kan ikke have navnet FIFe, da det er et bes§ttet
navn.
Gruppeinddeling indsættes på stamtavlerne ved NFO,
MCO, Rex og TUA.
En opdrætter blev pålagt: originale stamtavler indsendes,
der søges nye transfers, der indsendes ny stamtavlerekvi-
sition og der betales nye kopistamtavler.

20

Ejerforhold (flere ejere om safirme kat): en kat kan have
flere ejere, men de kan ikke være medlemmer i forskelli-
ge forbund. Bør indsættes i lovene. GP registrerer, hvis
en kat har flere ejere.

Stamtavlens udseende diskuterede samt ejerskifteformu-
laren. Stamtavlens udseende'samt ejerskifteformularen
bibeholdes. Hvis ejeren ønsker sit navn på stamtavlen,
kan dette §kkes på forsiden. Prisen vil være som for et
nyt omslag p.t. kr. 50,-.
GP skaffer selv stamtavlerne i samme farve og kvalitet
fra §kker i Århus.

3. DK forklarer Jyrak's beslutninger, at FL og IL er forment
adgang til Jyrak's arrangementer i2 år med virkning fra
februar 1993. Tilbage står klagen til FU over overtrædel-
sen af karantænereglerne. FU beslutter ikke at gøtemerc
i sagen, da den anses som forældet.

4. Mødet forsøges holdt på Nyborg Strand, da Borgerfore-
ningens Hus er optaget. Forslag til punkter på dagsorde-
nen gennemgået.

5. Det besluttes, at SN udformer et brev til Den Dansko
Dyrlægeforening i forbindelse med den megen medi-
eomtale vedr. opdræt af persere. brevet sendes til kom-
mentering i klubbeme.

6. Danske udstillere er blevet opkrævet for udstillingsgebyr
i Tjekkiet, på trods afat de allerede havde betalt.. Det hen-
stilles danske udstillere, altid at få kvittering, når de
udstiller i udlandet.

719 Det besluttes at annoncere i Den Blå Avis - både øst og
vest, om hvad Felis Danica står for. AN laver oplæg til
annonce vedr. FD-annonce. GP laver oplæg til FD in-
troduktionsfolder, som sendes ud fra klubbeme. SN til-
retter annoncen, som RK's disciplinærnævn i øjeblikket
har indrykket, således at den tilpasses Felis Danica.
Der var en generel diskussion vedr. dissidentklubber, som
er på vej ind i Danmark.

8. DK gennemgik status på dommerelever, hvoraf flere er
inaktive. Dem som har været elever i meget lang tid eller
som ikke er aktive, tilsendes et brev med opfordring om
enten at blive færdige med uddannelsen eller tage op til
overvejelse, om de ønsker atfærdiggøre deres uddannel-
se.

Der besluttedes endvidere at afholde et dommerseminar
den 7.-8, maj 1994. Seminaret vil forsøges aftroldt i
Brønshøj medborgerhus. Arbejdssproget vil blive en-
gelsk. Der ansøges hos FIFe.

SN forespørger vedr. engelske dommere, der ønsker at gå
over som FlFe-dommere, hvorledes disse skal uddannes.
SN spørger FIFe's sekretær, hvad der er besluttet.

10. Der er ikke kommet svar på FU's henvendelse. Verdens-
vindertitlen vil derfor ik*e blive registreret.
Efter verdensudstillingen mangler få udenlandske udstil-
lere stadig at betale. Ligeledes s§lder flere standlejere
trods rykkere.



1 1. Hanne Kaarsberg forespørges, om der har været assistan-
ce i 1993. GP har fået ny PC, da det ikke kunne betale sig
at reparere den gamle.

12. Der er indkommet et brev vedr. foredrag om adfærd hos
katte. IN tager kontald til foredragsholderen for om
muligt at etablere et møde dels i København, dels i fuhus
i januar-februar 1994.

Evt. Næsten møde efter SPK-mødet den 9.10 i Nyborg.
lndkommet brev vedr. køb af kat henvises til privat søgs-
måI.

Møde sluttede kl. 16.30
Referent Dorte Kaae

Tlf.-møde i FU
den L5.1L.93 kl.20.00
Til stede var Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN),
Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Steen Nielsen (SN),
Winnie Lykkesteen (WL), Inge Nord (IN), Kjeld Mathiasen
(KM)

Dagsorden:
1. Fusion mellem SWO, Orientklubben og Foreign White

Klubben.
Eventuelt.

ad 1. FU har modtaget en skrivelse vedr. fusion mellem SWO,
Orientklubben og Foreign White Klubben. Pga. de fo-
religgende papirer finder FU at følgende punkter bør ta-
ges op i de implicerede specialklubber:

a. Det fremgår ikke, at nogen af klubbeme er opløst og
dermed er udtrådt af Felis Danica. Denne opløsning skal
ske i følge hver enkelt klubs love.

b. Medlemmer fra de eksisterende klubber er overført til
den nye klub, uden at der foreligger skriftligt tilkende-
givelse fra hvert enkelt medlem, om vedkommende øn-
sker sit medlemsskab overført til Dansk Siameser og
Orientalerring.

c. Der foreligger ingen tilkendegivelse fra de nuværende
medlemmer om, hvorledes eventuelle værdier i de nu-
værende klubber skal anbringes ved en opløsning/ fu-
sion.

Når ovennævnte forhold er bragt i orden vil der fra FU's
side ikke være nogen hindring for optagelse af Dansk
Siameser og Orientalerring, idet FU betragter det som
en positiv udvikling at samle nært beslægtede klubber i
een specialklub under Felis Danica.

Evt. Da FIFe har afslået, at det planlagte Seminar for
dommere og dommerelever afholdes med ret til FIFe-
status, aflyses seminaret.

DK har fra dansk dommer fået henvendelse om at be-
kræfte en anden dansk dommers deltagelse på Nordisk
seminar i Danmark overfor FIFe's generalseketær, så-
ledes at sidstnævnte dommer kunne tage sin siameksa-
men på Perserens udstilling i Grenå dec 93. Dette er ik-
ke muligt, da vedkommende ikke deltog på seminaret.

Forslag til disciplinæmævn vil blive fremlagt på næste
plenarforsamling. Vedtægter udsendes til klubbernes
formænd.

Mødet sluttede kl. 21,00
Referent Dorte Kaae

Referat af FU-møde
den 2. januar 1994
på SAS Globetrotter Hotel i Kastrup.
Til stede var Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN),
Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Steen Nielsen (SN),
Winnie Lykkesteen (WL),Inge Nord (IN), Kjeld Mathiasen
(KM) samt stambogsfører Grethe Pedersen (GP).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Sager fra stambogsfører
3. Kassereren orienterer - herunder budget og regnskab til

plenarforsamlingen.
4. Plenarforsamlingen
5. FD's folder og annoncering 1994
6. Diverse breve
7. SPK SWO - Orientklubben - Foreign White Klubben -

"uløst fusion"
8. Forslag til FIFe's love vedr. landenes stemmer (øst-vest)

9. Udstillingsdato ændringer
10. Samarbejdsudvalg til dyrlægeforeningen
11. Disciplinæmævn
12. Dommerelevoptagelse
Evt.

1. Godkendt

2.1. Kat har fået avlsforbud, da den ikke svarer til stamtavlen.

2. Importeret TUV-x skal novicegodkendes.

3. Minimumskrav til dissidentstamtavler: Der skal være
stempel og underskrift fra klubben. Der skal være stam-

MANX
- den ældgamle naturkat!

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

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

Ulblume v/ Thomas Andersen,
32 97 33 89
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:, :i - -:--: ::1 og med F3-generation. Alle genetiske op-
:- - i:: .<al r'ære korrekte.

- :: ,- , .: med genetiske fejl kan ikke umiddelbart god-
. :- r:: B:ev fra medlem, som ønsker stambogsop-

:- : -i:: udleveret fra FD. Felis Danica udleverer prin-
. : = : :.ie fortrolige oplysninger fra stambogsregisteret
:. ::..:::EfSOnef.

-: --.::::r:ab for 1993 gennemgået, det ser flot ud. Budget
. i:::ii - der afsættes penge til folder for FD samt an-
: :..-:ing for FD. Ligeledes afsættes penge til FD's TOP
- j. som uddeles på Racekattens udstilling i august.

:' ?.::.artorsamlingen afholdes den 20. feb.1994 kl. 13.00
:, Hotel Nyborg Strand. Der er valg af avlsråd - 4 perso-
:.:: ior 3 år.
J:r fremsættes forslag om et gebyr på gennemsyn og ge-
r:rrsk kontrol af stamtavler fra dissidentklubber og ikke-
FiFe-klubber - gælder GCCF og CFA-stamtavler.

5 S \ indhenter tilbud hos trykker på folder. Der afsættes k.
:5.000 til annoncering til om FD. SN forsøger at skaffe
en annonce til bagsiden på folderen.

6. Nordisk møde falder på samme dato. som Plenarforsam-
lingen, FD foreslår den27 .02.94.I givet fald vil KM være
FD's repræsentant i Helsingfors.
Brev vedr. annonce, hvor en kat er CFA-registreret. Det
er ikke ulovligt at have en kat registreret i CFA.
Åbent brev til FD fra dyrlæge Steensborg.

7. Specialklubberne har ikke fusioneret. Orientklubben er
opløst, men der foreligger ikke noget fra Foreign White
Klubben. Der er indkommet et brev med en del spørgs-
måI. FU har ikke dikteret noget vedr. fusion. Derimod har
et enigt FU givet en anvisning på, hvorledes en fusion evt.
kan lade sig gøre.

8. FD stiller forslag til en ændring af FIFe'2 love mht. hvor-
ledes stemmeme fordeles: "Hvert land har een grunds-
temme + 1 stemme pr. 1000 udstedte stamtavler. Det for-
udgående år som dokumentation for stemmetal betales
Sfr. 1 i gebyr pr. stamtavle til FIFe. Beløbet indbetales se-
nest pr. 31.01."

Hvis forslaget vedtages i FIFe, sættes prisen på stamtav-
ler op med l<r. 5,- pr. 01.01.95 indenfor Felis Danica.

9. Udstillingsdatoer fra klubbeme godkendt. Det blev be-
sluttet, at dispensationen fra 12 dages reglen med 2 certi-
fikat-udstillinger i samme uge udvides således, at der ik-
ke nødvendigvis skal være en hviledag imellem. Dette
medfører, at der een gang årligt indenfor FD kan afhol-
des enten en udstilling med en hviledag imellem eller en
udstilling uden hviledag imellem. I 1994 afholder Jyrak
denne type udstilling uden hviledag imellem. I 1995
Perseren og i 1996 Racekatten.

10. Det besluttes at nedsætte et samarbejdsudvalg til
dyrlægeforeningen. Samarbejdsudvalget kommer til at
bestå af: Steen Nielsen, Aase Nissen og Leslie van Grebst.

11. Forslag vedr. disciplinærnævn indenfor rammeme af FD
fremsættes af Racekatten til plenarforsamlingen.

12. Ansøgning fra Flemming Runge om at gå op til forprøve
med henblik på at blive dommerelev. Godkendt, prøven
finder sted på Hotel Nyborg Strand den20.O2.94.

Evt. FN nævner, at Dansk Huskatteklub har udviklet sig
til et rent kommercielt foretagende, som i sin brochure ta-
ler nedsættende om racekatteklubbeme og modarbejder
disse.

Mødet sluttede kl. 15.45
Referent Dorte Kaae

Referat af B-møde
den 05/1L-93
Til stede : Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Klaus
Donneborg (KD), L,ene Berg (LB), Karen Mette Have
Kristensen (KMHK), Linda Palm (LP), Doris Dreier (DD),
Preben Bjerg (PB).

Ikke til stede: Ole Klivager

Referent: Linda Palm

Dagsorden:
l. Godkendelse af ref. fra B-møde d. O2lI0-93
2. Næste mødedato
3. Økonomi
4. Middelfartudstillingen
5. Killingelisteiinfo
6. Møde med konsulenter
7. Orientering fra FD
8. Indkomne breve
Evt.

Mødet startede kl. 18.30

ad 1. Referat godkendt.

ad2. l7ll2-93 hos DK.

ad 3. Kassererens information tages til efterretning.

ad 4. Vi har nu 500 tilmeldinger til Middelfart. PC forhører
om hvad det vil koste at leje elctra hal i Middelfart. Der
skal være tre dyrlæger til søndag. Til overnatning på
årets 4. udstilling er ekstraordinært bevilget 300 l<r. til
hvert B-medlem. Arbejdsfordelingen på udstillingen er
planlagt.

ad 5. LP har lavet lister over hvem der har godkendte katteri-
er, og lister over hvem der har opdrætter-annoncer på

killingelisten, samt de af LP og Aino Sørensen god-
kendte katterier i 1993. Helle Høybye skal avt. ptøve at
lave nyt infomateriale til klubben.

ad 6. PC prøver atfå et møde i stand med konsulenterne.

ad 7. PC orienterede om mødet med specielklubberne i Ny-
borg, samt om FU mødet samme sted.

ad 8. Brev fra Gloria Møldrup læst.
Brev fra Grethe Pedersen. Det er ikke nogen god ide, da
det giver meget ekstra arbejde.
Brev fra dyrlæge kommer i Hvæssebrættet.
LP skriver brev til opdrættere på killingelisten.
Vi skal have helt klare regler for, hvem der må låne bure
fra burparken.

Mødet sluttede kl. 00.30

Referat af B-møde
den L7 ll2-93
Til stede : Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Klaus
Donneborg (KD), Lene Berg (LB), Karen Mette Have
Kristensen (KMHK), Linda Palm (LP), Doris Dreier (DD),
Preben Bjerg (PB), Hans Ibsen (HI), Erik Andersen (EA).

Ikke til stede: Doris Dreier (DD), Ole Klivager (OK)

Referent: Linda Palm

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra B-møde d. 05/11-93
2. Revision af Jyrak's regnskab 1993
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a. Revisorermes ansvar og beføjelser
b. Revisorernes arbejde i Jyrak i regnskabsåret 1993.

3. Økonomi
4. lndkomnebreve
5. GF
6. Udstillinger

a. Kort evaluering af Middelfart-udstillingen
b. Jubilæumsudstilling

7. Evt.

Mødet startede kl. 18.30

ad 1 . Referater af B-møde d. 5/ 1 1 -93 godkendt.

ad 2. Hvad forventer vi af revisoreme, og hvad forventer de
af os.
Revisorerne er kun ansvarlige for det år de er valgt i, og
har ingen beføjelser til at undersøge andre års regnska-
ber uden forudgående indhentet tilladelse af bestyrel-
sen. de valgte skal naturligvis sikre sig, at åbningstalle-
ne er korrekte.
De fejl vi har lavet med momsen, på Hvæssebrættet, bli-
ver reguleret på momsopgørelsen for oktober kvartal
1993. Vi efterangiver også fejlen vi har lavet på 1992
regnskabet.
Revisorerne mødes hos EA og reviderer regnskabet for
1993 i første weekend af L994.

ad 3. Vi skal have lavet nye blå foldere, kuverter og undersøge
muligheden for kuverter der er lidt større end A5+2 tll
KD.

ad 4. Brev fra Kirsten Pedersen gennemgået og taget til ef-
terretning.
Brev fra Lene Jørgensen gennemgået og taget til efter-
retning.
Brev fra Henning og Mary ekspederes videre af LB.
Brev fra Racekattens disciplinærnævn læst.
Brev fra Ebba Kjeldsen gennemgået.

ad 5. Vi har gennemgået indkomne forslag til GF.

ad 6. a. For lidt hjælp af studiekedsen, og alt for få tilskuere.
b. Der blev gjort status over burparken, diskuteret nyt

program til udstillinger samt pokalbestillinger.

Næste B-møde l5/01-94 kl. 10.00 hos LB
Mødet sluttede kl. 02.30

Der skal oprettes to nye Giro konti. En til udstillingsge-
byrer og en til kontingent. Den Girokonto vi har i dag
vil blive brugt til at modtage alle andre indbetalinger,
samt til alle udbeølinger. Alle girokort skal påtryktes
følgende: Kassereren Jydsk Racekatteklub.
Dermed kan oplaget altid bruges, uanset hvem der va-
retager funktionen.

ad 3. Generalforsamlingen afholdes på Ellidshøj Kro d. 12.
februar 1994 kt. 13.00 og forventes at vare til ca. kl.
17.00
Delrapporten angående Finn Laursen vil blive læst op.

ad 4. l-ager gennemgået med henblik på genbestilling.

ad 5. Opgaver, opgavefordeling og hjælpere diskuteres.
Sidste weekend i februar er arbejdsweekend med bure-
ne. Der skal lejes borde.
Hvis der skal skiftes klasse fra søndag til mandag, vil
klasseændringssedler ligge ved kokarderne.

Evt.
Brev fra Ellen Sørensen taget til efterretning. KD tager
sig af sagen.

Næste B-møde 5/02-94 kl. 10.00 hos LP.
Mødet sluttede 18.15

Referat af B-møde
den 5102-94

Referat af B-møde
den 15/01 -94
Til stede : Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Klaus
Donneborg (KD), Lene Berg (LB), Karen Mette Have
Kristensen (KMHK), Linda Palm (LP), Preben Bjerg (PB),
Uden for bestyrelsen Erik Andersen (EA).

Ik*e til stede: Doris Dreier (DD), Ole Klivager (OK)

Referent: Linda Palm

Dagsorden:
l. Godkendelse af referat fra B-møde d. I7lI2-93
2. Økonomi
3. GF og Plenarforsamling
4. Kuverter, papir og kontorartikler
5. Jubilæumsudstilling

Mødet startede kl 10.00

ad 1. Referat godkendt. Ad 2 sendes til revisorerne.

Til stede : Dorte Kaae (DK), Klaus Domeborg (KD), Karen
Mette Have Kristensen (KMHK), Linda Palm (LP), Doris
Dreier (DD), Preben Bjerg (PB), Uden for bestyrelsen Erik
Andersen (EA).

Ikke til stede: Paul Christensen (PC), Lene Berg (LB), Ole
Klivager (OK)

Referent: Linda Palm

Dagsorden:
l. Godkendelse af referat fra B-møde d. l5lOI-94
2. Årsregnskab
3. GF og Plenarforsamling
4. Indkomne breve
5. Jubilæumsudstilling

Mødet startede kl. 10.00

ad 1. Referatgodkendt.

ad 2. Årsregnskabet og økonomien gennemgået.

ad 3. Dirigent og hjælpe-dirigent er forespurgt.
Mindre kontingentstigninger gældende fra 1. januar
1995 foreslået.

Plenarforsamlingen gennemgået.

ad 4. Brevet fra RJ kommer ikke i Hvæssebrættet, da mod-
parten ikke er medlem af Jyrak.
Brevet ang. klage over opdrætter: konsulenten har be-
søgt hjemmet og fundet det i orden.
DK orienterede om FU møder.

ad 5. Vi talte om de ting vi før har haft oppe. Der blev lavet
en arbejdsfordeling ang. Å,rhus udstillingen. Vi lejer en
minibus til at transportere dommere med.

Mødet sluttede kl. 16.15
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Referat af konstitueren-
de bestyrelsesmøde
afholdt den L2. februar 1994
mellem kl. 18 og kl. 19 hos Dorte Kaae,
Esbjergparken 5, Aalborg.

ad 2. Forskellige forslag samt disses finansiering blev disku-
teret. DK+KMHK arbejder videre med diverse tilbud.

ad 3. Her drøftedes bla.a. den kommende plenarforsamling i
FD, decentralisering af Jyrak's betalingskontrol vedr.
nye medlemmer og udstillere.

Tbrsdas den t0/3-e4 o, ,r.oo rr!ff#filf*
Deltagere: Den samlede bestyrelse

Referent: Erik Andersen

Dagsorden:
l. Konstituering

2. Udstillergavervedjubilæumsudstilling

3. Eventuelt.

ad 1. De fremtidige arbejdsopgaver fordeltes således:
a: uændret ansvarsområde:
Dorte Kaae, formand + medlemskartotek
Paul Christensen, næstformand + studiekredse og kon-
sulenter samt FD's avlsråd
Lene Berg, udstillingsleder
Klaus Dorureborg, stambogssekretær
Karen Mette Have Kristensen, medlemskontakt nye
medlemmer

b: nye ansvarsområder:
Linda Palm, kasserer + killingeliste
Erik Andersen, sekretær og udstillingssekretær udland
samt øvrige DK-klubber.

I

HUSK! vi forhandler også
Techni-cal Cat-food og Kitten food,

Iams Cat-food og Kitten food.
Nafiues Recipe (lam og ils).
AIIerg ifo d e r. - Vols e nfo de r.

Ilills Science Diet. - Growth og
Maintenance,

Royal Canin C 32 (voksenfoder)
og K 34 (killingefoder).
C hatham (voks e n fo d er).TITBYDER

Ved levering af nhatkupon.

KW
Silicone
Pudder

PRIS
75r'

RABAT
20r

KW
Shampoo

Iille
41,50

Rabat 10,-

Stor
81,50

Rabat 20,-

Kitzyme
Gær-
tablet

750 stk.

7lr'
RA,BAT

20r

Meku
Katteøre-

rens

48r75
RABAT

l0i

Meku
øjen'
bad

62r'
RABAT

12,-

Bonnie
kattegrus
4x20ks

392,-
SPfi.R

75,-
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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Din kat har brug for et foder, som er højt ydende og nøje afmålt, og som respekterer dens lysiologi og
dens ernæringsmæssige behov.
Idegrundlaget for Royal Canins tørfoder er altså at give din kat alle de uundværlige næringskilder
dens krop har brug for, og at bevare dens vitalitet.
Vi har afmålt fedtindholdet i C32 meget nøje, sådan at din voksne kat far al den energi, den har brug
for.
K34's højere proteinindhold dækker helt perfekt killingers
energibehov og giver dem ideelle opvækstbetingelser. Vi
anbefaler også K34 til drægtige og diegivende hunkatte.
Mange katteopdrættere fra hele Europa har testet og
godkendt disse produkter for Royal Canins fors-
kningscenter.
Royal Canin er specialister i ernæring, og anser
det som en pligt at bevare naturens kvaliteter.

ROYAL CANIN DmmukA,/S
Havrevej 4 . 8900 Randers .Telefon 86 43 90 55

"i{lROY/LCNNIN
PROFESSIONEL ERN/GRING
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Udsti I I i ngsresu ltater M i ddelfart
den 27.-28. nouemher 1993

BEST OF BEST:
BOB 1: Framor's Great Balls of Fire (PER d).

Ejer: Gitte & Allan Kierulff.
BOB 2: Klivager's Fimpe (BUR n).

Ejer: Aase & Ole Klivager.

BOB 3: Hesno-Briom's Cutty sake (SIA c 21).
Ejer: V. Lerche & S. Andersen.

BOB 4: Soyadi's T van Alexander (TUV d 62)
Ejer: Solveig Christensen.

BEST OF BEST KASTRATER:
BOB 1: I'm Your Man af Tamara (PER d 22).

Ejer: Helle Byholm.

BOB 2: Byvancen's Nicolaj (SIA w 67).
Ejer: Tanja Nissen.

BOB 3:

BOB 4:

Kimmerslev's Concorde (MCO Grp. a).
Ejer: Mona Mortensen.

Bøgelunds Herkules (EUR n 22).
Ejer: Anette Hansen.

BEDSTE HUSKAT:
Mikkel - Ejer: Susanne Wehnert.

BOX Tulle - Ejer: Lisbet Jørgensen.

MIS MIDDELFART:
LØRDAG: Maya Franc (BRI ns 12).

Ejer: Ejvind Jepsen.

SØNDAG: Lee Dee's Stephania (PER e)
Ejer: Grete Nilsson Hjorth.

BEST IN SHOW LANGHÅR/EXOTIC:
BOX: Sorano's Alino (PER 0.

Ejer: L. & O. Andersen.
BOX KAST.: Purr Posie of Melampus (PER n).

Ejer: Oda Tange.
UNGDYR: Tenra's Simply sam (PER a 22).

Ejer: Magda Valentin.

KILLING:

VETERAN:

KULD:

AVL:

OPDRTET:

Van Grebst Riccadorura (PER g).
Ejer: Leslis Van Grebst.
Purr Posie of Melampus (PER n).
Ejer: Oda Thnge.
Duchess Perserkuld.
Ejer: Bettina Henningsen.
Maydan - Shah's Pump the Jam (PER).
Ejer: Heidi Burmester.
Af Tamara.
Ejer: Gitte & Allan Kierulff.

ØVRIGE NOMINEREDE KATTE:
LANGHÅR/EXOTIC:
VOKSNEIIANNER:

Maydan-Shah's Affection in Blue (PER a).

Ejer: Leslie van Grebst.
Fnugges Dream's Prins Charming (PERn03)
Ejer: M. & R. Petersen.

Can Io's Mr. Icemann (PER w62).
Ejer: Karl-Heinz Bartel.
Elmbud Dreamboat (PER ns 11).

Ejer: S. & A. Outrup.
Balihai's Bom To Boogie (PER e).

Ejer: Niels E. Nielsen.

VOKSNE HUNNER:
Lynge's Kokomo (PER g).
Ejer: I. & N. Jørgensen.
Angelina Larenco (PER a 03).
Ejer: Irene Schmøkel.
Kingstown's Pumkin (PER g 33).
Ejer: Rikke Nielsen.
Ultamint Shangra-La (PER ns 12).

Ejer: S. & A. Outrup.
Laura af Fort Øst (PER e 03).
Ejer: Linda Poulsen.
Camegie's Chanel (PER e 03).
Ejer: Cabriele Mtiller.
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KASTRAT HANNER:
Reglof's Indian Illusion (PER a2133).
Ejer: Gisela Matysiak.
Penefelis Bartholemeus (PER ns 1l).
Ejer: Susanne Lykke.
Meneer Kaktus de Broeckloni (EXO a 23).
Ejer: A. & K. Andreasen.
Fnugges Dream's Luigi (PER e 03).
Ejer: G. & G. Thimsen.

KASTRAT HUNNER:
Grizabella aus Berlin (PER g).
Ejer: Lis Staunkjær.
Con DO's For Your eyes Only (PER w 62).
Ejer: Aase Søgaard.
Chant Dar Ome's lady Caroline (PER ns 12)
Ejer: Emilie Hørstrup.
Yoko af Marchaloles (PER b 33).
Ejer: Annie Schacht.

Kongshøj Newline Gipsypride Samson (PER a)

Ejer: Falkenstrøm Larsen.
Donneborg's Pel-pel (PER f).
Ejer; Vibeke Josefsen.
A Star is Bom of Pacilak (PER w 62).
Ejer: Ulla Hansen.
Vixis Hey Paula (PER n).
Ejer: Sylvis & Allan Outrup.
Homsleth's Celestine (PER ns 12).
Ejer: Mari-Ann Hornsleth.
Gipsy Rose og Gipsy Cats (PER e 03).
Ejer Lizzi Hartvig.

Van Grebst Ambrosius (PER a).

Ejer: Leslie van Grebst.
Alomi's Magda Megamums (PER e 33).
Ejer: Lasse Mortensen.
Don't Worry Be Happy af Tamara (PER d).
Ejer: G. & A. Kierulff.
Fnugges dream's Wonder boy (PER a 01).
Ejer: E. & M. Petersen.
Duchesse Disire' af Benne-cat (PER ns 12)

Ejer: Bente Clausen.
Camus of Beerpiece (PER e).
Ejer: Bente Techau.
Gandow's Sundae Surprize (PER n).
Ejer: L. & H. Gandow.

UNGDYR:

KILLINGER:
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BEST IN SHOW SEMILANGHÅR:
BOX: Skovtrolden's Dronning Dagmar

(NFo Grp. 8).
Ejer: Thomas Hejlsberg.

BOX KAST.: Beauty von Birkvel (SBI c).
Ejer: Jannie Birkvel.

UNGDYR: Løvehulen's Butsh Cassidy (MCO Grp. 7).
Ejer: L. & L. Bastrup Knudsen.

KILLING: Oba Bajads (NFO Grp. 4).
Ejer: Irgens- Bergly'Myers cøngh.

KULD: Darsberg's Skovkattekuld.
Ejer: I. Larsen & B. Sperling.

AVL: Guldfakse's Flash Gordon.
OPDR.IET: FelisJubatus.

Ejer: J. E. Madsen & Kristensen.

ØVRIGE NOMINEREDE KATTE:
SEMILANGHÅR:
VOKSNE HANNER:

Guldfakse's Flash Gordon (MCO Grp. 7).
Ejer: Hanne Engermann.
Dansberg's Orla Normand (NFO Grp.2).
Ejer: Larsen & Sperling.
Løvehulen's Kentuc§ (MCO Grp. 3).
Ejer: Tina Foss & Per Sylow

VOKSNE HUNNER:
Shanta Da Terra Nova (SBIa)
Ejer: Claus Wehneit.

KASTRAT HANNER:
Løvehulens Napoleon (MCO Grp. 8)

Ejer: A. & K. Agerbak
Eurasia's Joakim (SBI n).
Ejer: M. Staube.

UNGDYR:
Tequila von Birkvul (SBI n).
Ejer: J. Birkvul.

Klockargårdens Filippe (NFO Grp. 8).
Ejer: Marcha Bangen-Ermisch.
Thunderballs Dick Turpin (MCO Grp. 3).
Ejer:B. Dyrelund.

KILLINGER:
Oba Oscar (NFO Grp.6).
Ejer: I. & M. Thorbye.
Hagstens Bartolomæus (NFO Grp. 8).
Ejer: Hagsten Knudsen.
Sanitas Ais (SBI'n).
Ejer: B. Oddersborg.

BEST IN SHOW KORTHÅR:
BOX: Dushara Narcissa Creme (SOM os).

Ejer: Ole Jacobsen. .

BOX KAST.: Ofelia Hesseldal (RUS).
Ejer: Dorte Salamander.

UNGDYR: Dunvalds Blue Tulle (BRI a).
Ejer: Yvonne & ErikLarsen.

KILLING: Mia v Uhlenspeegel (BRI a).
Ejer: M. Steines.

VETERAN: Monsi(Huskat).
Ejer: Ester Høngaard.

PENSIONIST: Dunvald's Gay (BUR).
Ejer: Aase og Ole Klivager.

KULD: Tirees British Shorthair Kuld.
Ejer: Ulla Lund.

OPDR ET: Bøgelund.
Ejer: Susanne Jensen.

øVRIGE NOMINEREDE KATTE:
KORTHÅR:
VOKSNE HANNER:

AURIFERS Living Legend (ABY o)
Ejer: Dorte Hedegård.

VOKSNE IIT]NNER:
Harmonie v Uhlenspeegel (BRI a)
Ejer: M. Steines.

Bourtai Hesseldal (RUS).
Ejer: C. & J. Sørup Holm.

KASTRAT IIANNER:
Klivagers Mickey Mouse (BURn)
Ejer: Irene Kalser.
Mis Dittmers Samson (BRI n).
Ejer: Pia Kjeldgård.
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KASTRAT IIT]NNER:
Felia von Feropival (SOM o).
Ejer: Martina Paschke.

UNGDYR:
Syriams Sweet Magic (BRI g).
Ejer: Preben Bjerg.
Bøgelunds Matilde (EUR d 22).
Ejer: Lykke Terkildsen.

KILLINGER:

øVRIGE NOMINEREDE KATTE:
srAM/oKH:
VOKSNE HANNER:

Adrayam Pendelfin (SIA a).
Ejer: Micheyl Vinther.

VOKSNE HUNNER:
Misriya's Rositta (SIA n).
Ejer: Susanne Klarskov.

KASTRAT HANNER:
Falstria's Archie (SIA n).
Ejer: Lone Ebbesen.

KASTRAT IIUNNER:
Bellamis'Yin (ORI0.
Ejer: Tina Larsen.

UNGDYR: Besakih's Ramayana (BAL g).
Ejer: Anne Lise Kaae.

KILLINGER:
Haslund's Sake (ORI b 24).
Ejer: C. Hansen & J. Haslund.

Egalias Blue Bascombe Wades (RUS).
Ejer: Winnie E. Lykkesten.
Mike Thyson af Tiree (BRI b 03).
Ejer: Ulla Lund.

Udstillin gsresultater
fra udsti[ingen i Horsens
ll.-Lz. september L993

BEST rN SHOW SrAM/OKH:
BOX: Bellamis Dior (ORI f).

Ejer: Vibeke Kaae.
BOX KAST.: Perler af Ølsted (SIA b 21).

Ejer: A. & E. Nissen.
UNGDYR: Canastas la Picasso (ORI b 24).

Ejer: Lida Jensen.
KILLING: Players Pendlerose Quarts (SIA a).

Ejer: A. & C. Cilleborg.
VETERAN: Belissa v Auathar

Ejer: Annelise og Erik Nissen.
PENSIONIST: Salveen Blue's Vilma.

Ejer: A. & E. Nissen.
KULD: Haslund's Siam/ORI Kuld.

Ejer: C. Hansen & J. Haslund.
AVL: Sphinx Boy Wonder.

Ejer: Jytte Bojsen.
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(Vør desværre glemt i sidste nn)

ØVRIGE NOMINEREDE KATTE:
LANGHÅRÆXOTIC:
VOKSNE HANNER:

Lynge's Admiral Cutter (PER e).

Ejer: Inger M. Jørgensen.

Ambæk's Design Ghandi (PER ds).
Ejer: Karen Marie Ambæk.
Solsbæk's Indian Jones (PER ns 1l).
Ejer: Ejvind Jepsen.

Anino's What a Guy (PER e 03).
Ejer: Ingrid Tiainen.

VOKSNE HUNNER:
Lynge's Kokomo (PER g).
Ejer: I. & N. Jørgensen.

Autum Rose Illusion (PER ns).
Ejer: Margit Tornvig Hansen.
Kikicat Share A Dream (PER ns 22,621&).
Ejer: Lisa Høj.
Tuckota Rainbow-Stew (PER f o3).
Ejer: Christensen og Eggers.
Fidji's Duchess (PER d 33).
Ejer: Susanne Sørensen

KASTRAT HANNER:
Meneer Kaktus de Broeckloni (EXO a23).
Ejer: A. & K. Andreasen.
Chadiso af Bækgården (PER g).

Ejer: Vivian Elling Nielsen.
Maydan-Shah's Joyride (PER a 03).
Ejer: Anne Grethe Andreasen.
Adonis de La Val (PER c 33).
Ejer: Lena Jensen.



KASTRAT IIUNNER:
Can Do's For your eyes only (PER w 62)
Ejer: Aase Søegaard.
Hennessee Goshi af Clipper (PER c).
Ejer: Karen Marie J. Petersen.

Kongshøj's Maria (PER 0.
Ejer: Rita Lind Larsen.

UNGDYR: Ambi Purr's Batman (PER n).
Ejer: Charlotte Mortensxen.
Engelhard's E. T. (PER d).
Ejer: Pia E. Larsen.
Gipsy Pride's Try Me (PER fs 11).
Ejer: Pia E. Larsen.
Gipsy Rose og Gipsy Cats (PER e 03).
Ejer:Lizzi Hartvig.

KILLINGER:
Thipsætter Traviata (PER w 62).
Ejer: Margit Kvolbæk.
Perfect you of Pacilak (PER a).

Ejer: Ulla Hansen.
Ilija af Taperije (PER g).

Ejer: Caroline Christensen.
A Margic Silver X-Treme Happyness
(PER n 22).
Ejer: Anette Zakaia.
Fidji's Cremi (PER e 33).
Ejer: Aino Sørensen.

Opslagstavlens fortsættelse !

Frø et af vore medlemmer, har vi modtaget...

Ind bydelse til fr,T:* i#_"r,y 
dyrep sykolo gi

Så er chancen der, for at høre et spændende
og underholdende foredrag om »dyrepsyko-
logi« ved Roger Brantes torsdag den 21.
april1994 H. f9.00 til ca.22.00 i Badstuen,
Østerstationsvej 25, Odense.
Pris pr. person kr. 20,-.
Kaff'e, te, øl og sodavand kan købes på ste-
det.

Introduktion:
- Roger Brandtes er en kendt dyrepsykolog,
der foruden at holde foredrag for dyreinte-
resserede i alnindelighed ogsd holder fore-
drag for vore dyrlæger
Roger Brantes vilfortælle om kattens adfærd
og psykologi.

Alle interesserede, uanset tilhørsforhold er meget velkomne!
Arrangør: Britte Klubben og Klub 13 MC

Tilmetding og evt. spørgsmål rettes til Jøne Gruntstrup på tlf. 65 35 21 17.
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Dqnsk kottefoder for livet
N»r srrrogt!

-Din Rqt vil elske det
Uden ethoxyquin (E 324)

- Lovt rnognes iumindhold @,aag t fioe)
- Mindsker risikoen for FUS og urinvejsslen

- Ny bærbor embollqge med proktisk genluk
- Let ol hove sfående og lel of bruge

- tløit energiindhold
Billigt ibrug

PRøV E
o

'tPc(IFl('
LE Mekd

Løvens kemiske Fabrik Medicinkemi Uldum A/S

lndustrivej 21
7171 Uldum
Telf. 75 67 90 00
Fax 75 67 91 50

F c D
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U

U
IMPORT IEXPORT

IMPORT FRA
TYSKLAND
BESAKIH,S RAMAYANS
Race: Balineser, Bal. G,

blå/tortiemasket.
Far: Int. Ch. Chanteur

Moonlite Serenade.
Mor: Ch. Del Ri's Lilac

Butterfly, Bal C.
Opdrætter: Heike Schumacher, Ramstedt.
Ejer: Anne Lise Kaae, Odense.

IMPORT FRA TYSKLAND
KALAKONJE,S RED SILVER BALOU
Race: Abyssinier, OS Silver Sorrel.
Far: Kalakonje's Red Silver Amigo.
Mor: Silver Birika af Fredenslund.
Opdrætter: Trine Strøbech.
Ejer; Anne Marie Karlsson.

EXPORT TIL ISLAND
SYVAGERGÅRD'S GEISLI
Race: Balineser, hvid w 67.
Far: Int. Ch. Micheyl's Don'Atello.
Mor: Syvagergård's Millie.
Opdrætter: Lisbeth Jensen.
Ejer: 6hfur Njålsson.

IMPORT FRA
TYSKLAND
BESAKIII,s YAIIOO
Race: Balineser, Bal. N,

brunmasket.
Far: Int. Ch. Chanteur

Midnight Star,
Bal. N.

Mor: Tiffany v.
Besakin, Bal. N.

Opdrætter:
Heike Schumacher,
Ramstedt.
Ejer:
Anne Lise Kaae,
Odense.

EXPORT TIL TYSKLAND
GIPSY HERO OF GIPSY CATS, DK
Race: Perser, Cremetabby.
Far: Ch. Carnegie's Highway Hero.
Mor: Int. Ch. Bolette v. Leerbeck.
Opdrætter : Lizzi Hartv ig.
Ejer: Iris Lohff, Flensborg.

EXPORT TIL TYSKLAND
FELIX OF GIPSY CATS, DK
Race: Perser, Cremetabby.
Far: Ch. Camegie's Highway Hero.
Mor: You »>N<< Me's Doma.
Opdrætter: Lizzi Hartv ig.
Ejer: Petra Hansen, Flensborg.

EXPORT TIL HOLLAND
WHITE EAGLE VON GøRTZ
Race: Perser, Chinchilla, han.
Far: Ch. Chant Dar Ome's Sir Charrie're.
Mor: Nicole YonGøfi2.
Opdrætter: Emilie Hørstrup.
Ejer: R. J. Vegter, Holland.

33



Udsti I I i ngsresu ltater ud land:

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

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

Disse vi1 så blive bragt i det førstkommende nummer af
Hr'æssebrættet.

Vi har lavet en kupon (bagest i bladet) til brug ved indsen-
delse af resultater opnået i udlandet, som bedes sendt til:

Hvæssebrættet, Voldgade 70, 8700 Horsens.

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

Sted/dato: Amsterdam, 7. november 1993

Kattens navn Kiru's Fumy Girl

Resultat: EX.7

Ejer: Susanne og Claus Wehnert

Sted/dato: Amsterdam, 7. november 1993

Kattens navn Liden Kirsten's Pava Rotti

Resultat: CACE

Ejer: Susanne og Claus Wehnert

Stedidato: Zwolle, Holland, 13. februar 1994

Kattens navn: Paccards Chip

Resultat: CAPIB, NOM., BIS

Ejer: Tanja Nissen

Sted/dato: Zwolle, Holland, 13. februar 1994

Kattens navn: DK Byvangen's Nicolaj

Resultat CAPE, NOM., EUROPA PREMIER

Ejer: Tanja Nissen

Sred/dato Flensborg, Tyskland, 6. juni 1993

Kattens navn: Abbigail's El Corazon.

Resultat: CACIB

Nanna-Charlotte og Morten Schjetne.lr.1er

..::::. CatO Timmerdorfer Strand, 29. august 1993

Kaftens navn Abbigail's El Corazon.

CAGCIB, BIO, NOM

Nanna-Charlotte og Morten Schjetne.

Nanna-Charlotte og Morten Schjetne

Groningen, 12. december 1993

: -: r: . r1i Liden Kirsten's Pavaroti

CACE, BIO

Susanne og Claus Wehnert

Groningen, 12. december 1993

\likkel
BEST IN SHOW HUSKAT

!::,ningen, 12. december 1993

.:::.ta da Terra Nova

].{CIB

Katteejer: Vs hensyn - ogsåforkø.ttens skylil!

Husk!
At dyrevenner ikke må være med til at forøge best-
anden 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 knyt-
ter 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-
kvir6r Dyrefondets pjece.

At katte ikke er sike i trafikken - alt for mange bli-
ver kørt over.

At rekvirere Dyrefondets pjece »Efterlysning af
bortkomne katte«.

At mange katte lever gode og sikre 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.

Ostrava, 1-ekkiet, 14. november 1993

Abbigail's El Corazon.

I

'i -::inr og Claus Wehnert

-'. r'-:'-: itllVlli

S lsanne Wehnert

CAGCIB, BIO



' Jn 1 gang dagligt i 3 dage.
: .ral ikke gentages efter 14 dage.

'ntng

-:otekets udsalgspris kr. incl. moms 1.1.94.

i'oechst Danmark A/S
hevdalvej 110,2610 Rødovre, Telefon 44 BB 82 96

Dosis: Tabl. 250 mg: 1 tabl. pr. 5 kg kat dagl. i 3 dage
Mixtur 1O%o:2,5 ml pr. 5 kg kat dagl. i 3 dage.

Panacur indeholder det aktive stof fenbendazol.
Panacur dræber spolorm, hageorm og nogle arler af
bændelorm.

Læs den påtrykte vejledning inden anvendelse
Detaljeret brochure kan rekvireres hos:

Pris* Nok til

,: . 10 stk
.: . 20 stk

35,75
65,00

245,45
853,50

3 katte å 5
6 katte å 5

33 katte å 5
132 katte å 5

rtur 250 ml
xtur 1000 ml

kg
kg

kg
kg

o
lr)
Nc!

o
O)Hoechst

I
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Ghampiongalleriet

)

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

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

(
(
I

lf v,

2

Int. Ch. Lady Fair's my sweet Panda
Født: 17.juli 1990.
Farve: Perser, PER n 03, sort/hvid.
Opd.: Lise-Lotte Poulsen.
Ejer: Lise-LottePoulsen.

STED - DATO RESULTAT

Vissenbjerg, 2 l. juli I 99 1.....
Haderslcv, 15. fcbmar 1992.
Ebcltoft, 29. marts 1992.......
Esbjerg, 30. januar 1993.......
Rcinbek, 28. febnrar 1993....
Grenaa, ll. decembcr 1993..

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

U

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

Ch. Seraya's Isabelle
Født:20.majl99l
Farve: Balineser, Bal A.
Opd.: Dorte Hagen, Rønde.
Ejer: Anne Lise Kaae, Odense.

STED. DATO RESULTAT

Ebeltoft, 29. marts 1992,..,...
Fredericia, 12.-13. juni 1993
Middelfrt,ZT.-28. nov. '93 .

CAC
CAC
CAC

Premier Windsent's Bogart
Født: 27. juni 1991.
Farve: Maine Coon, cream aguti-hvid.
Opd.: Heine Petersen.
Ejer: Søs Jensen.

STED - DATO RESULTAT

Ebeltoft, 17. juli 1993...........
Horsem, ll. sept. 1993........
Grenaa, 12. dæember 1993..

CAP
CAP
CAP

Int. Ch. Abbigail's EI Corazon
Født: Z.aprill99l.
Farve: Perser, PER e.
Opd.: Nanna-Charlotte/Morten Schjetne
Ejer: Nanna-Charlotte/Morten Schjetne

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg, 30. januar 1993.......
Hobro, 28. marts 1993..........
Odense, 2. maj 1993.............
Flensborg, 6. juni t993.........
Ebeltoft, 18. juli 1993...........
Fmborg, 21. august 1993 .....

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

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

STED - DATO RESULTAT

Faaborg, 22. august 1993 .....
Honens, I l. september 1993
København, 26. sept. 1993...
Silkeborg, 24. oktober 1993.
Middelfart, 27. nov. 1993.....
Groningen, 12. dec. 1993.....

CAC, BIO, NOM.
CAC
CAC, BIO, NOM., BOX
CACIB
CACIB, NOM.
CACIB, Int. Champion

Ch. Long Fing Fong's LittleJoanna
Født: 24. j'unil99l.
Farve: Perser, 12 AR, Bicolour, rød-hvid.
Opd.: Riø Lind Larsen, Hadsund.
Ejer: Inge og Ole Hansen, Hadsund.

STED - DATO RESULTAT

Aalborg, 21. september I992
Viborg, 29. november 1992..
Hosers, 12. sept. 1993........

CAC, BIO
CAC
EX. CAC, Champion I
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Eur. Pr. DK Byvangen's Nicolaj
Født: 25. september 1989.
Farve: Foreign White, SIA w 67.
Opd.: Vita Nielsen.
Ejer: Tanja Nissen.

STED. DATO RI.ISIILTAT

U

U
JYRAK

r fordi der
er forskel!

Hobro, 28. nrarts 1993..........
Flemborg, 6. juni 1993.........
Ebeltoft, I 8. juli 1993...........
Honcns, 13. septembcr 1993
Silkcborg, 23. oktobcr 1993.
\iiddelfart, 28. nov. 1993.....
Z*'olle, 13. fcbruar 199,1......

CAPE
CAPE, NOM.
CAPE
CAPE, NOM.
CAPE, NOM., BiS
CAPE, NOM., Bis, Bob2
CAPE, NOM., EUR. PR.

Ch. Kimmerslev Sean Connery
Født: 4. september 1992.
Farve: Maine Coon, blå, MCO a.
Opd.: Marianne Jepsen.
Ejer: Søs Jensen.

STED. DATO RESULTAT

:bcltoft, 17. juli 1993...........
:lorsens, ll. septernber 1993
lrenaa, 12. december 1993..

EX. 1, CAC
CAC
EX, I, CAC

Mongwai's kuld
Født: 11. september 1993.
Farve: Perser, PER fog d.
Opd.: Jonna Kristensen, Fredericia.
Ejer: Jonna Kristensen, Fredericia.

STED. DATO RESULTAT

»Int. Huskatte Champ«, Mikkel
Født: 1. maj 1995.
Farve: Huskat, brun tabby m/ hvidt.
Opd.: F. Kringl.
Ejer: Susanne Wehnert.

STED. DATO RESULTAT

Viborg, 28. november 1992..
Nykøbing S, 4. juli 1993 ......
Forum, 29. september 1993..
Middelfart, 28. nov. 1993.....
Groningen, 12. dec. 1993.....
Næstved, 6. februar 1994.....

BOX
BIS
BOX
BIS
BIS
BIS

Ch. DK Bamsebo's Red Indian
Født: 30. oktober 1992.
Farve: Maine Coon, MCO d 22.
Opd.: Lis og Evald Gregersen.
Ejer: Gitte Philipsen.

STED. DATO RESULTAT

Hosens, ll.-12. sopt. 1993..
Silkcborg, 23.-24. okt. 1993.
Grcnaa, tl.-12. dcc. 1993.....

CAC
CAC
CAC, Chanipion

Ch. Kikkebjerg's Bastet Maneki-Neko
Født:21.jrufJtr1992.
Farve: Abysinier, ABY NS, sort-silver.
Opd.: Kirsten Hornbak.
Ejer: Anna Marie Karlsson.

STED - DATO RESULTAT

Fredericia, 12.- 13. juni 1993
Ebettoft, 17.-l8. juli 1993 ....
Timmendorfet 29. aug. 1993

CAC
CAC
CAC

Eur, Ch. ChantDar's Ome's LadyChatty
Født: 21. april 1988.
Farve: Perser, PER NS 12, Chin Chilla.
Opd.: Irene Brolin.
Ejer: Emilie Hørstrup.

STED . DATO RESULTAT

Skive, 7. april 1991 ..............
Kolding, l. december 1991..
Appingedam, 8. dec. 1991....
Flensborg, 6. juri 1993.........
Middelfart, 28. nov. 1993.....
Grenaa, 11. december 1993..
Rotterdam, 16. januar 1994..

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

Ch. O'Russel's Bibbie
Født: ll.januar 1990.
Farve: Balineser, BAL a 21.
Opd.: Birgitte Johansen.
Ejer: LisbethJensen.

STED. DATO RESULTAT

Aarhus, 10.- I l. okt. 1992.....
Silkeborg, 23.-24. okt. 1993.
Middelfart, 27. nov. 1993.....

CAC
CAC
CAC, Champion

-:enaa, ll. dcccmber 1993.. Bedste Kuld, langhæ
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Ch. Terra Cotta's R. R. Challenger
Født: 25. februar 1992.
Farve: Abyssinier, ABY n.
Opd.: Gitte Barlach.
Ejer: Gitte Barlach.

STED - DATO RESULTAT

Hobro, 27.-28. marc 1993 ...
Odense, 2. maj 1993.............

CAC
CAC,BIO,NOM, BIS,
BOB 3
CAC,NOMEbeltoft, 17.-18. juli 1993....

Ch. Terra Cotta's R. R. Discovery
Født: 25. februar 1992.
Farve: Abyssinier, ABY o.
Opd.: Gitte Barlach.
Ejer: Gitte Barlach.

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg, 30.-31. januar 1993
Hobro, 27.-28. marts 1993 ...

Ebeltoft, 17.-18. juli 1993....

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

Ch. Klivager's Odessa
Født: 10. november 1992.
Farve: Burmeser, FD LO 69684.
Opd.: Aase og Ole Klivager.
Ejer: Lena og Franck Eriksen.

STED. DATO RESULTAT

Horsens, 11. september 1993
København, 26. sept. 1993...
Middelfart, 27. nov. 1993 .....

CAC
CAC
CAC

Eur. Ch. Aurifer's Cheetah Terra Cotta
Fødr 13.juli 1990.
Farve: Abyssinier, ABY o.
Opd.: Tina og Finn Spendler.
Ejer: Gitte Barlach.

STED - DATO RESUUIAT

Viborg, 28.-29. nov. 1992.....
Esbjerg, 30.-31. januar 1993
Hobro, 27.-28. marts 1993 ...

København, 17.-18. april'93
Oderse, 2. maj 1993.............
Fredericia, 12.-13. juni 1993
Ebeltoft, 17.-18. juli 1993 ....

CACE, BIO, Nom., Bis.
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE, BIO
CACE, EUR. CH.

Int. Ch. DK Long Fing Fong's Benny
Født: 19. december 1991.
Farve: Perser, PER 03, Bicolour, hvid.
Opd.: Rita Lind Larsen, Hadsund.
Ejer: Inge og Ole Hansen, Hadsund.

STED. DATO RESULTAT

Viborg, 29. november 1992..
Hobro, 28. marts 1993..........
Oderse, 2. maj 1993.............
Flensborg, 6. juni 1993.........
Horsens, 12. september 1993

Grenaa, 11. decemlir 1993..

CAC
CAC
CAC, Champion
CACIB, BIO
CACIB
CACIB, Int. Champion
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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-
ter, der gerne hjælper alle med råd
og vejledning.
Klubbens konsulenter kan mod et
mindre gebyr på kr. 50; efter nær-
mere aftale aflægge dig et besøg.
Sygdomsproblemer henvises til din
dyrlæge

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

Grethe Skaarup Hansen,
Fyrkilpevej l12, st.th.
9220 AlborgØ.
Tlf. 98 t5 92 52

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

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

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

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

JYRAK's TOP3 KATTE 1993
Vi gratulerer vinderne, der blev:

Kastrat
Nr. L L07 point
CHANT DAR OME'S
LADY CAROLINE
PER ns 12

Ejer: Emilie Hørstrup
Hobrovej L22
9530 Støvring

Nr.2 102,2 point
BYVANGEN'S NICOLAI
SIA w 67
Ejer: Tanja Nissen

Nygade54,1.
6200 Åbenrå

Nr.3 100,4 point
KLIVAGER'S FIMPE
BUR n
Ejer: Åse Klivager

Rugårdsvej 898
5471 Søndersø

Hankatte

Nr. I 101,4 point
COZY FARM'S MAXIMILIAM
MCO d22
Ejer: Anette Melchior

Sabrovej 52
8471 Sabro

Nr.2 101p point
SOYADI'S T.van ALEXANDER
TUV d 01 62
Ejer: Solveig Christensen

Erlingsminde 15
8900 Randers

Hunkatte
Nr.1105 point
LIDEN KIRSTEN'S
PICCOLA GIOVANNA
SBI n
Ejer: Kirsten Madsen

Årøsundvej 65A
6100 Åbenrå

Nr.2 99p point
HONEY af KÆRVEJ
SBI n
Ejer: Anna Frandsen

Kærvej 4
6731 Tjæreborg

Nr.3 98,4 point
FIDJI'S DUCHESS
PER d 33
Ejer: Susanne Sørensen

Engtoften 2, Randlev
8300 Odder

Nr.3101,8 point
BARTEUS EXOTIC
WHITE STAR
EXO w 62
Ejer: Karl-H einz Bartel

Damgårdsvej 3

8260 Viby J.

Huskat
Nr.199 point
MIKKEL HUS
Ejer: Susanne Wehnert

Absalonsgade 18

8700 Horsens

3-10 mdr.

Nr. 1 100 point
CANASTA'S LA PICASSO
oRr b 24
Ejer: Lida Jensen

Bakkesvinget 18

8700 Horsens

Nr.2 96,8 point
GIPSY ROSE of GIPSY CATS
PER e 03
Ejer: LizziHartwig

Gråstenvej 29
6200 Åbeffå

Nr.3 91,8 point
GIPSYPRIDETRYME
PER fs 11

Ejer: Pia E. Larsen
Vestergårdsgade 28
9700 Brønderslev

Desværre skete kåringen så
sent, at vi ikke kunne nd øt ind-
kølde billeder af vindeme. Det
retter vi på i næste nummen

Derudover er detplanen, øt de
vindende katte præsenteres i
forbin dels e ne d JY RAK \ j ubi-
læ um s udstillin g i M ars e li sb or-
ghallen, mandag den 4, april
1994.
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Ammeformidlingen har igen og igen
bevist, at det virkelig kan lade sig gørg
at redde nødstedte killinger, hvis moder
er død, eller ikke har tilstrækkelig med
mælk, så den selv kan opforstre sine kil-
linger.

Hj ælp vorre ammeformidlere !

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:

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

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

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

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

Helle Høybye
Dons Landevej223,Dons
6051Alminde
TIt.75 55 44 19

UDSTITIING, INDTAND

Tilmelding til udstillinger skal ske gen-
nem 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:
Winnie Lykkesteen, Københavnsvej 8,
3550 Slangerup. Tlf. 42 33 58 39.
Kasserer: Pia Matthesen,
Carl Danfeldts Alle ll,2610 Rødovre.

(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på
udstillingsgebyret). Giro 1 08 72 23.

DARAK:
Karin Pedersen, Kastaniekrogen 5,
3300 Frederiksværk. TLf.4234 67 7I
Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 00 39 75.

PERSEREN:
Wirurie Andersen, Østergade 29, Gan-
løse, 3660 Stenløse. Tlt.4218 4629.
Kasserer: Chr. Cilleborg,
Skanseparken 47, 84OO Ebeltoft.

JYRAK:
Lene Berg, Nordre Strandvej 28,
8700 Horsens. Tlf. 75 61 56 13.

Kasserer: Linda Palm, Høvej 52,
8520 Lystrup. Tlf. 86 22.90 04.

Udstillingsgebyr

/>

\(
(.'

Ammeformidling

t
\tr

Ingrid Møldrup
Silkeborgvej 516
8220 Brabrand
Tlf.86 25 6286

Jyrak's killingeliste
Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Stamnavn:

Navn: 

-

Postnr./By:

Tlf.: Godkendt katteri:

tilmelder:
trJa trNej

Race:

Født:

Farve: Yøn.

Farve:

Farve:

Farve: Vaa

Veteran, pensionist,
hvis de også dømmes i deres
respektive klasser kr 50,-

BEMÆRK: Gebyr indbetales til
arrangenende klubs kasserer før
udstilling!

FIFe kokarder pr. UL-19922
Eur. Ch.
Eur. Pr.

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

Racekatte
Huskatte

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

Kuld
Avl, opdræt

JYRAK'S
killingeliste
bestyres af:
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup.
Tlf. 86 22 90 04

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 kr.
50,- pr. måned.

40

gratis!
gratis!

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

U

U

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

Adresse:

Yan'



STAMTAVTEKOPI PHISER

Stamboos-
sekretaiiat

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 stambogssekretæren ved ind-
sendelse af stamtavle, samt opnåede cart-
ifikater. Registreringen er gratis. Ønsker
man titlen påført stamtavlen, skal skrift-
lig anmodning til stambogssekretæren
medsendes og sker mod betaling af kr.
100,-

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

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

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

HANKAT

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

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

Stambogspriser pr. 1/10-1991 :
stamtavle 0-3 mdr. kr. 125,-
Stamtavle 3-6 mdr. ,

Stamtavle 6-12 mdr.

TITETPÅFøRINGER Kopistamtavle
Nyt omslag
Nyt indlæg
Stamnavn

300,-
50,-
50,-

500,-
75,-
)<_

k
l<r.

k
kr.
kr.
kr.

kr. 165,-
kr.250,-

5,00 kr.
8,75 kI

15,00 kr.

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

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

STAMNAVN

Endelig husk også at få ejerskiftet bå-

1i i:l m#I:'l"å:Xj;ffi åxJh?lif ' E J E Rs Kt F T EtA N N u t t E R I N c

Transferes
Ekspeditionsgebyr

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

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:

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

l0 - 20 stamtavler..

KOiITIilGENT-
SATSER

sarnmen, ellers er de ugyldige. Så klip HIISKI!!
dem ALDRIG fra hinanden', .,,. ffia"råirr,ankatbliverfartilsitførstekuld,
- Husk også, at når jeres hankat bliver fa, ;i;;d.""d; 

"" 
mypto."t id attest nar du

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

sendelse af mindst
sekretæren:

Registrering af stamnavn sker ved frem-
3 rorsrag t, stambogs- 

HVÆSSEBBÆTTET
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31

Voldby
8450 Hammel

Tlf. tid: 17.00 - 20.00,
der videresender ansøgningen til FIFe
gennem Felis Danica. Det registrerede
starmavn bliver opdrætterens personlige
ejendom. Stamnavnet må højst fylde 15
positioner og er gyldigt i 30 år, måd min-
dre det stadig er i brug.

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

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

stet!

JYRAK - 90'ernes katteklub!

HovedmedIem...........................
Familiemedlem .........................
Hele husstanden
Pensionist....

kr.200,-
l§. 25,-
kr.225,-
k 100,-
I<r.150,-

ll r
Abn..

4l
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1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse l3
D-W6334 Asslar-
tlf .644U8479. fax 6441187413.
Postgiro: Franldurt/Main
562 t2-607

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

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

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

Belgien

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

Frankrig

KLUBINFO

Maria Rechowics
Ul. GwareckaT12
54-143 Wroclaw
Fax4871 32844

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

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

Ungarn

Østrig

Adresserludl. kluhber

rTyskland
-

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

Polen
Spanien

GSFR

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

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

Finland

Li-

H

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

V. Saarela
Kohmankaari 20 A5
SF-33310 Tampere
Tlf. 358 31444118

Federazione Felina ltaliana FFI
Via Principi dAcaja 20
T-IOI38 TORINO TO
Tlf. n-7495627.

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

Zv eza F ehnoloskih Drusev Sloveniie
Godic Geopold, Grafske ul. 5
Tlf. (062) 222 769. Fax 211 t4o
62000 Maribor, Slovenija.

Portugal

Osterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A-1090 Wien, Tlf. 0222419e23
Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKO Castellezgasse 8/1.
A-1020 Wien. tlf. 0222-3570493.

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

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

Ii Italien II
II Slouenien

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

trI
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AVTSTJENESTE

PERSER
Ch. Chivas af Falk de Bytho DK
Creme/hvid. Fødti 30 I 6-199 l.
Far: Int. Ch. Charmos af Taperije.
Mor: Vadstedsgård's Bolette.

Jesper og Lilian Wied,
Søholtvej 10,
8400 Ebeltoft.
Ttf.86 3639 40

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

Mor: Malov Newstead, l2a.

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

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

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

sort/hvid

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

COII)URPOINTS
Gr.Int. Ch. Choco's INRI af Clipper
Chokolademasket 13b ChP.
Far: Opus One Choco af Clipper

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

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

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

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

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

sort/hvid
Mor: (N) Trollogans Afrodite

(Bruntig/Hvid)

Ely Legaard
Fragtrupvej 21
9640Farsø
Ttf.98 6313 60

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

Joan Ellinghaus
Østervang 8
6520 Toftlund
Ttt.74831147

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

Bestilling af annoncen skal
vedlægges foto og avlskå-
ringsbevis.

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

Bestilling sendes til:

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf. 98 3186 42

43
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IIPDRÆTTER IJYRAK
PERSERE
Clipper
Opdræt i alle maskefarver, samt lilla og chokolade persere ef-
ter bl.a. TOP S-vinder nr. ll9l Eur. Ch. Veronica af Clipper.
Killinger frit opvokset efter sunde, velafbalancerede forældre.
Egne, højt præmierede avlshanner. Karen-Marie Juhl Peter-
sen, Kirkegade 66, Hjordkær,6230 Rødekro.
Ttf.74 66 69 47.

Killinia's
Seriøst / godkendt katteri. Dejlige afbalancerede killinger,
efter gode avlskatte. Fantastisk pelskvalitet. God, blivende
øjenfarve. Vi opdrætter fuldfarvet, bi- og tricolour. Egne avls-
hanner: Int. Ch. Master Frank v. goldregen. Jette Valentin,
Langbro 10, Blans, 6400 Sønderborg.
Ttf.74 4619 24.

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

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

af Taperije
Perser opdræt. Godkendt katteri. Flere farver. Frit opvokset i
hjemmet. Ring og forhør! Elsa Knakkergård, Sønderall6 138,
8500 Grenaa.
Tlf. 86 32 47 29.

Joynes Nesbi
Persere! Seriøst/godkendt katteri. Meget kærlige killinger.
Flere farver. Speciale: Creme killinger lejlighedsvis til salg.
Aase Ibsen, Søstjemen 48, 67 LO Esbjerg V. Ring og hør nær-
mere på:
Ttf. 75 15 3s 45.

of SCHJETNE
Persere! Seriøst/Godkendt katteri. Lejlighedsvis killinger til
salg i alle fuldfarver, bi. og tricolour. Egne avlshanner: Int.
Ch. Abbigail's El Corazon, per e og Groovy-Flame's Exce-
lentio, per n. Nanna-Charlotte og Morten Schjente, Bogvæn-
get 12, 7000 Fredericia.
Ttf. 75 95 71 18.

STEENELSE
Perser/Exotic: Flere farver m/u hvidt samt sølv og tabby. Hen-
vendelse Else og Steen Christensen, Porsborgvej 17, 9530
Støvring.
Tlf.98 37 37 31.

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

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

EXODUS
Colourpointopdræt i mange maskefarver. Egen avlshan med
gen for lilla. Killinger efter velafbalancerede forældre, med
flot type og lækkert åbent udtryk p.g.a. super stote, runde øjne.
Lejlighedsvis til salg! Rikke Nielsen, Aarhus.
TIf. 86 1426 51.

IIABITO'S
Seriøst lille opdræt af colourpoint og fuldfarvede med gen for
colourpoint i flere forskellige farver, bl.a. efter amerikanske
linier. Egen avlshan! Læjlighedsvis salg af sunde og tillids-
fulde killinger. Ring ogbør nærnere. Annemarie Lund, Ris-
skov, fuhus.
Ttf. 86 2155 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, Søstjernen 48,
6710 Esbjerg V. Ring og hør nærmere på:

Trf. 75 15 35 4s.

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

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

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

JYRAI(
9o'ernes katteklub!
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COLOURPOINT

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



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

MAINE COON
The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten Maine Coon, verdens største ra-
cekat. En semi-langhårskat med overkommelig pelspleje. Ro-
buste killinger, tillidsfulde, frit opvokset og vant til at »>være

i hænder«, efær kærlige forældre af høj standard.
Nana og I-eo Stoltze Jessen, Elmevej 8, 8543 Homslet.
Ttf. 86 99 ffi 0 4.

SANBOE
Maine-Coon: Er De interesseret i verdens største racekat, da
kan vi lejlighedsvis tilbyde sunde, tillidsfulde og robuste kil-
linger efter forældre afhøj standard. Vore katte er opvokset i
rolige omgivelser med hund og færdes frit i både hus og løbe-
gård. Susanne og Bo Clausen, Symfoniall6 8, 8700 Horsens.
Tlf.75 643323.

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

Laxey's
Briter i alle farver, specielt lilla og chokolade, ogsø sølv- og
tabbyvarianter. Dog ikke hvidt og bicolour. Marianne Skat
Madsen, Vårbuen 8,2750 Ballerup.
Tlf.42 65 24 36.

MANX
Ulalumd
Exclusivt opdræt af sunde naturkatte i alle vitdtfarver samt
sølvvarianter. Kærlige, intelligente personligheder efter dan-
ske, engelske, hollandske katte, samt importer fra Isle of Man.
Thomas Andersen, Grønjordsvej 15,2300 København S.
Tlf.32 97 3389.

U

U
U

U
JYRAT(

- lordi der er
Jorskel!

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

Dansbjerg
Opdræt efter import fra Norge. Eksteriør og temperament af
meget høj standard. I. Larsen og B. Sperling, Ådalv ej 32, 93OO
Sæby.
Ttf. 98 46 62 07.

srAM/oKH

Sofie's Hellige Birmaer
Kærligt opdræt af Hellige Birmaer i maskefarveme: Brun, blå,
tortietabby samt chokolade og lilla bærere.'
Hanne Sofie og Flemming Sneum, Højvangs Parkvej 44, DK-
6700 Esbjerg.
Ttf. 75 12 t120.

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. Arure Licht, Rev-
lingebakken 5, 9000 Aalborg.
Ttf. 98 791197

NORSK SKOVKAT

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

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

Bellamis
Siameser- og orientalerkillinger lejlighedsvis til salg i diverse
farver. Specielt rød, tortie, ebony og brunmasket.
Dorte Kaae, Esdergparken 5,9220 Aalborg.
Tlf. 98 L5 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.

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

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

Medvenlig hilsen
Grethe Pedcrsen
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Christlund's Hellige Birmaer
Opdræt i alle maskefarver. Karin Christlund, Vindruens Kvt.
68,2620 Albertslund.
Tfi.A«n82.



Direkte fra Gilpa til forbruger!
Ring 75 26 44 OO
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Parringer i udlandet
Da det er blevet almindeligt af få parret i udlandet, skal jeg
her lige kort fortælle, hvad der er nødvendigt, for senere at få
danske stamtavler med en hankat som fader, der ikke er stam-
bogsført i Felis Danica.

Parring med hankat
registreret i andet FlFe-forbund:

Fotokopi af kattens stamtavle.
Bevis for kattens evt. titel.
Kryptorchidattest.
Ejerens underskrift, der bekræfter paningstidspunktet.

Parring med hankat, registreret i GCCB 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 bekræfter paningstidspunktet.

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

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

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

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

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

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

LER REGISTERKORT.

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

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

tuelle titel.

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

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

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

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

G rethe P e ders e n, stambo gsføre n

JYRAK - Annoncepriser 1994
Kombiannoncer -
ansvarlig:
Killingeliste-
bestyreren
De nuværende studiekreds-
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-
lingskatalogeme. Prisen
falder U4 pr. kvartal ved se-
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)

-

1/1 Side (4 nr.
forudbetalt)

HVÆSSEBRÆTTET

1600,-

UDS.I(ATALOG

800,-

Ul Side pr. nr, 500 t 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 U8 side 150,- pr. år U4 side 200,- pr. år
Standleje Specialkl. Hratis, hvis plads
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U

U

TILMELDINSBLANKET
TIL UDSTILLING I:

JYDSK RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

den I -19

Kattens navn:

Født: Han: E Hun: O

Race: Stambogsnr

Farve EMS nr

Far: EMS nr

Mor: EMS nr

Opdrætter:

I E Europa Champion
2 E Europa Premier
3 E Grand Int. Champion
4 E Grand krt. Premier
5 E Int. Champion
6 tr ht. Premier
7 E Champion
8 D Premier
9 E Åben kl. (Over 10 mdr.)

10 tr Kastrat (Over l0 mdr.)
11 O Ungdyr (6-10 mdr.)
12 D Kiling (3-6 mdr.)
14 U Huskat
15 tr Avl
16 tr Opdræt
17 tr Veteran (6-10 tu)
13 O Pensionist (over 10 fu)
19 tr Kuldklasse (3-4 mdr.)

tr Udenfor bedømmelse
u Til Salg

Ejer: E

Adresse Klub

Postnr By:

Ønskes i bur med: EMS nr

Undertegrcde ertlærer hermed at have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidigpåtro og love, at katten vedtilstedeværelse på udsillingen ikke over-

træder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrørende katte, der er eller har været inficeret af, eller udsat for, srnitsomme sygdomme.

den I 19

(Egenhændig underskrift )

1' UDFYLDES AF TILMELDEREN J

Det bekræftes herved, at

Udffldes med navn og adresse

Kattens navn

er tilmeldt udstillingen i

den I -19

Denne seddcl gældcr som kvifueringfor titmeldetse til udstillingea, når den erlorsynø med kbbbens sternpel og et røurnetd til udstillcren
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GHAMPIOIIGALTERIET: Udfyldes på maskine eller med tydelige
blokbogstaver, hvis stavefejl skal undgås!

Kattens navn: Født den:

Titel

Race: Opdr. nr.:

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

IMPORT / EXPORT
IMPORT/EXPORT FRAI TIL LAND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

U DSTIIII IIGSRESULTATER UDTAND:
Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:
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U

JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer:

Klub:

Ttf.:

U PARRINGS.ANMELDELSE

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

t19 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn

Hankatteejerens adresse:

den I 19

Hankatteejerens underskrift

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8

Hunkatteejerens navn: Klub:

H unkatteejerens adresse: Ttf.:

52

H unkatteejerens underskrift
den I 19



Din kats pels afspejler tydeligt den kost

du giver den. Katte er helt og holdent

kødædere. De har brug lor en kost, der er

r-ræsten dobbelt så rig på proteiner som

hundes. Og kun animalske proteiner giver

din kat de næringsstoffer, der skal til for at

udvikle en flot pels, spændstige muskler,

sund hud og stærke kr-rogler.

Iams tørkost til katte og killinger er

lremstillet af friske æg, kvllinger og fisk.

De re neste og mesr naturlige proteinkilder,

der findes. Vi anvender kun førsteklasses

kyllingefedt, som dækker kartens store

cnergibehov. Det forklarer også, hvorlor

Iams-katte har kraftigere og mere glansfulde

pelse, samt en renere og sundere hud.

Naturligvis indeholder vore produkter

hverken konserveringsmidler eller kunstige

farve- og smagsstoffer. Og fordi Iams inde-

IAXI§i:

holder de rigtige mængder magnesium, er der

mindre risiko for, at din kat udvikler nyre- eller

blæresten. En lidelse, der ofte forekommer,

når der anvendes et tørfoder afringere kvalitet.

Iams indeholder flere nlttige næringsstoffer

pr. gram end noget åndet foder, hvad enten det

drejer sig om dåsemad eller tørkost. Der er altså

penge at spare, for din kat har brug for meget

mindre mad. A.llerede efter seks uger kan du se

virkningen. Afføringen bliver mindre og mere

lasr. og karren er luld af energi.

Med Iams kan du se resultatet. For med

Iams er et smukt vdre beviset på et lige så

sundt indre.

D ET BEDSTE DU KAN GØRE FoR DIN KAT

MERE IN]:OKI,IATION OG OPLYSNINGER OM N.ERMESTE FOTI]IANDLER FÅS HoS PR,EMTUM PET FooDS, T.ELEFON: 15 76 15 10.



Når d5rlægen sætter
dinkatpå diæt, så

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

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

05482 590

DORT[ & JT§PIR KÅAI

ESSJIRGPÅRKIN 5
9220 ÅALBCIRG S§T

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

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

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

Prescription Diet fås kun hos dyrlægen.

rffi
Hill's

Diætkost fra dyrlægen


