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Fra din killing slår øjnene op,

har den travlt med at udforske

verden. Så travlt, at den, i for-

hold til kropsvægten, skal

har.e et tre gange så stort ener-

gitilskud som en voksen kat.

fer og sar-ntidig vaere let at for-

døle 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, r,il du se

resultatet af de gode madvaner - i form

af en sund, blank pels og strålende øjne.

Trods det, er en 10 uger gammel kil-

lir-rgs mal,e ikke meget større end et fin-

gerbø1. Derfor er det nødvendigt med en

specialkost til killinger. Maden skal

rndeholde alle nødvendige næringsstof-

for at tilfredsstille den iiI1e gourmet. Og

rrære let at tygge, da killingens t;endcr

endnu ikke er fuldt udr,iklede.

På Waltham Centret for dyreer-

nærin6; har forskerne lagt en mængde Katte ville vælge Whiskas

En mave på størrelse med et
har brug for "Whiskas
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M.u.h. redaktionen!

Når I modtager dette nummer af Hvæsse-
brættet er sonrmeren forhåbentlig rigtig
kommet over os, så redaktionen vil benytte
lejligheden til at ønske medlemmer og læse-
re en god, afslappende sommer.

Det håber vi nu også for os selv - den sid-
ste tid har været præget af omvæltninger for
alle redaktionens medlemmer. En er netop
påbegyndt jobbet efter barselsorlov - 6n har
barselsorlov nu, og den gamle (forkalkede)
redalctør fikenblodprop, men er i gang igen,
så det går jo bare fint.

Som I vil bemærke er bladet denne gar,g
præget af Jubilæumsudstillingen i Århus,
det er der også al mulig grund til.

Imidlertid holder vi jubilæum hele hret,
det skulle gerne påvirke årets sidste udstil-
linger - Horsens 10.-11. september og Vis-
senbjerg 26.-27 . november - så der også bli-
ver noget at skrive om.

Helle, Lone og Erik
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Kære
JYRAK-medl
og læsere!

emmer

Sommeren er over os nu. Både vi mennesker og kattene nyder so-
len og det varme vejr, vi ved at opholde os i haven, på terrassen, på
altanen eller ved stranden. Vores katte elsker at komme ud i løbe-
gården eller få lidt frisk luft igennem et vindue eller på en altan.
Ufarligt er det ikke altid, så vær på vagt, at kattene ikke smutter ud
eller falder ned. Det kan få alvorlige konsekvenser med dyrlæge-
besøg til følge.

I Påsken fejrede vi vores 60 års Jubilæum med en stor dobbelt-
udstilling i Marselisborghallen i Århus. Med over 1050 katalognr.
i løbet af de2 dage, blev det et par hårde dage for alle, som var in-
volverede i udstillingen. Organisatorisk var det et af de største ar-
rangementer til dato i JYRAK's historie, idet2 udstillinger i træk
stiller helt specielle administrative krav. Jubilæumsudstillingen var
dog rigeligt anstrengelseme værd, idet 4.500 tilskuere fandt vej i
den skønne Marselisskov til vores udstilling. Ikke siden JYRAK's
50 års jubilæum selv samme sted har vi været vidne til en sådan op-
mærksomhed. I den anledning skal der lyde en stor tak til Studie-
kreds Århus, som ved sit store PR-arbejde havde en meget stor an-
del i successen, og til de medlemmer af studiekredsen, der arbejde-
de hårdt igennem hele udstillingen.

Der var mange, som hjalp med at få udstillingen op at stå, både
papirarbejdet, burplan, buropstilling, sekretariatsarbejde og den
smukke udsmykning, som trykt var lagt i hænderne på et par dyg-
tige Horsens-piger. Alt i alt var der en fin opbakning - ingen navne
nævnt, derfor ingen glemt, men hermed en varm tak til alle Jer, der
hver især lagde Jeres brikker, så det store puslespil kunne gå op.

Næste gang vi ses på en udstilling bliver i Horsens den 10.-11.
september og juleudstillingen er i år henlagt til Fyn, nærmere be-
tegnet Vissenbjerg. At vi vælger Fyn, skyldes at JYRAK er en sam-
menslutning mellem Århus Racekatte Klub og Fyns Racekatte Klub
og derfor vil vi naturligvis geme holde en udstilling til minde om
det. I den forbindelse anmodes Fynboerne derfor kraftigt om at være
behjælpelige, så vi kan få en stor og succesfyldt jubilæumsudstil-
ling.

I dagene 27.-28. maj afholder FIFo sin årlige generalforsamling,
denne gang i Prag. Jeg skal derned for Felis Danica, og vender for-
håbentlig hjem med nye impulser og tanker om, hvad der rører sig
i den internationale katteverden.

Rigtig god sommer! Dorte Kaae,

formand
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STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

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

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

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

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

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 t0

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

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

Kolding:
Helle Høybye
Dons Landevej223
6051Almind
Tlf. 75 55 44 t9.

Struer:
Alice Schultz
Dalgårdsvej 57,
7600 Struer
Tlf .97 86 19 84
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STUDIEKREDS.NYT!

PROGRAM FOR STUDIEKREDS VEST
EFTERÅR-VINTER 19941

Lørdag den 17. september 1994 kl. 14.00:
Pelspleje

Et altid aktuelt emne vil blive taget op. Der vil blive gen-
nemgang af hverdags- og showpelspleje på alle 3 pelslæng-
der.

Der vil være mulighed for at købe pelsplejeartikler efter
gennemSanSen.

Af praktiske årsager er nedenstående
MØDESTED: Vivian Elling, Jernbanegade 4, 6800 Var-

de.

Lørdag den22. oktober 1994 kI.14.00:
Hyggemøde!

Denne eftermiddag skal vi rigtig hygge os med masser af
kattesnak. Vi skal blandt andet snakke om forårets studie-
kredsprogram, så læg venligst hovedeme i blød, således at I
har en masse spændende emner til aktiviteter.

Desuden skal vi have planlagt vinterens store hygge-week-
end. Hobbyudstilling i november.

MØDESTED: Kirsten Alstrup, Cort Adlersg ade 21, 67 00
Esbjerg

Lørdag den 12. november og
søndag den 13. november 1994:
Arets bedste weekend.

Den hyggelige hobbyudstilling sammen med Esbjerg &
Omegns Kaninavlerforening.

Reserver weekenden allerede nu og kom og vær med sam-
men med kattefolk i et par hyggelige dage.

Nærmere oplysninger vil blive sendt direkte til medlem-
meme.

Lørdagden 10. december 1994 kl. 14.00:
Julehygge.

Årets sidste møde med masser afjulehygge og hjemmebag.
I år vil vi forsøge os med at lave julebanko. Nærmere op-
lysninger om hvorledes dette skal forløbe vil blive givet af
værtsparret på efterårets studiekredsmøder.

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

Vel mødt i studiekredsen!
l4vian Elling.

SOKOKE K,UTEN
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,
ilt.659681 43.

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

Doris Dreier, Enghavevej 2,9690 Fjerritslev,
ilt.98 21 19 14.

STUDIEKREDS HORSENS:

PROGRAM:

18. juni 1994
Vi håber stdaigvæk på godt vejr til sommerudflugten i Djurs
Sommerland. Husk madkurven (DER ER ÅBEN GRILL), det
gode humør og lad os mødes ved Aktivitetshuset kl. 10.00

20. august 1994
Som optakt til udstillingen i september holder vi en "mini-
udstilling" i Aktivitetshuset denne lørdag. Her skulle der
gerne blive mulighed for at gøre opmærksom på kattesporten
og JYRAK.

23. august 1994
Aftenen er ikke endelig planlagt, men forhåbentlig kommer
"vildtkonsulent" Kent Thomsen fra Falck i Skagen og fortæl-
ler os om emnet "Nødstedte dyr"

Månedens kat: Bicolor, Harlekin og Van perserkatte v/
Gurli Krøldrup.

20. september 1994
Emnet bliver organisation og papirarbejde. Vi vil se på udstil-
lingstilmeldinger (indland og udland), stamtavlerek.,-
transfers o.lign. Bliver der tid i overskud skal vi også snakke
om salgskontrakter og parringskontrakter.

Klaus Donneborg kommer denne aften og giver os et op-
læg omkring nogle af de overståede entner.

Månedens kat: Smoke og evt. Camero perser, v/ Klaus Don-
neborg.

18. oktober 1994
Aftenens emne er Clamydia. Vi får besøg af konsulent Jane
Døsing fra Solfarm i Kolding. Solfarm er importør af Eklip-
se 4 pk. Vaccinen som omfatter Clamydia.

Månedens kat: Siam/Orientaler vl Jytte Bojsen.
29. november 1994
Dyrlæge Peter Kierk fra Bygholm Dyrehospital kommer og
fortæller os noget om emnet: Førstehjælp til katte og giftige
planter.

Månedens kat: Sølvkatten v/ Lis Kristensen.

13. december L994
Juleafslutning hos Susanne og Bo Clausen

Som en ekstra "delikatesse" har jeg talt med Allan Kierulff
som har indvilliget i at komme over til os en lørdag og holde
et oplæg om emnet "Hvordan starter man et opdræt op" &
"Genetik for begyndere". Arrangementet vil komme til at lig-
ge på en lørdag, den nærmere dato er ikke aftalt.

Møderne afholdes i Aktivitetshuset, Klaus Cortsensgade
6, Horsens. Vi holder til i kælderen i "den gamle fore-
dragssal". Mødetidspunkt: 19.00 - 22.00

Medvenlig hilsen
Lene B. Berg, telefonT5 61 56 13

U
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JYRAI(

- jordi der er
forskel!



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

Og selvfølgelig er alle lige
velkomne.

PROGRAM FOR
EFTERÅRET 1994:
Hermed det til dato fastlagte program for efterårssæsonen:

2. august:
Stort kattehold v/ Kirsten Ulsø, Kiru's Hellig Birma. Kirsten
vil fortælle om sit opdræt af hellig birma, og i den forbindel-
se fortælle om hold af mange katte. Hvordan hun har indrettet
sig? Og hvordan det er at leve med mange katte.

6. september:
Første hjælp på katten v/ dyrlæge Bente Krarup. Hvad gør vi
når katten kommer til skade? For eksempel bistik, bid i led-
ning, forbrænding, hedeslag.

4. oktober:
Endnu ikke fastlagt.

1. november:
Endnu ikke fastlagt.

6. december:
Juleafslutning.

Desuden vil vi prøve at lave en hobby-hyggedag. Kirsten
Madsen står for koordineringen og hun vil geme kontaktes af
interesserede for at aftale nærrnere omkring materialer, ind-
køb m.v. Stedet vil blive studiekredsleders adresse.

Husk vi mødes den l. tirsdag i måneden kl. 19.00 på Klo-
stergården i Kolding i lokale 6.001. Kaffe/te + div. kr 10,00.

SA KOM DA OP AF SOFAEN OG HØR ET GODT FO-
REDRAG OG FÅ EN HYGGESNAK OM KATTE.

Med venlig hilsen

Studiekredsleder Helle Høybye og vikar
Kirsten Madsen, telefon 74 53 23 96

STUDIEKREDS FREDERIKSHAVN
ønsker alle sine medlemmner en GOD SOMMER!

Programmet for efteråret 1994 forelå ikke ved redaklionens
afslutning, men vil blive bragt i næste nummer af Hvæsse-
brættet.

Ønsker du imidlertid athøre næffnere om disse aktiviteter,
så kontakt studiekedslederen.

Venlig hilsen og på snarligt hensyn, os to:

Le ne Kattenhøj G amm e I g aard,
Fregatvej 241, Frederil<shavn, tlf. 98 43 89 47

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

STUDIEKREDS RANDERS
Program for Studiekreds Randers, efterår 1994

Onsdag den 7. september
Vivian Elling kommer og holder foredrag om kattepsykologi.
Er det os kattefolk der er skøre, fordi vi tillægger vores katte
mange menneskelige træk?

Lørdag den 1. oktober 1994
Hobbyudstilling

Onsdag den 5. oktober 1994
Leif Henriksen holder foredrag om opdrætsteknik, der bl.a.
omhandler linieavl kontra indavl.

Onsdag den 2. november 1994
Ikke fastlagt.

Onsdag den 7. december 1994
Ikke fastlagt.

Møderne afholdes på Vorup Bibliotek, Bøsbrovej 17, lokale
l, kl. 19. Kaffe/te og kage 15 kr.

Vel mødt
Heidi Pelsen, telefon 86 47 03 34

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

Danmarks største udvalg i

sportspræmier:

o Pins
o Pokaler
o Vimpler
o Medaljer
o Gravering
. Gaveartikler
o Emaljeemblemer
o Guldtrækkeriemblemer
o Broderede stofemblerner

86 11 41 11
Telefax: 86 1 1 00 82

5



STUDIEKREDS.I{YT!
sruDrEKREDs Ånnus
Program for Studiekreds Århus, sommer 1994:

25. maj: Bogaften v/ bibliotekar Kirsten Kaae
Kirsten vil fortælle generelt om, hvad der findes af litteratur
indenfor forskellige emler 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 10'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
FYN:
EFTERÅRSPROGRAM
FOR STUDEKREDS FYN
1994:

Stedet er Tingløkkeskolen,
Bergendalsalle 25, Odense
kl. 19.00 værelse 31, første
torsdag i måneden.

Komogværmed,oglados
få det hyggeligt. Pris pr. gang
l0 kr.

Medbring selv kaffe og
brød, godt humør og stor
spørgelyst.

Program med ret til ændringer:

l. september:
Langhårsdommer og pelspleje /v fru Lis Staunskær

6. oktober:
Fru Dorte Kaae fortæller om Jyrak som klub, og betydning af
Felis Danica, samt Specialklubber.

3. november:
Besøg hos kattens væm, Højbyvej 60 lv fru Sonja Nielsen.
Mødested ved skolen.

l. december:
Spørgsmål til studiekedsledeme, julehygge og bankospil.
Månedens kat?

Medvenlig hiken

Studiekredslederne
Anne Lise Kaae, Ingridsalle 3, Odense SV

telefon 66 12 52 91

Lis Rhymer Friis, Bøgebjerg 7, Søndersø,
telefon 64 89 15 03

Grethe Højgård, Dragebakken2T2, Odense SV
telefon 66 17 37 08

STUDIEKREDS AALBORG
- ønsker alle en god sommer.

V lægger ud efter feien:

6. september 1994
Hos Kattens Værn, Struervej, Aalborg Ø,H. 19.

Oktober er endnu ikke fastlagt.

8. november 1994
Besøg hos Calles Dyrerige i City Syd, kl. 19.

Decmber 1994
Julefrokost Medvenlig hiken,

Anne Licht, tlf, 98 79 11 97

TNO PROBLEM

r x 20 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

6

JYRAK
9O'ernes katteklub!



U

U
JYRAK's JUBIIÆUM

Der var mange

flotte gaver, bl.a.

fra Racekatten
og DARAK

TAK!
Hermed vil bestyrelse geme sige tusind TAK for gaverne til
JYRAK's 60 års jubilæum:

FIFe: Sammenplantning
FELIS DANICA: Rødvin
DARAK: Gæstebog
Racekatten: Champagne
NRR: NRR's snapseflaske
( N o rske Ras e katte klub b e rs
Ril<sforbund)
Grethe & Richard Pedersen: Erindringsvaser fra JYRAK's

40 års jubilæum
"Lady Caroline" v/ Emilie
Hørstrup & Per Ranum: Frugtkurv
Gertrud Okkens: Pokal + broderi

Forord i JYRAK's
nye gæstebog.
Med 60 år på bagen er det endnu ikke tiden at tænke tilbage.
Det vi fortsat skal stå sammen om er en videre udvikling af
JYRAK.

Netop nu, hvor "Danmark" bevæger sig den rigtige retning,
er det som om katten for alvor er blevet et kæledyr, man reg-
ner med.

Jeg som alle andre - medlemmer, dommere og bestyrelse -
er enige om, at JYRAK er et nødvendigt billede i den Danske
Katteverden.

Vi i klubben tror og værner om klubben, som også vil være
et udtryk for stabilitet ind i 2000+allet.

Richard B. Pedersen,
(Formand for JYRAK 1975-76 og 1985-87)

Norske
Rasekattklubbers
Riksforbund's
hyldelst til JYRAK.
Melodi: Jeg er havren.

Oppe i det høye Nord vi er,
synger for en klubb som vi har kjær,
JYRAK, seksti år for kattens sak,
har ført frem til denne store dag.

Høyt i luften digtes denne sang,
håbet om et godt "arrangemang",
som gir håp for KAITER i vår tid,
NORGE HYLLER DANMARKS KATTELIV

Raymond Sætre.

PS. Sangen blev digtet l0 km. oppe i luften på vej
fra Oslo til København og sunget til dommermid-
dagen lørdag den 2. april.

U

U

JYRAK
a fordi der er

forskel!
U
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Jubilæums kattestrofer
ved JYRAK's 50 års
fest den 3. marts 1984
Mel. : Valsen af Czardasfyrstinden,

Mænd og kvinder
hygsomt spinder
som en kælen kat,
og nu skal kattemusikken tage fat!
Vi er sammen
bøm af stammen
som halvhundred år
værnede stamtræ og kattens gode kår.
Som en killing fødtes Aarhus Katteklub,
som har opslugt hele Jylland, rub og stub,
og blev JYRAK, og som smidig som en kat - ja -
vandt sig katte-fans hinsides Kattegat!

Mens vi fester,
snakker gæster
ej blotjysk og dansk,
men både engelsk og svensk og nederlandsk,
fransk og plattysk
finsk og kat-jysk,
og på dette sted,
findes der ingen, som gør en kat fortræd!
Ingen hvæsser klør og siger hårde ord,
hvad der så end strømmer fra et dommerbord
Alle kattevenner ejer, som vi ved - ja -
misforståelse og kattevenlighed!

Et gli mt fra j ubilceums uds ti lli ng e n.
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Svenske, tyske,
franske, jyske
under samme hat
vil ikke kives og slås som hund og kat.
Siameser
og burmeser
under samme tag
spinder omkap på vor runde fødselsdag.
Orientaler, skovkat, British eller rex
rejser hjem, helt uden mindreværdskompleks,
hvis de får points, som synes lidt for små - husk:
at i mørke er jo alle katte grå!

Såre fagligt,
altså sagligt,
var det godt, vi fik
nedsat et udvalg, som ordner erotik.
Kønslivs-akter
og kontrakter
klares let og glat
for mand og kvinde - hvad angår deres kat!
Det er altså kun, hvad angår killinger,
at vor udvalg sørger for bevillinger.
Kun en pikku kissa, Kåtzschen, Pussicat - ja -
siloes her billetten til en elskovsnat!

JYRAK's glorie
og historie
pudses op i dag,
medens vi takker de folk, der tog et tag:
M/k-stormænd
"gamle" formænd
stred i fordums tid,
altid med flid, og så godt som uden strid!
Længst sad Winna Greve i vor lederstab
over undersåtter i grevindeskab,
hvor Susanna nu som boss og redaktør - ja -
mest i Hvæssebrættet" hvæsser pen og klør!

Every nation!
Celebration
cheers and bottoms up!
Congratulation - and let us turn a cup!
C'est unique
magnifique,
nous sommes Europ6e!
Min skål og din skål - prosit - å votr' santd!
Frdlich festen alle, wie mit einem Hertz,
ohne Katzenjammer, also ohne Schmerz!
Long live, three cheers, prosit der Gemiitlichkeit!
Nine ann6es ist pikku kissas Lebenszeit!

Skål for katten!
Den er skatten,
der som moders rok
spinder i stuen og skænker glæder nok.
Nok behændig,
men selvstændig
og sit værd bevidst,
både som Huskat, Premier og Champion ist!
Den skal strigles, børstes, gøres blank og glat,
though the proverb says, that care will kill the cat.

Plej den godt til fælles fryd og tidsfordriv - ja -
så den opnår mer' end kattens niende liv!

Ovenstående sang blev digtet af NMUSfra Jyllandsposten til
JYRAK'; 50 års jubilæum, hvor dommere og deltagere lige-
som på 60 års jubilæet komfra mange nationen Selv om san'
gen er l0 år er den stadigvcek aktuel på de tleste punklen



Jubilæums-
udstillingen
set med
studie-
kredsens
briller

B ib li o t eks u dstil lin g.

For studiekreds Århus' vedkommende startede forberedel-
serne til jubilæumsudstillingen allerede i efteråret. Da kom
Erik Andersen til en studiekredsaften for at fortælle om,
hvordan studiekedsen i Horsens havde grebet sagen an til de-
res udstilling. Det var inspirerende, men faktisk også lidt af-
skrækkende. Så vidt vi kunne bedømme, havde studiekeds
Horsens lagt et helt utroligt arbejde i projeket, og der var me-
get, vi syntes ville være svært at overføre til den noget større
by, Århus.unægteligt er.

I januar indkaldte studiekredsleder Annette til møde.
Formålet var at finde ud af, hvor store troppeme egentlig var,
og hvad vi kunne bidrage med.

Det var lidt svært at finde ud af, hvad bestyrelsen egentlig
forventede af os - lidt bedre samarbejde kunne godt ønskes på
dette område! Derfor valgte vi til dels selv at definere vores
opgaver.

Vi besluttede at koncentrere os om følgende områder:
1. Lokal sponsering.
2. Skiltning.
3. Bi'blioteksudstilling.
4. PR.
5. Aktiviteter og hjælp på selve udstillingen.

Lokal sponsering
Den lokale sponsering var vores ømme punkt. Ingen af os
mente, at det var noget, vi var specielt gode til. Ydermere har
flere af os forsøgt at finde sponsorer i andre sammenhænge,
og vi ved derfor, at det er svært i en by af Å.rhrs' størrelse.
Hvis ikke man er en meget dynamisk person, er det svært at
overbevise åhusianske forretningsindehavere og firmaer om,
at en annonce i et udstillingskatalog er en så væsentlig re-
klame, at det er en sponsorgave værd.

Alligevel var der nogle af studiekredsens medlemmer, der
forsøgte sig, og heldigvis med et vist resultat. Derimod viste
det sig umuligt at finde nogen, der - gratis - ville pynte hal-
len.

Skiltning
Noget som vi udstillere selv har været glade for er, når det er
let at finde udstillingshallerne. Vi ville derfor geme sørge for
en god skiltning til hallen - i øvrigt også en hjælp for publi-
kum.

Bo (Christensen) gik i gang med at lave de flotte store skil-
te, som senere kurme ses i området omking Marselisborg-
hallen; og så er det jo pragtfuldt med så flot et logo, som
JYRAK heldigvis har. Det var meningen, at skiltene skulle

sættes op i væsentlige kryds på vej til hallen. Desværre fik vi
forbud fra politiet mod at sætte dem op, hvor vi ønskede.
Måske skulle vi have ladet være med at spørge, men det gjor-
de vi alså. Nå, skiltene findes endnu og vil forhåbentlig fin-
de anvendelse ved andre udstillinger.

Biblioteksudstilling
Inspireret af Horsens-studiekedsen var Christina (Kausmal-
ly) primus motor i at arrangere en udstilling på et af de århusi-
anske biblioteker. I Århus er bibliotekerne udstillingskalen-
der tit fyldt op månedsvis i forvejen, men Viby Bibliotek hav-
de plads til os de tre sidste uger inden påske.

Vi lavede plancher med masser af billeder og så kortfattet
tekst som muligt. Det viste sig, at Christina havde en fin sans
for at sætte billederne op, og Annettes printer spyttede teks-
terne ud, nøjagtigt som vi forlangte dem. På tre af plancheme
blev så godt som alle racer repræsenteret; ved fælles hjælp
havde vi fotos af de fleste. Andre plancher havde overskrifter
som for eksempel "Venskaber" og "Killinger". Endelig var
der lidt om JYRAK og om studiekredsen.

Plancherne blev suppleret med montrer med kokarder og
pokaler; og i et udstillingsbur var der udstillet katteting fra den
lokale dyrehandel i Viby. Vores største skuffelse kom i den

forbindelse. Der var hængelås på buret, men alligevel var der
nogen, der var frække nok til at snuppe nogle aftingene. Sand-
synligvis har de løftet buret for at komme ind. I hele bibliote-
kets åbningstid blev der vist en video fra en udstilling, og na-
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Bo fremstiller skilte.



B ib li o te ksu dst i lling,

turligvis udstillede biblioteket kattebøger. I børnebiblioteket
var der tegnekonkurrence for bømene. Tegningeme blev vist
på jubilæumsudstillingen og senere på Viby Bibliotek.

Sidst, men ikke mindst, så fik vi lov at udstille levende kat-
te, og seks eftermiddage var der derfor mulighed for at se og
røre rigtige katte og spørge om alt i forbindelse med katte.
Biblioteksudstillingen var en fin forløber for jubilæumsud-
stillingen, og den gav den første omtale i pressen.

PR
Alt i alt var PR for udstillingen det område, hvor vi mente at
vi kunne gøre den største indsats. Det var vores måI, at der ik-
ke skulle være en eneste beboer i Århus og omegn, der var
uvidende om, at der ville finde en stor katteudstilling sted.

Der blev sendt pressemeddelelser til både de store aviser,
de små lokalblade og til de forskellige TV-kanaler. Vi var klar
over, at for at få pressemeddelelseme bragt, så var det væsent-
ligt at trække noget spændende og vigtigt frem.

Jubilæet i sig selv var oplagt. Desuden var der et par nye
katteracer, der nok kunne vække interessen. På studiekredsens
seneste hobbyudstilling fik vi et godt samarbejde med Dansk
Dyrevæm Århus, og vi var ret sikre på, at det faktum at der
også ville blive udstillet hjemløse katte, var noget, der ville
vække pressens bevågenhed. Samtidig er det godt i tråd med
vores formålsparagraf at beskæftige sig med alle katte, og ik-
ke kun rned vores egne forkælede (race)katte. Udstillingen
blev da også godt omtalt i både den trykte presse og i TV -
blandt andet var der en hel side i Jyllands-Posten en uge før
udstillingen.

Vi kan bestemt anbefale andre studiekedse at samarbejde
med lokale dyreværnsforeninger, det er til gavn for alle parter
- ikke mindst for kattene. Som en ikke uvæsentlig bieffekt blev
der på udstillingen fundet nye hjem både til de udstillede in-
ternatskatte og til de, der måtte blive hjemme. Faktisk kom
der over 20 på venteliste til en intematkat!

JYRAKs gode og iøjnefaldende udstillingsplakater blev
hængt op så mange steder, som vi kunne nå. Desuden frem-
stillede vi selv en masse løbesedler, både i A4 og A5 format.
A4 sedlerne blev hængt op i opgange i de store boligområder.
Og påskelørdag var vi en hel flok, der futtede rundt på parke-
ringspladserne ved de store århusianske indkøbscentre for at
sætte A5 sedlerne (som der blev fremstillet 6000 a0 i bilemes
fom:der.

Som det nok kan ses afdet ovenstående, så havde vi ret me-
get om øreme inden udstillingen. I februar og marts mødtes
udstillingsgruppen en gang om ugen for at få det hele på skin-
ner. Annette tog det største slæb, og hvordan hun fik tid til an-
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det, er noget af en gåde for mig. Heldigvis kom der mange til-
skuere, så arbejdet var ikke forgæves. I lange perioder om søn-
dagen kunne der vist dårligt presses flere ind. Vi håber, at og-
så bestyrelsen er tilfreds med resultatet.

Aktiviteter og hjælp på udstillingen
Vi ville geme have, at der skulle foregå noget på udstillingen,
der henvendte sig mest til bømene, som sikkert ikke altid
synes, at katteudstillinger er lige så spændende, som de voks-
ne gøf.
Vi vidste, at der ville komme en tryllekunstner, så et egentligt
sceneshow skulle det ikke være. Imidlertid fik vi kontakt med
en ung mand, der geme ville male katteansigter på bømene.
Nogle voksne havde også lyst til at få en ny og anderledes ma-
keup, viste det sig på udstillingen.

Desuden hjalp vi, så godt vi kume, med forskellige ting i
løbet af udsti ll ingen: i indcheckningen, ved at køre rundt med
kaffevognen og bringe bedømmelser ud, i sekretariatet.

Jeg havde selv fornøjelsen i seketariatet, og der var i nog-
le perioder meget mere hektisk, end jeg havde forestillet mig.
Men samtidigt sjovt at se, hvordan det foregår bag kulisseme
og med en uventet værdifuld sidegevinst: en stol! Marselis-
borghallen er stor og har en fremragende beliggenhed - men
venlig over for udstillerne, der er den altså ikke.

For en gangs s§ld fandt jeg det lidt berettiget, at udstil-
leme slog "campingudstyret" op foran deres kattes bure. Det
gjorde mange af mine venner, der besøgte udstillingen, i pa-
rentes bemærket ikke. De har næsten alle beklaget sig over, at
der var en masse katte, de ikke kunne se, fordi ejeme bloke-
rede "udsigten". Heldigvis syntes de iøvrigt, at det var en flot
udstilling med en masse flotte katte.

For os, der hjalp til, blev det afgjort en anderledes udstil-
ling, men det er sjovt at være med til - i hvert fald en gang
imellem.

For studiekreds Århus' udstillingsgruppe sluttede udstil-
lingen først et par uger efter påske. Da tog vi, der havde væ-
ret aktive i forbindelse med udstillingen, nemlig ud at spise;
selvfølgelig på en af de restauranter, der havde sponseret os.
Det blev et hyggeligt og vist nok temmelig højlydt punktum.

På studiekredse ns ue1ne,

Jubilæumsu
o

i Arhus
dstillingen

Forventningerne var store men lidt betænkelige var vi også
ved det store arrangement der skulle løbe af stablen l. og2.
påskedag i Marselisborghallen.

Kommer der katte nok på sådan et par helligdage, hvordan
beregner vi antallet af dommere på de forskellige racer,
hvordan klarer vi burplanen, kataloget og dyrlægekontrollen
til 2 uafhængige udstillinger uden pause imellem, hvordan vil
vores PR fungere?

Ja spørgsmålene var mange og svarene kunne ikke læses i
nogen facitliste, men det lykkedes til fulde at få anangemen-
tet bragt flot i hus ved hjælp af en flok energiske medlemmer
og en dygtig studiekreds.

Dommermiddagen blev afholdt lørdag aften på Hotel In-
terscan. Vi havde indbudt formændene fra de øvrige 3 klub-
ber, hvoraf det var glædeligt at se, at DARAK og Racekatten
tog imod invitationen.

Desuden var det en stor glæde at se Grethe og Richard Pe-
dersen ved middagen. Så vidt vi kan spore tilbage, er Richard
det medlem, der har været med i JYRAK i længst tid. Under
middagen blev der holdt taler, vi fik overrakt gaver og der blev
udråbt adskillige Hurra'er og Længe Leve JYRAK. Det var
en dejlig og hyggelig festaften.



Søndag, da alle katte var i bur, åbnedes udstillingen offici-
elt. Der var et glas hvidvin til alle udstilleme, før vi gik i gang
med bedømmelserne. Vejret var fint og snart begyndte tils-
kueme at strømme ind.

Det var ganske overvældende at se hvor mange katteinte-
resserede, der fandt vej til Marselisborghallen. 2 af vores ener-
giske Arhus-medlemmer havde fremstillet nye skilte, som var
sat op alle steder omkring hallen. Det var en rigtig god ide.

Folk gik i gåsegang langs burrækkerne og vores stewarder
havde ofte besvær med at komme igennem. Når de nåede frem
til dommeren var der fred ro, idet dommerringene fungerede
som een stor lukket dommerring. Det betød, at her var der
plads til både katte, dommer og stewarder. Til gengæld kun-
ne udstillerne ikke komme så tæt på, som de ofte ynder, men
for kattene var det godt.

Udsmykningen og de nye vimpler i loftet havde vores dy-
gtige dekorationshold taget sig kærligt af. Scenen var smukt
pyntet i blåt, gult og
grønt. Dehavde desuden
lavet JYRAK's jubi-
læumslogo i stort format
til ophængning på sce-
nen.

Best in Show var et ka-
pitel for sig. I stedet for
det traditionelle lange
bord, hvor dommeme
sidder bænket side ved si-
de og kattene bliver båret
fra den ene dommer til
den anden, var scenen by-
gget op med cafe-borde.

Stewarderne placerede
de nominerede katte på
hver sit bord, hvorefter
dommerne gik fra kat til
kat og kunne bruge lidt el-
ler meget tid på den en-
kelte kat. Det var en
spændende opbygning og
til gavn for kattene og for
stewarderne.

Til de vindende katte
var der pokaler, kokarder,
kattemad, kattegrus og
blomster. Der var mange
fl otte katte repræsenteret,
verdensvindere fra både
sidste år og i år, katte med
adskillige Best in Show
titler, JYRAK's TOP-3
katte og selvfølgelig nye
stjemer.

Mandag præsenteres
JYRAK's TOP-3 katte.
De fik alle overrakt poka-
ler, kok4rder kattemad og
et flot diplom.

Ingen roser uden tome
og indrømmet; pladsen
var for trang. Det var ik-
ke normal Jyrak-stan-
dard, men det var den
bedste hal, vi kunne få i
Århus.

Da udstillingen slutte-
de havde ca. 4.500 tils-
kuere og medlemmer be-
søgt udstillingen. De 13

dommere havde givet ca. 1050 bedømmelser så trætheden
kunne spores både hos dem, stewarder og officials. Hjælpe-
re og bestyrelse havde arbejdet hårdt og koncentreret i man-
ge uger samt på selve udstillingen. Det var derfor en lille flok
trætte men glade mennesker, der sagde farvel til hinanden
mandag aftenH.22.

En STOR TAK til alle implicerede. Arrangementet blev en
stor publikumssucces!!! Dorte Kaae
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60 års jubilæum
i år!!!
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Veterinærspalten
Vi har konstateret, at der i et kvartalsblad som Hvæssebrætt-
et ikke er behov for en egentlig dyrlægebrevkasse.

I stedet har vi planer om, i samarbejde med fagdyrlæge
Knud Steensborg, at lave en veterinærspalte, hvor emnet vil
være mere generelt om vore kæledyrs sundhed, enten med
udgangspunkt i dyrlægens erfaringer fra klinikken eller på
grundlag af vore læseres ønske.

Så er der noget, du vil vide mere om, sa skiv til redakio-
nen i god tid før dead-line' 

Erik Andersen

Fra HUNDE-JOURNALEN nr. 3/94
har vi sakset følgende indlæg af Greta Liisberg:

BYKATTE
IHEDERØLGE
For lidt og for meget fordærver alting - siger ordsproget. Gan-
ske vist holder katte af varne, men det kan blive for meget.
Selv om katten har en fældningsperiode om foråret og skifter
til "sommerpels", så er den immervæk pelsklædt.

Når hedebølgen lægger sig som en dyne over byen, og folk
- med så lidt tøj på som muligt - stønner af varme og søger
skygge, er det også svært for katten.

Når man er hjemme i sin lejlighed vil man automatisk åbne
vinduerne for at få lidt ventilation. Det opdager katten straks
- intet undgår en kats opmærksomhed, og den helmer ikke, før
den har undersøgt, hvilke muligheder det åbne vindue giver.
En sådan undersøgelse kan desværre medføre, at katten fal-
der ud af vinduet - måske fordi den bliver distraheret af en
fugl eller et insek, der flyver forbi.

Hvert år modtager dyrlæger katte, som er faldet ud af åbne
vinduer i etageejendomme. Desværre har kattene ofte svære
kvæstelser i form af ganespalte, bækkenbrud, brækkede ben
osv. Mange er så hårdt kvæstet, at de må aflives. Det er gan-
ske få, som slipper med småskader.

Derfor bør man sike sin kat ved at få lavet en ekstra vin-
duesramme, monteret med kaftigt net, som opsættes inden
for det almindelige vindue.

Selv om en kat tilsyneladende har nerver af stål og færdes
smidigt og elegant på tagrygge, gesimser og altan-rækværker,
så er det ejerens opgave at forhindre, at der sker ulykker.

Derfor bør man også kattesike altanen med net, hvis katt-
en har adgang til den.

Når man forlader sin bolig og katten, bør man afskærme for
solen ved at trække gardineme for i solsiden og huske, at kat-
ten skal have adgang til friskt vand og gerne et svalt skygge-
fuldt sted. Ofte er badeværelset det mest kølige sted, så det er
en god id6 at lade døren stå åben dertil.

Pas også på katten i den varme bil, hvis den skal køres til
fx. dyrlæge. Læg et håndklæde i transportkassen, som kan op-
suge sved fra kattens trædepuder, og sæt kassen i skyggesiden
på bagsædet. En kat kan også få hedeslag. Det viser sig ved,
at den halser voldsomt og gisper efter vejret. Undertiden indt-
ræder bevidstløshed. Sker det, må den overpøses med koldt
vand og under dyrlægebehandling.

De vildtlevende katte døjer også under en hedebølge, og
hvis der er tilhold af katte omking en boligblok, bør man
sørge for friskt vand til dem.
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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 GCCE, CFA
eller andet forbund, anerkendt af FIFe

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

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

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

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

bogssekretær, så avlsrådet kan vurdere då 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 bekæfter kattens titel.
Fotokopi af certifikaterne. Fotokopi af stamtavle, hvor

katten optræder med den aktuelle titel.

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

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

På den dansk paningsattest. (trtter 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 re the P eders e n, s tambo gsføre n

JYRAK
9O'ernes katteklub!
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Katte blandtbøger
Først i marts måned blev studiekredslederne kontaktet af
Odense Centralbibliotek, et meget stort bibliotek med 3000
kvadratmeter besat med bøger, et utroligt spændende sted. Le-
der Knud Lund spurgte om vi kunne tænke os at lave en udstil-
ling med et par katte af hver race, fra så mange racer som
muligt. Vi syntes det var en strålende ide, og gik straks i gang
med forberedelseme. Hvor mange bure havde vi, og hvem
kunne komme med.

Udstillingen skulle være den22 -23 april, fredag fra kl. 10-
l8 og lørdag fra kl. 10-14. Anne Lise Kaae og Helle Møller
Madsen tog på biblioteket med et par balinesere og siameser-
orientalere, som TV kom og filmede, en film som så blev vist
torsdag, dagen før udstillingen. Aviser blev underrettet.

Mandag kørte vi ud og satte billeder og artikler op på 8 sto-
re opslagstavler, allerede da vi lavede det, kunne vi se og
mærke den store interesse der er for kattene, selvfølgelig la-
vede vi al den reklame for JYRAK som vi kunne. En video
blev sat op, så de film vi havde kørte hele dagen fra fredag.

Fredagen oprandt med dejligt forårsvejr, alle katte var i de-
res fint pyntede bure da kl. var 10, og det varede ikke længe

inden de ivrige lånere kom, mange bøm, der med stor glæde
gikrundt og nussede og kælede med de dejlige katte, selvføl-
gelig var killingerne de sjoveste.

Mange spørgsmål blev stillet og besvaret. Videofilmene
kørte, blandt andet om det at have kælekat, med og af Lis
Rhymer Friis, Sokokefilmen som TV Fynboen har lavet kun-
ne også ses. Med stor glæde så udstillerne den korte optagel-
se som TV2 havde sendt i Weekendnyt.

En stor flot glasmontre var belagt medrødtf7øjl, og der var
pokaler i alle størrelser, et par sløjfer, meget store og smukke,
pyntede enormt, desuden en spændende bog om den Egyp-
tiske kat.

Biblioteket gav frokost til alle udstillere, og kaffe både for-
middag og eftermiddag. Hr. Knud Lund var meget glad og be-
gejstret for vort besøg, og bad os komme igen til næste år.

Lørdagen oprandt med samme dejlige forårsvejr.
Mange mennekser, både store og små, kom og så på de dej-

lige katte. Både fredag og lørdag blev der vist pelspleje på

langhårskatte, og mange fulgte det med stor in-
teresse.

Jeg vil kort nævne de racer der kunne ses -
Balineser, Orientaler og Siameser, Perserkat-
te, Maine Coon, Sokoke, Burmeser, Abyssiner
og Europ6. Studiekedslederne vil hermed
gerne takke alle på biblioteket for deres hjælp
og venlighed, samt en stor tak til ledelsen fordi
vi måtte komme.

På studiekredsens
vegne...
Grethe Højgård

ll r
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Min mand og jeg var på Verdensudstillingen i Geneve, og det
var en dejlig oplevelse. Vi fik2 CAGCIB og et BIO med hjem,
men desværre fik vi også noget andet, en virus.

I bunet ved siden af sad en sød lille hunkat, som vi lovede
at se efter. Vi kendte vedkommende, som havde katten med
for en ven, men da hun skulle gå steward, var hun mere tryg
hvis vi ville se efter den.

Om lørdagen begyndte katten at nyse og gnide næsen, som
om der var noget der initerede den. Vi fik fat i damen som
havde katten med, og vi blev enige om at det nok var bo-
muldssnoren, som nummeret var nundet med, der havde kil-
det næsen.

En uge senere begyndte vores ene hankat, der havde siddet
i buret ved siden af, at nyse, gnide næse og se noget klatøjet
ud. Så om mandagen tog vi katten til dyrlægen og forklarede
lidt om den søde lille hunkats symptomer og lidt om vores
egen kat.

Vi fik at vide, at det var en virus infektion, og der var ikke
meget andet at gøre end at give penicillin, og så håbe på at der
ikke stødte noget andet til. 3 dage efter begyndte vores kastrat
at få de samme rindende øje,ogmin dyrlæge sagde til mig, at
jeg skulle forvente, at alle mine katte ville blive smittet.

Og nogle dage efter begyndte min anden hankat (som og-
så havde været med i Geneve) at nyse. Han fik ikke feber, men
havde så irriterede slimhinder, at når han nøs kom der blod
ud. Man kunne fomemme, at det var som om der sad noget i
deres næser og irriterede, og det eneste foder de ville have var
dåsemad, det virkede som om det var nemmere at synke.

Hunkattene og killingeme nøs lidt et par dage, men var el-
lers ikke generet af det. Jeg skev et brev til vedkommende
som bor i Holland, for at høre om hun havde mærket noget til
sygdommen, da hun jo udover den lille hunkat også selv hav-
de haft katte med. Det havde hun, lige fra en meget syg kat til
lidt nysen og gniden næse, jeg kan ud fra brevet se, at det var
også hendes hankatte det var gået værst ud over, hvorimod
hunkattene ingen symptomer havde, udover lidt nysen, så det
er nemt at bringe smitten videre, da sådanne hunkatte er en sl-
ags raske smittebærere.

Desuden skrev hun til mig, at de havde regnet ud, at den lil-
le hunkat måtte være blevet smittet på en udstilling en uge før
Verdensudstillingen, og hun var ked af at sige, hun tror det er
en influenza/forkølelsesvirus, som kører i Holland og at der
er mange katte der nyser på udstillingerne demede.

Jeg kan sige så meget, at sygdommen varer cirka 14 dage

og man bør nok holde sine katte fra udstillinger og lignende
så længe de nyser, for ikke at bringe smitten videre.

Solveig Christensen

På verdensudstilling

En førstegangsudstillers
blandede oplevelser
Min kat og jeg har været på vores første udstilling. Det var en

oplevelse af lidt forskellig karakter. Før og under udstillingen
mødte vi mange hjælpsomme mennesker, som vi geme vil
sende en tak til.

Den positive oplevelse blev dog temmelig hurtigt spoleret
af en "hjælpsom" steward, som med meget få ord fik beskre-
vet hvad hun mente om min kat. Ikke fordi jeg ikke kan tåle
kitik, nej, for katten var skam købt som kælekat og skulle al-
drig have været udstillet, - men som I ved "bare for sjov".
"Den hjælpsomme steward" mente, at det var spild af både
hendes og dommerens tid, at vi kom med sådan nogle katte,

som f or det tørste havde det bedst af at være hlemme, og for
det andet ikke egnede sig til udstilling. " citat slut.
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Senere da jeg spurgte hende, hvad dommeren dog havde
sagt, siden han var så dårlig, svarede hun "det vil jeg slet ik-
ke sige". Da så papiret med bedømmelsen kom, blev min over-
raskelse stor, min "total uegnede kat" havde fået CAC!!. En
anden udstiller, som jeg havde snakket med, havde fåetnøiag-
tig samme omgang af denne steward - hendes kat fik excel-
lent 1.

Her er det, så jeg spørger, kan det være rigtigt, at en steward
kan rende rundt og ødelægge resten af JYRAKs ellers så ud-
mærkede arbejde? På den måde kommer der ingen nye ud-
stillere ind i klubben. Det lykkedes dog ikke at sktæmme os,

så I vil få os at se igen på flere udstillinger.
Medvenlig hiken

Henriette Rud Thomsen og hendes
"langnæsede' persen

Svar til
Henriette Rud Thomsen
Jeg er glad for, at du tager din "oplevelse" fra den humoris-
tiske side og, at du gerne stiller op igen, selv om en nævenyttig
person har prøvet at tage modet fra dig. Desværre er der man-
ge kattefolk, som har "kløeme ude", hvor de ellers burde gi-
ve et smil eller en hjælpende hånd. Især på udstillinger ser vi
ofte, hvordan Janteloven praktiseres, og helt galt går det, hvis
det oven i købet er en ny udstiller, som har succes.

Desværre er det umuligt at gardere sig mod en oplevelse,
som du har været udsat for, men jeg vil på det kraftigste hen-
stille til "gamle" kattefolk, at I tager Jer mere af nye med-
lemmer og udstillere. Venlighed koster ingenting, men skaber
ofte gode kontakter og venskaber fremover. Dorte K

Til Norge og Sverige
med kat
Pr. 1. maj 1994 blev det muligt at tage til Norge og Sverige
og udstille uden at skulle 4 mdr. i karantæne. Nemt bliver det
nu ikke, for i stedet for de hidtidige karantæneregler, stilles
der nu så strenge og ganske urimelige krav, at det er de

færreste, der har mod på eller råd til at starte "projekt udstil-
ling i Norge/Sverige". Forhåbentlig lempes reglerne, men ind-
til videre er de som anført.

Katten skal være vaccineret mod rabies. Denne vaccination
må dog først være foretaget efter at katten er fyldt 14 måne-
der. Minimum 120 dage efter denne vaccination, dvs. når
katten er min. l8 mdr., skal der foretages en blodprøve for at

kontrollere, at der er udviklet tilstrækkeligt med antistoffer og
opretholdt dem over længere tid. Denne blodprøve kan kun
analyseres i Sverige, Norge, Finland eller Frankig. Pris i Sve-
rige: Skr. 500,- Ekspeditionstiden varer min. 5-6 uger. Ved re-
vaccinationer gælder samme procedure, at der skal gå min.
l2O dage, før der foretages blodprøve. Laboratoriesvaret er
gældende frem til 12 mdr. efter vaccinationstidspunktet.
Katten skal endvidere være øremærket eller mærket med mi-
crochip af mærket Indexel (FECAVA-standard). Sverige ac-

cepterer alle former for microchip - men ejeren skal i øje-
blikket selv medbringe aflæsningsscanner! !

Har katten opholdt sig uden for Norden indenfor det sidste

år, skal den endvidere være behandlet mod bændelorm. Til
slut skal der ansøges om indførsels- tilladelse og der skal fo-
religge en sundhedsattest, der foretages indenfor 10 dage før
udrejse. Sundhedsattesten skal underskrives af keds- eller
embedsdyrlægen (Kr. 80,- pr. ekspedition). Selve indførsels-
tilladeisen koster Sk. 400,- eller Nk. 500,-. Alle papirer med-

bringes i original til kontrol ved toldvæsenet.



),iår du så endelig er kommet til det forjættede land, kan du
dog frit kryds" grænsen mellem Norge og Sverige uden yder-
ligere besværligheder.

Katten er nu min. 20 måneder og du er ca. k. 2.000 fatti-
gere, men hvis du endnu ikke er skæmt væk, er her adres-
serne på diverse myndigheder.

Godkendte laboratorier til blodprøveanalysen:
Statens Veterinårmedicinske Anstalt - Virologisk Avdeling

Box 585, S-75123 Uppsala. Sverige.
eller
Veterinærinstituttet, Avdelingen for virologi Ullevålsveien

68, Postboks 8156 Dep., N-0033 Oslo. Norge.
eller
Statens Veterinære Anstalt, National Veterinary Institute,

Box 368, FIN-00101 Helsinki. Finland.
eller
Laboratoire d'Etudes sur la Rage et [a Pathologie des Ani-

maux Sauvages Domaine de Pix6r6court 8.P.9, F-5422OMa-
lzeville. Frankrig.

Ansøgning om indførselstil ladelse:
Sverige: Jordbruksverket, Smitts§dsenheten, S-551 82

jonkobing Tlf.: 0046 36 l5 59 00. FAX.: 0046 36 l5 50 05.
Norge: Statens Karantænestasjon for dyq Verkseier Furu-

lundsvej 44, N-0668 Oslo 6. Tlf. 0047 22 30 25 90. FAX.:
0047 2230 t7 43 .

Ovenstaende oplysninger er hentet fra Veterinærdirektora-
tet's brev af 4. marts til samtlige dyrlæger.

God fomøjelse - er der nogen blandt vores læsere, der får
erfaringer, bringer Hvæssebrættet dem geme videre!!

Avlsforbud
Som det nok er de fleste bekendt, har opdrættere eller ejere
mulighed for at stemple en stamtavle med:

"Må ikke anyendes til avl".
På det sidste harjeg flere gange været ude for, at opdrætte-

re eller ejere har henvendt sig med et ønske om at få fjemet
stemplet på en stamtavle.

Dette er ikke muligt.
Der stilles ingen spørgsmål til de opdrættere eller ejere, der
ønsker at anvende dette stempel.

Jeg ved, at nogle derfor bruger stemplet, såfremt de sælger
en killing r,, "U*t"Pr11e"-pris.

Dette er der så enkelte, der senere fortryder, af forskellige
årsager:

- Du har måske taget katten retur, og nu vil en ny køber kun
købe katten, hvis den kan bruges til avl.

- Køberen fortryder måske, ikke i første omgang at have be-
talt for en avlskat, og er villig til at betale ekstra pris, såfremt
stemplet kan fjernes.

- Katten udvikler sig pludselig helt anderledes positivt, end
du havde forventet.

Stemplet bruges også, såfremt en kat virkelig ikke må gå i avl.
- Faderen er monorchid.
- Standarden for racen pointerer nogle fejl, som denne kat

udviser.
- En ejer beder om et avlsforbud på en kat, efter er par kuld

killinger, hvor det har vist sig, at afkommet ikke svarer til stan-
darden, nogle killinger fødes med arvelige defekter osv.

Selvfølgelig burde ejeren neutralisere katten, men økono-
mien tillader det ikke lige nu.

Det kan være svært at genplacere en gammel kat, den nye
ejer lover at spørge for operationen, men har heller ikke råd
lige nu, så for en sikerheds skyld stemples stamtavlen med
avlsforbud.

Jeg har ingen mulighed for senere at kontrollere, hvorvidt
katten har fået avlsforbud påført af opdrætter, ejer, Felis Da-
nica (i tilfælde hvor faderen har været monorchid).

Derfor kan et avlsforbud heller ikke senere fjernes.
Jeg vil derfor geme bede samtlige opdrættere om at tænke

sig godt om, før man bruger dette stempel.
Der er ingen fortrydelsesret. Grethe pedersen,

Stambogsfører

Træn din kat
oversat af Helle Høybye
Efier bogen Cat Training af Margit Lippmann

Plads
For at din kat skal blive interesseret i dette trick, kan du gni-
de lidt mad på din pegefinger og lade den lugte til den. Dette
skal gøres mens den sidder ned. Bevæg dig lidt fra den og læg
en godbid på gulvet. Bank med pegefingeren på gulvet og sig:
"Plads!". Den vil så komme hen og spise belønningen. Mens
den spiser, gå så lidt væk og gør det samme igen. Med nogen
øvelse vil den snart lære at kommandoen "Plads" samtidig
med at du banker med fingeren betyder at du vil havde den til
at sætte sig, der hvor du banker på gulvet. (Hvis du ikke kan
få den til at sætte sig på plads, når der er kommer derhen, kan
du forsigtigt presse dens bagkrop ned - den vil snart forsli
det).

Når den har lært dette trick kan du lære den at reagere ved
bare at pege på stedet i stedet for at banke (fig.2).
Det kan lade sig gøre ved kun at banke een gang når du siger
"Plads" og give den belønningen når den adlyder. Til sidst kan
du nøjes med at pege, uden at banke.

o
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Kommentan..
Sjældent har eet menneske forvoldt så meget skade og så me-
get splid ved at stille sig så dobbeltmoralsk op overfor en
dyrerace. Hr. Steensborg påberåber sig at ville sike, at dyre-
ne kommer til at leve et godt liv sammen med deres ejere...
Jeg kunne på et stort antal killingers vegne med rette spørge:
Hvilket liv, Hr. Steensborg?

IKKE EET MENNESKE, hverken blandt dommere eller
opdrættere, har nogensinde benægtet, at det er muligt at en
(eller flere) dyrlæger i deres konsultationer engang imellem
ser en perser, som på grund af ansvarsløse opdrættere, er født
med skavanker, som livet igennem vil give problemer for
dyret; Men hvorfor i himlens navn skal perseren som race ud-
sættes for den nedgørelse, som Hr. Steensborg på vegne af
Dyrlægeforeningen har været agitator for igennem det sidste
år? Hvorfor skal vi perseropdrættere, dommere og udstillere
udsættes for denne chikane, som til stor forargelse for nogen,
til sorg og magtesløshed for andre, har kostet et stort antal
perserkillinger - og ungdyr livet?!

Vi har alle hørt om "afmatning" i killingesalget. Men hvad
perseme angår oplevede vi sidste efterår gang på gang, at folk
afstod fra at købe disse prægtige killinger fordi man i dags-
pressen havde læst påstandene om, at kun få persere var vel-
fungerende... For slet ikke at nævne "horror"-historien om de
persere, som ikke kunne indtage deres føde selv.

Mit eget opdræt består kun af 4 katte. Jeg lavede kun gan-
ske få killinger sidste år og var i den heldige situation, at et
par stykker var solgt på forhånd og andre foræredejeg til ven-
ner og bekendte. Jeg havde altså ingen problemer selv. Men
jeg blev jævnligt konfronteret med opdrætter kollegaer, som
havde kørt den ene killing efter den anden til aflivning. Ingen
kan vel fortænke potentielle killingekøbere i ikke at anskaffe
sig en perser, når man af Dyrlægeforeningen bliver stillet i ud-
sigt, at "monsteret" skal have stoppet føde i halsen; Dels fordi
den ikke er i stand til at indtage føde selv, men også fordi den
sikkert heller ikke er i stand til på egen hånd at bevæge sig
hen til foderskålen.

I min egenskab af seketær for Dansk Dommerring (og ik-
ke formand som Hr. Steensborg kalder mig i sit åbne brev til
Felis Danica - Hvæssebrættet Il94) har jeg ganske rigtigt
modtaget breve fra Dyrlægeforeningen (UDATEREDE - hvil-
ket må være bedre end en slåfejl!!!). Det første brev var AD-
VARSLEN - som jeg naturligvis ikke kunne svare på egen-
hændigt, da Dommerringens forretningsgang er præcis som
andre foreningers: Nemlig at man indkalder til møde og di-
skuterer hvad man bør/skal svare. Og for ikke at nogen i
Dyrlægeforeningen skulle tro at brevet bare blev ignoreret,
svaredejeg at vi med interesse havde modtaget brevet og ag-
tede at vende tilbage senere...

Det nåede som bekendt aldrig at blive "senere", før vore
dyr var udleveret til pressen.

Jeg modtog efterfølgende endnu et brev (UDATERET!!l)
hvori man fra Dyrlægeforeningens side gør opmærksom på,
at man er be§mret over PEKE-FACED perseme. Dels me-
nerjeg at det er en fadæse, at man ikke har sat sig ind i hvad
tingene hedder; PEKE-FACED persere har aldrig eksisteret i
Europa - Den er endda ikke anerkendt af FIFe. Dels mener
jeg, at det er god tone, at man tilskiver en forening ved dens
rette navn: Dansk Dommening bør i lyset af sagens alvor kal-
des ved dens navn og ikke DOMMERKLUBBEN, som vi så

fl aterende blev benævnt.
Hr. Steensborg skriver endvidere i sit åbne brev til Felis Da-

nica, at der er lagt op til et møde mellem Felis Danica, Dansk
Dommerring (navnet er her korrekt) og den danske Dyrlæge-
forening. Han takker for invitationen og skiver endvidere at
det er af interesse for Dyrlægeforeningens medlemsskare,
hvilket fremgår af den tilslutning, som nedenstående op-
fordring fik på Dyrlægeforeningens nyligt afholdte årsmøde.
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119 - næsten alle tilstedeværende - af landets fremmeste
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 af perserkatte til at afstå fra avl på overtypede
perserkatte, idet vi mener, at mange perserkattes ansigtsfor-
hold ikke længere er til gavn for katten".

(Jeg vil her indskyde at i skivende stund er mødet afholdt
og vi håber athøre mere om hvad man er kommet frem til... !)

Og så, kære kollegaer, viljeg gerne spørge: Er der een ene-

ste af os i dansk kattesport, som IKKE ville skive under på

denne opfordring??? NEJ - såvel som der på listen figurerer
navne på dyrlæger som fra sagens begyndelse har støttet os
der mener, at der desværre eksisterer dårligt fungerende dyr,
men at det er HELT HEN I VEJRET når man påstår, at en vel-
fungerende perser er et sjældent syn.

Og så til det som jeg mener beviser, at Hr. Steensborg nu
også er begyndt at manipulere med virkeligheden: I det åbne

brev til Felis Danica skiver han at jeg i mit brev (hvor han så

end har fået det fra) til andre medlemmer i Dommerringen gi-
ver udtryk for frygt for hvor lang en kort næse skal være. Der-
udover skulle jeg være specielt bange for korthårsdommernes
holdning til dette spørgsmål!! Ja Hr. Steensborg, vi skal vist
hellere følge Deres opfordring om, at dette "lader vi være hi-
storie"; For det kunne jo være at folk selv kunne læse af mit
brev (KOPMDLAGT), at min frygt for dette "varme" em-
ne nok mere var møntet på det faktum, at vi i katteverdenen
ALTID har respekteret korthårsfolks ekspertise på deres om-
råde, og langhårsfolkenes ekspertise på deres område. Dom-
merringens medlemmer tæller dommere for 4 kategorier og
vi blander os yderst sjældent i anliggender som vedrører hin-
andens områder. Dertil kommer så det faktum at selv en di-
skussion mellem 2 langhårsdommere kan tage timer...

For at spare tid og for eksempel få besvaret et brev som Hr.
Steensborgs advarsel inden for rimelig tid, mener jeg både

dengang og nu, at sagen bør varetages/besvares af lang-
hårsdommerne.

Så kan det naturligvis beklages at Dommerringen kun af-
holder møder få gange om året og at Hr. Steensborgs brev kom
mig i hænde umiddelbart efter et netop afholdt møde.
MEN...lad mig slå fast: ADVARSLEN var IKKE sendt til
"formanden for Dansk Dommerring", som påstået af Hr.
Steensborg: Det var sendt til JYRAK, som derefter sendte det
til mig, som et ORIENTERENDE brev. På INTET tidspunkt



blev jeg eller Dansk Dommerring bedt om et svar eller en
kommentar. Jeg vedlægger også kopi af omtalte ADVARSEL
- så vi dels får slået en tyk streg under at det IKKE VAR
SENDT til Dansk Dommerring, og dels endnu engang kan få
repeteret, hvilke uhyrlige påstande der blev fremsat om vore
katte.

I et andet af Hr. Steensborgs indlæg i Hvæssebrættet ytrer han
i et PS, at et par dommere EFTER SIGENDE skulle have op-
fordret til indavl i 5 eller 6 generationer for at få rigtigt flad-
næsede persere.

Nu er jeg tilfældigvis een af de dommere, som sidste år blev
bedt om åt holde et fbredrag om hvordan man oG SÅ kan plan-
lægge et avlsprogram, med henblik på forbedring og fo-
rædling afperseren. Det burde være kendt afenhver som be-
skæftiger sig med opdræt af dyr generelt, at ind- og linieavl
har været een af formlerne til at fremavle forskellige ønskede
egenskaber: Væddeløbsheste vil man gerne have til at løbe
stærkere; Angorakaniner vil man geme have ekstra meget pels
på; Mink vil man geme have en super pelskvalitet på...etc. etc.
etc.

Og perseren vil man gerne have er en kompakt, tung,
kortnæset (INGEN - andre end Hr. Steensborg - har nogen-
sinde påstået, at vi ønskede at fremavle FLADNÆSEDE dyr)
og fremfor alt SUND kat. Eftersom vi i Danmark har noget af
verdens bedste avlsmateriale, både hvad sundhed og andre ka-
rakteristiske egenskaber angår, har jeg helt konekt opfordret
til, at man overvejede at anvende indavl. Men jeg er lettet over
at Hr. Steensborg trods alt erkender at det kun ER EFTER SI-
GENDE at jeg skulle have opfordret til indavl i 5 eller 6 ge-
nerationer! ! !

Jeg har derimod EFTERSIGENDE ladet migfortælle, at Hr
Steensborg til højre og venstre ytrer at hverkcn undertegne-
de eller andre, som er i besiddelse af KORTNÆSEDE (jeg må
skuffe Hn Steensborg - IKKE FLADN,ESEDE) vil lade
hverken ham eller andre dyrkeger besøge vore katterier idet
vi skulle vcere bange for en " afsløring' ... !

Jeg vil hermed indbyde Hr. Steensborg og alle andre af hans
kollegaer til en visit i mit "katteri", ligesom jeg har fået lov at
indbyde samme skare til mellem 7-9 andre "katterier". Og for
ikke at nogen skal tro at hverken mine eller andres kortnæse-
de dyr vil undergå "forskønnende" behandling af den ene el-
ler den anden slags inden besøget, så skal i være mere end
hjerteligt velkomne til at komme UANMELDT!

Hverken jeg eller nogen af de andre "katteribr" er nogen-
sinde blevet kontaktet af Hr. Steensborg vedr. et besøg med
det formål at checke vore dyrs sundhedstilstand, men som
nævnt er det EFTER SIGENDE åbenbart et ønske.

Jeg vil til sidst give udtryk for nøjagtigt det samme som
Dorte Kaae i sit "forord" i Hvæssebrættet U94; Nemlig at vi
ser frem til et godt og positivt samarbejde med DE DANSKE
DYRLÆGER omkring opdræt og udstillinger. Men...det skal
ikke være for den pris, som vi hidtil hat måttet betale. Det må
selv Hr. Steensborg kurure forstå. 

Med venlig hilsen
Iasse Mortensen, ALOMI Colourpoints

Kommentarer til brev
fra Lasse Mortensen
Fair nok har JYRAK forelagt mig dette brev for en kommen-
tar. For god ordens skyld viljeg indledningsvis sige, atjeg ik-
ke personligt kender Lasse Mortensen - ej heller hans virke.
Derfor vil jeg prøve at holde mig til en objektiv vurdering af
forløbet omkring avl med perserkatte.

Der er et konologisk forløb og et mere følelsesladet.

1) Om det kronologiske forløb kort dette. Flere måneder før
debatten starter i pressen senderjeg personligt - forøvrigt på

opfordring af flere af mine klienter - et brev direlde til Lasse

Mortensen. Brevet var beregnet som et internt oplæg til debat
mellem primært dommere og dyrlæger. Dette brev var i mine
øjne holdt i en pæn sober tone. Brevet blev aldrig "besvaret",
omend en modtagelse blev bekræftet over for mig. Ikke
dyrlægeforeningen - som på dette tidspunkt overhovedet ik-
ke var involveret. Jeg er klar over at organisatoriske ting kan
tage tid. Derfor ventede jeg tålmodigt på svar.

Helt uafhængigt afdette brev startes der så en debat om av-
lsproblematikken hos hund og kat i københavnerpressen ved

dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen. Som privatperson fandt
han det rimeligt at få denne debat. På dette tidspunkt kunne
det have været rart, om vi sammen kurule have sagt "Kære
venner vi er allerede i gang med at diskutere problememe".
Den Danske Dyrlægeforening - og specielt Smådyrspraktise-
rende Dyrlægers Forening - mente at Wøldiche havde taget et
godt initiativ og ønskede at støtte det ved at udsende presse-

meddelelser. Hvad der egentlig var tænkt som en intern debat
havnede altså nu i pressen. At den samme debat stort set starter
i København, Ålborg og Århus på samme tidspunkt - uaf-
hængigt af hinanden - må iøvrigt nok ses som et tegn på, at
dyrlæger ser nogle fælles problemer i klinikken.

2) Der foregår i brevet en sammenblanding af dyrlægefore-
ningens virke og min person. Det er en grov overvurdering af
min persons betydning, såfremt man tror, at jeg - eller for den
sags skyld enhver anden privat dyrlæge - kan påvirke fore-
ningen til at udsende pressemeddelelser. Foreningen udvirker
pressemeddelelser efter forslag fra de forskellige bestyrelser,
som naturligvis har forbindelse til græsrødderne. Derefter
henvender man sig til en person - i dette tilfælde mig - med
speciel interesse på området, som man beder underskrive. Det
har i praksis vist sig at være en god måde at gøre det på.

3) I brevet nævnes det at indavl/linieavl altid har været en af
formlerne til at fremavle forskellige ønskede egenskaber -

men for hvem? Jeg kan næppe tro på, det er dyrenes ønske.

Ved indavl er det tilfældigt hvilke gener der dubleres - det kan
både blive de af os ønskede anlæg og de for katten direkte
sundhedsfarlige. Der nævnes eksempler på, at "vædeløbs-he-
ste vil man gerne have til at løbe hurtigere, angorakaniner vil
man gerne have mere pels på" osv. Forfatteren kan ikke vide
det, men enhver dyrlæge ved, at netop denne avl har givet sto-

re helbredsmæssige problemer. "Perseren ønsker man som en

tung, kompakt kortnæset kat og fremfor alt sund kat". Det er

lige netop her vi er uenige. Vi ved at disse egenskaber ikke
hænger sammen hos nogen dyreart. Den samme problematik
har vi for eksempel set inden for hundeverdenen med de bra-
chycephale racer - fladnæsede eller kortnæsede racer om man
vil. Der findes ikke en af disse racer - som har en lang av-

Ishistorie bag sig - der ikke har store alvorlige helbreds-prob-
lemer. Derfor har Dansk Kennelklub også taget imod tilbud-
det fra dyrlægeforeningen om et samarbejde.

Der findes grænser for vor meget vi kan manipulere med

naturen uden at der opstår endda alvorlige problemer. Det er

denne grænse som vi geme vil have diskuteret. Som dyrlæger
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har vi erfaring for i hvilken retning udviklingen vil gå. Hvor-
for ikke drage nytte heraf med et - hvadjeg stadig vil kalde -
natur-dyr som katten. Modsat hundeverdenen er der stadig tid
til at præge udviklingen i en sund retning blandt vore race-
katte.

3) Det glæder mig naturligvis, at man kan skrive under på den
opfordring om avl på sunde katte, som et stort flertal af dan-
ske smådyrsdyrlæger allerede har underskevet. Omend det
undrer mig, at man nu vil skrive under på "at mange
perserkattes ansigtsforhold ikke er til gavn for katten".

4) Ingen har vel nogensinde påstået, at der ikke findes mange
sunde, søde perserkatte, men vi påstår altså også, at det ikke
er til gavn for kattens helbred, at man gør næsen kortere. Hvad
var der egentlig i vejen med den lidt mere gammeldags type?
At man følger internationale udstillingsregler ukritisk, er ik-
ke noget gyldigt svar til et spørgsmål om sundhed.

5) At jeg og andre skulle have ytret ønske om at komme på
privatbesøg hos givne katteopdrættere, kender jeg ikke noget
til. Tværtimod er det min mening, at der på denne måde, me-
get nemt ville blive blandet personspørgsmål ind i debatten.
Det er bestemt ikke ønskeligt. Det drejer sig om en principi-
el debat uden personhetz af nogen art. Der eksisterer ingen
ønsker om at "afsløre nogen", men et bredt ønske om at di-
skutere sundhed til gavn for kattene.

Forøvrigt viljeg i en fodnote bemærke, at vi - og jeg til dag-
lig - ser mange katte i konsultationen - også perserkatte. Jeg
har et godt forhold til avleme. På en eller anden måde føler
jeg, at vi i Jylland har nemmere ved helt åbent at diskutere
problememe uden at blive vrede på hinanden. Det gør, at vi
får et ganske pænt indblik i, hvad der rører sig, uden at vi be-
høv er at afl ægge hjemmekontrolbesøg.

6) Til mødet mellem "Den Danske Dyrlægeforening" var der
forøvrigt inviteret smådyrspraktiserende dyrlæger, "Felis Da-
nica" og "Kattens Væm". "Felis Danica" nægtede at komme,
såfremt "Kattens Væm" deltog. Hvorfor nu det? De har et
overordnet måI, der hedder kattes sundhed og kunne måske
have bidraget med nogle gode sysnpunkter. Uenighed be-
høver vel ikke altid atføre til splittelse - det kan også føre til
en mere positiv debat.

Iøvrigt håber jeg snart, der vil træde en kompetent person
frem, som åbent tør bekende, at vedkommende anser det for
totalt risikofrit - ja måske ligefrem sundt - at avle på kom-
pakte, tunge katte med flade næser. Helst en professionel ge-
netiker og/eller dyrlæge.

Al konkurrence med levende væsener drejer sig i vid uds-
trækning om en søgen efter og belønning af kopier - genetisk
set er dette farligt. Vi skal og kan ikke stoppe udstillingsvirk-
somheden - men vi skal med vor øgede viden være bevidste
om, det store ansvar der hviler på vore skuldre, når vi kon-
kurrerer med dyr på et af os valgt udseende.

Glædeligt er det, at vi tilsyneladende er fælles om dette mål
- "sundhed før udseende". Forhåbentlig finder vi også en fæl-
les vej' 

Medvenlig hilsen
K. Steensborg - fagdyrlæge i sygdomme hos kat og hund

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

Iams Cat-food og Kitten food.
Natures Recipe (Iam og ris).
AIle rgi fo d e r. - Vol<s, e n fo d e r.

Ilills Science Diet. - Growth og
Maintenance,

Royal Canin C 32 (volæenfoder)
og K 34 (killingefoder).

C h a th am ( vo I<s e n fo d e r).

K
=fl

fftr

{

JYRAK
ønsker ristig
god
sommerferte!
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Paste

Paste

erbe atlive
Pasta aglioli

attivi
E7

Malz-Paste
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RACE JYRAK DARAK Racekatten Perseren TOTAL

Perser m.orange/blå øjne 645 298 729 277 t949

Colourpoint 140 106 t33 7L 450

Perser m.grønne øjne 4t 26 82 3l 180

ikke anerkendt perser 1 I

Exotic 12 23 26 3t 92

i alt perser & exotic
(i alt i 1992)

838
(e08)

453
(363)

971
(ess)

410
(32s)

2672
(2ss 1)

Maine coon t57 189 130 l9 495

Norsk Skovkat 160 2t9 223 5 607

Hellig Birma 34 53 66 4t 194

Somali j 10 83 96

Tyrkisk Angora 4 1 5

Tyrkisk Van 4 4

Balineser 10 7 t7

Javaneser 4 I 5

Ikke anerkendt Semilh. 3 3

i alt semilanghår
(i alt i 1992)

372
(22e)

476
(336)

512
(481)

66
(46)

t426
(t092)

Abysinier 57 15 108 7 187

British Shorthair 46 39 147 232

Burmeser 27 29 73 J t32

Europe 42 42

Japanese bobtail 2 2

Manx 10 10

Korat I 1

Cornish Rex ) 10 13

Devon Rex 0 4 4

Russian Blue 15 29 5 49

Ikke anerkendt korthår t9 4 6l 84

I alt korthår
(i alt i t992)

ts2
(te2)

102
(64)

487
(47s)

15
(35)

756
(766)

Siameser 43 101 160 t7 32r

Orientaler 49 27 44 26 t46

I alt Siameser/orientaler
(i art i 1992)

92
(e8)

128
(e4)

204
(1e4)

43
(73)

467
(45e)

Total
(Total 1992)

1454
(1427\

1159
(8s7)

2177
(210s)

533
(47e)

5323
(4868)

Stamnavne
(19e2)

53
(53)

72
(71)

4
(e)

t54
(r46)

Eksport
(tee2)

44
(37)

108
(7e)

82
(38)

39
(38)

273
(te2)

Import t9 34 56 23 t32

Stamtavlestatistik 1993.

t9

25
(13)
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Fel is Danica's uindere 93/94

TOP TI. VOKSEN

Nr. 1 1055 point
MtKittery Casco
MCO nr 23
Ejer: D. Kaplers & B. Washbum

Nr.2 1033 point
Adrayam Pandelfin
SIAA
Ejer: Micheyl Vinther

Nr. 3 1025 point
Nissen's Belladonna
SIA A
Ejer: A. & E. Nissen

Nr.4 998 point
Gwynne Vaughani Felis Jubatus
NFO n09
Ejer: J.E. Madsen & Kristensen

Nr. 5 990 point
Sorano's Aline
PER f (tortie)
Ejer: L. & O. Andersen

Nr. 6 956 point
Framor's Great Balls of Fire
PER d
Ejer: G. & A. Kierulff

Nr. 7 950 point
Dan-Thai's Ieyasu
SIA b
Ejer: H. Pedersen & J. Lund

Nr. 8 947 point
Lynge's Kokomo
PER g
Ejer: I. & N. Jørgensen

Nr. 9 920 point
ljalfes Kisuris Rieppe
BURn
Ejer: O.K. & Mia Christiernson

Nr. 10 899 point
Ivanthes Queenie
ORI g 24
Ejer: Lykke Madsen & J. Andersen

TOP 5 - KASTRAT

Nr. 1 1045 point
Baldrians Teje
ORI n 23
Ejer: K. & M. Foldager

Nr. 2 1040 point
Mis Dittmer's Samson
BRI n
Ejer: Pia Kjeldgaard

Nr. 3 1038 point
Løvehulen's Napoleon
MCO gr.8
Ejer: Kim & Anette Agerbak

Nr.4 1025 point
Valhalla's Rusla
BRI a

Ejer: Linda Petersen

Nr. 5 1017 point
Chant Dar Ome's Lady Caroline
PER ns 17
Ejer: E. Hørstrup

TOP TI. UNGDYR

Nr. I 650 point
Dan-Thai's Muchloved Maroony
ORI b
Ejer: A. Nielsen & C. Frydlund

Nr. I 650 point
Vixi's Hey Paula
PER n
Ejer: A. & S. Outrup

Nr. 1 650 point
Player's Pendlerose Quarts
SIA a
Ejer: Christian & Andr6 Cilleborg

Nr. 1 650 point
Ivanthes Queenie
ORI g 24
Ejer: L. Madsen & J. Andersen

Nr. 1 650 point
Canasta's La Picasso
oRI b 24
Ejer: Lida Jensen

Nr. 1 650 point
Tenra's Simply Sam
PERa2262
Ejer: Magda Valentin

Nr. 7 630 point
Van Grebst Ricadonna
PERg
Ejer: Leslie Van Grebst

Nr. 7 630 point
Feles Grata Giaint blue Velvet
ORI a

Ejer: Pernille Krøyer

Nr. 7 630 point
Løvehulen's Poseidon
MCO a22
Ejer: Rita Henriksen

Nr. 10 613 point
Player's Special Edition
SIA a
Ejer: Christian & Andrd Cilleborg

4

JYRAK og Hvæssebrættets redaktion gratulerer vtnderne på det hjerteligste.
Præmieoverrækkelsen vil ske på Racekattens udstilling i

Sorø den 25. september L994.
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Referat al bestyrelsesmøder

Referat af ordinær
generalforsamling i
JYRAK
Lørdag den 12. februar 1994 kl. 13.00 afholdtes ordi-
nær generalforsamling i JYRAK på Ellidshøj Kro
ved Aalborg, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om arbejdet i det forløbne år og plan for arbej-

det i det kommende år.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Budgetforslag.
5. Indkomne forslag, herunder forslag til Felis Danica.
6. Fremlæggelse af rapport vedr. karantæneovertrædelser.
7. Diskussion vedr. anke-/disciplinærnævn under Felis Da-

nica.
8. Fastsættelse af kontingenter.
9. Valg:

a. Bestyrelsesmedlemmer:
(Linda Palm, Karen Mette Kristensen, Doris Dreier)

b. Suppleanter (2 stk.)
c. Revisorer (2. stk.)
d. Revisorsuppleant
e. Konsulenter:

(inge-Lise Andresen, Vivian Elling, Kis Gammelgaard)
10. Eventuelt.

Formanden indledte mødet med at byde velkommen.

ad 1.: Som dirigent blev foreslået Richardt Pedersen og til at
føre talerlisten foresloges Erik Andersen. Begge modtog val-
get.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
i henhold til foreningens vedtægter. Herefter blev der udpe-
get stemmetællere.

ad 2.: Formandens beretning 1994
En formandsberetning - hvad er det. Jeg har tænkt en del

over spørgsmålet, idet det er første gang, atjeg er i den rolle,
men som dagsordenen siger, så er det en rapport over det fo-
regående år samt et oplæg til klubbens arbejde det kommen-
de år.

1993 var et år, der startede uroligt. De første 2 måneder var
præget afmegen uro i klubben pga. en på det tidspunkt verse-
rende karantænesag, som behandles under punkt 6 på dags-
ordenen, men som det gamle ordsprog siger: det skal være
skidt, før det kan blive godt. Fra marts og året ud gik det der-
efter stille og roligt, og der blev den fomødne arbejdsro til de
mange opgaver, som lå og ventede.

For at starte med lidt statistik, kan jeg oplyse, at JYRAK
ved årets slutning havde 1603 medlemmer, det er lidt færre
end sidste år, men sammenlignet med de øvrige klubber er det
ikke alarmerende, idet de andre, bortset fra en , også er gået
lidt tilbage.
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Stamtavlemæssigt har JYRAK trukket 1454 stamtavler
mod 1427 fu et f ør. Der er kommet 5 3 nye stamnavne til, nøjag-
tigt det samme tal som i 1992. Vi har haft en lille stigning i
eksporterede katte, nemlig 44 styk mod 37 i 1992. Derimod
har vi kun importeret 19 mod 34 i 1992. Hvis vi ser mere spe-
cifikt på tallene kan det endvidere konstateres, at lang-
hårsgruppen er gået ned med cirka 80 killinger og
korthårsgruppen er gået tilbage med cirka 25. Til gengæld er
semilanghår gået tilsvarende frem + lidt mere, og det er først
og fremmest flere skovkatte samt flere Maine Coon.

Statistik kan selvfølgelig fortolkes på mange måder, men
totalt for mig at se, tyder tallene på en stor grad af stabilitet i
klubben.

Studiekedse. JYRAK har et vidt forgrenet net af studie-
kedse og konsulenter, den absolut bedste service af samtlige
klubber. Vi har i øjeblikket 1l aklive studiekredse pænt for-
delt over landkortet på Fyn og Jylland, hvorafden sidste i Ran-
ders netop er startet op igen efter et par års pause. Studie-
kedslederne har alle igen glort et stort stykke arbejde for at
medlemmerne i lokal området har kunnet mødes til hyggeli-
ge lærerige arrangementer - vi må tænke på studiekedsene
som et sted, hvor vi mange gange mødes over en kop kaffe,
udveksler erfaringer og hjælper nye medlemmer til at komme
i gang, så de føler sig som en anden "Palle alene i verden". En
del af studielaedsene har i årets løb arrangeret hobbyudstil-
linger, jeg var selv til stede hos Århus-kedsen, som i samar-
bejde med plantecenteret Plantorama havde en stor succes.
Hobbyudstillinger er en god måde at synliggøre JYRAK og
racekattene på.

Hobbyudstillinger er en god ting, idet udstillerne her har tid
til at snakke med hinanden og med de besøgende. Vi må nok
indrømme, at på vores forjagede l-dags udstillinger er udstil-
leme mere eller mindre stressede - her er det certifikater og
placeringer det gælder. Det er synd, men sådan er tidens ånd,
og det er derfor dejligt, når vi kan mødes i en afslappet at-
mosfære på studiekredsmødeme og på hobbyudstillingeme.

I juni måned mødtes vi med de forskellige studiekedsle-
dere, det var en hyggelig og meget inspirerende dag, hvor
mange gode ideer og initiativer blev drøftet, så til studieked-
sene vil jeg sige: Bliv ved i samme ånd, I gør et stort arbejde,
og til Jer medlemmer vil jeg sige: Kom i studiekedsene, de
er til for Jeres skyld.

Konsulenterne har også i 1993 ydet en god service overfor
vores egne medlemmer men også medlemmer af andre klub-
ber. De har hjulpet med stort og småt, været ude at godkende
katterier, foretaget farvebestemmelser, fundet ud af killin-
gemes køn og givet gode råd ved fødsler og om killinger.

I forbindelse med killinger, kattefødsler og problemer
dermed har JYRAK også en ammeformidling, der i løbet af
1993 er blevet udvidet, således at der er i alt 3 personer geo-
grafisk placeret, så hele Jylland og Fyn er dækket. Der er ble-
vet reddet adskillige killinger ved at formidlingen har anvist
et sted, hvor en kat lige har fået killinger og måske kan tage
et par stykker ekstra, hvis moderkatten ikke selv har været i
stand til at klare sine killinger. For at en ammeformidling skal
kunne fungere, er det dog en nødvendighed, at folk fortæller
når de har en kat, som måske har mistet sine killinger eller kun
har fået et par stykker. Derfor, hjælp ammeformidlingen, en



dag er det måske dig, der stpr med et kuld killinger, der kræver
hjælp.

Hvæssebrættet udkom i 4 flotte nunue. Indholdet har væ-
ret varierende og glædeligt har det været at konstatere at vo-
res dyrlæger, der specielt arbejder med katte, er begyndt at
sende os artikler om forskellige problemer. Jeg vil derfor
gerne opfordre medlemmerne til at deltage i debatter i bladet
på god og saglig vis samt sende redaktionen artikler og histo-
rier. Redaktionen har arbejdet utrætteligt til glæde for alle vo-
res læsere, som utålmodigt har ventet på at næste nummer
skulle udkomme. Et suk ved bladet er det dog, at det er så dyrt,
men det vil vi arbejde på i de kommende år, således at under-
skuddet på den konto vil formindskes, men indhold og format
vil vi ikke ændre på. Som det fremgår afregnskabet er det ik-
ke muligt at trække moms fra den del af bladet, som giver un-
derskud.

En anden publikation som vi udgiver, er killingelisten. Den
har gennemgået en utrolig forandring i løbet af 1993. Den har
fået et flot omslag, samt et godt indhold - den er vi meget stol-
te af. Vi havde håbet, at vi kunne gøre den gratis, men det blev
kun delvist. Det er gratis at sætte killinger på listen for alle,
som har deres opdrætterannonce i den. Til gengæld kommer
denne annonce på killingelisten i samtlige 12 måneder, så selv
om du ikke har killinger hver måned står din annonce der sta-
digvæk, og kontakten kan skabes til senere killingekøbere. Ud
over annoncen på killingelisten, vil den også blive bragt i vo-
res udstillingskataloger i 1994, så rent faktisk er det en god
investering for den enkelte opdrætter.

Af bestyrelsesmøder har vi haft I I + et enkelt kort telefon-
møde. På mødeme har vi taget os af aktuelle spørgsmål og
indkomne breve. En stor del af tiden er desuden blevet brugt
på udstillinger, hvoraf vi har haft 4. Det har været et stort ar-
bejde at arrangere disse udstillinger, heldigvis havde vi et par
meget aktive studiekredse, dels i Ebeltoft, dels i Horsens. Re-
sultatet blev da også, at det blev de 2 udstillinger, der gav størt
succes. Generelt har vi en høj standard på vores udstillinger
og folk er glade for at udstille hos os. Vi prøver så vidt muligt
at indbyde lidt forskellige typer af dommere, så flest mulige
udstillere bliver tilfredse. En tilfreds udstiller kommer ofte til-
bage, det gør en utilfreds ikke.

Ud over B-møder har vi gennem Felis Danica deltaget i
cirka 7 FU-møder samt plenarforsamlingen. Samarbejdet i Fe-
lis Danica har fungeret fint i det forløbne år uden de store
sværdslag. De 4 klubber arrangerede i fællesskab verden-
sudstillingen i april måned i København. Det blev en usæd-
vanlig flot udstilling og tilskuermæssigt en kæmpesucces. En
udstilling afdet format har givet dansk racekattesport en utro-
lig PR, måske mest på Sjælland, men i ugerne efter udstillin-
gen blev JYRAK alligevel kimet ned fra folk, der ville købe
racekatte - herunder specielt Maine Coon. I JYRAK havde vi
den store glæde at få hele 2 verdensvindere - flot klaret.

Sundhed og opdræt. Det er værd at nævne den debat, der i
løbet af l993harbølget mht. hvor grænsen går for hvordan vi
som opdrættere fremelsker bestemte typer katte. Dyrlægerne
har påpeget forskellige uhensigtsmæssigheder i den måde, vi
har ændret kattenes udseende på. Den debat har resulteret i,
at vi igennem Felis Danica har oprettet et samarbejdsudvalg
til Smådyrspraktiserende Dyrlægers Forening. Det er menin-
gen, at Felis Danica sammen med dyrlægerne skal tage ak-
tuelle spørgsmål op. Første møde finder sted i begyndelsen af
marts.

En stor begivenhed for JYRAK, var da Sokoke-katten blev
anerkendt på FIFe's GF i Warszawa i maj måned. JYRAK har
igennem mange åt med skiftende bestyrelser, stået som ga-
rant for Sokoken. Første gang, at vi hørte om denne specielle
afrikanske kat, var en artikel i Hvæssebrættet for 10 år siden,
og siden har vi kunnet se dem på vores udstillinger, hvor de

naturligt har skabt stor opmærksomhed. Til lykke til sokoke-
ejeme med at de trods megen modstand bevarede gejsten og

fik sokoken godkendt.
Året 1994: JYRAK blev stiftet den 4. marts 1934 i Århus.

Det skal fejres, og derfor vil en del af vores arbejdsindsats i
år bære præg af, at det er et jubilæumsår. Vi lægger ud med
en stor dobbeltudstilling i Marselisborghallen i Århus, hvor
der er mulighed for 2 certifikater. I parentes skal bemærkes,
at muligheden for at lave denne specielle 2-certifikatsudstil-
ling, som kun kan arrangeres een gang pr. år pr. land, kom i
stand via et samarbejde med Racekatten, der oprindeligt hav-
de fået tildelt muligheden i år og JYRAK først i 1996. Be-
mærkes skal også, at en anden klub forsøgte at forhindre det-
te, men uden held. På denne udstilling vil der blive arrange-
ret forskellige festlige indslag - jeg vil ikke i dag røbe ind-
holdet, men blot konstatere, at det bliver en udstilling, som
man ikke bør blive hjemme fra.

Da vi holder denne dobbeltudstilling, har vi valgt at aflyse
sommerudstillingen, også pga. at den ligger midt i ferieperi-
oden, og flere af B-medlemmeme ikke kunne afse den fomød-
ne tid. Vores septemberudstilling bliver henlagt til Horsens.
Horsens var tidligere planlagt i november, men pga. at hallen
først i maj ville kunne sige om de er ledige, valgte vi det sik-
re alternativ, der hedder september. Novemberudstillingen
bliver forhåbentlig i Nordjylland, gerne i Aalborg, men det af-
hænger igen af halkapaciteten.

Ud over udstillinger har vi en dialog med Racekatten om-
kring et fælles steward-seminar. Der er mange, som har spurgt
på et sådant, og da vi altid har brug for dygtige stewarder, vil
det være nærliggende at lave et samarbejde omking det. Ste-
det vil efter al sandsynlighed blive på Fyn, som ligger centralt
i forhold til Sjælland.

Af andre aktiviteter skal vi i år have et møde med vores kon-
sulenter og studiekredsledere, hvor erfaringer og gode ideer
bliver udvekslet. Vi er i øjeblikket i gang med at optrykke nye
kuverter og foldere. Vores "blå folder" skal genoptrykkes, det
er ofte igennem den, at nye medlemmer kommer i kontakt
med os. Vi vil også geme have trykt diverse info-foldere, sel-
ve trykningen er ikke et problem, nej det er tiden, som vi skal
bruge til at forfatte dem i. I det hele taget er det altid tiden,
som er den bremsende faktor for vores udfoldelser. At sidde
i en bestyrelse, at være konsulent, studiekredsleder, redaktion,
kontakt til sponsorer, og hvad vi ellers har i gang - det er ene
og alene fritidsarbejde, jeg håber, at I som medlemmer tæn-
ker over det en gang imellem. Derfor vil jeg anmode Jer om
at give en hånd med, hvis I kan gøre et stykke arbejde, ikke
for bestyrelsens skyld, men for JYRAK.

En anden aktivitet, hvor vi altid mangler arbejdskaft, er
vedligeholdelsen af burparken, læsning og losning af samme
i forbindelse med udstillinger - det er hårdt arbejde. Udstil-
linger sætter ikke sig selv op, vi har måttet betale spejdere og
idrætsklubber i dyre domme i 1993,for overhovedet at få stil-
let op.

Når alt dette er sagt, vil jeg takke alle, som i 1993 ydede et
stykke arbejde for JYRAK. Tak til bestyrelsen for Jeres ener-
gi, tak til studiekredsene, konsulenter, redaktion, præmiekon-
sulent, burparkbestyrer, trofaste hjælpere, men også en stor
tak til Jeres familier, som har holdt Jer alle ud, når I kun hav-
de een ting i hovedet: nemlig JYRAK og katte. Mit håb for
JYRAK er,at 1994 må blive et godt og roligt år, således at vi
med vores 60 års jubilæum kan vise, at JYRAK er noget spe-
cielt.

Efier formandens beretning takkede Gloria Møldrup for
hjælp og støtte fra JYRAK i forbindelse med godkendelse af
Sokoke-katten.

Else Jeppesen takkede for al virak omkring verdenstinde-
ren.

Helen Tøttrup opfordrede til større frivillig indsats for at
spare udgifier ved buropstilling og -nedtagning.

Beretningen blev godkendt med 64 stemmer fo4 0 imod, I
ved ikke.
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ad 3.: Aflæggelse af det reviderede regnskab:
Kassereren knyttede følgende bemærkninger til regnska-

bet:
"Udstillinger gav mindre overskud end forventet bl.a. grun-

det svigtende besøgstal i Hobro og Middelfart.
Hvæssebrættet gik egentlig den rigtige vej, men momsreg-

leme medfører, at den del af momsen, der hidrører fra un-
derskuddet ikke kan trækkes fra.

Dette bevirker øget underskud, ligesom vi i regnskabet har
medtaget den tilsvarende regulering for året 1992.

Killingelistens underskud går den rigtige vej og på almin-
delige foreningsaktiviteter er der virkelig sparet godt."

Forskellige indlæg var især rettet mod størrelsen af klub-
bens tilgodehavender og burparkens tilstand.

Regnskabet godkendes med 58 stemmer for,0 imod, 6 und-
lod at stemme.

ad 4.: Budget for 1994 blev forelagt og kommenteret af for-
manden.

Efter flere laitiske indlæg fra salen stillede Lrif Henriksen
føl gende ændringsforslag :

Underskud vedr. Hvæssebrættet forhøjes med 22.000,
hvorved budgettet driftsresultat for 1994 bliver et underskud
på 17.000 kr.

Ændringsforslaget fik 5 stemmer for,48 imod, ll ved ik-
ke, hvorved det faldt og bestyrelsens forslag var dermed ved-
taget.

ad, 5.: Indkomne forslag:
Forslag nr. l:
Paragraf 5: Indmeldelse skal ske til klubbens kasserer. Fore-
slås af bestyrelsen ændret til: Indmeldelse foregår via klub-
bens postgirokonto.

Ændringsforslag fra Leif Henriksen: Indmeldelse foregår
via klubbens postgirokonto og/eller til klubbens kasserer.

Ændringsforslaget vedtages med 63 stemmer for, 0 imod,
1 undlod at stemme.

Forslag nr.2: ffremsat øf besgrelsen)
Tilføjelse til paragraf 12: Klubben tegnes af formand, kasse-
rer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren og/eller forman-
den kan disponere over girokonto og bankkonto under ansvar
overfor bestyrelsen.

Vedtaget med 65 stemmer for.

Forslag nr.3: Trukket

Forslag nn 4z Trukkel, idet Grethe Pedersen fremsatte sam-
let ændringsforslag til paragraf 7 der blev vedtaget med 62
stemmer for (3 fraværende).

En yderligere ændring foreslået af Leif Henriksen vedto-
ges med 63 stemmer for, 1 imod og I blank.

Paragraf 7 lyder i sin helhed:
"Medlemsskab af klubben ophører når...

a. medlemskontingentet ikke er indbetalt senest den 3 1. ja-
nuar. Medlemsskabet genoptages 14 efter, at restancen er ind-
betalt til klubben.

b. der foreligger overtrædelse af Felis Danica's eller af FI-
Fe's regler.

Såfremt et medlem optræder i strid med klubbens love og
formåI, kan en enig bestyrelse sætte medlemsskab i bero til
førstkommende generalforsamling.

Et medlem, hvis medlemsskab er sat i bero, skal have sk-
riftlig meddelelse herom. På førstkommende generalforsam-
ling indstilles medlemmet til eksklusion, hvor der skal være
213 flertal for beslutningen. Medlemmet skal have mulighed
for at være til stede og tale sin sag."

Forslag nr. 5, fremsat af Grethe Pedersen var en ændring til
paragraf 8, hvis 3. afsnit foresloges ændret til:

"Ingen bestyrelsesmedlemmer i JYRAK kan have bestyrel-

sesposter i specialklubber under Felis Danica. Dette vedrører
ikke tillidsposter i Felis Danica og FIFe."
Vedtaget med 6l stemmer for (4 fraværende).

ad 6. Fremlæggelse af rapport vedr. Karantænesag. Oriente-
ring blev givet af vagn Hansen

ad 7. Orientering om evt. disciplinærnævn under Felis Dani-
ca. Givet af næstformanden.

ad 8. Fastsættelse af kontingenter for 1995:
Bestyrelsens forslag:
Hovedmedlem: 215 kr.
Husstand: 240kr.
Pensionist: 125 kr.
Abonnement: 200 kr.

,Endringsforslag ved Jean Price:
Hovedmedlem: 225 kr.
Husstand: 250 kr.

Ændringsforslaget vedtaget med 44 stemmer for, 6 imod ,

l2 blanke.

ad9, Valg
a" B e styrels e sme dlemmer

Linda Palm, Karen Mette Have Kristensen og Erik Andersen
genvalgtet henholdsvis nyvalgtet med akklamation.

b, Suppleanter
Ole Klivager og Preben Bjerg genvalgt med akklamation.

c. Revisorer
Frederik Byrgesen og Anne Licht valgt med'akklamation.

d. Revisorsuppleant
Bo Clausen valgt med akklamation

e. Konsulenter
Inge-Lise Andreasen, Vivian Elling og Kis Gammelgård gen-
valgte med akklamation.

ad lO. Eventuelt
Henstilling til bestyrelsen om at overveje:

- tilbud til killingekøbere med rabat
- opkrævning ved udstillingstilmelding
- jævnlige revisionsrapporter
- korrekt brug af kontoplan
- jubitilbud til nye medlemmer i forbindelse med årets sid-

ste udstilling,
- hurtigere procedure ved godkendelse af katterier.

Formanden takkede Doris Drejer og Hans Ibsen for deres ar-
bejde, hvorefter mødet afsluttedes med at udbringe et 3-fol-
digt leve for JYRAK.

Efterfølgende gratuleredes formanden med veloverstået
dommereksamen.

Richardt Pedersen, dirigent
Dorte Kaae, formand

Erik Andersen, referent



FIFe's GF 1994
Dette års generalforsamling i FIFe blev
aftroldt i tidsrummet den 24.-28. maj i
Prag. I de første 3 dage var der møder i
LO/judges commission og i Show-com-
mission. På disse møder diskuteres de
forslag, der er kommet ind fra de'for-
skellige lande og som berører netop dis-
se kommiteer. Selve generalforsamlin-
gen blev afholdt den 27.-28. maj fra kl.
08.30-18.30.

Der deltog i alt 26 lande ud af 27 muli-
ge lige fra Finland i nord og Italien i sy-
deuropa til Brazilien - Venezuela -
Malaysia som oversøiske lande. Kun
Mexico var ikke repræsenteret i år. Det
er altid spændende athøre om, hvad der
sker rundt omkring i verden.

Fra Danmark deltog Felis Danica's
formand som delegat og undertegnede
som rådgiver.

I rapporten fra FIFe's kasserer H.G.
Scholer blev JYRAK takket for, at vi sid-
ste år i Hobro havde inviteret den samle-
de FlFe-bestyrelse, idet dette er med til
at holde rejsebudgettet nede for FIFe.

Detblev enrolig ogsaglig GFmed for-
holdsvis få ændringer. FIFe fik ny vice-
præsident - F. Calmes fra Frankrig, idet
MarC Pohl havde valgt at trække sig ud af bestyrelsen. Der
blev opta§et 4 nye medlemslande: Estland, Lithauen, Kroati-
en og Hvide Rusland. Letland, Island, Belgien og Ukraine,
fortsætter under FIFe's patrionat indtil de kan blive fuldt gyl-
dige medlemmer.

Fra Felis Danica's side gav vi tilsagn om at stØtte Island i
deres videre arbejde indenfor racekattesporten, således at vi
forhåbentlig snart ser dem som "rigtige" medlemmer i FIFe.

Forslag, der blev vedtaget var bI.a.:
Når udstilleme får tilbagemelding 14 dage før en udstilling,

skal der samme med accepten være angivet 80% af dom-
merne.

Præsentation af Burmill.a i Prag af Therese Clark og Birgit
Nehammer

Felis Danicab delegaten

Stewardeme må med dommerens tilladelse meddele resul-
tatet til udstillerne.

Det tillades at arrangere max.3 dobbeltudstillinger pr. år pr.

land mod nu I (hvert land kan dog have sine egne skærpede

regler).
Der udspandt sig også en større diskusion, om hvor vidt det

skulle forbydes at udstille døve katte, men da det på en ud-
stilling vil være svært at påvise, om katten virkelig er døv, blev
dette forslag ikke vedtaget, selv om der var forslag om at katte-
ne skulle stille med et "hørecertifikat". Ligeledes var der for-
slag oppe om at forbyde parring mellem ?hvide katte - heller
ikke det gik igennem. Der var dog også andre forslag der fo-
kuserede på sundheden indenfor vores racekatte og bl.a. blev
der vedtaget en ændring vedr. manx, ligeledes en ændring, der
gælder alle tacer,atder skal være fri passage for luft igennem
næsen.

For Danmark skete der det lykkelige, at Burmillaen blev
anerkendt. Vi ønsker Birgit Nehammer hjertelig Til Lykke,
idet hun gennem de sidste 10 år har giort et kæmpearbejde for
denne nye race, der har Burmeserens bygning og chinchilla-
ens Pelsfarve' Prag 1994, Dorte Kaae

JYRAT(
- fordi der er

Jorskel!
6O års jubilæum

i år!!l
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BEST rN SHOW LANGHÅR/EXOTTC
BOX: Ballaidier Beaujolais (PER d)

Ejer: L. Christensen

BOX KAST: Flower in the heart of Pacilak (PER d)
Ejer: B. Henningsen & J. Møller

UNGDYR: Dan-Queen Heartbreaker (PER f 03)
Ejer: Dorthe & Johny Ellgaard

KILLING: Van Grebst Lotus (PER 0
Ejer: Lasse Mortensen

VETERAN: Elmbud Dreamboat (PER ns ll)
Ejer: Sylvia & Allan Outrup

PENSION.: Mefisto M. av Fagervoll (PER)
Ejer: Bodil & Mogens Schou

KULD: af Ottobrøker
Ejer: Axel & Sonja Axelsen

AVL: Maydan - Shah's Pump The Jam (PER)
Ejer: Heidi Burmester

OPDRIET: Tamara
Ejer: G. & A. Kierulff

o

ØVRIGE NOMINEREDE
LANGHÅR/EXOTTC

VOKSNE HANNER:
Gandow's Nick Nolte (PER n)
Ejer: Lise & Hugo Gandow
Thistleddown Ju-Jube (PER n 03)
Ejer: Gabriele Miiller
Malou's Don't Talk Just Kiss (PER n 22)
Ejer: Birgit Hennig
Balihai's Born to Boogie (PER e)
Ejer: N. & M. Nielsen
Top-Star V. Huemmling (PER d 22)
Ejer: Herman Schuermann
Elmbud Dreamboat (PER ns 11)

Ejer: Sylvia & Allan Outrup

VOKSNE HUNNER:
Beauty Point's Baby Face (PER a)
Ejer: Anne Pia Jakobsen
Gipsypride's Rudi (PER 0
Ejer: Inge & Ole Hansen

Udsti I I i ngsresu ltater Arhus
den 3. april 1994

BEST OF BEST:
BOB 1: AMagicSilver'sX-tremeHappyness(PERn22)

Ejer: Arurette Zakaria

BOB 2: Hulebjørnen's Blue Ballo (MCO Grp a)
Ejer: Grethe Pedersen

BOB 3: Cattepoel's Thorkild Bjømvig (BRI a)
Ejer: Elisabeth Schreiber

BOB 4: Sepp (ORI a)
Ejer: Gitte Jakobsen

BEST OF BEST KASTRAT:
BOB 1: Gipsypride's Quick Mirage (PER ns)

Ejer: Heidi Burmester

BOB 2: Kimmerslev's Concorde (MCO Grp 4)
Eier: Mona Mortensen

BOB 3: Kijanasana af Watamu (SOK)
Ejer: Sonja Pedersen

BOB 4: Baldrian's Teje (ORI n 23)
Ejer: Kirsten Foldager

BEDSTE HUSKAT:
Mikkel - Ejer: Susanne Wehnert

BOX Thide - Ejer: Lisbeth Jensen

Morgenstemning
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Vczrtsparret i »Cafe Marselis«

Kyaleen's Carisma (PER g)
Ejer: Connie & Mogens Olesen
Alomi's Paui Labelle (PER d 33)
Ejer: Charlotte S. Larsen

KASTRAT HANNER:
Taipsetter Figaro (PER n)
Ejer: J. & J. Bjerregaard
Maborini's Schane (PER a 03)
Ejer: Hannah & Gert Henriksen
Fit Junior Doucet af Vendsyssel (PER b 33)
Ejer: K. M. Pedersen
Bartel's Exotic White Star (EXO w 62)
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Kyaleen's Zachariah (PER d)
Ejer: Lotte Andersen
Opal af Clipper
Ejer: Camilla Fallesen

KASTRAT HUNNER:
Purr Posie of Melampus (PER n)
Ejer: Oda Tange
Chant Dar Ome's Lady Caroline (PER ns l2)
Ejer: Emilie Hørstrup

UNGDYR:
Alomi's Anniemette (PER f 33)
Ejer: Susan Elvekjær
Van Grebst Ambrosius (PER a)
Ejer: Lis Staunskjær
Dodo el-ljok (PER w 62)
Ejer: Oda Tange
Misty Brown's Lady Bump (PER n 33)
Ejer: Anne Pia Jakobsen
Alomi's Dorothy Lamour (PER d 33)
Ejer: A. & P. Eisenblåtter
White Angel vonGørt2 (PER ns ll)
Ejer: Emilie HØrstrup

BEST IN SHOW SEMILANGHÅR

BOX:

KILLINGER:

BOX KAST:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

AVL:

Shadorv on the wall af Tamara (PER n)
Ejer: Niels & Mette Nielsen
Gandow's Simply the Best (PER a)
Ejer: Susan Zehngraf Taylor
Just in X-tra Ice of Schjetne (PER g 03)
Ejer: N. & M. Schjetne
Donneborg's Banditte (PER ds)
Ejer: Lone & Klaus Donneborg

Kiru's Lady Dixie Queen (SBI n)
Ejer: Kirsten Ulsø

Løve Hulen's Prysille (MCO Grp 7)
Ejer: Georg Jagd Jeppesen

Løve Hulen's Poseidon (MCO Grp 3)
Fjer: Henriksen & Pedersen

Cozy Farm Lucifer (MCO Grp 7)
Ejer: S. & K. Christiansen

Løve Hulen's Napoleon
Ejer: Anette & Kim Agerbak

Sanboe's Maine Coon kuld
Opd.: Susanne & Bo Clausen

MtKittery Cooper
Ejer: S. & K. Christiansen

The Nature Cat DK.
Ejer: N. & L.S. Jessen

OPDRÆT:

27



ØVRIGE NOMINEREDE SEMILANGHÅR

VOKSNE HANNER:
Tappemøje's Sonny (MCO Grp 4)
Ejer: Vibeke H. Jørgensen
Hulebjørnen's Ailos (MCO Grp 8)
Ejer: Grethe Pedersen
Cozy Farm's Maximillian (MCO Grp 5)
Ejer: Anette Melchior
Thppernøje's Charles (MCO Grp 6)
Ejer: Vibeke H. Jørgensen

VOKSNE HUNNER:
Gwynne Vaughani Felis Jubatus (NFO 2)
Ejer: Madsen & Kristensen
Skønhedsplet Felis Jubatus (NFO Grp a)
Ejer: Madsen & Kristensen
Coco de O'Ming DK (SBI0
Ejer: Anne Licht

KASTRAT HANNER:
Windsent's Bogart (MCO Grp 6)
Ejer: Søs Jensen
Kiru's Ufo (SBI d 2l)
Ejer: Kirsten Madsen
Jolly Balou de Lao-Taun DK (SBI a)
Ejer: Gitte-Mai Nelander

UNGDYR:
Mega Oklahoma (MCO Grp 7)
Ejer: Henriksen & Pedersen
Dansbjerg's Ido (NFO Grp 4)
Ejer: Dorte Ebert & Bent Jensen
Delilah (P) The Nature Cat DK (MCO Grp 8)
Ejer: C. & J.O. Jørgensen
Løve Hulen's Lucifer (MCO Grp l)
Ejer: Henriksen & Pedersen

KILLINGER:
Asynjas Hyllemor (NFO Grp 3)
Ejer: A. Køhn & N. Kildeskov
Han Foxy The Nature Cat DK (MCO Grp 5)
Ejer: N. & L.S. Jessen
Løve Hulen's Candy Floss (MCO Grp 8)
Ejer: Connie & Bjarne Jensen

BEST IN SHOW KORTHÅR

Taco Villa's Lone Star (ABY n)
Ejer: Marianne Westermann
Klivager's Fimpe (BUR n)
Ejer: Aase & Ole Klivager

KASTRATIIANNER:
Terra Cotta's R.R. Endeavour (ABY n)
Ejer: Gitte Barlach
Pasht's Justinius (BRI w 63)
Ejer: Lone Lund

UNGDYR
Tzaren's Ivan (RUS)
Ejer: L. Vigsø & A. Heiberg
Terra Cotta's On Safari (ABY n)
Ejer: Gitte Barlach
Kafara af Kildemose (SOK)
Ejer: Gloria Møldrup

KILLINGER:
Dushara Bandar Shah Chena (SOM n)
Ejer: Terese Guldager
Oblati Shwe-Dagon (BUR b)
Ejer: Niels Kjær Jacobsen
Kanbalu Lorenzo (BUR n)
Ejer: Lise Stubmark

BOX:

BOXKAST:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

AVL:

Ahlke v. Wiesenredder (SIA n 21)
Ejer: Gabriele Dahnke
James (ORI b 24)
Ejer: C. Hansen & J. Haalund
Player's Pendlerose Quarts (SIA a)
Ejer: Christian & Andre Cilleborg
Player's Special Edition (SIA a)
Ejer; Christian & Andre Cilleborg
Nissen's Kianda
Ejer: T. Nissen
Canasta's kuld
Opd.: Lida Jensen
Sphinx Boy Wonder
Ejer: Dorte & Jesper Kaae

BOX:

BOX KAST:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

AVL:

OPDRÆT:

Klivager's Odessa (BUR 0
Ejer: L. & F. Eriksen
Syriam's Daisy (ORI g)
Ejer: Camilla Christensen
Taco Villa's Africa (ABY o)
Ejer: Dorte Hedegaard
Karolinekilde's Jatoya (ABY p)
Ejer: Dorrit Clemmensen
Freddie's Alexis
Ejer; Ulla Nykvist
Klivager's Fimpe
Ejer: Aase & Ole Klivager
Tzaren's
Ejer: Leila Koch

ØVRIGE NOMINEREDE SrAM/OKH

VOKSNE HANNER:
Hesno-Briom's Cutty Sark (SIA c 2l)
Ejer: V. Lerche & S. Andersen
Winnetou's Blue-stribes (ORI a)
Ejer: Karin Pedersen

VOKSNE HUNNER:
Roklands Kassiopeia (SIA e)
Ejer: Karin Pedersen

Dan-Thai's Muchloved Maroony (ORI b)
Ejer: Nielsen & Frydenlund

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

KASTRAT HUNNER:
Bellamis'Yin (ORI0
Ejer: Tina Larsen

ØVRIGE NOMINEREDE KORTHÅR

VOKSNE HANNER:
Na Gedi Bluelight Blitz (RUS)
Ejer: Britt Sørensen
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Udsti I I i ngsresu ltater Århus
den 4. april 1994

BEST OF BEST:

BOB 1: Balladier Beaujolais (PER d)
Ejer: L. Christensen

BOB 2: Canasta's La Picasso (ORI b 24)
Ejer: Lida Jensen

BOB 3: Ras Simon (SOM n)
Ejer: Kresten Just-Olesen

BOB 4: Hulebjømen's Blue Baloo (MCO Grp 3)
Ejer: Grethe Pedersen

BEST OF BEST KASTRATER
BOB 1: James (ORI b 24)

Ejer: C. Hansen & J. Haslund

BOB 2: Løvehulen's Napoleon (MCO Grp 8)
Ejer: Kim & Anette Agerbak

BOB 3: Grizabella aus Berlin (PER g)
Ejer: Lis Staunkjær

BOB 4: Pasht's Justinius (BRI w 63)
Ejer: Lone Lund

BEDSTE HUSKAT:
Løvvang - Ejer: Ester Hønggaard

BOX: Muffin - Ejer: Susanne Wehnert

BEST rN SHOW LANGHÅR/EXOTTC
BO{: Festival af Kambyses (PER g)

Ejer: Lis Staunskjær

BOX KAST: Kyaleen's Zachariah (PER d)
Ejer: Lotte Andersen

UNGDYR: Dan-Queen Heartbreaker (PER f 03)
Ejer: Dorthe & Johny Ellgaard

KILLING: Dan-Queen Queen of Heart (PER n 02)
Ejer: Dorthe & Johny Ellgaard

VETERAN: Lord La Fontaine af Dusseta
Ejer: Magda Valentin

PENSION.: Mefisto M. av Fagervoll
Ejer: Bodil & Mogens Schou

AYL: Maydan-Shah's Pump The Jam
Ejer: Heidi Burmester

ØVRIGE NOMINEREDE
LANGHÅRÆXOTIC

VOKSNE HANNER:
Maydan-Shah's Keep On Movin' (PER a 03)
Ejer: Christensen & Eggers
Misty Brown's Dr. Kiss Kiss (PER d 33)
Ejer: Kirsten Nielsen
Maydan-Shah's Bon Jovi (PER a)
Ejer: Marianne P. Møller
Top-Star V. Huemmling (PER ds)
Ejer: Hermann Schuermann
Thllin di Almigry (PER a 33)
Ejer: Lasse Mortensen

VOKSNE HUNNBR:
Gipsy Rose of Gipsy Cats DK (PER e 03)
Ejer Lizzi Hartvig
Your Worst Nightmare af Tamara (PER 0
Ejer: A. & G. Kierulff

KASTRAT HANNER:
Bartel's Exotic White Star (EXO w 62)
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Taipsetter Figaro (PER n)
Ejer: J. & J. Bjerregaard
Fit Junior Doucet afVendsyssel (PER b 33)
Ejer: K.M. Pedersen

KASTRAT HUNNER:
Flower in the Heart of Pacilak (PER d)
Ejer: B. Henningsen & J. Møller
Chant Dar Ome's Lady Caroline (PER ns l2)
Ejer: Emilie Hørstrup
I'm in love with You of Pacilak (PER e)
Ejer: Christina S. Petersen

UNGDYR:
Noble Love Song af Tamara (PER 0
Ejer: Gitte & Allan Kierulff
Alomi's Dorothy Lamour (PER d 33)
Ejer: A. & P. Eisenblåtter
Killinia's Blue Lady Janda (PER a)
Ejer: Jette Valentin
Xerxes von Leerbeck DK (PER n)
Ejer: Linda & Torben Leerbeck
Lynge's Up, Up and Away (PER e)
Eler: Lis Iversen

KILLINGER:
Just in X-tra Ice of Schjetne DK (PER g 03)
Ejer: N. & M. Schjetne
Van Grebst Lotus (PER f)
Ejer: Lasse Mortensen
Gandow's Simply the Best (PER a)
Ejer: Susan Zehngraf Taylor
Monkey Buisness af Tamara (PER n)
Ejer: Anette Vohnsen
Agustini's Sole Performance (PER w 62)
Ejer: L. & C. Rasmussen
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Wnderstemning

BEST IN SHOW SEMILANGHÅR
BOX: Gwynne Vaughani Felis Jubatus (NFO Crp 2)

Ejer: J.E.Madsen & Kristensen
BOX KAST: Ratchasima's Cindi (NFO Grp 6)

Ejer: Jane Christensen
UNGDYR: Løve Hulen's Poseidon (MCO Grp 3)

Ejer: Henriksen & Pedersen
KILLING: Cozy Farm Lucifer (P) (MCO Grp 7)

Ejer: S. & K. Christiansen
VETERAN: Løve Hulen's Napoleon

Ejer: Annette & Kim Agerbak
KULD: Sanboe's Maine Coon kuld

Ejer: Susanne & Bo Clausen
AVL: MtKittery Cooper

Ejer: S. & K. Christiansen

ØVRIGE NOMINEREDE SEMILANGHÅR
VOKSNE HANNER:

Løve Hulen's Butch Cassidy (MCO Grp 7)
Ejer: L. & L. Bastrup Knudsen
Dansbjergs Uffe (MCO Grp 9)
Ejer: Inge Block

VOKSNE HUNNER:
Jente's Nikoline (SBI n)
Ejer: Christina Kausmally
Dansbjergs Pemille (NFO Grp 6)
Ejer: I. Larsen & B. Sperling

KASTRAT HANNER:
Rockland's Bogart (MCO Grp 1)
Ejer: Margit Bekrhøj
Jolly Ballou de Lao-Thun DK (SBI a)
Ejer: Gitte-Mai Nelander
Kiru's Ufo (SBI d 21)
Ejer: Kirsten Madsen

UNGDYR: Mega Odessa (P) (MCO Grp 1)

Ejer: Ingrid Kristensen
Mega Oklahoma (MCO Grp 7)
Ejer: Henriksen & Pedersen
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Mega Pepsi (MCO Grp 5)
Ejer: Gitte & Bjame Sørensen
Islandia I.T.Ino (NFO Grp 8)
Ejer: Carli Hækkerup
Løve Hulen's Miss Monroe (MCO Grp 9)
Ejer: Anne Juhl Trane

Sanboe's Io-Xenia (P) (MCO Grp 4)
Ejer: Susanne & Bo Clausen
Fonzie The Nature Cat DK (MCO Grp 1)
Ejer: N. & L.S.Jessen
Clivia's Day Dreamer (MCO Grp 5)
Ejer: Birgit & Claus Sams
Sanboe's Hefaestos (MCO Grp 6)
Ejer: Susanne & Bo Clausen

BEST IN SHOW KORTHÅR

KILLINGER

BOX:

BOX KAST:

UNGDYR:

KILLING:
YETERAN:

KULD:

AVL:

Klivagers Odessa (BUR 0
Ejer: L. & F. Eriksen.
Syriam's Daisy (BRI g)
Ejer: Camilla Christensen
Syriam's Eunice (BRI g 03)
Ejer: Anna Thylstrup
Lycka's Feline (BUR 0
Ofelia Hesseldal (RUS)
Ejer: Dorthe Salamander
Lycka's Burmeser kuld
Ejer: Poul & Anette S. Jensen
Klivager's Fimpe
Ejer: Aase & Ole Klivager

ØVRIGE NOMINEREDE KORTTTÅN
VOKSNE HANNER:

Na Gedi Bluelight Blitz (RUs)
Ejer: Britt Sørensen
Syriam's Creme Cadillac (BRI e)
Ejer: Anna Thylstrup
Westleigh's Rigel of Taco Villa (ABY n)
Ejer: Marianne Roth



VOKSNE HUNNER:
Bluemise's Balsi v. Grenoble (BRI)
Ejer: Uwe Zeplin
Gyldfina's Red Indian (SOM o)
Ejer: Anette Nielsen

KASTRAT HANNER:
Matrjoschka's Dombanos (RUS)
Ejer: Joan Ellinghaus
Pasht's Justinius (BRI w 63)
Ejer: Lone Lund

KASTRAT HUNNER:
Ofelia Hesseldal (RUS)
Ejer: Dorthe Salamander

UNGDYR: Klivager's Pjerrot (BUR n)
Ejer: Aase & Ole Klivager

BEST rN SHOW SrAM/OKH
BOX: Orplid's Frangipani (SIA w 67)

Ejer: Tuula Troszynski
BOX KAST: Bellamis Yin (ORI f)

Ejer: Tina Larsen
UNGDYR: Player's Pendlerose Quarts (SIA a)

Ejer: Christian & Andre Cilleborg
KILLING: Player's Randy Andy (ORI n)

Ejer: Christian & Andre Cilleborg
VETERAN: Nissen's Kianda

Ejer: Tanja Nissen
KULD: Canasta's kuld

Ejer: Helle Møller Madsen
AVL: Sphinx Boy Wonder

Ejer: Dorte & Jesper Kaae

E n utree tt e li g c afd - tj e ne r.

ØvRrGE NOMTNEREDE SrAM/OKH
VOKSNE HANNER:

Hesno-Briom's Cutty Sark (SIA c 2l)
Ejer: Lerche & S. Andersen

VOKSNE HUNNER:
Roklands Kassiopeja (SIA e)
Ejer: Karin Pedersen
Besakih's Ramayana (BAL g)
Ejer: Anne Lise Kaae

KASTRAT HANNER:
Misriyas Ramses (SIA n 2l)
Ejer: Anette Thorning

KILLINGER: Bøevænget's Petit Fleur (SIA h)
Ejer: Jytte Bojsen
Nissen's Honey (ORl f)
Ejer: Erik Nissen

Holder hun målet?
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KILLINGER: Syriam's Line (BRI c 03)
Ejer: Elisabeth Schreiber
Karolinekilde's Jatoya (ABY e)
Ejer: Donit Clemmensen



U

U
IMPORT IEXPORT

Katteejer: Vs hensyn - ogsåforkøttens skyld!

Husk!

EXPORT TIL TYSKLAND
VOSSEVANGENS CAPTAJN KLO
Race: Norsk Skovkat (NFO) Rød/hvid
Far: Ch. Tagkattens Bastian
Mor: Dk. Vossevangens Lovise
Opdrætter: Ely Leegaard Farsø
Ejer: Sabine og Ernst Klanten, Hamburg

Kære udstiller
Hvis du geme vil udstille kat, vil vi bede dig huske, at der for
tilmelding eksisterer 10 bud, der skal følges, hvis du ikke vil
stå for skud:

1. Send din tilmelding til rette person
- ikke helt tilfældigt bare til no'en!

2. Tiek det sidste nummer af "Hvæssebrættet",
så du ikke bru'r navne, du bare har gættet!

3. Tjek også den seneste tilmeldingsfrist,
hvis du kommer for sent, er det bare trist!

4. Og husk, det er ikke en gætteleg,
skiv t y d e I i g t navn på katten og dig!

5. Din stamtavle gi'r både navn og data,
så skån os for alt dit kælenavns bla-bla!

6. Find ud af, hvem der skal ha' dit gebyr,
en fejlsending der, kan nemt blive dyr!

7. Hvem skal mon Bætte, at checken fra Frandsen
skal dække gebyret fra lille fru Hansen!
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8. Vej dit brev, så det bli'r rigtig frankeret
- uden afsender på bli'r JYRAK barberet!

9. En svarkuvert skal der porto på
plus modtager, hvis den frem skal nå!

10. Før til sidst du sender dit brev afsted,
kontroller om du nu fik det hele med!

Fra 1. april til midt i maj, hvor man burde vide, at det er mig,
der skal tjekke en udstillers medlemskort, har jeg faktisk fun-
det en masse 1...!

En fejlprocent på fyrre! ! ! hvordan la'r det sig gøre? Ved ik-
ke at tænke sig ordentlig om - og det skal vi ha' lavet om!

Hvis du ikke er funktionel analfabet, vil du sikkert give mig
ganske ret. Så hør en fortvivlet sekretærs desperate bøn: TIL-
MELD KORREKT - det er min eneste løn!!!

TILMELDING TIL UDSTILLINGER I UDLAND PLUS
DARAK, PERSEREN OG RACEKATTEN sendes til:
Erik Andersen, Voldgade 70, 8700 Horsens.

TILMELDINGER TIL JYRAKS UDSTILLINGER SEN-
DES TIL UDSTILLINGSLEDEREN:
Lene Berg, Nordre Strandvej 28, 8700 Horsens

Mange tak, Erik

- At dyrevenner ikke må være med til atforøBe bestan-
den af hjemløse katte.

- At der er alt for mange hjemløse katte, der hutler sig
igennem deres triste katteliv - præget afsult og kulde.

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

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

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

- At alle fortjener et hjem - ingen kat bør være hjemløs.

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

16r Dyrefondets pjece.

- At katte ikke er sikre i trafikken - alt fbr mange bliv-
er kørt over.

- At rekvirere Dyrefondets pjece »Efterlysning af
bortkomne katte«.

- At mange katte lever gode og sike katteliv uden at
strejfe rundt.

- At ikke alle naboer og genboer kan lide katte.

- At flere og flere katteejere ønsker at holde deres dyr
på egen grund - afhensyn til kattens sikkerhed og de-
res egen tryghed.



Udsti I I i ngsresu ltater ud land :

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

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

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

Vi har lavet en kupon (bagest i bladet) til brug ved indsen-
delse afresultater 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: Timmendorfer Strand, 29. august 1993

Kattens navn Gipsy Rose of Gipsy Cats DK

Resultat: EXl, BIO

Ejer: LizziHartvig

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

Kattens navn: Gipsy Rose of Gipsy Cats DK

Resultat: CAC, Champion

Ejer: LizziHartvig

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

Kattens navn: Ch. Fit Junior Doucet af Vendsvssel

Resultat CAPIB

Ejer: Karen Margrethe Pedersen

Sted/dato Eindhoven, Holland,6. marts 1994

Kattens navn: Gipsy Rose of Gipsy Cats DK

Resultat: CACIB

Ejer Lizzi Hartvig

Sted/dato: Geneve, 26.-27. marts

Kattens navn DK Soyadi's T. van Alexander

Resultat: CAGCIB, BIO

Ejer: Solveig Christensen

Sted/dato: Sneek, Holland, 3. april 1994

Kattens navn Klemmens Desing Sussex

Resultat: EXI, CAGCIB

Ejer: Tove Jensen, Nr. Sundby

Sted/dato: Wels, 12. februar 1994

Kattens navn: Dansbjergs Rasmus

Resultat: ÆP

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato: Siegburg, 26. februar 1994

Kattens navn: Dansbjergs Rasmus

Resultat ÆR BIV BIS, BOB 3

Ejer: llse Larsen

Sted/dato Geneve, 26. marts 1994

Kattens navn Dansbjergs Rasmus

Resultat

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dat«r Wels, 12. februar 1994

Kattens navn Dansbjergs Pernille

Resultat CAC, BIV

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato Siegburg, 26. februar 1994

Kattens navn Dansbjergs Pemille

Resultat; CACIB, BIY NOM, BOX

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato: Geneve, 26. marts 1994

Kattens navn Dansbjergs Pemille

Resultat: CACIB, BIY INT. CH

Ejer Ilse Larsen

Sted/dato: Wesel,30. april 1994

Kattens navn Dansbjergs Pemille

Resultat: CAGCIB, BIY NOM

Ejer Ilse Larsen

Sted/dato: Geneve 26.-2'7. marts

Kattens navn: Esben af Thrige DK

Resultat: CAGCIB

Ejer: Solveig Christensen

Sted/dato: Wels, 12. februar 1994

Kattens navn Dansbjergs Ola Normand

Resultat: CAC, CH

Ejer: llse Larsen
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Stedidato: Siegburg, 26. febroar 1994

Kattens navn: Dansbjergs Ola Normand

Resultat CACIB, BIV,INT. CH.

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato: Wels, 12. februar 1994

Kattens navn: Dansbjergs Buster

Resultat: CACE, BIV

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato Geneve, 26. marts 1994

Kattens navn Dansbjergs Ola Normand

Resultat: CAGCIB

Ejer: Ilse Larsen

Stedidato Siegburg, 26. februar 1994

Kattens navn Dansbjergs Buster

Resultat: CACE, Eur. Ch.

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato: Wesel,30. april 1994

Kattens navn Dansbjergs Ola Normand

Resultat: CAGCIB

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato: Siegburg, 26. tebruar 1994

Kattens navn: Dansbjergs Roar

Resultat: CAC

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato: Wels, 12. februar 1994

Kattens navn Dansbjergs Alex

Resultat: EXl, BIY NOM

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato: Geneve, 26. marls L994

Kattens navn: Dansbjergs Roar

Resultat: CACIB

Ejer: llse Larsen

Sted/dato: Geneve, 26. marts 1994

Kattens navn: Dansbjergs Alex

Resultat: CAC

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato: Wesel, 30. april 1994

Kattens navn: Dansbjergs Roar

Resultat CAGCIB

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato Wesel,30. april 1994

Kattens navn: Dansbjergs Alex

Resultat: CAC - Champion

Ejer: Ilse Larsen

Sted/dato Wesel,30. april 1994

Kattens navn Dansbjergs Calle

Resultat: CAC, BIV

Ejer: Ilse Larsen

EAGLE. DIP EKTE FRA USA .L .t- -t-{. -& {.

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

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

EAGLE - amerikansk kvalitetsprodukt til den rigtige pris.
EAGLE - fremstillet af kylling, kød og fisk. Korrekt magnesium-

og taurinindhold.
EAGLE - indeholder selvfølgelig ikke soya, farve eller kunstige

aromastoffer.
EAGLE - opfylder de krav, som fodringsforsøg udført af Associ-

ation of American Feed Control Officials (AAFCO) stil-
ler til katte i hele deres livsforløb, samt drægtige/die-
givende moderkatte og killinger i opvækst.

e,1 kg pris kr.273,- INDEHOLDER IKKE ETHOXYQUIN!

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

PRØV DET!

Ring nu til:

NYHED

JYRAK. FORD' DER ER FORSKELA]!
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Ghampiongalleriet
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Championgalleriet
.ker du din kats udstillingsresultater og

.. oflentliggjort i bladet, skal du udfylde
, ,rcnen og vedlægge et foto af katten.

- --lee dele lægges i en kuvert og sendes til
Erik Andersen
\bldgade 70
S700 Horsens
Tlt.75 6t 34 87.

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

.rt. Ch. Dansbjergs Ola-Normand
,'Jt: l.januar 1993
.:r'e: Norsk Skovkat, NFO n 09
:d.: B. Sperling og I. Larsen

: :'r: B. Sperling og I. Larsen

STED - DATO RESULTAT

.r.t/
2

U

U

... 12. fcbruar 1994........
::urg, 26. februar 1994..
:.i\,, 6. lrarts 1994 ..........
.rnindc, 20. marts 1994.

-.'vc, 26. marts 1994.......
:s. 3. april 1994.............
:s. .1. april 1994.............

CAC
CACIB, BIV
CACIB
CACIB
CAOCIB
CAGCIB
CAGCIB

Eur. Ch. Dansbjergs Eddie
Født: 7. november 1991
Farve: Norsk SKovkat, NFIO n 09 23
Opd.: B. Sperling og I. Larsen
Ejer: B. SPerling og I. Larsen

STED - DATO RESUI,TAT

Wien, 30. oktober 1993 .......
'llekkiet, 3 l. oktobcr 1993...
Wien, L november 1993......
Middelfårt, 27 . nov. 1993 ....
Næstvcd, 6. februar 1994-....
Herlev, 6. marts I 994...........
Juelsminde, 20. marts 1994.

CACE
CACE
CACE, BIY Nolvl
CACE, BIV
CACE
CACE
CACE, BIV

Eur. Ch. Dansbjergs Buster
Født: l8.juli 1991
Farve: Norsk Skovkat, NFO w 61

Opd.: B. Sperling og I. Larsen
Ejer: B. Sperling og I. Larsen

STI]D. DATO RESUI,TAT

Hosens, I l. scpt. 1993......,.
wien,30. okrobcr 1993 .......

1-ekkiet, 3 l. oktober 1993...
Wien, l. november 1993......
Næstved, 6. febmar 1994.....
Wels, 12. februar 1994.........
Siegburg, 26. febmar 1994..

CACE, BIV
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE, BIV
CACE

Ch. Dansbjergs Alex
Født: 5. maj 1993
Farve: Norsk Skovkat, NFO n 09 23
Opd.: B. Sperling og I. Larsen
Ejer: B. Sperling og I. Larsen

STI]I) - DATO RESUI,TAT

Juclsmindc, 12. nrarts 1994..
Gcnevc,26. nrarts 1994 .......
Wcscl, l. maj I 99,1...............

CAC
CAC
CAC

Int. Ch. Dansbjergs Pernille
Født: 12. marts 1993
Farve: Norsk Skovkat, NFO f09
Opd.: B. Sperling og l. Larsen
Ejer: B. Sperling og I. Larsen

STT]D - DATO RESUI]TAT

Wcls, 12. fclrruar 1994.........
Sicgburg, 26. fcbmar 1994 ..

Hcrlev, 6. nuns 1994...........
Gcncve, 26. nlnrts 1994 .......
Juelsmindc, I2. lnarts 1994.
Århus, 4. april t994.............
Wescl, l. nraj 1994...............

CAC, BIV
CAC, BIY NOM, BOX
CACIB, BIV NOM
CACIB, BIV
CACIB
CAGCIB, BIV NOM
CACCIB, BIV, NOM

Ch. Dansbjergs Hilda
Født: 5. maj 1992
Farve: Norsk Skovkat, NFO n 09
Opd.: B. Sperling og I. Larsen
Ejer: B. Sperling og I. Larsen

STED. DATO

Odcnsc,1993.......
Frcdcriksvark, 20. nraj 1993
Næstvcd, 6. fcbruar 1994....

CAC
CAC
CAC

RESUT,TAT
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Ch. Bøgevænget's Fayzy
Født: 15. maj 1993
Farve: Orientaler, Ori b 24
Opd.: Jytte Bojsen
Ejer: Jytte Bojsen

STED. DATO RESULTAT

Juclsmindc, 19. marts 1994..
Århus, 3. april 1991 .............
Århus,4. april 1994 .............

CAC
CAC
CAC

Eur. Ch. Anino's Amis
Født: 14.juni 1990
Farve: Persel W 61
Opd.: Ingrid Trainen
Ejer: Annett og Bo Lyng Christensen

STED - DATO RESUI,TAT

Horscm, 12. september 1993
Wicn, 30. oktol»r 1993........
Priice,3l. ol:tobcr l99l .......
Middelfart, 28. oktobcr 1993
Crenå, ll. rlcccnrlrr 1993...
Næstved, 6. februar 199,1.....
Juclsminde 19. nlarts 1994...

CACE
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE, Eur. Ch-

Ch. Canasta's La Picasso
Født: 3. marts 1993
Farve: Orientaler,b24
Opd.: Lida Jensen
Ejer: Lida Jensen

STED - DATO RESULTAT

Juclsmindc, 19. nurts 1994
Århus, 3. april 1994............
Århus, 4. april 1994............

BIS
BIV
BOB 2

Eur. Ch. Liden Kirstens Pavarotti
Født: 27. september 1991
Farve: Hellig Birma, SBI n, brunmasket
Opd.: Kirsten Madsen
Ejer: Claus og Susanne Wehnert

STED - DATO RESULTAT

Horsens, 12. sept. 1993........
Købcnhavn, 26. sept. 1993 ..

Amstcrdam, 7. nov. 1993.....
Middclfart, 27. noi,. 1993 ....
Groningcn, 12. dec. 1993.....
Nicslvcd. 6. Icbnrar I 99,1.....
Juelsnrindc. 20. rnarts 199,1.

CACE
CACE
CACE
CACE, BIO
CACE, BIO
CACE
CACE, Eur. Ch.

Ch. Gipsypride's Try Me
Født: 25. februar 1993
Farve: Perser, PER fs ll
Opd.: Heidi Burmester
Ejer: Pia E. Larsen

STED - DATO RESULTAT

Juclsnrintlc, 19. nrilrls 1994.
Århus, 3. april 1994.............
Århus, 4. april 1994.............

CAC
CAC
CAC, Ch.

Int. Ch. Gipsy Rose
of Gipsy Cats DK
Farve: Perser, PER E 03
Opd.: LizziHartvig
Ejer: Lizzi Hartvig

STIID. DATO RESULTAT

CAC, BIO, NOM,
Bts, Box l
CAC, BIO
CAC, Ch.
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Ch.

Grcnå, I [. dcccmbcr 1993..

Næstvcd, 6. fcvruar 1994...
Zwollc, 13. fcbruar 1994....
Eindhovon, 6. marts 1994...
Jtrclsnrintlc, 19. rnarts 1994
Århus, 3. april 1994..-.........

ffi*r l.ill ilffiil$$

Premier DK Kirus Ufo
Født: 2. maj 1992
Farve: Hellig Birma, SBI d 2l
Opd.: Kirsten Ulsø
Ejer: Kirsten Madsen

STED - DATO RESUI]TAT

Juclsmindc, 20. nrarts 1994..
Århus, 3. april 1994..............
Årlrus, 4. april I994..............

CAP
CAP, NOM
CAP. NOM, Prenricr

Ch. Bahia of
Gipsy Cats DK
Farve: Perser PER GS I l
Opd,.: LizziHartvig
Ejer: LizziHartvig

STED - DATO

JLrclsminde, 19. marts 199,1

Årlius, 3. april 1994............
,{rhrrs,,1. april 1994 ............

RESULTAT

CAC

CAC, Ch.

Ch. Chiarra's Don Quijote
Født: 6. april 1992
Farve: Perser, PER E 33
Opd.: H. & P. Brøgger
Ejer: Annemarie Lund

STED - DATO

Middolfart, 28. nov. 1993....
Grcnå, 12. dcccmber 1993..
Århus, 3. april

CAC
CAC
CAC

RESULTAT
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Ch. Boropholms Leslie
Født: 5.januar 1991
Farve: Perser, PER A 02
Opd.: M. Borup
Ejer: Else og Steen Christensen

STED - DATO RESUI]TAT

', Iiddelfart, 28. nov. 1993 ....
lrenå, 12. dcc. 1993............
. rclsmimlc, 19. marts 1993.

CAC
CAC
CAC

Int. Pr. Fit Jun. Doucet af Vendsyssel
- odt: 7. november 1991

- arve: Colourpoint, PER B 33
Jpd.: Norm Hassing

-jer: Karen Margrethe Pedersen

STED. DATO RESULTAT

-colle, 13. februar 1994...... CAPIB
relsminde, 19. marts 1994.. CAPIB

*hus,3. april 1994 ............. CAPIB, NOM

Ch. Syriam's Princess
:-.dt: 16. maj 1992
:.:rve: British Shorthair, BRI A, blå
-pd.: Elisabeth Schreiber
::er: Bente Hesselbjerg Jensen

STED. DATO RT]SUI,TAT

rbro, 27.-28. marts 1993 ..

, jeme,2. rnaj 1993............
:lius, 4. april 1994 ............

CAC, BIO
CAC
CAC

Ch. Janus af Pilgaard
Født: 8. november 1992
Farve: Perser-Colourpoint, PER E 33
Opd.: Vibeke P. Frederiksen
Ejer: Rikke Nielsen

STED - RESULTAT

Middclfart,28. nov. 1993 .... CAC
Grenå,
Århus,

12. dec. 1993............ CAC
3. april 199,1............. CAC, BIV

Gr.Int. Ch. Abbigail's El Corazon
Født: 2. april 1991
Farve: Perser, creme, PER E
Ejer: Nanna-Charlotte/MortenSchjetne

STED. DATO RESUI]TAT

Timmcrd.Str., 29. aug. 1993
Horscns ll-12. scpt. 1993...
Silkehorg, 23. oktolrcr 1993.
Ostrava, 14. novcmbcr 1993
Århus, 3. april 1994.............
Århus,,1. april 1994.............

CACCIB, BIO, NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, BIO
CAGCIB
CAGCIB, Cr. Int. Ch.

Ch. Hulebjørnen's Ailos
Født: 15. november 1992
Farve: Maine Coon, MCO NS 09
Opd.: Grethe Pedersen
Ejer: Grethe Pedersen

STDD. DATO RESUI,TAT

Grcnå, ll. dccernber 1993....
Århus, 3. april 1994..............
Århus, 4. april 1994..............

CAC
CAC, BIV, NOM
CAC, Ch.

Ch. Luksefiellets BIå Freia
Født: 5. marts 1992
Farve: Norsk Skovkat, NFO A 09
Opd.: Kim Christoffersen
Ejer: Ely Leegaard

STI]D. DATO RESULTAT

Frederikshavn 28. juni 1992
Vissenbjerg,6. sepl. I 992.....
Aalborg, 27. scpt. I 992 .......
Viborg, 29. novenrbcr 1992.
Hosens, 12. sept. 1993.......
Ebcltoft, l8..juli 1993..........
Grcnå, 12. dcccrnlrcr 1993...

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

Eur. Pr. Mis Dittmers Oline
Født: 29. marts 1989
Farve: Colourpoint, PER n 33
Opd.: Nanna Bødker
Ejer: Christina S. Petersen

STED - DATO RESUI,TAT

Fallingbostcl, 6. dcc. 1992...
Esbjcrg, 30. januar I 993 ......
Hobro, 28. marts I993.........
Middclfart, 28. nov. 1993 ....
Croningen, 12. dæ. 1993.....
Århus, 3. april 1994.............
Århus, 4- april 1994.............

CAPE
CAPE
CAPE
CAPE
CAPE
CAPE
CAPE, Eur. Prcr»icr

Gr. Int. Pr. I'm in love
with
Født:
Farve:

You of Pacilak
13. november 1991
Perser, PER e
Ulla Hansen
Christina S. Petersen

STED. DATO RESUIJTAT

Timmend. Str,29. aug. 1993
Franeker, 17. oklobcr 1993 ..

Silkeborg, 23. oktobcr 1993.
Middclfart, 28. nov. 1993 ....

Næstvcd, 6. fcbruar I 994.....
Århus, 3. april 1994.............

CAGPIB
CAGPIB
CAGPTB
CAGPIB
CACPIB
CAGPIB, Gr. Int. Pr.
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-er min kqt rqsk?
Urinveis
dommå

idelser er de o lm nde igste o lvorl roe
mulr

SVO.

sh;d
Catscan'" slrøs ud over frisk kotteqrus.
forvereoklion. eher ot kollen hor beivtlel
vder o6 fx blod. sukker eller orolein'i uri
-'og tå er der biug lor dyrlæ§en.

E n krofti g
hos ko tle Tid ig d ognose g rve bok ken

Ior hu rg helb redel ao nen

Cotscon''bruoes til tidlio oåvisnino o[ urinveis-
oroblemer. rulinåmaessio k"ontrol ellelforebvooende
bvervågning-hlemme Hos dig selv, hvor koirå føler
sig tryg!

Catscon'"-sd h1ælper du din kot, så tidligt som
muhg-t- så sk6nsoml som muligl. Neml, huiiigt,
prokhsk og hygre;nrsk.

Bru.g
-nc,r

dvrlæoen
d6r er\rug for det!

Cotscorl"
-hvis du hor mistonke til din kot

Cotscon'"[6s hos dvrlaeqen. der oos6 kon oive vderliqe,e
oplysninger. D, kon ogs6Tekvirere bTochure di,el te lros"

flln+m{i*:}1"å'f,f.9i',yipJ,",',;,'f i"'.BRANDE

Int. Ch. Dansbjergs Roar
Født: 22. marts 1993
Farve: Norsk Skovkat, NFO n 09 22
Opd.: B. Sperling og I. Larsen
Ejer: B. Sperling og I. Larsen

STED - DATO RI'SUI-TAT

Sicgburg, 26. fcbruar 1994..
Hcrlcv, 6. marts 1994...........
Juclsminde, 20. nrarts 1994 .

Ccncvo, 26. mans 1994.......
Årlrrrs. 3. april I991 .............
Arhrrs, .1. april 199,1.............
\\'cscl, l. maj 199,1...............

CAC
CAC, BIV, NOI\,{
CACIB
CACIB
CACIB
CAGCIB
CAGC]B

Ch. Malou du Nord
Født: 11. februar 1991
Farve: Exotic, (l l) F
Opd.: I. P Nord
Ejer: Else o.u Stcrl) Christcnscn

STED - DATO RESUI-TAT

Horsens, I l.-12. novcmh:r...
Svcndborg, 22. dcc. l99l .....
Billund, 14. maj 1994...........

CAC
CAC
CAC

Ch. Cozy Farm Scorpion
Født: 30. oktober 1992
Farve: Maine Coon, MCO n 22
Opd.: Klaus og Susanne Christiansen.
Ejer: Susanne og Bo Clausen

STED. DATO RDSUI,TAT

Købcnhavn, 26. sept. 1993..
Silkcborg, 24. oktober 1993.
Mi&lcltart, 27. nov. 1993 ....

CAC
CAC, BIO, NOM.
CAC
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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Katteri Nejings. Lynges Kokomo. Grand lnternatlonal Champion

Din kat har brug for et foder, som er højt ydende og nøje afrnålt, og som respekterer dens Iysiologi 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 får al den energi, den
har brug for.
K34's højere proteinindhold dækker helt perfekt killingers energibe-
hov 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 Iorskningscenter.
Royal Canin er specialister i ernæring, og anser det som en
pligt at bevare naturens kvaliteter.

ROYAL CANIN DanmarkA/S
I{avrcvcj 4 8900 Randers.'lelefon 86 43 90 55

?X,
ROIZLCNNIN
PROFESSION EL ERN/|ERl NG
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JYRAK SERUIGE YDETSER

ll F

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

Sabrovej 52,8471 Sabro

Her bringer Yi som
Iovet billeder af
JYRAK's TOP 3
katte 1993:

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

Erlingsminde 15, 8900 Randers

Hunkatte
Nr. I 105 point
LIDEN KIRSTEN'S
PICCOLA GIOVANNA - SBI n

E'ier: Kirsten Madsen- 
Årøsundvej 65,{, OtOO Åbenrå

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

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

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

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

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 0s r0

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

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

\.,

I
t

t

v-5/

2

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

Rugårdsvej 898, 547 I Søndersø
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JYRAK gratulerer alle vinderne!

Hunkatte
Nr.2 99"2 point
HONEY af K.zERVEJ
SBI n
Ejer: Anna Frandsen

Kærvej 4, 6731 Ijæreborg

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

Nygade 54, I.,6200 Åbenrå

3-10 måneder
Nr. 1 100 point
CANASTA'S LA PICASSO
oRr b 24
Ejer: Lida Jensen

Bakkesvinget 18, 8700 Horsens

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

Engtoften 2, Randlev, 8300 Odder

',,1,'

i]!::

Kastrat
Nr.3 101,8 point
BARTEL'S EXOTIC
WHITE STAR - EXO w 62
Ejer: Karl-Heinz Bartel

Damgårdsvej 3, 8260 Viby J

3-10 måneder
Nr.2 96,8 point
GIPSY ROSE of GIPSY CATS
PER e 03
Ejer: Lizzi Hartwig

Gråstenvej 29, 6200 Åbenrå

Kastrat
Nr. I 107 point
CHANT DAR OME'S
LADY CAROLINE - PER ns 12
Ejer: Emilie Hørstrup

Hobrovej 122, 9530 Støvring

Huskat
Nr. 1 99 point
MIKKEL HUS
Ejer: Susanne Wehnert

Absalonsgade 18, 8700 Horsens

3-10 måneder
Nr. 3 91,8 point
GIPSYPRIDE TRY ME - PER fs 11

Ejer: Pia E. Larsen
Vestergårdsgade 28,
9700 Brønderslev

4t



PERLER lra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug i hjemmet
NATURE-CAT kattegrus har
naturlige fordele fremfor
al mindel igt katteg rus. f, rf;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. /,,,,,/t

\L/ ,\'
l,///

,,,J, 

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

Ii ttis /,/,

ilat

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

IN/PORTØR

A/S Cafl Ff. MOilgnsgn . Lidemarksvej50 .46s2Bjæverskov.'Tlr 53 671444
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Ammeformidlingen har igen og igen
bevist, at det virkelig kan lade sig gøre,
at redde nødstedte killinger, hvis moder
er død, eller ikke har tilstrækkelig med
mælk, så den selv kan opforstre sine kil-
linger.

Iljælp vore ammeformidlere!
Ring, hvis I har en hun, der kan klare
et »plejebarn« eller flert!

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.

Tåksten for killinger i pleje er som føl-
ger:
I killing
2 killinger
3 eller flere killinger

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

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

UDSTIIIING, INDIAND

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 udstillin gssekretær.
Tilmeldingsblanketter rekvireres og
tilbagesendes til egen klubs udstil-
lingssekretær.

RACEKATTEN:
Allan Kierulff, Albjergparken 2,
2660Brøndby Strand, tlf . 43 53 23 80.
Kasserer: Pia Matthesen,
Carl Danfeldts Alle Ll,26LO Rødovre.

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

DARAK:
Lone Ebbesen, Søndergade 13,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 1273.
Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 OO 39 75.

PERSEREN:
Winnie Andersen, Østergade 29, Gan-
løse, 3660 Stenløse. Tlt. 42 18 46 29.

Kasserer: Chr. Cilleborg, Skansepar-
ken47,8400 Ebeltoft, giro I 57 60 89.

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

Kasserer: Linda Palm, Høvej 52,
8520 Lystrup. Tlf. 86 229004.
Giro 5 06 85 09.

Udstillingsgebyr

o

Ammeformidling
/6

,h
t,
tf (

//
'. I

døgn
døgl
døgn

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

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

Jyrak's killingeliste

Stamnavn:

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste: Racekatte
Huskatte
Kuld
Avl, opdræt
Veteran, pensionist,
hvis de også dømmes i deres
respektive klasser kI. 50,-

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

FIFe kokarder pr. lll-1992:
Eur. Ch.
Eur. Pr.

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

Int. Ch.
Int. Pr.

Kokarderne kan købes på udstillingerne
mod fremvisning af alle de certifikateq
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.

43

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

Navn:

Adresse:
JYRAK's
killingeliste
bestyres af:
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup.
Trf. 86 22 90 04

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

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

Postnr./By:

Tlf. Godkendt katteri:
trJa trNej

tilmelder:
Race:

Født:

Farve: 

-Køn:

Farve:

Køn

gratis!
gratis!
kl.l25,-
kr.l25,-
kr. 125,-
kI.125,-Farve:

Farve:

Farve: 

-Køn:

U

U

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

v-^.



Stamhoqs-
sekretaiiat

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

Stambogspriser
Stamtavle 0-3 mdr. .

Stamtavle 3-6 mdr. .

Stamtavle 6-12 mdr.

pr. 1/10-1991:
kr. 125,-
kr. 165,-
kr. 250,-

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

TITELPAFøRINGER
Kopistamtat,le
Nyt omslag
Nyt indlæg
Stamnavn
Transferes .

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

5,00 kr.
8,75 kr.

15,00 k.

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.

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

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

Endelig husk også at få ejerskiftet bå-

li i:l ;ffi }:'1"å:l#:nå?Jå":lii" E J E R s Kr FT ErA N N u r r E R I N G

Registrering af stamnavn sker ved frem-

::f;[;S,-indst 
3 rorsrag t, stambogs- 

HVÆSSEBRÆTTET
Klaus Domeborg
Gl. Hammelvej 31

Voldby
8450 Hammel

Tlf. tid: 17.00 - 20.00,

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

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

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

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

HANKAT

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

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

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

Ekspeditionsgebyr....................

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

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:

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

l0 - 20 stamtavler..

KONTIl{GEilT.
SATSER

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

STAMNAVN

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

ll r

JYRAK - 90'ernes kattekluh!
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Jn 1 gang dagligt i 3 dage.
qal ikke gentages efter 14 dage.

Pris* 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 arter af
bændelorm.

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

Nok til

- 10 stk.
, 20 stk.

35,75
65,00

245,45
853,50

3 katte
6 katte

33 katte
132 katte

:ur 250 ml
:ur 1000 rnl

kg
kg

kg
kg

å5
å5
å5
å5

-otekets udsalgspris kr. incl. moms 1.1.94

rechst Danmark ÆS
evdalvej 'l 10, 261 0 Rødovre, Telefon 44 88 82 96

o
N
N

sHoechst



1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse l3
D-35614 Asslar,
Tlf .644118479.
Fax 644U87413.
Postgiro: Frankfurt/Main
562 t2-607

Burmål i Tyskland: 70 x70 x 70 cm.
Ingen dobbeltbure.

KLUBINFO

A. Chodnikiewicz
ul. Bonifacego 79 skr. 68
PL - 02 945 Warszawa.
Tlf. +48 22-4t5533

Finland
Suomen Kissaliitto r.y.
Tohlopinkatu 2
FIN - 33310 Tampere
Tel. 358 31 3444118.

Italien

Der findes P.T. ingen
FIFe klub i San Marino

-

Asociacion Felina EsPanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, 10 C.

28011 Madrid - Tlf. +34 14 64 79 76.

Adresserludl. kluhher

æ
i,,,,.,,i
i_ - ._.-...j

Tyskland
-

it
i [uxemhurg San Marino

Lux Cat Club, Mr. M. Pohl
B. P. 526, L - 2Ol5 Luxemburg.
Tlf. 352 37 85 67.
Fax352 37 93 27.

Polen
ilI Spanien

-

Holland
-
-

Lj
t#

Ungarn
MUNDIKATTOC:
Gerda jeerdsma, Kerkstraat 12,
NL-9&9 Gr. Muutendam,
Giro 2358697. Fax 5984 27649
Pris pr. kat: 50,- gylden.
TIf.5984 27335.

FELIKAT:
Inschrijvingen, Postbus 1 177,
NL-2400 BD - Alphen A/D Rijn.
Burmål i Holland: 60 x 60 x 60 cm.
Ingen dobbeltbure.
T|f.2290 32116. Fax 2290 35805

Schweiz
Federation Feline Helvetique
Solothurnerstrasse 83
CH - 4053 Basel.
Tlf. +41 61 357064
Fax +41 61 357064

46

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

Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
MMOE
H - 1064 Budapest.
Tlf. I lll 08 36.
Fax I 1ll 08 36.

Østrig

Federation Belge des Cat Clubs
Albert I. Promenade, 3/13
B-8400 Oostende.
Tlf./fax: 59 5l 05 82.

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja 20
I. IOI38 TORINO TO
Tlf. +39 11 4344627.
Fax +39 Il 4344627.

Osteneichischer Verbandftir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse I 26.
A - 1090 Wien
Tlf. +43 t-3196423.
Fax +43 1-3106540.

Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKO, Castellezgasse 8/1.
A - 1020 Wien
Tlf. +43 t-2147860.
Fax +43 l-2120697.

Slovakia
Slovens§ ZV AZ Chovatelov
Krizna 44
SL - 82476 Bratislava 26
Tlf.42 60054
Fax 42 63772

Belgien

trI

I

Frankrig I I Slouenien IFIn
Zv eza F elinoloskih Drusev Slovenije
Kraigherjeva 7
SLO - 63000 Celje.
Tlf. 3863 35550. Fax 3863 25550.

hrtugal
Clube Portugues de Felinicultura
A. P. Castelo Branco
Rua Dr. Pereira Bemardes 10-5' Dl"
P - 1500 Lisboa. Tlf. +351 17153639
Fax +351 17828113.

6§
§

Cat Club de Paris
75 Rue Claude Decaen, F - 750 12 Paris
Tlf. +33 | 46282609,fax +33 I 43424309

B



AVTSTJENESTE

PERSER
Ch. Chivas af Falk de Bytho DK
Creme/hvid. F ødt 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 36 39 40

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

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

sort/hvid

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

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

(r3b chP).
Mor: X-Centra af Clipper (lb).
Karen Marie Juhl Petersen
Kirkegade 66, Hjordkær,
6230 Rødeko
Tlt.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 2l
9320 Hjallerup
Ttf. 98 28 30 36

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

sort/hvid
Mor: (N) Trollogans Afrodite

(Bruntig/Hvid)

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

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

Joan Ellinghaus
Østervang 8

6520 Toftlund
Ttf.7483 tt 47

U

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

Bestilling af annoncen skal
vedlægges foto og avlskå-
ringsbevis.

Prisen er kr. 200,00 incl.
moms for et kalenderår.

Bestilling sendes til:

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf. 98 3186 42

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.
Tlf. 86 32 47 29.
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OPDRÆTTER IJYRAK
PERSERE
Clipper
Opdræt i alle maskefaryer, samt lilla og chokolade persere ef-
ter bl.a. TOP 5-vinder nr. U9l Eur. Ch. Veronica af Clipper.
Killinger frit opvokset efter sunde, velafbalancerede forældre.
Egne, højt præmierede avlshamer. 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.
Tlf.74 4619 24.

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

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

af Taperije
Perser opdræt. Godkendt katteri. Flere farver. Frit opvokset i
hjemmet. Ring og forhør! Elsa Knakkergård, Sønderall6 l3E},
8500 Grenaa.
TIf. 86 32 47 29.

Joynes Nesbi
Persere! Seriøst/godkendt katteri. Meget kærlige killinger.
Flere farver. Speciale: Creme killinger lejlighedsvis til salg.
Aase lbsen, Søstjernen 48,67l0 Esbjerg V. Ring og hør nær-
mere på:
Tlf. 75 15 35 45.

Of SCHJETNE
Perserel 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.

STEENELSB
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.

Miss Cindies
Seriøst perseropdræt af kærlige og pelsrige killinger. Egen av-
lshan. Lejlighedsvis killinger til salg i alle fuldfarver. Anne
Maria Nielsen og Henrik Sørensen, Turupvej 91, Turup, 5610
Assens. Ring og hør nærmere på:
Ttf. 64 79 t9 75

K de Krizia
Perseropdræt af killinger på amerikanske toplinier. Tabby og
Colourpoint/m. tabby i farveme brun, blå, chokolade og lilla,
frit opvokset. Egen avlshan, Ch. Alexander af Reedtz, brun-
tabby spotted. Heidi Pelsen, Dalbynedervej 6, 8970 Havndal.
Ttf. 86 47 03 34.

COLOURPOINT

Mac Burney
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver. Karen Mette
Have Kristensen, Roslevvej 12, Jebjerg,7870 Roslev.
Tlf. 97 57 4s s9.

Zakko
Specialopdræt af: Lilla, Chokolade i maske + fuldfarvet.
Jævnligt blå + brun + rød + skildp.masket. Inge Lise Andre-
asen, Sønderborg.
Ttf .74 42 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 store, runde øjne.
Lejlighedsvis til salg! Rikke Nielsen, Aarhus.
Tlf. 86 t4 26 51.

HABITO'S
Seriøst lille opdræt af colourpoint og fuldfarvede med gen for
colourpoint i flere forskellige farver, bl.a. efter amerikanske
linier. Egen avlshan! Lejlighedsvis salg af sunde og tillids-
fulde killinger. Ring oghør nærnere. Annemarie Lund, Ris-
skov, Århus.
Tlf. 86 2155 34.

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

Trf. 75 15 35 45.

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

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

JYRAI(
9O'ernes katteklub!
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Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. rød, creme, chokolade og lil-
la efter bl.a. Eur. Ch. Veronica af Clipper. Killinger frit op-
vokset efter sunde og velafbalancerede forældre. Egne avls-
hanner. Karen-Marie Juhl Petersen, Kirkegade 66, Hjordkær,
6230 Rødekro.
Tlf.74 66 69 47.

»Permajdi<<
Charmerende og lækre killinger lejlighedsvis til salg. Col-
ourpoint og perseropdræt også med chokolade og tabby. Mi-
ne killinger vokser op i hyggelige og rolige omgivelser blandt
fritgående katte. Også mine avlshanner er fritgående. Ring og
hør nærmere på tlf. 86 5229 06. Marianne Dejgaard, Poul la
Coursvej 17, 8660 Skanderborg.

HELLIG BIRMA
Liden l(irsten's Hellige Birmaer
Opdræt af Hellige Birmaer i farverne brun, blå, tabbn tortie
ogrød. Kirsten Madsen, Årøsundvej 65 A, 6100 Haderslev.
Ttt.74 53 23 96

Christlund's Hellige Birmaer
Opdræt i alle maskefarver. Karin Christlund, Vindruens Kvt.
68,2620 Albertslund.
Ttf.42 6412 82.

NORSK SKOVKAT
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
megethøj standard.I. Larsenog B. Sperling, Ådalvej 32,9300
Sæby.

Tlf. 98 46 62 07

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

Dreier's
Siameserkillinger lejlighedsvis til salg. Specielt i farverne blå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og Leo Dreier, Enghave-
v ej 2, 9 690 Fjerritslev.
Tlf. 98 2t t9 t4.

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

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Helen Tøttrup, Romdrupvej 68, 9270
Klarup. Tlf. 98 3186 42.
Pris kr.50,00 pr. gang.

MAINE COON
The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten Maine Coon, verdens største ra-
cekat. En semiJanghårskat med overkommelig pelspleje. Ro-
buste killinger, tillidsfulde, frit opvokset og vant til at »være
i hænder«, efter kærlige forældre af høj standard.
Nana og Leo Stoltze Jessen, Elmevej 8, 8543 Hornslet.
Ttf. 86 99 60 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, Symfonialle 8, 8700 Horsens.
Ttf.75 643323.

BRITISH SHORTHAIR
Miss Dittmer
Opdræt af British Shorthair, sort og blå. Killinger lejligheds-
vis til salg. Nanna Bødker, Funder Kirkevej 11, 8600 Silke-
borg.
TIf. 86 85 rl s0.

SOKOKE
SOKOKE »WATAMUH
Meget livlige, kærlige og tillidsfulde killinger lejlighedsvis til
salg. Grethe Højgård, Dragebakken 272,5250 Odense SV.
Trf. 66 17 37 08.

0pdrættere udenfor Jyrak

HELLIG BIRMA

Sofie's Hellige Birmaer
Kærligt opdræt af Hellige Birmaer i maskefarveme: Brun, blå,
tortietabby samt chokolade og lilla bærere.
Hanne Sofie og Flemming Sneum, Højvangs Parkvej 44, DK-
6700 Esbjerg.
Tlf. 75 t2 tL20.

BRITISH SHORTHA!R
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.
Ttf. 42 65 24 36.

MANX
Ulalumi
Exclusivt opdræt af sunde naturkatte i alle vildtfarver samt
sølvvarianter. Kærlige, intelligente personligheder efter dan-
ske, engelske, hollandske katte, samt importer fra Isle of Man.
Thomas Andersen, Grønjordsvej 15,2300 København S.
Ttf. 32 97 33 89.
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UD STILLTNG SOVERSIGT L99 4
Tilmelding til JYRAK's udstillinger sendes til: Lene Berg.

Alle andre sendes til: Erik Andersen.
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JYDST( RACEKATTE KLUB
indbyder til

lnternational
Racekatteud ng 1..-

Parkhallen, Langmarksvei
10,.11I SEPTEMBER 1994

stilli

Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes tanghår og Siam/OKH.

BEMlERK:
Katte må gerne være på udstillingen begge dage - dette skal bemærkes saars kitt på titmetdingen.

Åbent for udstillere:
Lørdag....
Søndag
Dyrlægekontrol - lørdag..
Dyrlægekontrol - søndag

kt.
kl.
kt.
kl.

07.00 - 18.00
07.00 - 18.00
07.oo - 09.00
07.00 - 09.00

o

Abent for publikum:
Lørdag
Søndag

kl. 10.00 - 18.00
kt. 10.00 - 18.00

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

JYRAKT 1934-lgg4

!1 a'
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HORSENS 10..11. SEPT. 1gg4

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding er
den 1O. august {994

H usk f rankeret sv arkuverT!

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

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

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

til kasserer
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:
CHEFSTEWARD:

Camilla Christensen
Enghaven f8, Biersted

9440 Abybro
Tlf. 98 26 87 05

PRlEMIESEKRETAER
OG ANNONCEKONSULENT

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf. 98 31 86 42

Fore løbig domnterliste :

H. G. Scholer (B)
J. Kytlerova (CS)

K. Wahlberg (S)

I. Seele (D)
H. Jensen (S)

H. V. Winsen (NL)
R. Riittimann (CH)

AII Round
AII Round
LH, SLH
LH
LH
KH, Siam/OKH
KH, Siam/OKH

Ret til ændringer forbeholdes

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

Gravide og ammende hunkatte kan ikke udstilles. Killinger født
efter den 11 . juni 1994 kan ikke udstilles.

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

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

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

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

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

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

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

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

Uel mødt iHorsens!
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JYDSK RACEKATTE KLUB
U

U UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINSBLANKET
TIL UDSTILLING I:

den / -19

Kattens navn:

Født: Han: E Hun: E

Race: Stambogsnr

Farve: EMS nr

Far: EMS nr

Mor:

Opdrætter:

1 E Europa Champion
2 E Europa Premier
3 E Grand Int. Champion
4 E Grand Int. Premier
5 tr Int. Champion
6 tr Int. Premier
7 E Champion
8 E Premier
9 tr Åben kl. (Over l0 mdr.)

10 B Kastrat (Over 10 mdr.)
11 tr Ungdyr (6-10 mdr.)
L2 A Ki[ing (3-6 mdr.)
14 tr Huskat
15 tr Avl
16 tr Opdræt
L7 A Veteran (6-10 ar)

18 tr Pensionist (over 10 ar)

19 tr Kuldklasse (3-4 mdr.)
tr Udenfor bedømmelse
tr Til Salg

Ejer: E

Adresse: Klub:

Postnr By:

Ønskes i bur med: EMS nr

Undertegrede erklærer hermed at have sat mig ind i gældende udsillingsregler og erklærer samtidig på tro og love, at kattør ved tilstedeværelse på udsillingen ikke over-
træder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrørende katte, der er eller har været inficeret a{ eller udsat for, smitsomme sygdomme.

den I 19

(Egenhændi g underskrift )

E UDFYLDES AF TILMELDEREN J

Det bekræftes herved, at

Udfyldes med nayn og adresse

Kattens navn

er tilmeldt udstillingen i

den I -19
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Denne seddel gældø som kvixerhgfor tilmeldelse til udst'rllingen, når dcn erforsynd med kbbbens stempel og er rdurnerd til udstillcren

EMS nr.:
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GHAMPIONGALLERIET: 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
TMPORT/EXPORT FRA/ TIL LAND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

I

U DSTI tLI N GSRESU LTATE R U D IA]II D :
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JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer:

Klub

Ttf.:

U PARR I N G S-AN IVI E LD E LS E

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

119 er parret med HANKAT

Farve

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens ad resse

den I 19

Hankatteejerens underskrift

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdraetsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

b

7

8

Hunkatteejerens navn Klub:

Hunkatteejerens adresse: Ttf

den I 19
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Hunkatteeje rens underskrift



ØINENE oP
fo, IAMS

bedste proteinkilder, der findes. Vigtige

for den rigtige udvikling af muskler,

hud, hår og skelet. De førsteklasses

kyllingefedtstoffer i Iams giver din kat

IAXI§3:

en kraftigere, glansfuldere pels og masser

afekstra energi.

Iams giver din kat mere nl.ttig næring

pr. gram. Foderet er særdeles økonomisk

i brug, fordi du ikke behøver at give så

meget. Du vil allerede kunne se fordelene

ved at fodre med Iams efter omkring

seks uger. Fordele som mindre og fastere

afføring (kan ses allerede efter en uges tid),

renere, irritationsfri hud og en kraftigere,

glansfuldere pels.

Forlang Iams, fordelene er soleklare

- som Iams katte's øjnel

Dn BEDSTE DU KAN GØRH, FOR DIN KAT

Vi mener, dt lore ?roduhter kan shal sælges affolh, der også er ehsperto på området. Dufnder derfor hun lams haxefoder i dyrehandelen, dykgehlinihher og hos andre ehsprter

For yderligere infomøtion og oplysninger om nameste forhandler, ring unligst til Premium Pet Foods, tlf 45 76 15 I0.

b
&*

E

Se din kat i øjnene. De afspejler dens

helbredstilstand og velbefi ndende. Øjnene

skal være klare og strålende. De fortæller

dig, om den kost, katten får, har den

rigtige balance mellem proteiner, fedt-

stoffer,. kulhydrater, vitaminer og min-

eraler. Den balance som ås med Iams.

Katte er kødædere. Iams tørkost eller

dåsemad til katte og killinger er baseret

pi kød, fordi det kun er animalske

proteiner og fedtstoffer, der giver din

kat de næringsstoffer, den har brug for.

Vi bruger æg, kylling og fisk, de aller-
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t lillt SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfaring

i ernæring afkatte. Foderet er underlagt en streng kvalitets-

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderprodukter.

Rigtig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstoffer i foderet skal være præcist afbalanceret

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

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

ernæringsrigtigt.,

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

Feline Growth til katte i voksealderen samt til drægtige og

diegivende katte, Feline Maintenance til den volane kat og

Feline Maintenance Light tilvoksne katte med vægt-

problemer.

Hill's SCIENCE DIET fås hos dplæger, dyrehandlere

og i specialforretninger,

Hill's SCIENCE DIET fås i 5 varianter
til hunde og i 3 varianter til katte.

II
Hill's

l
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RIGTIG ERNÆRING VEJEN TIL ET BEDRE LIV


