


Fra din kiliing slår øjnene op,

har den travlt med at udforske

r.erden. Så travlt, at den, i for-

hold til kropsvægten, skal

have et tre gange så stort ener-

gitilskud som en voksen kat.

fer og samtidig være 1et at for-

døje for den sarte mave.

Allerede i en tidlig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Maden skal

have den rigtige smag og duft

energi og kræfter i at fremstille Whiskas

til Killinger - nøjagtig som dit lille ene:-

gibundt kan Ii' det.

Og når din killing leger, r,il du -
resultatet af de gode rnadvaner - i fr-,:::

af en sund, blank pels og strålende øjn.

lhrcls det, er en l0 uger gammel kil-

lings mave ikke meget stØrre end et fin-

gerbøI. Derfor er det nødvendigt med en

.peci.rlkost ti1 killinger. Maden skal

r..Jel-roL1e aIle nødvendige næringsstof-

for at tilfredsstille den lille gourmet. Og

være let at tygge, da killingens tænder

endnu ikke er fuldt ud\,iklede.

På Waltham Centret for dyreer-

nærin6; har forskerne lagt en mængde Katte ville vælge Whiskas

tEn mave på størrelse.mede
har brug for'

I
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årligt. Arsabonnement kr. 150,-

Ansvarshavende redaktør:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ.
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Redaktionsudvalget:
Christina Kausmally
Råhøjparken 214
Tlf. 86 28 94 30

Helle Høybye
Dons Landevej 223
605l Almind
Ttf.1s 55 44 t9

Erik Andersen
Voldgade 70
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Tlf.1s 61 34 87

Sats og tryk:
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Forsidebilledet:
Jubilæumslogo designet
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Eftertryk af diverse artikler og indl.æg
i bladet er tilladt med kildeangivelse,
nred tnindre andet er angivet ved de
enkelte indkzg.

M.u.h. redaktionen!

Så gik den sommer - og samtidig gik Lone ud af
redaktionen. Hun har ønsket at prioritere pri-
vatlivet med mand og baby noget højere, katte-
ne ikke at.forglemme, så hun valgte at droppe
redaktionsarbejdet.

Vi andre vil meget gerne takke Lone for det
dejlige samarbejde, vi har haft gennem årene. På
andre fronter fortsætter det heldigvis stadig.

I stedet for Lone er Christina Kausmally ind-
trådt i redaktionen, og desuden vil læserne be-
mærke, at fra dette nummer kommer en serie
artikler, som Susanne Sloth oversætter for os.

I øvrigtrumsterer vi stadig med planer om at
ændre bladet uden at bruge penge på det, bl.a.
vil vi fordele noget af vort »pligtstof«, så det kun
medtages en eller to gange årligt.

Vi er selvfølgelig modtagelige for gode for-
slag fta vore læsere, så kom endelig ud af
busken, hvis I har en ide eller flere, I gerne vil
gi' videre til os.

På gensyn til jubilæumsårets sidste udstilling
i Vissenbjerg.

Med venlig htlsen
Chrtstina, Helle og Erik

U

U

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

Med venlig hilsen redaktionen
Et par ord fra formanden
Studiekrcdsene
Læsemes sider
Opslagstavlen

Afsnit 2, »Referater«................. side 23
Referat af bestyrelsesmøder
Tlf,-møde i F.U,

Afsnit 3, >>Resultater m.v.« ........ side 26
JYRAK's udstilling i Horsens
Import & Export

Udstillingsresultater, udland
Championgalleriet

Afsnit 4, >»Infosiderne«............... side 37
Ammeformidling
Øvrige serviceydelser
Opdræt og avlstjeneste
Udenlandske klubber
Udstillingsoversigt' 94i' 95

Afsnit 5, »Blanketter til afrivning«................ side 47
Spiseseddel til udstiliingen i Vissenbjerg
Tilmelding ind- og udland
Champion/Im- & Export/Udstillingsresultater
Parringsanmeldelse / Stamtavlerekvisition
JYRAK's love

I



Formanden
har ordet,,, !!!

Kære
JYRAK-medlemmer
og læsere!

BESTYRELSE
Forrnand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Træffes efter
9220 AalborgØ kl. 19.00
T1f. og fax 98 15 93 18

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

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

Sekretær og udstillingssekretær
udland og øvrige DK-klubber:
Erik Andersen,
Voldgade 70, 8700 Horsens.
Tlf .75 6t 34 87.

St arnbogssekretær:
Kiaus Donneborg
G,. Hamnrelvej 31, Voldby
!-i5-t Hanrmel
l.: s5 96 50 96
Tcleflrntid efter kl. 19.30

L- :: - t i11in gs leder:- _, _ :i_f!
:. .....'-":-j 76

.i:.ltts
. ' - .,:. -5 6156 13

}ledlemskontakt / nye medlemmer:
Kanen \Iette Have Kristensen
R.oslen-ej 12, Jebjerg
-S-0 Rcaler'
TTf, 9- 5r -+5 59

U

:nitsolnrne sygdomme:

Efter en meget varm sommer, som synes alt for kort, er der atter aktivitet i
kattesporten. JYRAK har netop holdt sin septernberudstilling i Horsens med
ca. 550 katalognr. Det er lidt flere end på samme udstilling sidste år og mon
ikke det skyldes, at udstilleme husker, hvor flot en udstilling det var i 1993.

I år var det mindst lige så god en udstiliing med mange smukke katte og
mange flotte præmier. Det var en en dejlig fornemmelse da Best of Best blev
af§ort, at både nr. 1 og ru. 2 var opdrættet og ejet af JYRAK-medlemmer,
ligeledes Best of Best nr. 1 og nr. 3 blandt kastraterne. Til lykke med det.

Horsens- studiekredsen var suveræn - den stod tor meget af det praktiske
arbejde, såsom caf'eteria, bespisning, udsn-r1'kning, lokal sponsorering og
medieomtale - alt sammen nred til at få et par meget vellykkede dage, som
i høj grad er medvirkende til at sive JYRA.K et godt ry og vise racekatte-
sporten fra sin bedste side. Hos os skal det r'ære rart at udstille, samtidig
med at alt afvikles på en serios og fornuftig måde.

Indenfor Felis Danica bler de r nrrdt r sommerheden taget et par vigtige
beslutninger. For fremtiden udstedes der et tite lblad sammen med stamtav-
len. Det medfører, at der ikke )ængr'rr- skrives resultater i stamtavlen. I ste-
det for kan udstillerne sende derls resultater ind til Felis Danica og få et
pænt opdateret titelblad, hver sarg en titel er opnået.

Felis Danica's Forretnir.igsudrals rFU) besluttede også at lave et blad i
1995, indeholdende nr ttise adresser. lor e og vedtagelser på plenarforsam-
lingen og på FIFe's GF sarnt naturiiSr is annoncer og gode artikler. Bladet
er tænkt som et forsog i irrste ornlrans, og falder det heldigt ud gentages

det de efterfølgende iir. \r t er det også, at udstillede katte kan få tildelt et
"gult kort", hvis de diskr rrliiice ies på arund af dårligt temperament. Efter 3

"gule kort" kan katten dl:eiter ikke længere udstilles. Hvis en udstiller vi-
ser dårlig opførse1. ken il::te Ieges op i FU og vedkommende kan tildeles
udstillin gska ran tEn - i s :r n-, : L i 

..s 
e kl ubber.

Forhåbentlie r i] dr:te ikke ske for nogen Jyrak-medleruner - bliv ved
med at udstille i srn.ri:-rt s,rde and som nu, og husk at kattesporten er vores
fælles hobbi.

På Lrdstillin-ssiro:r:::'. hrir Felis Danica indgået aftale om samarbejde med
den ty'ske k1u: l DEKZ\- e,\'. om en grænseudstilling den 2.-3.sept.95.
Det blir.er it'rr !r_rii ..l,.rl.L.ers vedkommende 2 x I dags udstilling dels i
Flensborg. d.'.s i K:us.l n'.ril mulighed for certifikat den ene dag i Danmark
og den næst: C:r r : T" s"irnd.

Re dakti.rne r', i.rr i.,:t tt nr t medlem - Christina Kausmally - velkommen,
der blir er ;r..k "i -:, i : \{rnge tak til Lone Donneborg, som har ydet en stor
inclsats ft r H,,.lrs.:b::rrttt. nten som ikke længere har den fornødne tid til
or,ers eiter l,l ;r::.,r.r::.. :1er forøget til 3.

Det irn,i: il;;::J: steuardseminar er nu en realitet, idet studiekreds
DjurslanJ slr.l:: ;: i. .iske ratrlmer op i form af en hobbyudstilling i Ebelt-
oft den -i, i-.r.r 3r','::r. .\1le Jer, de r gerne vil lære lidt mere eller som mang-
ler det siLls:: sk'*: :.-i I kaster sig ud i stewardgerningen får nu chancen -

benr t den. i:t ':,:',:: bude spændende og lærerigt.
Dorte Kaae formand JYRAK



STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

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

Aalborg:
Anne Licht
Revlingbakken 5,
9000 Aalborg.
Tlf. 98 79 tr 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
Bøgebjery7,
5471 Søndersø
Tlf.64 89 15 03.

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

Horsens:
Susanxe Clausen
Symfoni A116 8,
8700 Horsens.
Tlf. 75 64 33 23.

Frederikshavn:
Kis Gammelgård
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 98 42 05 L0

Kolding:
Helle Høybye
Dons Landevej2Z3
6051Almind
Tlf.75 55 4419.

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



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.

PROGRA}I FOR
EFTERÅRET 1994:
Hermed det til dato fastlagte program for efterårssæsonen:

4. oktober kl. 19,00:
hos Helle Høybye, Dons Landevej 223, Dons.
Mit opdræt, fra perser til burmeser v/ Helle Høybye, »of \Ia-
gicat« burmeser.
Månedens kat: Burmeser.

1. november kl. 19,00:
hos Else Marie & Ejvind Jepsen, Lyngsvej 1

Udstillinger i udlandet r/ Else Marie Jepsen.
Månedens kat: Sølvkatte.

6. december kl. 19.00:
hos Kirsten Madsen. ,å;øsundvej 65a, Haderslev.
Juleafslutning. Bankospil eller lign. HUSK 2 GAVER!

NB! Som noget n\t i Studiekreds Kolding aJholder vi nu tore
tnøder i hjentmene hos y'ore medlemme6 men stadig den ).
tirsdag i ntåneden.

Vi ses til efteråres spændende foredrag.
Medvenlig hilser.

Studiekredsleder Helle Høybye, telefon 75 55 44 i9

STUDIEKREDS HORSENS:

PROGR.{\I:

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

Klaus Donneborg kommer denne aften og giver os et q
læg omkring nogle af de overståede emner.

Manedens kat: Smoke og evt. Camero perser, v/ Klaus Dm-
neborg.

18. oktober 1994
Aftenens errne er Clamydia. Vi får besøg af konsulent tæ
Døsing fra Solfarm i Kolding. Solfarm er imporøraf FHip
se 4 pk Vaccinen som omfatter Clamydia.

Måned€ns kat Siary'Orientaler vl lytte Bojsen.
29. november l99l
Dyrlæge Peær Kierk fra Bygholm Dyrehospital kommrrog
fortæller os noget om emnet: Førstehjælp til katte og giftip
planter.

Måneders kat Sølvkanen v/ Lis Kristensen.

4

13. december 1994
Juleafslutning hos Susanne og Bo Clausen

Som en ekstra "delikatesse" har jeg talt med Allan Kieru-
lff som har indvilliget i at komme over til os en lørdag og hol-
de 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.

]Iøderne afholdes i Aktivitetshuset, Klaus Cortsensgade
6. Horsens. Vi holder til i kælderen i "den gamle fore-
dragssal". Mødetidspunkt: 19.00 - 22,00

Med venlig hilsen
Susanne Clausen, ff. 75 64 33 23

STUDIEKREDS ÅNTTUS
Program for Studiekreds Århus, efterår L994:

2& sepl: JYRAK's konsulenttjeneste v/ Aino Sørensen:
Aino ril fortælle om konsulenternes arbejde og bagefter vil
der være lejlighed til at stille spørgsmåI.

26. oL-t : Dlrlægeaften vl Knud Steensborg:
Stecnsborg vil fortælle om og diskutere fordelene ved at få en
lang næse fra fødslen og måske, hvis tiden tillader det, for-
tælle lidt om homøopatisk behandling.

3). mr-.: Hankattehold v/ Eelle Høyby:
II€lIe vit komme med oplæg og gode ideer til, hvordan man
gø Iivet bedst mulig for hankattene, når nu vore sarte næser
if*e br]'der si,s om at være i stue med dem.

l{. dec.: Julehygge:
Traditbnea tro byder studielaedsen på gl<igg og æbleskiver.
Hru person Hes medbringe to pakker til en værdi å ca. 10,-
h. Af hersln til indkøb bedes I tilmelde til Annette på tlf.
t5 13 53 t3 senest 12. dec.

lilrdc5ed:
Brobirgskolea, Frederiks Alld, Å"rhus, lokale I 10. (undtagen
31- ægN).

fidryunlil: KI. 18.30 - 21.45. Foredrag fra kl. 19.00.

llcdbring:
God hrmrør, the/kaffe m.m., samt en l0'er til kassen.

\ :;l \oli.,r,ntnel
'- -, :- :l.i'.:..m eller cj,
'-,'.,ri)er10,
' , : .::;ber eller tern

'- -::-::kattefan!

:: - i..kredsleder:
.{nnette Andersen, Nørre A116 86,4. th., 8000 Århus C.
Tlf. 16 13 63 83.

JYRAK
9O'ernes katteklub

- lordi der er Jorskel!



STUDIEKREDS.ilYT!
PROGRAM FOR STUDIEKREDS VEST
EFTERÅR.VINTER 19941

Lørdag den22. oktober 1994 kl. 14.00: Hyggemøde!
Derme eftermiddag skal vi rigtig hygge os med rnasser af
kattesnak. Vi skal blandt andet snakke om forårets studie-
kedsprogram, 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 2L, 67 00
Esbjerg.

Lørdag den 12. november og
søndag den 13. november 1994: Arets bedste weekend.
Den hyggelige hobbyudstilling sammen med Esbjerg & Om-
egns Kaninavlerforening.

Reseryer 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-
merne.

Lørdag den 10. december 1994k1.14.00: 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' 

ver mødt i studiekredsen!
Wvian Elling.

STUDIEKREDS AALBORG
Efterår 1994:

4. oktober 1994: Pelspleje v/ Grethe Ilansen
Kom med din kat - hvadenten den er kort-, semi-, eller lang-
håret - og Grethe Hansen viser dig, hvordan du skal holde pel-
sen i det daglige, og giver nogle fif til udstillingsplejen. End-
videre kan du få en uformel bedømmelse af din kat.
Månedens kat: Perseren.

22.-23. oktober: Hobbyudstilling i Aars Messecenter
Sædvanen tro er vi med, når Aars Fugleforening afholder den
arlige udstilling. Vær med til at repræsentere din klub og din
katterace og få samtidig en hyggelig weekend. Lad din kat
være med i konkurrencen om de længste ben, de største ører
og den længste hale. Vi lader publikum om, at finde den sø-

deste kat.
Husk tilmelding til undertegnede senest den 4. oktober

8. november 1994: Besøg hos Calles Dyrerige,
City Syd, Aalborg
Vi ser Calles store forretning og de sjove kæledyr, og ser på
alt i kattetilbehør.

2. december 1994: Juleafslutning
Vi nyder lidt god julemad og hygger os med bankospil. Med-
bring drikkevarer + en præmie til ca. k 10,-. Tilmelding og
betaling til undertegnede den 8. november.

Hvor ilrlec andet er nævnt, mødes vi på Yejgaard Biblioteh
Hadsundvej kl. 19.00

Medvenlig hilsen, Anne Licht, tlf. 98 79 l1 97

STUDIEKREDS FREDERIKSHAYN
Jydsk Racekatte Klubs nordligste studiekreds Frederikshavn.
Efter en dejlig, næsten hel spansk sommer, lægger vi ud her
til efteråret igen med et nyt program. Alle interesserede er vel-
komne!

Tak til alle som hjalp og støttede hobbyudstillingen!
Uden jeres hjælp gik det jo slet ikke. Tak for god opbakning
og slid og slæb.

Vi havde en dejlig udflugt, trods vejrgudeme denne gang
var imod os. For første gang i 7 år regnede det, men vi havde
det alligevel rart. Det meste foregik indendørs. Her hjemme
hos os til spisning havde vi det særdeles hyggeligt og sjort.
Der blev naturligvis talt om katte, hvad ellers? - og meget an-

det! Tak alle sammen!
AIle møder foregår i huset, Skolegade 8, Frederikshavn.

Desværre må vi STÆRKT pointere, at de møder, der skal kat-
te med til, SKAL alle være katte i transportkasser og BLIVE
DER. Ingen løsgående katte, ellers må vi ikke låne lokaleme.

Tirsdag den 20. september 1994:
Norma Hassing fortæller om de spændende rejser til udlandet
på udstillinger - om problemer, besvær og glæder. Kom og
hør! Tænk at komme via Finland til Rusland! Og mange an-

dre lande har Norma rejst til med katte - hvilken oplevelse!

Tirsdag den 25. oktober 1994:
Leif Henriksen har venligst lovet at vise pelspleje. Han har
flere fine langhårs katte, colourpoints, og er begyndt på op-
dræt af Exotic Shorthair den korthårede version af perseren.

Det glæder vi os til. Tak Leif!

Tirsdag den29. november 1994:
Video og foto i Danmarksgade, Frederikshavn, har lovet at

komme og fotografere alle vore dejlige misser, og det er de

skrappe til. Der var en fin hundekonkurrence i vores avis om
hunde. Næste gang bliver det sikkert katte. Tænk at få lavet
et julekort med yndlingsmis eller misser på - hvad siger I så!

Kan i stå for det! Samtidig holder vi julehygge med glogg,

vafler eller æbleskiver å kr. 20,- (the/kaffe er med.

Medvenlig hilsen:

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

Kis Kattenhøj Gammelgaard,
Bovinsgade 4, Frederikshavn, tlf.98 42 05 l0

På snarlig og hyggelig gensyn - vi ses 'hej!
PS.: Til januar kommer nyt program!

5

SOKOKE KÆITEN

En sjælden kat fra Sokoke-Skoven i Kenya,

lntelligent, mild af sind, og komm un ikere nde på et højt plan

Avls- og udstillings-katte samt kælekatte,

Sokoke-killinger kan bestilles hos følgende opdrætterel

Gtoria Møldrup, Korsebiergvei 101, 5491 Blommelyst,
ilf.6596 81 43.

Maria Metzger, Næstrupvei 41. Siørring. 7700 Thisted,
uf. 97 97 14 57.

Doris Dreier, Enghavevei 2, 9690 Fierritslev,
ilf.98 21 19 14.



STUDIEKREDS.IIYT!
STUDIEKREDS RANDERS
Program for Studiekreds Randen. ef:;:=: 1+.r.1

Lørdag den 1. oktober 1994
Hobbyudstilling

Onsdag den 5. oktober 199.1
Leif Henriksen holder forei:-.: - - , :.::= i::.:ik. der bl.a.
omhandler linieavl kontra r:::

Onsdag den 2. november 1!ru-l
Ikke fastlagt.

Onsdag den 7. december 1't'.;
ikke fastlagt.

Mødeme afholdes på \torup [§blioteh Bøsbrovej 17, lokale
1, kl. 19. Katreltn og lage 15 k

Yel mødt
Hcidi Pelsen, ælefon 86 47 03 34

U

U

JYRAK
- fordi der er

forskel!
U

U

STUDIEKREDS
FYN:
EFTERÅRSPROGRAM
FOR STUDEKREDS FYN
t994:
Stedet er Tingløkkeskolen,
Bergendalsalle 25, Odense
kl. 19.00 værelse 31, første
torsdag i måneden.

Komog værmed, og lad os
få det hyggeligt. Pris pr. gang
l0k

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

Program med ret til ændringer:

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 studiekredslederne, julehygge og bankospil.
Månedens kat?

Medvenlig hilsen

Studiekredslederne
Anne Lise Kaae, Ingridsalle 3, Odense S\ tlf. 66 12 52 91

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

Grethe Højgård, Dragebakken 272, Odense SV tlf, 66 U 37 08

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
o Gaveartikler
r Emaljeemblemer
o Guldtrækkeriemblemer
o Broderede stofemblemer

86 11 41 11
Telefax: 86 11 00 82

+I{O PROBLEM

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

hi"k'D
Niels Ebbesensgode 8o

yrehcrndel
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PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug ihjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturlige fordele fremfor
al mi ndeligt kattegrus.

oel-
,rriilige

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

KATTE
GRUS

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

:\
.\\'I

i
,,rll,,[\.,1'\,

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

fli is /r,'l"l 
'fla

I

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

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

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

"Basal Brun" -
Myter, Legender og videnskab
omkring chokoladefarvede Persere.

af Paula T. Beall, PhD. Sagarmata Cattery
3007 Conway llouston, TX77025
713-655-005 fax 713-270-8531

Oversættelse: Susønne Sloth

Enreporter fra Harpers Weekly Magazine i London, England,
dækkede i l872"TheCrystal Palace Cat Show" (Crystal Pala-
ce katteudstilling). Han rapporterede "at førstepladsen blev
vundet af en perser hunkat med en sjælden violet farve". Ja,
det er rent faktisk hvad artiklen fortæller; at i 1872, et be-
mærkelsesværdigt langt stykke tid før nogen kendt opdrætter
af chokolade og lilla persere overhovedet var født, og endnu
mere interessant også en del år før den første import (1884)
af det siameserpar som blev ophavet til lilla og chokolade, var
der mindst een lilla udseende kat som løb rundt i England. Det
forekommer muligt, at sådanne brune og lilla farver hos lang-
hårede katte, har eksisteret meget længere end vi har været
klar over. Vi ved også, at korthårskatte med chokoladebrun
farve og maske var kendt i de orientalske typer, længe før dem
fra det fjeme Østen. Det ser ud til at den brune (b og bl) muta-
tion, forekom hos huskatten længe før kvinden havde noget
med det at gøre. Som katteopdrættere kan vi ikke skabe muta-
tioner, vi kan kun samle, studere og opdrætte, for at udvælge
visse træk, der giver et særligt udseende (phenotype) hos vo-
re katte. Selvom der har været fantastisk fremgang indenfor
det genetiske felt, har vi som katteopdrættere på dette tids-
punkt ikke adgang til nogen lette hjemmetricks til at ændre,
dele eller tilføje dele af DNA til kattens genetiske opbygning.
Derfor må vi studere og lære fra naturen gennem observatio-
ner og beskeden eksperimenteren for til slut, igennem mange
generationer, at fremkalde et nyt udseende der kommer frem
hos afkommet af vore katte. Hemmeligheden ved det er man-
ge års hårdt arbejde og mange generationer af katte og men-
nesker involveret i processen.

BASAL BRUN - Det virker som om at uanset hvor man
kigger hen i dag er der en ny artikel om genetikken for cho-
koladefarvede katte; men nogen gange forekommer de alt for
besværlige eller for komplicerede til at beskæftige sig med.
Alie ved på dette tidspunkt, at de dejlige farver vi ynder at kal-
de li1la og chokolade, rent faktisk er en recessiv genetisk
mutation, der hedder BRUN (forkortes som lille b eller i nog-
le racer som bl, en lysere brun som man ikke mener eksiste-
rer i fuldfarvede persere...mere om det senere). Men betyder
brun, at der er små partikler af brun farve i hårstrået - NEJ.

Farveme hos huskatten er fremkaldt af kun to forskellige
farver pigmentgranulater, (farvekorn). Små fodboldformede
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sorte (melanin) eller orange (phaeomelanin) granulater, så

små at de ikke kan ses med det blotte øje. I mørke fuldfarve-
de hår, er disse granulater tæt koncentreret nær overfladen af
det runde hårstrå. I tabbyeme er granulateme lavet og place-
ret langs hårstråene efterhånden som de vokser frem afhuden,
så de afstedkomrner farvede bånd og ikke-farvede områder
der fremstår som et stribet mønster. Inkluderingen af to re-
cessive gener for fortynding, den blå fortynding, eller Mal-
tesefaktoren (en og samme ting) forårsa9er at de sorte og or-
ange granulater flytter sig ind til midten af hårstrået, hvilket
blødgører farven til blå eller creme. Da hår er lavet af samme
materiale som fingernegle, kan man forestille sig at en sort
tusch på oversiden afneglen vil farve den sort, og en sort tusch
tegnet nede under neglen, vil forekomme blå eller grå. OK -
hvad er så brun eller chokolade???

Det brune gen er faktisk et farve omformer gen. Det blan-
der sig på nogle måder i den biokemiske produktion af mela-
ningranulater for at ændre deres form, så de ikke længere er
fodboldformede, men er rugbyformede. Denne forskel er syn-
lig under et kraftigt mikroskop og er veldokumenteret. Tæthe-
den af granulater, ligeså vel som farvefordelingen over krop-
pen er også ændret. Når lyset falder på hår der indeholder sort
som rugbybolde istedet for runde fodbolde, er det sorte me-
get spredt, hvilket får vores øjne til at se mindre sort farve, el-
ler nærmere en brunlig farvetegning. Lilla er det samme fæn-
omen med tilstedeværelsen af to fortyndende gener resulte-
rende i, at pigmentet flytter ind mod midten af hårstrået. Skøn-
hed er da... i iagttagerens øjne.

En af de mest vidunderlige ting ved de brune gen er, at det
befinder sig på et komosom der ikke normalt bærer nogen
farve- eller mønstergener. Ethvert rnønster du kan forestille
dig er teoretisk set muligt i chokolade og lilla. Ja, bi-color,
chokolade sølv og chinchillaer og chokolade los maskede osv.
Det vil sige, at brun er arvet fuldstændig uafhængigt af nogen
anden farve eller noget mønster. Nogle katte har et inaktivt el-
ler et tomt sted, hvor det brune gen skulle være på det ko-
mosom, og nogle har chokolade mutationen. Eftersom alle
katte får et kromosom fra mor og et komosom fra far er de
mulige kombinationer for det brune gen: -,-b,bb. Kun bb
kombinationen producerer en kraftig nok virkning på fodbol-
denes form til at kunne ændre dem til rugby-bold og frem-
komme med en tydelig chokolade. Imidlertid kan -b kombi-
nationen sommetider producere en så kaftig virkning, at en

kat (fortrinsvis en killing) der er bærer, kan fremvise nogen
chokolade farve, lysere aftegninger eller mangel på pigment.
Om det brune gen kan klassificeres som en ufuldstændig do-
minans er endnu ikke bevist, da de fleste af disse virkninger
aftager efterhånden som katten ældes. Imidlertid kan dette
være en af grundene til, at det kan være svært at bestemme
den nøjagtige klassifikation af nogle katte til udstilling, især
hos kattene med maske. Hvordan man konstaterer om det er
en "rigtig" chokolade/lilla diskuterer vi i en anden artikel.

MYTER - Værende en øvet videnskabskvinde og opdrætter
af chokoladefarvede katte igennem ti år, vil jeg gerne arbejde
henimod at få myterne omking chokoladefarvede katte ma-
net i jorden. Hvergang der kommer en udtalelse om en svag-
hed eller styrke ved et bestemt opdræt af katte eller en bes-
temt farve af katte, får jeg myrekryb. Det er få af os som har
opdrættet mere end hundrede killinger i den samme farve. Før
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nogen kan sta frem som eksperter i problemer omking et el-
ler andet gen eller en phenotype, bør man have baseret sin vi-
den på flere hundrede eksempler. Med en sådan overflod af
killingesygdornme som der findes, er det alt for nemt at sky-
de s§lden over på genetikken hvis der er et år med ufulds-
tændigt afkom. Der er ingen farve eller rnønster, der ikke har
haft et dårligt år i en eller andens katteri. det samme gælder
de påstande om usædvanlig virilitet og tidlig potens hos nog-
lehankatte.LEGENDER - Brian Stirling-Webb (Briary Catte-

ry). Igennem de sidste ti år, hvor jeg har opdrættet chokolade,
har jeg haft lejlighed til at lære at kende og tale med mange
af de tidligste importører og opdrættere af chokoladefarvede
katte i USA. Arbejdet med Heidi Noddin Bustamente (Badi
Cattery) har også givet mig en god fornemmelse for de col-
orpointedes historie i England og USA. I det jeg taknemme-
ligt har taget fra hendes arkiv og samtidig fået tilkendegivel-
ser fra andre opdrættere håberjeg, at vi kan introducere nog-
le afde nyere opdrættere indenfor chokolademaskede og fuld-
farvede katte, for stykker afhistorie indenfor området der end-
nu ikke er tilgængeligt. Dengang jeg startede med at opdrætte
colorpoints hørte jeg om de originale eksperimenter udført af
Mrs. Cobb og Mrs. Goforth i USA. og det arbejde som Mr.
Brian Stirling-Webb (Briany) og Mrs. J.P. Harding (Min-
gchiu) lavede i England. Jeg fik dengang det indtryk at Mrs.
Harding var ansvarlig for alle de chokolade gener der er i vo-
res katte idag med hendes originale Mingchiu siameser, i sær-
deleshed fordi hun opdrættede den første chokolademaskede
langhårskat CHAMPION (Ch. Mingchiu Ptan). Den første
ensfarvede chokolade langhårskat, Briarry Bruno, blev op-
drættet af B.A. Stirling-Webb, og den første fuldfarvede lilla
Mingchiu Lilak, var en eferkommer til Bruno og blev op-
drættet af Mrs. Harding.

Med den største respekt for hendes bidrag og faglige dyg-
tighed som hun tilførte de chokolademaskede og fuldfarvede
katte, er det ikke helt korrekt, hvadjeg troede i alle disse år,
og selv har hun heller aldrig §ort fordring på det. I hendes
bog "Langhårskatte og colorpoints", fortæller hun om de man-
ge års arbejde hun og Brian Stirling-Webb lagde i de choko-
lademaskede katte. I denne artikel viljeg gerne diskutere den
rolle Brian Stirling-Webb og hans andre venner spillede i ud-
viklingen af chokolade langhårskatte.Vi er så heldige at have
nogle få slaiftlige værker af Brian Stirling-Webb, men for en
nybegynder er de svære både at finde og at læse. Et afdisse
er et kapitel i P. Soderberg's bog "Racekatte, deres forskel-
lighed, opdræt og udstilling", skevet af Stirling-Webb. I dette
kapitel fortæller han, hvordan han begyndte at avle colorpo-
ints. Han skiver at han i begyndelsen var meget imod en sådan
langhåret siameser, da han i forvejen var opdrætter af både
siam og perser. Men dette citat om colorpointens oprindelse
er så rørende, at jeg må dele det med jer:

Brian Stirling-Webb: "Det var rent faktisk en tilfældighed
at jeg overhovedet kom i lag med disse opdrætseksperimen-
ter. På en siameserklubudstilling i 1947, henvendte en dame
sig til mig, for at høre om hun måtte bringe sin langhårede sia-
meserhunkat hos en af mine hankatte...hun...spurgte om hun
måtte komme hjem til mig og vise mig katten. (slaivers be-
mærkning: en god lektion i at lytte til disse kattejere på uds-
tillingerne). Dajeg så denne hun varjeg slået afhendes skøn-
hed. Bortset fra hendes aftegninger ejede hun ikke et eneste
siamesisk træk, og var overvejende perser typemæssigt. Jeg
var også overrasket over at finde ud af, at man intet kendte til
hendes oprindelse, på grund af at hun havde været en hjem-
løs kat, der havde holdt til på en kirkegård på landet en seks
ugers tid, før hun blev adopteret af denre dame... Desværre
var manereme hos denne kat (Bubastis Georgina) af den værs-
te slags, sandsynligvis enfølge afhendes lange periode som
hjemløs kat, og selv om hendes nye ejer var standhaftig i et
stykke tid, tilbød hun mig i sidste ende katten til mit katteri...
I de indledende faser var erhvervelsen af en sort langhårskat
med en siamesisk bedsteforælder også en stor hjælp for mig
(Kala Sabu)...Sammen med min ansøgning om variation i op-
dræt vedlagde jeg følgende Standard til point for Rådet, efter
først at have vist det til alle interesserede parter, hvilket på
dette tidspunkt efterhånden var blevet en hel del (1955).

Pels: Lang pels, tyk og blød struktur, kruset og fyldig,
farveme vil være sort- (d.brun), blå - eller chokolademaske-
de med passende kopsfarve som på siamesere...(Bemærk Af
en eller anden grund blev der på dette tidspunkt ikke vedlagt
standard for den lilla farve, men blev tllføjet senere).

Denne beretning med Brian Stirling-Webbs egne ord, viser
tydeligt, at colorpointens nøjagtige oprindelse ikke er fulds-
tændig kendt. Han forventede tydeligvis at få chokoladema-
skede katte ud af hans opdrætterprogram, og menes også at
have fået fuldfarvede chokolade/lilla killinger som fra starten
er forsvundet ud i kæledyrenes anonymitet. Desforuden blev
der i det originale program sammen med flere forskellige cho-
kolademaskede siamesere også brugt en korthåret fuldfarvet
chokoladehunkat, Laurentide Brown Prestige, der nogen gan-
ge blev opført som en brun Havana på stamtavlen, selv om
hun bar colorpoint,...(værende en Havana skulle hun have haft
grønne øjne) og derfor er det meget svært nøjagtigt at sige
hvor det chokoladegen som vi arbejder med i dag hos lang-
hårede katte stammer fra. Den opfattelse at det skulle stamme
fra det originale siameserpar der blev importeret til England
i 1884 er endnu ikke bevist. Mrs. Harding nævner også i sin
bog, at hun havde kendskab til en sort/hvid kat i Devon der
fødte en brun fuldfarvet langhårs killing, en siameser, en
Birma og en killing med hvide poter, der blev udstillet på "The
South Westem Counties Cat Show" i 1966. Hun bemærkede
også, at "det var en enestående tilfældighed for nogen, at få et
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sådant udvalg af variationer, når man er i besiddelse af blot en
enkelt kat som kæledyr. Briarry og Mingchiu katterieme kun-
ne godt have brug for lidt flere af sådan nogle tilfældigheder."

Ifølge Mrs. Harding var det "det livslange venskab mellem
fætreneBrianog Harry, dergrundlagde Briarry katteri og også
gav det sit navn. Ved deres alt for tidlige død indenfor samme
år, fandt fire af Ivh. B.A. Stirling-Webbs katte deres hjem i
Mingchiu katteriet". I mange bøger og artikler om colorpo-
ints er B.A. Stirling-Webbs bidrag til opdrættet kort nævnt.
Men en nærmere gennemgang af racens historie viser billedet
af et keativt geni og en modig opdrætter der satte sig for at
nå målet med at skabe en ny farve perser. Han anerkende åbent

de mange mennesker, både kæledyrsejere og opdrættere, der
hen af vejen bidrog med deres tid og nye linier til arbejdet.
Det der står mest klart er, at baggrunden for de katte som vi i
dag kender og elsker som colorpoints, er meget mere end blot
krydsningen mellem en Grand Champion perser og en Grand
Champion siameser. Og endnu mere mystisk er den egentlige
oprindelse for de chokoladegener der kom ind ved de tidligs-
te katte, og resulterede i vores chokolademasker og fuld-
farvede af idag. Moralen i denne historie er, at sørge for en
omhyggelig registrering, være flexibel og ikke være bange for
at tage chancer, og frem for alt, skiv ned og udgiv hvad du
gør for at blive berømt.

En fugletur på Fyn
Den 18. juni var udflugtstur for studiekredsens medlemmer
på Fyn. Turen gik til Frydenlunds Fuglepark og Opdrætscen-
ter. Et meget spændende sted hvor der kunne ses fugle, pape-
gøje4 ænder, gæs og andre sjældne fjerede dyr, ialt cirka 700.
Frydenlund Fuglepark er på 20.000 kvadratmeter og har et
stisystem på cirka 1 kilometer i længde.

Fugleparken blev faktisk startet helt ubevidst for mere end
100 år siden. Ejendommen blev drevet som et ganske almin-
deligt husmandssted, men ejeren havde den hobby, at han el-
skede sjældne blomster, træer og buske. I et hjørne af haven
var der også plads til lidt prydfjerkræ, denne interesse for det
lidt mere specielle, sjældne og anderledes arvede sømen, som
begyndte at udvide bestanden med fugle, papegøjer, emuer,
ænder, gæs og andre spændende ting.

I 1976 blev parken åbnet for publikum. Det var dengang en
stor begivenhed med alle disse ret sjældne fugle.

Livet gik sin gang med flere nye og spændende tobenede
dyr, og med et stigende antal besøgende i 10 år. Så blev eje-
ren syg og døde.

I dag er Frydenlund nordens største foreningsejede og -dre-
vede fuglepark. Hvert år kommer der cirka 22100 besøgen-
de.

Dagen da vi skulle demed havde himlen haft åbnet for si-

EAGLE KTE FRA USA

ne sluser i et par dage, og da vi startede fra Odense styrtede
regnen ned, men jeg havde været så forudseende at bede Bir-
git Kjeldgård om at tale lidt med vejrguden. Det gik over al
forventning, for da vi steg ud af bileme ved fugleparken stop-
pede regnen, og i de halvanden time vi gik rundt i den smuk-
ke park blandt store gamle sjældne træer, spændende buske
og blomster, de mange forskellige fjerede dyr, faldt der ikke
en dråbe regn. Efter en lille forfriskning i det hyggelige cafe-
terie skulle turen fortsætte ned til Birgit og Christian Kjeld-
gård, Egense ved Svendborg. Tro mig, da vi satte os ind i bi-
lerne begyndte regnen atter at vælte ned.

Efter en meget smuk tur gennem det fynske landskab, end-
te vi der hvor vi ikke kume komme længere, hos Birgit og
Christian Kjeldgårds dejlige og spændende hjem, samt alle
deres pragtfulde katte. Birgit havde dækket et smukt bord og
serverede et perlende glas vin til vor medbragte mad. Vi til-
bragte et par hyggelige timer sammen hvor mange ernner blev
drøftet. Vi der var med på denne tur, var enige om, at trods
vejret var det en oplevelse af format. En hjertelig tak skal ly-
de til Birgit og Christian for deres gæstfrihed.

På studiekredsens vegne
Grethe Højgård

PS: Kære medlemnter, W skal holde udstilling i hssenbjerg
den 26.-27. novemben Kom og hjælp os, så vi kanfå alle ti-
ders udstilling.
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EAGLE - Cat/Kitten, kattefoder til alle katte og killinger.

EAGLE - er yderst velsmagende, din kat vil elske det, og du vil
elske resultatet. En lækker skinnende pels, klare øjne
og en sund, veltilfreds kat. Derudover betydelig mindre
aroma fra kattebakken.
amerikansk kvalitetsprodukt til den rigtige pris.

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

e,l ks ;pris kr. 273,- INDEHOLDER IKKE ETHOXYOUIN!
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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Din kat har brug lor et fodeq som er højt yclende og nøje afmålt, og som respekterer dens Iysiologi og
dens ernæringsmzessige behov.
Idegrundiaget for Royal Canins tørfoder er altså at give din kat a1le de uundværlige næringskiider
dens krop har brug Ior, 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
energibehov og giver dem ideelle opvækstbetingelser. Vi
anbefaler også K34 til drzegtige og diegivende hunkatte.
Mange katteopdrættere fra hele Europa har testet og
godkendt disse produkter for Royal Canins fors-
kningscenter.
Royal Canin er specialister i ernæring, og anser
det som en pligt at bevare naturens kvaliteter.

ROYAI CANIN Danmark A,/S
Havrevej 4 891)0 Itanders .'l'elelon 86 43 90 55

'.4;
ROY/LCNNIN
PROFESSIONEL ERNr'ERING
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RESPEKT FOR DYRENES VERDEN
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Besøg hos et
JYRAK-opdræt
Vejret var bestemt ikke med os, da vi onsdag den29l6 satte
kursen mod Hørby .red Sæby for at besøge katteriet
DANSBJERG ejet af Birger Sperling og Ilse Larsen.

At nyde det særegne, nordjyske landskab var en umulig-
hed, vi kunne kun med nød og næppe orientere os på vejen i
de laaftige tordenskyl, vi var udsat for.

Det var imidlertid straks glemt, da vi trådte indenfor i stue-
huset til den nedlagte gård, der danner rammen om
DANSBJERG's opdræt.

Vort første indtryk var nok en enorm forbløffelse og en sl-
ags indvendig hovedrysten - det kunne ikke være muligt - hvis
ikke vi lige rettede blikket mod loftet, var der simpelthen kat-
te overalt, i store, åbne bure, i fødekasser, i kravlegårde og
gående frit rundt på gulvet.

Det varede imidlertid ikke ret længe, før det første indtryk
af et uoverskueligt kaos ændredes til, at der faktisk var system
i galskaben.

Hvad vi så, var at opdræt i stor stil faktisk godt kan foregå
under familiære forhold. Alle killinger og deres diegivende
mødre var placeret i husets forskellige opholdsrum, så fami-
lien var omking dem til stadighed.

t2

På besøgstidspunktet var der 15-16 kuld med ialt cirka 80
killinger; men det tal var sikkert forøget, inden vi nåede hjem,
i hvert fald så vi een drægtig hun blive gjort klar til fødsel.

På væggene hang oversigt over, i hvilke rum de forskelli-
ge katte/kuld var anbragt. Desuden var der ophængt data for
de enkelte kuld blandt andet med beskrivelse og navn på hver
enkelt killing.

Når man først var kommet sig over det første overvælden-
de indtryk, var det virkelig en glæde at beundre ikke blot den
orden, der var i tingene, men også killingeme i det enkelte
kuld - velnærede sunde, raske og med et dejligt temperament.
Mødrene skal heller ikke glemmes, det var en fomøjelse at se,

hvor sociale de var, blandt andet deltes 2 mødre om een fø-
dekasse og var fælles om plejen af deres 2 kuld. I dette fæl-
lesskab indgik også kuldet og moderen i fødekassen ved si
den af.

Ved et hyggeligt kaffebord fik vi også lidt mere baggrund
omking opdrættets start:

Mens Birger og Ilse gennem flere år havde virksomhed i
Norge, fattede de interesse for de norske skovkatte og havde
forbindelse med førende opdrættere der.

Ejendommen "Dansbjerg" var også blevet købt i forbin-
delse med deres norske virksomhed, idet den oprindeligt blev
brugt som lagerbygning for deres indkøb i Danmark.

Da familien så besluttede sig til at flytte hjem til Danmark,
kom den til at danne rammen om det opdræt, de i 1990 skrte-
de på baggrund af dels en dansk hunkat dels en import af 6
katte fra Norge, og allerede det første kuld blev et udstil-
lingshit, så det gav virkelig blod på tanden, dels at konstate-
re, at det virkelig var de rigtige avlsdyr, der var anskaffet, dels
at der var en enorrn efterspørgsel på skovkatte afhøj kvalitet
i hele Europa.

Man har bestemt ikke nøjedes med at hvile på laurbærrene
efter den første succes, tværtimod. På avlssiden følger man
nøje med i, hvordan udviklingen er i Norge og Sverige, der på

flere måder er længere fremme med skovkatte-opdrættet end
man er herhjemme (endnu). Det resulterer i, at der til stadig-
hed bliver indkøbt nye avlsdyr i disse 2 lande.

Til nu har det medført, at familien har 15 avlshanner og 30
hunner - dels indkøbte, dels af egen avl, efter blot 4 år som
opdrættere.

Opdrættet er naturligvis kun den ene side af sagen. Den an-
den side er afsætningen. hertil hører selvfølgelig, at man del-
tager i udstillingsræset for at markere sig og vise, at opdrættet
står for kvalitet.

Det har indtil nu resulteret i: 4 EC, I GIC og flere, der er
på vej. Flittige læsere af "Hvæssebrættets" championgalleri
m.v. har sikkert bemærket, hvor ofte DANSBJERG-katte op-
træder i disse spalter. Vi skal ærligt indrømme, at vi sprang
helt over spørgsmålene om, hvor mange BOB/BIS/BOX-tit-
ler det efterhånden er blevet til, vi harjo selv med skiftende
held mødt nominerede Dansbjerg-katte på scenen, så der må
være en grænse for, hvor meget reklame vi skal have med om
"Konkurrentens" succes.

Nå, men spøg til side - udstillinger er kun en del af af-
sætningssiden, selv om det bliver til deltagelse cirka hver an-

den uge året igennem. Det er også vigtigt at følge med i,
hvordan udviklingen er rundt i de lande, man har forbindelse
med, dels kvalitetsmæssigt, dels modemæssigt, idet ef-
terspørgslen nemt kan ændre sig fra en farvegruppe til en el-
ler flere andre. Det har man føling med gennem skovkatte-
klubber/opdrættere i flere europæiske lande samtidig med, at
man også er begyndt at interessere sig for, hvorledes udvik-
Iingen er i USA.

Her kommer så den store fordel ved at have et stort, bredt
sammensat avlsmateriale: Parringer kan simpelthen plan-
lægges, så man kan avle killinger i de farver, hvor ef-
terspørgslen er størst.

Det er indlysende, at man ikke kaster sig ud i et så stort an-

lagt opdræt uden en rimelig vurdering af, om der er afsætning



for killingerne.
Vi vil gerne her slå fast, at et sådant "rationelt" synspunkt

absolut ikke kommer i konflikt med, hvad de fleste små op-
drættere opfatter som de væsentligste i deres eget opdræt: Om-
sorg, pleje, høj hygiejniskstandard, masser afpersonlig kon-
takt med de enkelte killinger, så de vokser op med det rigtige
temperament.

Tværtimod - disse krav er en nødvendig forudsætning for
at have succes - og det har de, Birger og Ilse.

Det kræver til gengæld en enorrn indsats og god planlæg-
ning af alle de daglige arbejdsgange - og 3 personers fuldtids
arbejdsindsats at leve op til de kvalitetskrav de selv stiller.

De af vore læsere, der selv har opdræt, ved, atjo flere kat-
te der er samlet, jo større er risikoen for udbrud af epidemi
ske sygdomme, for ikke at tale om indsatsen for at bekæmpe
parasitter.

Derfor gør familien også alt, hvad der kan gøres for at fo-
rebygge, ligesom man straks griber ind, blot på mistanke om,
at en eller flere killinger i et kuld har et maveonde eller andet,
der får dem til at hænge lidt.

Efter snakken ved kaffebordet var det på tide at bese "går-
den". Den træbeplantede gårdsplads var lavet om til løbegård
inddelt i flere afdelinger.

I hver afdeling var opstillet vejrbeskyttede, velisolerede
*redekasser", hvor avlshanneme var i stand til at leve året
rundt. De boede i små eller store grupper sarnmen, som de var
venner til, og det stod os hurtigt klart, at de var vante til, at fa-
milien kom og havde god tid til at snakke med dem.

I en særskilt afdeling gik de drægtige hunner, indtil fød-
selstidspunket nærmede sig. Så blev de flyttet ind i stuehuset,
så familien til stadighed kunne observere deres tilstand.

Som et lille kuriosum skal lige fortælles, atved vorankomst
var Birger optaget af at tale med et hollandsk par, der var på
campingferie og lige ville benyttet lejligheden til at bestille en
killing eller flere til senere levering. Når vi ved, hvor svært
vore egne killingekøbere ofte har det, bare de skal vælge mel-
lem to forskellige killinger, kan vi nemt forestille os hollæn-
dernes dilemma, da de udtrykte Ønske om at se en tortie kil-
ling. Ilse gik simpelthen en runde med en spånkurv og sam-
lede et udvalg i forskellige aldre - værsgo'!

Den opmærksomme læser vil huske, at vi i indledningen
fortalte om vort første synsindtryk. For god ordens s§ld vil
vi lige nævne, at vi sandelig også brugte næsen. Den fortalte
os, at renholdelsen var i top, for vi blev ikke mødt af den ram-
me kattelugt, som desværre karakteriserer mange almindeli-
ge kattehjem, hvor man ikke magter at tage kattehold som den
seriøse opgave, det i virkeligheden er.

Konklusion efter besøget:
Vi var skeptiske, før vi kom (man hører jo så meget) - men det
er vi absolut ikke længere. Selv ville vi ikke turde binde an
med et projekt i sådant et omfang - det kræver både mod, vi-
den og naturligvis - økonomisk ballast.

Vi forstår godt, at mange har en negativ indstilling til
Dansbjerg's opdræt (for at sige det pænt). Trods alt lever vi i
Jantelovens fædreland, så succes avler helt klart både mis-
undelse og mistro. (Vi tror bestemt, at et besøg på stedet vil-
le hjælpe).

"Dansbjerg" er geografisk placeret på toppen af dan-
markskortet. Opdrættets kvalitet har helt klart kvalificeret
dem til en placering på toppen af europakortet.

Vi vil gerne afslutte med en tak til Birger og Ilse for en
hyggelig eftermiddag. Havde tiden tilladt det, var vi gerne ble-
vet længere; men vi ses igen - forhåbentlig også på scenen.

Indtil da ønsker vi god vind!
Gerda & Erik

PS:
Alle ved, hvordan en "Dansbjeig"-kat ser ud. Defå undta-
gelser kan bare kigge i championgalleriet. At llse selv er en
g o d fo to gr af, s å vi v e d sidste s o mme r s fo tokonkurrenc e - hvo r
hun besatte dc 3 første pladser Så når vi vover at bringe 3 bil-
leder afavlsdyrene, taget afvor udsendtefotograf, er det me-
re for at vise de dejlige udendørs omgivelse4 avkdyrene le-
ver i. Og så har vi lånt et lufifoto af gården for at vise ram-
merne.

uL4 19
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JYRAK
- fordi der er forskel
9O'ernes katteklub!
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Resultatpåføring
pa stanrtavler
og titelregistrering
I,. :._:. _:: ::.;rge udstillere har været glade for at få deres re-
s*.-::: s:::', et på stamtavlen, har klubberne i mange år givet
::---:.- -:-! l;e ti1 medlemmerne.

\- .: s:amtavlens omslag ikke det mest venlige papir at
.t;::::.: r en skrivemaskine, hvilket har medført at dels om-
s.:3et. dels skivemaskinerne er blevet ødelagt.

Feiis Danica's forretningsudvalg har som en konsekvens
herai besluttet, at de medlemmer, som frem over ønsker at få
deres resultater påført, kan gøre dette ved at anmode om et
såkaldt »Titelblad«. Denne service flytter nu fra klubben og
til Felis Danica's stambogsfører.

Nogle tanker...
over dommer og opdrætter
Lasse Mortensen og dyrlæge Knud Steensborgs
indlæg i Hvæssebrættet juni 1994.

Det plejer altid at være en rar oplevelse at få Hvæssebrættet
ind af døren, så da vores post kom med det en dejlig sol-
skinsmorgen, skyndte jeg mig at tage termokanden med uden-
for og satte mig i en god stol for at nyde både Jyllandsposten
og Hvæssebrættet. Da jeg nåede til side 16 og 17 gik noget af
fornøjelsen afbladet. Den 7. april havde vi netop i vores studi-
ekreds haft en meget interessant aften med dyrlæge
Steensborg, der fortalte om netop "Misdannelser hos katte".
Det var en utrolig god og lærerig aften, hvor Knud Steensborg
var inde på mange ting, jeg ikke havde vidst og ikke havde
tænkt på.

K.S. talte uafbrudt i2 U2 time og hvert eneste minut var
spændende og gav stof til eftertanke. De ting der blev sagt,
blev underbygget med lysbilleder og røntgenbilleder som fle-
re gange fik os til at gyse og virkelig tænke på det store an-
svar vi har som avlere. Intet af det der blev sagt virkede som
et angreb, kun som en ærligt ment advarsel til at stoppe me-
dens tid er. Vi har endnu ikke så mange problemer, at det ik-
ke kan rettes, hvorimod man i hundeverdenen er kommet så

langt, så det med flere racer er en postombæring for sent. Ef-
ter at have læst dommer Lasse Mortensens indlæg kunne jeg
slet ikke få tingene til at hænge sammen. Indtil det pludselig
gik op for mig, hvor mange gange jeg i mit virke som syge-
plejerske i cirka 40 år, havde oplevet lignende situationer. "En
Iæge fortæller en patient om hans sygdom, der er meget al-
vorlig, om eventuel behandling, om fremtidsusigten osv. og
bruger meget tid på det". Da jeg bagefter gerne vil finde ud af
hvordan patienten vil tackle situationen, stiller jeg bagefter
nogle spørgsmåI, for at se om der er noget, jeg kan hjælpe med.
Ofte er det da gået op for mig at patient og læge har talt om
hvert sit, med andre ord brugt hvert sit sprog. Patienten hav-
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IÆSERNES SIDER

På titelbladet kan følgende bedømmelser indskrives:
* BIV eller mere til killinger/ungdyr.
* Certifikat (CAC, CAP o.s.v.) eller mere til voksne katte.

For at få bedømmelserne på titelbladet,
skal følgende dokumentation indsendes:
* Fotokopi af certifikaterne eller
* originale certifikater med de resultater, som ønskes indført.
* Titelbladet, hvis man allerede har fået dette.

Desuden skal der vedlægges en frankeret svarkuvert (husk, at
sætte nok porto på), eller retumeres det hele på opl«ævning.

Da der for fremtiden ikke mere bliver indført resultater i
eksisterende stamtavler, indføres følgende overgangsordning.

Ved indsendelse af stamtavlen - evt. salnme med fømævn-
te dokumentation for nye titler - udstedes et nyt titelblad.

Kun title6 der er registreret hos Felis Danica, vil frem-
gå af de efterfølgende generationers stamtavler.

Husk derfor, at meddele titler i god tid før rekvirering af
stamtavler, hvor titlen skal med på forfædrene.

Opdatering af titelblad og registrering af titler sker på føl-
gende adresse: Felis Danica, Postboks 2087,9100 Aalborg.

de intet fået ud af det, lægen mente at han havde klaret sitjob
godt.

Dommer Lasse Mortensen kender jeg ikke andet end af ud-
seende, men jeg har forhørt mig lidt her og der og fået et me-
get positivt indtryk af en dygtig og reel dommer og avler.
Dyrlæge Knud Steensborg har jeg kendt i alle de 2l år, jeg
selv har avlet abysinniere, og har fået megen uvurderlig hjælp
og gode råd af samme. Er der noget der virkelig brænder på

er vejen til Brabrand her fra Fyn ikke for lang. Konsulent
spørgsmål har K.S. også altid været villig til at besvare for
mig, så jeg regner ham for at være en af de bedste katte-
dyrlæger i landet. Ikke alene er han dygtig, men hans kærlig-
hed til dyrene er også utrolig stor, han havde helst selv en zoo-
logisk have derhjemme.

Lad os se på: Hvad ser en dommer og hvilket sprog taler en

sådan. Hvad ser en dyrlæge og hvilket sprog taler han.
Da jeg havde tænkt det igennem, kunne jeg godt forstå, at

de kan misforstå hinanden så utroligt, som det fremgår af de

to breve. En dommer ser jo altid kun raske, velplejede katte
(næsten), de andre nårjo ikke igennem dyrlægekontrollen el-
ler bliver af gode grunde ikke taget med. En dommer har jo
også så stor en viden, at han forhåbentlig ikke kommer ud i
de ting som avler, som Knud Steensborg taler om. En dom-
mer har sit eget professionelle sprog, og herved kommer så

forvirringen ind i brevene, om det hedder dommerring eller
dommerklub, om det hedder flad eller kort næse, eller peak-
face osv. Dyrlæge Steensborg har med garanti slet ikke sat sig
ind i det sprog, han bruger til gengæld dyrlægesproget...som
er helt anderledes end det vi andre katteopdrættere og udstil-
lere bruger. Han ser til gengæld alle de syge og handicappe-
de katte, men også de raske katte, derjo skal vaccineres I gang

årligt. Derfor kan hanjo lettere se, i hvad retning udviklingen
går. Jeg beundrer dyrlæge Knud Steensborg for at ville have
en debat igang, hans forretning ville give meget mere kasse,

hvis kattene fik endnu flere misdannelser, men da han tager
sit dyrlægeløfte meget alvorligt og da hans kærlighed og in-
teresse for dyrene er så stor som den er, kan han ikke bare se

passivt til.

U
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Min mening er afgjort den at Knud Steensborg og Lasse
Mortensen skulle mødes og få misforståelseme ryddet af bor-
det, få talt ud om hvad de begge mener, på et fælles kultive-
ret sprog, evt. ved at Steensborg holdt sit foredrag for Dom-
merringen.

I viljo.begge det bedste for kattene, ikke??? Jeg synes det
vil være enestående godt at få et positivt samarbejde mellem
katteopdrætterne og udstillerne, derjo repræsenteres ved Fe-
lis Danica og dyrlægerne. Ved at lægge begge parters viden
og erfaring sarnmen, må det i sidste ende give sunde, velfun-
gerende og smukke dyr. Det er jo det vi alle stræber efter, ik-
ke??? Det gjorde jo heller ikke noget, at Danmark blev et fo-
regangsland også på dette område.

P.S: Desværre nåede dyrlæge Niels Wøldicke Petersen at
lave megen "rav" i den, inden dyrlæge Knud Steensborg kom
til. Jeg var selv meget vred over artikleme i Helse og B.T.,
hvor han blandt andet skrev at Abysinniere blev blinde på
grund af en arvelig sygdom. Jeg ringede og spurgte ham om,
hvor mange han havde set. Svaret var cirka 4 igennem flere
år ialt. Man skal holde pressen udenfor, da det er en "Sællert"
at fortæIle, atnogle få Abyer har en arvelig PRA, som avlerne
i Danmark i samarbejde med flere andre lande har s§ndt sig
at få ud af avlen igen.

P.P.S: Jeg tror heller ikke på, at disse artikler har haft me-
gen indflydelse på salg af killinger. Der har været en periode,
hvor det har været lidt svært pga. folks økonomi. Nu er inte-
ressen stigende igen.

Venlig hilsen
Lis Rhymer Friis, Fredenslund, Konsulent Jyrak

ikke altid bliver nået - og dermed også færre indtægter i form
afudstillingsgebyrer. Efter et stykke tid skulle dette dog kun-
ne undgås. Måske finder man ud af, at der er nogle dommere,
der er så lidt populære, at det slet ikke er umagen værd at in-
vitere dem. Snarere finder man dog ud af, at nogle dommere
er udmærkede og populære dommere for nogle opdrætsnum-
re, men langt mindre værdsatte for andre. Som konklusion
lægges dette til grund for, hvilke katte de enkelte dommere skal
bedømme på kommende udstillinger.

Fordelene er oplagte: En langt støne tilfredshed hos udstil-
lerne. Naturligvis kan ikke alle vinde hver gang, men en fair
bedømmelse af ens katte vil vi alle gerne have; og det synes
jeg egentlig også, vi har krav på.

Efter sigende fungerer systemet i forbindelse med hunde-
udstillinger, ogjeg har set det anvendt på svenske katteudstil-
linger. Så må det vel også kunne lade sig gøre på JYRAKs
udstillinger.

Hvad synes andre medlemmer, og hvad synes bestyrelsen?
Personligt ville jeg geme betale et lidt forhøjet udstillingsge-
byr i en periode, hvor systemet bliver prøvekørt.

Kirsten Kaae

P.S: Jeg er godt klar over, at pludselig opstået sygdom hos en

dommer kan man ikke gardere sig imod, så 100% garantifor
en bestemt dommer kan selufølgelig ikke opnås. For at det ik-
ke skulle ende i det rene pjat, kunne man tilbyde at tilbagebe-
tale gebyret, hvis udstilleren ved dommerændring vcelger ikke
at lade sine katte bedømme. Detvilformodentlig ikke blive ak-
tuelt i ret mange tilfælde, som regel vil man nok lade kattene
bedømme hos reserven,

Debatindlæg
til Hvæssebrættet

Kommentar
til debatindlægget...

Jeg synes, det kunne være morsomt, hvis JYRAK bliver den
første katteklub i Danmark, der indfører, at man allerede på in-
vitationeme til udstillingerne kan se, hvilke dommere der skal
bedømme de enkelte opdrætsnumre. Racekatten er blevet den
lørste klub, der afprøver systemet - måske kan JYRAK stadig
nå at blive den første, der anvender systemet permanent.

Baggrunden for mit ønske er, at selv om jeg finder langt de
fleste dommere gode, kyndige, glade for kattene, objektive -
så er der altså enkelte dommere, hvor jeg finder, at det er spild
af tid og penge at lade mine katte bedømme.

Når kattefolk er sammen, så er der meget tit diskussion af
dommeme, så jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der
har det på den måde. I flere sammenhænge har der også i de
seneste år været opfordringer til, at dommerne skulle bedøm-
me efter standardeme. Det må uundgåeligt betyde, at man me-
ner, der er nogle dommere, der ikke dømmer efter standar-
deme.

Systemet kæver en omstilling af tilrettelæggelsen af udstil-
lingerne, men at det kan lade sig gøre, er jeg ikke i tvivl om.
For det første kæver det tidlig invitation af dommere og be-
kræftelse fra dommerens side (men dette sker nu nok allerede
nu). Jeg går ud fra, at man har et cirka-tal for, hvor mange kat-
te hver dommer kan nå at bedømme. Jeg kender ikke dette tal,
men hvis vi anslår, at det er 50, så vil det betyde, at når der er
tilmeldt (og betalt for?) 50 katte - eventuelt + l0% - i de op-
drætsnumre, den enkelte dommer har annonceret til at døm-
me, så kan der ikke komme flere katte med i disse op-
drætsnumre.

Det betyder også en omstilling for udstilleme. Hvis der an-
nonceres en dommer, de geme vil have, så er det nemlig om
at komme ud af røret ogfå meldt til hurtigst muligt. Måske bli-
r.er der hurtigt overtegnet.

Sandsynligvis vil systemet have indkøringsvanskeligheder,
og der vil måske i starten være dommere, der har meget få kat-
re at bedømme. Måske vil det også betyde, at halkapaciteten

Kære Kirsten
Tak for dit indlæg om fornyelse af spisesedlerne og mulighe-
derne for at se, hvilke dommere, der dømmer hvad. Jeg har
selv haft de samme tanker på et tidspunkt efter at have set sven-
ske spisesedler, men er gået bort fra det igen p.g.a. følgende
forhold:

Ved stort antal i en bestemt race, f.eks. NFO eller MCO er
vinødttil at sætte 3-4 dommere til at dømme, ellers er udstil-
lerne kede af, at en dommer kun dømmer en race. På sidste
udstilling havde vi 4 SlH-dommere, som alle dømte både

NFO og MCO. Havde vi meddelt det på forhånd, havde udstil-
lerne alligevel ikke kunnet se, hvem der dømmer hvilke fawel
så det ville blot være at stikke folk blår i øjnene. Vi kan ikke
gå så meget i detaljer, at vi også meddeler, hvem der dømmer
hvilke farver, idet det kan medføre at en dommer får 50 katte
og en anden 30 katte, hvor de i følge reglerne må dømme 40.

At begynde at sige nej til nogen, når et bestemt antal er nået -
det er ikke i Jyrak's ånd. Det er naturligvis også et økonomisk
spørgsmål, hvor vi kun inviterer det antal dommere, som vi har
brug for, idet vi regner med at hver dommer ca. koster k 4-
5.000,- pr. udstilling i rejse-, hotel- og fortæringsomkostnin-
ger samt FlFe-honoraret på ca. kr. 500,- pr. dag.

Den måde, som vi kører det på nu, er et forholdsvis godt
kendskab til dommernes stærke og svage sider opnået gennem
lang tids erfaring og tilbagemeldinger fra udstillerne. Det sker
da også tit, at der skrives dommerønsker på tilmeldingeme.
Det tages til efterretning, rnor kan selvfølgelig ikke altidimø'
dekommes, hvis 2 udstillere er vildt uenige.

I øvrigt må I som udstillere meget gerne fremsende ønsker
om dommere, som I geme vil have til at dømme på vores
udstillinger. Sendes til undertegnede men forvent, at der kan
gå et år, før de kommer, da vi inviterer lang tid før en udstil-
ling' 

Dorte Kaae
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Fra Helle Høybye er modtaget:
Indledning
Jeg er nu ejer af en avlshan for første gang i alle de år, jeg har
opdrættet.katte. Jeg har selvfølgelig søgt oplysninger og
spurgt andre opdrættere hvordan de har indrettet hankattens
hjem, for at jeg kunne give min hankat de optimale betingel-
ser nårjeg nu af gode grunde ikke kan have ham gående inde
i stuen. I min søgen har jeg fået tag i et lille hæfte fra "The
Burmese Cat Club" omkring det at holde avlshan. Da jeg læste
den fandt jeg, at der var så mange gode ting i den, som vi al-
le kan få brug for. Selvfølgelig er der nogle ting i den, som
jeg, og nok også nogle afjer, synes er lidt overdrevne, men
der er bestemt også noget af det som mange opdrættere bur-
de tage til efterretning. Jeg har her oversat hæftet.

At holde avlshan
Tænker du på at anskaffe dig en avlshan?
Beslutningen om at holde avlshan skal man tage alvorligt. For
at holde en succesfuld avlshan skal både ejeren, katten og om-
givelseme være passende.

1. Ejeren af avlshannen skal både have erfaring til at kun-
ne håndtere en fertil han og hans hunkatte, have tid og penge
at bruge på ham, men skal også deltage i opfostring af de kil-
linger som hankatten bliver far til. Man skal ikke have en av-
lshan i håb om at han vil tjene penge ind. Ejeren afen avlshan
skal være forberedt på, at skulle acceptere risikoen for at in-
fektioner kan blive bragt med ind, og dermed følgende udgif-
ter og isolation, og man har risiko for at komme til skade,
måske af en arrig hunkat eller en ophidset han. Der kan også
komme protester fra naboer pga. larmen fra avlshannen eller
hunkattene. Desuden kan ferier være et problem - kun få kat-
te-pensioner vil tage fertile hanner i pension. Til sidst skal eje-
ren være kendt og respekteret blandt andre opdrættere hvis av-
lshannen skal få noget at lave.

2. Man bør forvisse sig om der er brug for endnu en avlshan
i området. Hannens stamtavle, farve og familieforhold til hun-
ner i nærheden skal man også tage i betragtning.

Katten selv skal være af god type - svarende til standarden.
Hans helbred skal være perfekt og han skal være fri for arve-
lige defekter. Hvis man avler på nervøse katte eller katte med
dårligt temperament vil det til sidst give racen et dårligt ry, så

han skal have et godt temperament. Kan man få fat i sådan en
kat? Det tager måske et stykke tid at finde ham, men den tid
er brugt på noget godt. En champion vil ikke nødvendigvis gi-
ve gode killinger, men en kat som ikke kan blive champion
kan have fejl som den vil give videre.

3. Et "hus" til hankatten kan bygges efter de individuelle
behov. Mindste behov er et godt solidt, tørt, luftigt hus, der er
isoleret og malet, og med gulv og hylde-arealet dækket med
linoleum eller lignende, som er limet fast. Der skal være me-
get vinduesplads og god ventilation. En stalddør er velegnet.
En del af arealet skal lukkes af til hunkattens rum, bygget på
en hylde et stykke overjorden. Fronten på hunkattens rum og
lågen skal være af fint-masket stålnet. Dette giver hunkatten
fred, men hun kan hele tiden se og lugte hankatten. I forbin-
delse med hankatte-huset skal der være en løbegård lavet af
solidt træ med stålnet. Man skal sørge for at både hus og løbe-
gård kan aflåses. Huset og løbegården skal bygges på en ba-
sis af cement. Hvis man bygger huset tæt på ens eget hus fø-
ler hankatten sig ikke så isoleret. Huset skal stå færdig når
katten er 6 måneder gammel, og begynd med at lade den være
derude et stykke tid hver dag.

Sundhed og hygiejne
At holde katten rask i det mest perfekte hus er ikke et spørgs-
mål om held. For at opnå det skal man omhyggeligt sike sig
at katten er sund og at der er pinligt rent hos den. Det bedste
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til at rengøre huset er en opløsning af et desinfektionsmiddel
(Rodalon) som skal benyttes dagligt, - bedst i en forstøver,
men man skal ikke glemme at der findes ingen erstatning for
sæbevand og kno-fedt til huset og løbegården. Alle katteto-
iletter skal gøres rene dagligt i klorin og derefter skylles i ri-
geligt vand og tørres før de tages i brug igen. Alle foder- og
vandskåle skal dagligt rengøres i et passende desinfektions-
middel. Den bedste måde at rengøre cementen i løbegården er
at vaske det dagligt og een gang hver fjortende dagi 5% op-
løsning af industri formalin med rengøringsmiddel. Løbegfu-
den må ikke benyttes i 24 timer efter rengøring. Hvis det er
nødvendigt at desinficere rummet efter sygdoms udbrud skal
det skures grundigt i den samme opløsning som benyttes til
løbegården. Kattene må ikke benytte rummet før efter 48 ti-
mer.

Kattene kan tage skade af visse desinfektionsmidler, feno-
ler og andre. Domestos og lignende kan anbefales.

Huset bør males op hvert år med ugiftig blank maling; brug
aldrig maling som indeholder bly.

Alle disse forholdsregler bes§tter hankatten, men man
skal også tage hensyn til de besøgende hunkatte. Deres rum
og ting skal desinficeres efter hver hunkat. Dette bes§tter
hunkattene fra at smitte hinanden men det bes§tter ikke han-
katten fra den besøgende hunkat. Man skal spørge hunkattens
ejer om hunkatten eller de andre katte hos dem fejler noget og
de skal sikre sig at hunkatten ikke har parasitter eller øremi-
der. Det tilrådes at man ikke tager hunkatte ind hvis hun eller
hankatten har været på udstilling indenfor de sidste 2 luger,

hvis nu man (uden at vide det), har fået en infektion med hjem.
Selvfølgelig skal hankatten være fuldt vaccineret mod

kattesyge og influenza. Ejeren afhankatten kan overveje om
det ikke ville være bedst at teste sine katte for leukæmi og så

forlange at de besøgende hunkatte også er det.

Opvarmning
Der skal være passende overvarmt hos både hankatten og hun-
katten. Der skal være en behagelig men luftig varme som ik-
ke giver en trykket atmosfære.

En populær måde til at opvarme med er en infrarød yarne-
pære fra loftet. Pæren skal være på cirka 150W, men det af-
hænger af husets størrelse. Brug aldrig olielamper. Hellere op-
varmede liggepladser end et overvarmt hus er at foretrække.

Fodring
Alle katte har brug for afvekslende foder med adgang til ri-
geligt frisk vand. Selvfølgelig har alle folk deres egen ide for
hvad der er det bedste foder; men det vigtigste er at indholdet
afprotein skal være højt. En hankat skal have et tilskud afvit-
aminer og mineraler jævnligt, og hvis han ikke drikker mælk,
skal man også give ham et tilskud af kalcium.

Man skal finde ud af hvad hunkatten sædvanligvis får at
spise, om hun drikker mælk eller vand og om der er noget hun
ikke kan lide eller noget som hun ikke kan tåle. Dette hjælper
hende til at føle sig mere hjemme, og det forhindrer hende
måske i at holde op med at spise, som katte ellers er tilbøjeli-
ge til at gøre når de er et fremmed sted og i løbetid.

Hankatten
Den alder hvor den unge hankat skal møde sin første hunkat
til parrring kan variere, men generelt er det mellem l0 og 12

måneders alderen. Nogle katte har parret sin mor eller kuld-
søstre i månedes alderen, mens andre katte ikke har været in-
teresseret i at parre før de har vætet2 år gamle.

En ung hankat bør nænsomt introduceres til sit arbejde og
helst med en ældre og erfaren hunkat. En hunkat om måne-
den vil sikkert være nok for ham i begyndelsen, derimod for
en ældre kat kan antallet af besøg som han kan klare variere.
Hvis han har besøg af den ene hunkat efter den anden med
knap nok en dag imellem, kan han blive temmelig udkørt og



:3r\:ed stiger risikoen for infektioner. Hvis han ikke har par-
::nger i flere uger, kan han begynde at kede sig og han vil sik-
iert blive glad for at have en anden kat hos sig. Selvom en
:rankat som kun har lidt at lave kan få en kastrat som selskab,
:r dette ikke ideelt, især ikke hvis kastraten skal ind og gå sam-
::ren med de andre katte når der kommer en hunkat. Foruden
.eiskab fra andre katte, har han brug for en masse menneske-
,rg kontakt og kærlighed. Man skal tilbringe mindst en time
-iimmen med ham om dagen. Det er dyreplageri at holde ham
:soleret hvor han keder sig og bliver frustreret pga. mangel på

;arringer og selskab. Selvom nogle hankatteejere mener, at
runkatten bør gå sammen med hankatten indtil hun er gået ud
.i løbetid, mener andre at dette øger risikoen for infektioner
:or meget og begrænser kontakten til2-3 dage.

Når man modtager en forespørgsel på hankatten, skal man
:ndersøge hunkattens stamtavle og pairer og ejeren skal gøres
rekendt med hankattens stamtavle og farveme som kan kom-
:rie ud af denne parring.
\Ian bør tilbyde at hun-
::attens ejer kan komme og
se hvordan hankatten lever
:rr han bestemmer sig. Da
::ran ikke kan forudsige
li ornår hunkatten kommer
: iøbetid skal ejeren have at
, ide at besøget betinges af
:n.r hankatten er fri når han
:rnger, og at ejeren skal
rontåkte hankattens ejer
, ed det første tegn på løbe-
:id.

Fømævnte ting vedrø-
:ende sundhed bør checkes
:or at sike sig at hunkatten
.i,te bringer en infektion
::red sig. Man bør få at vide
:.r'or gammel hunkatten er,

--.g, hvis det ikke er hendes
:orste kuld, hvornår hun
:.avde sit sidste kuld. Ende-
.rg skal man spørge om
:.unkatten har fået p-piller
:1ler p-sprøjte. Dette er et
. rgtigt punkt. Man bør ikke
.:rde en hunkat producere
:lere end 2 kuld om året.
rlr is det er hunkattens før-
-.te kuld er det ideelle tids-
:unkt for parring cirka om-
iring 10 måneders alderen
: hendes anden løbetid.
\Ien man skal bruge sin
.Lrnde fomuft vedrørende
Jenne regel. For eksempel,
rvis hun har været i løbetid
-i gange og viser tegn på
:rustration og hun ikke er
:lere end 8 måneder bør
run parres i stedet for at
iomme i løbetid igen. Det
:r normalt at nogle katte
.orst kommer i løbetid når
:e er I år eller mere. Hvis
i:3tten har været på p-piller
:r det meget vigtigt at hun
:ar lov til at have en hel
.øbetid uden at blive parret,
l_e ikke bliver bragt ud til
rankatten før i hendes an-
len løbetid. Det bedste

tidspunkt at bringe hunkatten ud til hankatten er på 2. dagen
af hendes løbetid. Dette vil give hende lejlighed til at falde til
ro. Hun bør transporteres i en passende kurv eller trans-
portkassse - aldrig i en papkasse - og hendes ejer kal sørge for
at der er absolut ren. Den må ikke være lånt af naboen eller
hos dyrehandleren.

At håndtere hankatten og den besøgende hunkat
Hankattens ejer skal personligt undersøge hunkatten når hun
ankommer og kun hvis alt er iorden bør man tage hende ind.
Hun bør transporteres i en kurv for at undgå at hun stikker af
hvis hun er bange. Hankatten bør være i sin løbegård, mens
hunkatten lukkes ind i hendes eget rum, som i forvejen er ble-
vet giort klar med bakke og en skål med vand. Så kan han luk-
kes ind, så kattene kan se og lugte hinanden uden at man risi-
kerer at de skader hinanden. Da alle katte er forskellige, rea-
gerer de også forskelligt på dette tispunkt. Da de er så for-
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skellige på dette punkt, varierer det også meget, hvor lang tid
det tager for hunkatten at falde til ro. Det kan tage fra 2 timer
til 2 dage. Hvis man jævnligt holder øje med dem og ser
hvordan de opfører sig, vil hankattens ejer kunne se hvornår
tiden er inde. Sædvanligvis vil hunkatten se mere glad og af-
slappet ud, hvis hun hvæste og "bandede og svovlede" vil hun
nu være holdt op. Nogle er generte og har slet ikke gjort til-
nærmelser til hankatten. Men hvis hankatten ser ud til at være
tilfreds med situationen kan man åbne døren ind til hunkattens
rum så de to katte får fysisk kontakt. Hvis man holder øje med
dem et lille stykke tid, hvor de ser ud til at være blevet ven-
ner, kan man lade dem være alene.

Hvis hunkatten på nogen måde er aggressiv overfor han-
katten skal han forsigtigt tåges ud så hun kan blive sat tilba-
ge i sit rum da hun endnu ikke er klar. Det kan være nødven-
digt at bruge en jakke som bes§ttelse og handker når man ta-
ger sådan en hunkat. Når de to katte går sammen skal de ha-
ve lov til selv at finde ud afat parre. [.ad naturen gå sin gang.

Nogle hankattejere bruger et samtale anlæg som f.eks. en
babyalarm mellem hankattens hus og dem selv så de ved hvad
der sker uden at forstyrre for meget.

Normalt vil kattene slutte med en slags venskab og vil være
at finde sovende sarrmen eller vaske hinandens ører. Det til-
rådes at skille kattene om natten eller når der ikke er nogen til
at holde øje.

Som regel er der ikke noget der går galt ved parring. Me-
get sjældent nægter hunkatten overhovedet at have noget at
gøre med hankatten, men nåi det sker på trods af at hun har
haft rigelig lejlighed til at falde til ro, bør hun sendes hjem til
sin ejer igen og måske skulle man prøve med en anden han i
næste løbetid. Det er endnu mere sjældent hvis hankatten ik-
ke vil parre, men hvis det sker er det ikke andet at gøre end at
få ham checket hos dyrlægen.

Man må aldrig tvinge en hankat til at parre eller holde hun-
katten for ham. Man må heller ikke lave begrænsninger for
paningen.

Det er en utrolig dårlig måde hvis man straks efter parrin-
gen, lukker hunkatten ind i hendes rum, for igen at tage hen-
de ud igen i et par timer igen for hurtigt at blive parret og så
lukket ind igen. Dette er utåleligt for begge katte. Det kan føre
til, at hankatten bliver meget voldsom overfor hunkatten og
taber fat i hende ligeså snart han kan komme til hende, og at
hunkatten bliver meget nervøs i fremtiden. Hvis man ved at
det er naturlig og kattene er glade vil hankattens ejer ikke op-
føre sig sådan.

Praktiske råd
Når hunkattens ejer henter hende skal pengene betales hvis de
har parret, dog er der nogle hankatteejere som beder om pen-
gene på forhånd.

Normalt tilbyder man en gratis ompaning hvis hunkatten
ikke bliver med killinger første gang, dog vil man i disse
tilfælde forlange betaling for opholdet. Man bør give en
kvittering og opgive en cirka dato for hvornår killingeme kan
ventes. Hvis det er hunkatteejerens første kuld har han/hun
måske brug for råd omkring fodring og andet vedrørende kil-
Iingerne.

Hvis hunkatten ikke bliver afhentet personligt og skal sen-
des rned eller fly skal man checke køreplanen grundigt og in-
formere ejeren hvornår man regner med at hun ankommer.
Transportkassen skal mærkes tydeligt med ejrens navn, adres-
se og den station hvor hun bliver afhentet og man skal person-
ligt sætte hende på toget eller i flyet.

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

Trick 4:

Kommer, når du kalder!
Det er meget sjovere at have en kat, som kender sit navn og
som kommer, når du kalder på den. Her kan du lære, hvordan
du lærer den det.

Stil dig foran den og sig dens navn (men ikke for højt,
måske bliver den bange).

Læg godbidder på gulvet, ligeefter at du har kaldt på den
(fig. 1). Gå nogle skridt tilbage mens den spiser og kald på
den igen (fig. 2). Gør dette igen og igen, mens du øger af-
standen mellem dig og katten.

Til sidst vil den lære at det ord du bruger, betyder, at den
skal komme hen tiul dig og den vil forstå at ordet repræsen-
terer den selv, dens navn. Også her er spisetid en god tid at
øve sig.

Du kan faktisk lære den, at den skal »»komme og ta' det«.

JYRAK
9O'ernes katteklub!
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-' 1 gang dagligt i 3 dage.
: " -. kke gentages efter 14 dage.

ng Pris* Nok til Dosis: Tabl. 250 mg: 1 tabl. pr. 5 kg kat dagl. i 3 dage
Mixtur 1Oo/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:

I0 stk. 35,75
20 stk. 65,00

-'' 250 ml 245,45
-r 1000 ml 853,50

3 katte å 5
6 katte å 5

33 katte å 5
132 katte å 5

kg
kg

kg
kg

: : .ekets udsalgspris kr. incl. moms 1.1.94.
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Abenhed en mangelvare
i dansk racekatteopdræt
"Driver dug, falder Parvocide, Imaverol,
Chlor Formaldehyd... "
"Ringorm, en ubuden let opdrættelig svamp"

I april 1993 importerede jeg en kat fra Arizona, USA, hvilken
kat mellemlandede i New York, hvor en af mine venner hente-
de den. Hun ringede straks til mig og sagde hun mente den
havde ringorm, hvorforjeg skulle isolere og behandle kat og
omgivelser. Katten blev isoleret i 22 måned, behandlet med
Nizoral og omgivelser + kat vasket hver anden dag. Sågar he-
le huset blev behandlet, da jeg foretrækker at gå med livrem
og seler. Efter 3 ugers medicinsk behandling lod jeg katten
være isoleret i yderligere 7 uger, hvorefter test var negativ og
karantænen blev ophævet. Jeg fortsatte med at vaske katten
jævnligt som øvrige, mens omgivelseme ikke blev behandlet
yderligere.

Jeg læste lidt her og hørte lidt der, men ingen havde rigtig
nogen ide om ret meget - ingen ville i hvert fald sige noget.

Jeg troede den hellige grav var vel bevaret indtil 22. marts
1994, hvor en af mine 4 gravide hunkatte viste tegn på abnorm
fedthale. Hårene lod sig let fjeme og jeg fik mit livs chok, det
lignede koldbrand. Det er ikke fordi jeg ikke efterser mine dyr,
men det kom faktisk fra den ene dag til den næste. Jeg troede
stadig på fedthale indtil et par dage efter, hvor et ungdyr fik
"fedthale" på ryggen, og det er vel mere end abnormt.

Detjeg observerede åretfør var blot en mikroskopisk sort
skorpe på halen, så først efter ungdyrets udslæt begyndte jeg
at tænke tilbage. Jeg søgte straks dyrlæge og testen var posi-
tiv. Jeg gik i karantæne. Gravide kan ikke behandles var be-
skeden. Ungdyret fik Lamoryl. Jeg insisterede på at alle dyr
skulle behandles samlet efter fødslen var overstået.

Jeg var panisk, snart den ene, snart den anden. Kun 2 fik
det aldrig. Hver morgen var nye udslæt kommet nye steder og
derfor kan det ikke kontrolleres med jodsprit, Brentan salve
eller lignende som på mennesker som jeg prøvede (i Danmark
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har man et tilfælde på en mand hvorom man snart har prøvet
alt, undtagen Formaldehyd, uden resultater, så selv hos de 2-
benede er der problemer).

I begyndelsen af april 1994 får jeg tilfældigvis nys, gennem
nogen der kender nogen osv., om et eller andet på forsøgsplan,
hvorunder man tillige kan behandle gravide (selvom dette 1

uge tidligere ikke var muligt).. Jeg kontaker straks og det vi-
ser sig flere katterier har været gennem dette med gode re-
sultater (så det er i hvert fald mere end 1 uge gammelt). Her
er det jeg bliver .... sur. Hvorfor al den hemmelighed, når vi
kan hjælpe hinanden og efterkommere med at gribe det an fra
første færd på den indtil nu vidende rigtige måde? "Det er in-
gen skam at få sygdom i sit katteri, men det er en skam ikke
at orientere omverdenen". Jeg mener i hvert fald at når noget
køres forsøgsvist bør i hvert fald dyrlægerne indbyrdes ori-
entere hinanden og dermed være i stand til at henvise. Jeg gik
trods alt i 4 uger uden at kunne stille noget som helst op, og
det bevirkede at 8 dyr fik ringorm (+ killinger) i stedet for 2.

Jeg har herefter deltaget i samme forsøg, (og ydermere på
eget initiativ behandlet ganske små killinger med tilsynela-
dende gode resultater), hvilket jeg iøvrigt ikke pt. må udtale
mig om, men jeg vælger dog at stå frem nu, idet jeg mener det
er yderst vigtigt for andre at vide mulighederne omkring fo-
rebyggelse og helbredelsefør et angreb, idet vijo nok alle må
erkende at på et eller andet tidspunkt vil et eller andet ramme
også vores opdræt.

Jeg har tillige været i telefonisk kontakt med en doktor i
USA der specifikt har udviklet en "vaccine" mod Michro-
sporum Canis (der dog i første omgang ikke er en fore-
byggende vaccine, men helbredende for så senere at fungere
som en vaccine), men pga. importregler etc. afstod jeg herfra
i første omgang da jeg fik nys om det andet, men vi hører nok
snart mere herom i Danmark.

Jeg har idag lært utroligt meget om ringorm og kan dermed
være andre behjælpelig. Jeg står altid parat og har aldrig lagt
skjul på noget i disse relationer.

Sidste år gik jeg som bekendt med lkivrem og seler, i år har
jeg taget 2 sætpå:

- jeg flytter (når dyr er færdigbehandlede)
- tager meget, meget få egendele med der er behandlet med

3-4 forskellige præparater (resten er brændt, most og
mast)

- behandler fortsat omgivelser i min.2 år (måske for altid;
- vasker dyr oftere (især efter udstilling)
- sender ingen katte ud selvom test før flytning er negativ.

Jeg vil vente 5-6 måneder eller endnu bedre til 2-3 kuld
ingen ringorm får.

At flytte og skille sig af med alle sine personlige ejendele
burde ikke være nødvendigt, men jeg har muligheden og har
valgt det. Mange synes jeg er hysterisk - men sådan er jeg -
og dem der kender mig ved det godt, og disse få personer der
i denne svære situation ikke har betragtet mig og mine dyr
som en peststation er jeg evigt taknemmelige for uden deres

opbakning var jeg nok brudt sammen psykisk. Det nemmeste
ville have været l0 x aflivning - cirka kr. 1.000,00, men jeg
elsker mine dyr og er parat til at ofre alt, og det er lige præcis

hvad jeg har gjort, og samtidig accepterer jeg under ingen om-



. -':-:r rlngorm, selvomjeg godt ved atjeg aldrig kan
: *- : sikker (det kan man ikke med noget som helst),

. . det vigtigste er trods alt at man handler med god sam-
..;:ghed.
Det positive ved flytte på dennemåde er, at det bliver utro-

.:gt billigt: 6 transportkasse og 5 flyttekasser + mig selv.
Ringorm er en klog svampesag, den snylter, dvs. har ud-

vikiet sig til lige netop ikke at snylte mmere end at dyrek over-
Iever, da den i modsat fald også ville dø - og dog: OMGI-
VELSERNE. Her tror jeg vi har det største problem, og det er
hvad de fleste glemmer, ren og skær pga. manglende viden.

Man hører alt for ofte i katteverdenen:
"Pas på med at købe kat der og der, der har været den og

den sygdom", men man skal aldrig tro på rygter (en fjer bli-
r er til 5 høns). Man skal derimod så snart man hører et sådant
kontakte den uvidende pg håbe på et ærligt svar. Der gik fak-
tisk ikke mere end 1 uge før de første telefoniske opkald glø-
dede om at der gik rygter om at jeg havde ringorm og at jeg
intet gjorde. Det var intet rygte at jeg havde ringorm, da jeg
selv fortæller sandheden, men at jeg intet glorde var den rene

løgn, eller en fjer der blev til 5 fuldfede slagtehøns. Istedet for
at gå og spilde tid på surhed konfronterede jeg ophavsman-
den og bad denne sprede rygter i en seriøs udgave.

Med ærlighed og åbenhed når man trods alt længst. Sådan
burde det i hvert fald være.

Hvorfor starte omvendt og bevæge sig modsat, når der er
en lige vej. Jeg tror ikke det skader en opdrætter at være åben.
Det kan ikke pointeres nok, hvor vigtigt det er at gribe denne
lille nergiske, umådelige resistente og usynlige svampefidus
rigtigt an fra første færd, måske endog at forebygge herimod.

Det er trods alt bedre at forebygge end helbrede og jeg gi-
ver gerne min viden og erfaring videre, selvom denne nok hel-
ler ikke er endegyldig, men andre behøver i hvert fald ikke la-
ve samme fejl som jeg, og sikkert som mange andre før mig.

Marianne Thornberg
Necame' - Bøgebjergvej 50, Alme
3230 Græsted
42292003 - Efter l. juli 1994:
Gille-Åsen 12, Ildshott Strand, 3230 Græsted.
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Når ringormen er over os
I dette og de næste nulrue vil jeg prøve at belyse emnet ring-
orm. I de sidste år har vi i veterinær kattepraksis konstateret
en stigende bekymring for denne infektionssygdom. Bekym-
ringen er ofte forbundet med uvidenhed om emnet - især står
mange katteejere totalt uforstående over for hvorfor lige net-
op deres katte har fået ringorm. For mig er der ingen tvivl om
at antallet af ringormeinfektioner er steget - problemet er re-
elt nok.

Hvad er ringorm?
Ringorm er en svampeinfektion som angriber hud, hår og neg-
1e. 2 svampefamilier kan være årsag til ringorm. Microspo-
rum - som den ene hedder - er den mest almindelige. Men li-
ge netop i år har vi måttet konstatere en kaftig stigning i antal
inficerede katte hvor Trichophyton var årsagen. Det har med-
ført at vi har haft alvorligere og mere langvarige infektioner
end sædvanligt. Svampenes naturlige levested er jord men de
har efterhånden udviklet sig til også at kunne leve på hud, hår
og negle. Svampene formerer sig ved hjælp af sporer ("kim").
De kan ovedeve i omgivelseme i op til 52 måneder - de er alt-
så svære at komme af med. Endvidere er det sådan at mange
katte er såkaldte sunde smittebærere dvs. uden et eneste syn-
ligt tegn. Diagnosen kan i disse tilfælde kun stilles med sik-
kerhed ved svampedyrkning.

Risikoen for infektion
ALLE katte er i risikogruppen også indendørskatte som lever
isolerede fra andre katte. Ejer kan bringe smitten hjem på sko
etc. og forøvrigt på sin egen hud. Men det er sådan at katte
med stor nærkontakt har en øget risiko for at blive smittet med
ringorm. Udstillinger, udstationeringer og pensioner er risi-
kosteder. Der kan være flere årsager til det øgede antal infek-
tioner hos racekatte. Dels er der flere multikatte-hjem nu end

tidligere men endnu vigtigere tror jeg det er at antallet af
udstillinger er steget kolossalt i de sidste år. Udstiller man er
der en stor risiko - sådan er det bare.

Faktorer som øger risikoen

Alder
Killinger og gamle katte udgør risikogrupper. Killingernes
immunsystem (modstandskraft) er længe om at færdigudvik-
les og de gamle kattes er svækket. Det betyder at de har svært
ved at bekæmpe infektioner.
Endvidere disponerer killingernes tætte kropskontakt for
sygdommens udvikling.

Enhver anden infektion
F.eks. når der cirkulerer influenza eller chlamydia i et katteri
øges risikoen væsentligt.

Enhver form for "katte-stress"
Herunder drægtighed og fødsler. En meget almindetig årsag
er for mange katte på et for lille område. Både tætheden af
katte og psykisk nedstemthed' øger risikoen. Køb/salg/
flytning af katte. Med risiko for at blive skældt ud må udstil-
linger - som tidligere nævnt - også betegnes som endog me-
get stressende for nogle katte. En meget voldsom udstillings-
aktivitet - f.eks. deltagelse i flere udstillinger på en weekend
- svækker kattenes modstandskraft.

Soignering
Katte som er gode til at soignere sig selv får ikke så nemt ring-
orm. Soigneringsprocessen er sværere for langhårskatte end
korthårs. Det betyder at langhårskatte udgør en risikogruppe.

Fodring
Som ved enhver anden infektion er det vigtigt at fodringen er
optimal for et velfungerende immunsystem.

Dårlig rengøring og desinfektion
Det er vigtigt at holde omgivelserne sobre da de fleste svam-
pe/svampesporer findes på løse hår og skæld som falder af
kattene.

"Overfyldte hjem"
Mange møbler og specielt "væg-til-væg-tæpper" øger svam-
penes evne til at overleve.

Ventilation
Dårlig ventilation giver dårlig hud og giver ophobning af
svampesporer i omgivelser.

Fortsættes i næste numtner.

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

Uddannet akupunktør
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Referat al bestyrelsesmøder

Referat af
bestyrelsesmøde
afholdt hos Linda Palm den 10/3 1994 kl. 18.00.
Deltagere: Dorte Kaae (DK), Paul Cftristensen (PC), Linda
Palm (LP), lzne Berg (LB), Karen Mette Have Kristensen
(KMHK), ErikAndersen (EA), Preben Bjerg (PB) og Klaus
Donneborg (KD). AJbudfra Ole Klivager (OK).

Dagsorden:
1. Godkendelse afreferat.
2. Økonomi.
3. Århusudstillingen.
4. Evt.

Ad l.
Godkendt referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.

ad 2.
LP orienterede. Satser for telefongodtgørelse uændrede.

Ad 3.
Burparkens størrelse blev gennemgået.
Opgavefordeling før og under udstillingen blev præciseret
samrnen med tidsplan.
Annoncebudget: Godkendt

Ad 4.
lntet at bemærke. Mødct slut kl, N:30

Referent Erik Andersen

ad 4.
Indkomne breve blev gennemgået, dels med henblik på of-
fentliggørelse i Hvæssebrættet, dels til individuel behandling
og besvarelse.

ad 5.
Økonomi.
Århusudstillingen tegner godt - men total oversigt mangler
endnu.

Planer om en særskilt burfond blev skitseret. Viderebe-
handles næste gang.

Det indskærpedes, at vi tidligere har fastsat regler for ud-
leje afbure, når disse ikke benyttes til hobbyudstillinger i vo-
re studiekredse.

ad 6.
Århus-udstillingen blev detaljeret evalueret. Gennemgående
positiv vurdering. De svage punkter vi kunne påpege rettes
fremtidig.

ad7.
September-udstillingen bliver i Horsens, hvor studiekredsen,
som sidst, forventes at gøre en stor indsats. Vi skal have kla-
re afgrænsninger af, hvilke områder bestyrelsen selv tager sig
af.

Til november-udstillingen undersøges p.t. hal-mulighed i
odense' Referent ErikAndersen

Referat af
bestyrelsesmøde

Referat af
bestyrelsesmøde
den22. april1994 kl. 18.00 hos Dorte Kaae
Tilstede: Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Lene Berg
(LB), Klaus Donneborg (KD), Karen Mette Have Kristensen
(KMHK), Linda Palm (LP) og ErikAndersen (EA).

Dagsorden.
1. Godkendelseafreferat
2. Nye mødedatoer
3. Fastlægge mødedato med studiekedse og konsulenter
1. Indkomnebreve
5. Økonomi
6. Evaluering af Århus udstillingen
7 . Kommende udstillinger samt organisation af disse
8. Evt.

ad 1.: Udsat.

ad2.
Næste bestyrelsesmøde 3/6 hos EA.
Efterfølgende bestyrelsesmøde l2l8 hos LB.

ad 3.
Studiekedse + konsulenter indkaldes til mødc 4/6 - Voldga-
de 70, Horsens. EA sender brev.

afholdt hos Erik Andersen den3161994
kl. 18:00.
Deltagere: Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Linda
Palm (LP), Lene Berg (LB), Karen Mette Have Kristetaen
(KMHK), Erik Andersen (EA), Ole Klivager (OK), Preben
Bjerg (PB) og delvis Klaus Donneborg (KD).

Dagsorden:
1. Godkendelseaf referater.
2. Økonomi incl. burfond.
3. Møde med studiekedsledere og konsulenter den

4161994.
4. FIFe's GF 1994.
5. Indkomnebreve.
6. Horsens udstilling.
7. November udstilling + 1995.
8. Stewardseminar.
9. Killingelisten.
10. Orientering fra F.U.
I l. Orientering fra Avlsråd.
12. Eventuelt.

ad 1.
Referat fra sidste B-møde godkendt.

ad2.
LP orienterede om den nuværende likviditet. Udstillings-
regnskab Århus ikke endeligt afsluttet endnu. Det besluttedes
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at tegne medlemsskab af Dansk Dyreværn.
DK indhenter diverse tilbud på burpriser. Ukurante bure

udbydes til salg på Horsens-udstilling til 200 la/stk. Bøde-
penge fra fuhus indgår i burfond.

Ad 3.
Program drøftedes samt regler for klubbens tilskud til kred-
sene.

Ad 4.
Orientering ved DK - se særskilt referat.

ad 5.
Anmodning om lån i forbindelse med blodprøver afsloges af
principielle grunde.

Anmodning om at imødegå rygtedannelse ansås forat være
grundløs og dementi kan nemt virke mod hensigten.

ad 6.
Der oplystes om arbejdsfordeling i studiekredsen.

Der foreslås nedsat fast udvalg til scenepynt.
Køb af øl og vand til udstillingen foretages når er er loka-

le tilbud.

Ad 7.
Udstillingen placeres i Vissenbjerg. Halleje accepteret.

Der arrangeres snarest møde med studiekredsledeme på
Fyn'
For 1995 arbejdes med forskellige muligheder:

ad 8.
Forsøges holdt sammen med hobbyudstilling i Grenå.

ad 9.
Ønske om angivelse af forældre blev afvist.

Ad 10.
DK orienterede.

ad 11.
PC orienterede. Avlsrådet har nu konstitueret sig med Kjeld
Mathiassen som formand.

Ad 12.
Regler for burudlejning præciseredes. 50 kr. pr bur med bund
+ ekspeditionsgebyr 300 kr. Incl. morns - forudbetalt.

Mødet slut kl. 24:00
Referent Erik Andersen

Ad l.
Godkendt.

ad 2.
LP redegiorde for den økonomiske stilling. Der skal aftales
tidspunkt, hvor revisorerne kan gennemgå 1. halvårs regn-
skab.

Forslag til næste bestyrelsesmøde om medlemsbeviser (af
hensyn til PBs-betaling). Overveje ny afregningsform vedr.
katteri-godkendelse.

Ad 3.
LB fortalte om studiel«edsens arbejde indtil nu.

Arbejdsopgaver fordeltes iht. standardoversigt.

ad 4.
Tilbud på bure afventer sammenlignende priser. Der skal gri-
bes ind overfor medlemmer hvis annonceringsform tyder på,
at killinger sælges uden stamtavler/vaccination i modstrid
med Felis Danicas regler.

ad 5.
Der skal indhentes tilbud på nye katteri-plaketter - ny ud-
formning og nyt materiale overvejes. Også nyt design af kat-
teridiplomer. Til 1995 skal laves nye killingelisteomslag. Det
blev slået fast, at også faste annoncører på killingelisten skal
betale for formidling af voksne katte på listen (100 kr).

ad 6.
Der arbejdes med forslag om at tilbyde særlige titelcertifika-
ter til vore medlemmer. Ligeledes arbejdes med udkast til nyt
info-materiale, hvor vi også geme vil finde en sponsor.

Afvikling af stewardseminar undersøges der stadig mulig-
heder for.

Der indhentes tilbud på nyt reklamemateriale.

ad 7.
DK og PC orienterede kort om kommende møde den3}l7.

Ad 8.
DK vil aftrolde møde med studiekreds Fyn for at diskutere
dennes medvirken op til og under udstillingen.

Ad 9.
Nyt EDB-udstillingsprogram diskuteredes.

Næste møde: l2l8 1994 kl' 18 hos EA' 
Mødet srut 00:30.

Referent Erik Andersen

Tlf.-møde i FU
Tlf. møde i FU den 17. maj 1994 k1.20:00
Med på linien var: Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN),
Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Steen Nielsen (SN),
Allan Kierulff (AK), Inge Nord (IN), Kjeld Mathiasen (KM)
samt stambogsfører Grethe Pedersen (GP).

Dagsorden:
l. Godkendelseafreferat
2. Gennemgang af FIFe's forslag
3. Diverse breve

a. Ansøgning om kodenummer for Bengal
b. Sletning af stamnavn
c. Klage indsendt af Annette Zakaria
d. Dommerelev
e. Klage over udstiller
f. Diverse spørgsmål vedr. Perserens spiseseddel samt

deres brug af navnet Cat Club Denmark
4. Sager fra stambogsfører
5. Næste mødedato
6. Evt.

Referat af
bestyrelsesmøde
aftoldt hos Dorte Kaae denlSlT 1994
Deltagere: Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Linda
Palm (LP), Klaus Donneborg (KD), kne Berg (LB), Karen
Mette Have Kristensen (KMHK), ErikAndersen (EA),
Frayærende: Ole Klivager (OK), Preben Bjerg (PB).

Dagsorden:
l. Godkendelse af referat fra 316 1994
2. Økonomi/revision
3. Horsens-udstillingen
4. Indkomne breve + telefoniske henvendelser
5. Plaketter, killingelisteomslag m.v.
6. Jyraks målsætning og kommende projekter
7. F.U.
8. Vissenbjerg-udstillingen
9. Eventuelt
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1. Referat af 02.01.94 godkendt

2. Alle forslag til FIFe's GF gennemgået og diskuteret
J.

a. Vi afventer hvad der sker på FIFe's GF, idet der ligger et
forslag desangående.

b. Et indregistreret FlFe-stamnavn kan ikke slettes.
c. Der er endnu ikke indsendt stamtavleansøgning. Når den

kommer ind ser vi på sagen igen. Ligeledes skal modpart-
en have mulighed for at forklare, hvad der er sket.

d. Jette Eva Madsen skifter fra at være dommerelev på lang-
hår til at være elev på korthår.

e. Klagen er indkommet en måned efter udstillingen. Race-
katten giver en advarsel til udstilleren. det besluttes, at
spørgsmålet vedr. dårlig opførsel skal tages op generelt i
Felis Danica. Klager fra udstillinger bør være indsendt se-
nest 8 dage efter udstillingen har fundet sted.

f. Perseren forklarer, at "Fællesudstillingen" er en arbejdsti-
telm, og at "Den største udstilling" er reklame. Mange
udstillere og standlejere har troet, at det drejede sig om en
Felis Danica-udstiiling. FU henstiller til Perseren ikke at
annoncere med vildledende reklame. Samtidig annoncerer
Perseren en udstilling den 11. december, hvor special-
klubben Langhårskatten et arrangøt og ifølge IN er den

ansøgt som sådan. DK forklarer, at den er søgt som en al-
mindelig udstilling til Perseren.
DARAK overtager gerne datoen, hvis Perseren ikke selv
afholder udstillingen. Racekatten ønsker yderligere belyst,
hvorledes udstillingen er søgt, før de tager stilling. På
næste FU-møde tages der endelig stilling, når de relevan-
te papirer forelægger.
DARAK, Racekatten og JYRAK har bedt om at få belyst
navnet Cat Club Denmark. IN oplyser, at det er en undert-
itel. Der er enighed mellem de 3 klubber, at de ikke kan
godtage, at dette navn anvendes, idet det er en direkte
oversættelse af Dansk Racekatte Klub og samtidig forvek-
sles med Felis Danica. Der er enighed om, at hvis Perse-
ren ikke tager ovennævnte til følge og sletter navnet, vil
der blive indkaldt til møde derom.

4. GP forespørger vedr. kontrasignatur. GP registrerer titlen.
Brev fra Leslie v. Grebst om at få dækket sine om-
kostninger til Prag ifm. sit hverv som medlem af
showkommisionen. Det besluttes at dække omkostninger
på bilag op til kr. 4.000,-. Det er en betingelse, at LG skal
respektere Felis Danica's og Specialklubben Bicolourens
beslutning truffet på FD's Plenarforsamling 94. i spørgs-
målet om mængde af hvidt på bicolour.
SN fremlægger problemer vedr. udstillinger i Tyskland,
som flyttes fra Nordtyskland til Sydtyskland, og hvor
udstillere, som har betalt, ikke får pengene retur, men et
tilgodebevis. Det besluttes at skive et brev til 1. DEKZV
med anmodning om, at de betaler pengene tilbage.

5. FU-møder den 30.07.94 og den 03.12.94. Møde med
Specialklubbeme den 08.10.94 kl. 12:00-15:00 på Tårn-
borg Parkhotel i Korsør, derefter FU-møde.

6. Evt. Mødet sluttede kl. 23:30
Referent Dorte Kaae

HUSK! vi forhandler også
Techni-cal Cat-food 6g Kitten food,

Iams Cat-food og Kitten food.
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Uedr. udsti I I ingsresu ltatetne
i Århus d.3.14. april '94
NB! Vi beklager, at der var fejl og udeladelser i udstillingsre-
sultaterne fra fuhus den 3. og 4. april i Hvæssebrættet,w.2:

BEDSTE ronrnÅnsKUlD 3/4:
Of Magicatis Burmeser kuld.
Ejer: Helle Høybye.

BEDSTE oPDRÆT r,eNcnÅn {l:
Thmara.
Ejer: Gitte og Allan Kierulff.

og den 4/4 blev den rigtige:
BOB 4:

Kijansana af Watamu (SOK).
Ejer: Sonja Pedersen.

V gratulerer og undskylder igen.
Erik

Udsti I I i ngsresu ltater Horsens
den 10.-1 1 . september 1994

BEST OF BEST:
BOB 1: Dk Tena Cotta's On Safari (ABY n)

Ejer: Gitte Barlach
BOB 2: Dk Soyadi's T. van Alexander (TUV d 01.62)

Ejer: Solveig Christensen
BOB 3: Sepp (ORI n 24)

Ejer: Gitte Jakobsen
BOB 4: Dk Gandow's Simply the Best (PER a)

Ejer: Susan Zehngraf Taylor

MIS HORSENS:
LØRDAG: Liden Kirsten's Birmakuld

Ejer: Kirsten Madsen
SØNDAG: Dk Jente's Raina Amati (SBI a 21)

Ejer: Gerda Andersen

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

Ejer: Pia Engelhard Larsen
BOB 2: EC Bellamis' Vanessa (SIA d)

Ejer: Chr. & Andre Cilleborg
BOB 3: Syriam's Daisy (BRI g)

Ejer: Camilla Christensen
BOB 4: WWN/94 Roderick van de Suijdersee (SBI a 21)

Ejer: Sari Ovaskeinen

BEDSTE HUSKAT:
Tarzan
Ejer: Jeanne Degn Jensen

BOX: Thilde
Ejer: Lisbeth Jensen

BEST IN SHOW LANGHÅRÆXOTIC
BOX: Dk Dan-Queen Miss Heartbreaker (PER f 03)

Ejer: Dorthe & Johnny Ellgaard

Undervejs til BOB I
26

Telona's Front Page Headlines (EXO 0
Ejer: A. & K. Andreasen
Far & Away of Tamara (PER 0
Ejer: Mette Nyberg Hansen
Dan Queen's Show Master (PER n)
Ejer: Gitte & Allan Kierulff
Chant Dar Ome's Feodora
Ejer: Mari-Ann Homsleth
Cipsyprides Perserkuld
Ejer: Heidi Burmester
Maydan Shah's Pump the Jam
Ejer: Hedi Burmester
Gipsypride's
Ejer: Heidi Burmester

ØVRIGE NOMINEREDE
LANGHÅRÆXOTIC

VOKSNE HANNER:
Harwood Georgia Pride (PER d 03)
Ejer: Else & Steen Christensen
Sleeping Beauty's Piccolo (BXO d22)
Ejer: Ellinor F. Hansen
Dk Nice to be red Rebel (PER d)
Ejer: Majbritt Søndergaard
Xerxes von Leerbeck Dk (PER n)
Ejer: Linda & Torben Leerbeck

VOKSNE HUNNER:
Alomi's Vilma (PER f 33)
Ejer: Annemarie Lund

BOXKAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

AVL:

OPDR.IET:



Xenia von Leerbeck (PER 0
Ejer: Anette & Peter Hansen
Dk All Star's Vogue (PER d)
Ejer: Lejla Christensen

Ert velntent tak til yore ste\rards,

KASTRATHAI{NER:
Møllehuset's Bacardi (PER ns 11)
Ejer: Grethe Næser
Lynge's Sweet William (PER e)
Ejer: Lotte Andersen
Maydan Shah's,Red Rooster (PER d)
Ejer: Joy Betina R. Andersen
Rungholm's Hurricane (PER n)
Ejer: Flemming Runge

KASTRAT HUNNER:
Dk Can Do's For your eyes only
(PER w 62)
Ejer: Aase Søgaard' Flower in the Heart of Pacilak (PER d)
Ejer: B. Henningen & J. Møller

UNGDYR:
Dk Nejing's Kismet Tiger (PER d 03)
Ejer: Inger & Niels Jørgensen
Dan Queen's Aramis (PER e)
Ejer: Dorthe & Johmy Ellgaard
Hudson Hawk of Tamara (PER d)
Ejer: Anette & Peter Hansen
Maydan Shah's Parti Cracker (PER a 03)
Ejer: Anne Maria Nielsen

KILLINGER:
A Magic Silver Betty Boop (PER n 22)
Ejer: Anette Zakaria
DkSleeping Beauty's Charisma (EXO f 22)
Ejer: Sonja A. Nielsen
Daddy's Girl of De Chawie Dk (PER a)
Ejer: Jesper & Lillian Wied
Jeapol's Rosie McGee (PER d)
Ejer: Mette & Niels Nielsen
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Undervejs til BOB 2.

BEST IN SHOW SEMILANGHÅR
BOX: Mt. Kittery Unity (MCO)

Ejer: S. & K. Christiansen
BOX KAST.: Jente See-Nuan (SBI a)

Ejer: Gerda Andersen
UNGDYR: Cozy Farm's Lucifer (MCO)

Ejer: S. & K. Christiansen
KILLING: Lady Cleopetra Sneum Dk (SBI a)

Ejer: Conni Christensen
VETERAN: LøvehulensNapoleon(MCO)

Ejer: Anette & Kim Agerbak
KULD: Liden Kirsten's Birmakuld

Ejer: Kirsten Madsen
AVL: EC Dansbjergs Balder (NFO)

B. SPerling & Ilse Larsen
OPDR.zf,T: Dk Cozy Farm's

Ejer: S. & K. Christiansen

ØVRIGE NOMINEREDE SEMILANGHÅR

VOKSNE HANNER:
Dk Dansbjerg's Calle (NFO)
Ejer: I. Larsen & B. Sperling
Dk Cozy Farm's Maximilian (MCO)
Ejer: Anette Melchior
Dk Cozy Farm's Scorpion (MCO)
Ejer: Susanne Clausen

VOKSNE IIUNNER:
Giovanna's Palmira Jane (SBI a)
Ejer: H.S. & F. Sneum
Løvehulens Miss Monroe (MCO)
Ejer: Anne Juul Trane

KASTRAT HANNER:
Dk Rockland's Bogart (MCO)
Ejer: Margit Bekfiøj
Løvehulens Napoleon (MCO)
Ejer: Kim & Anette Agerbak
Dk Kimmerslev Barney Rubble (MCO)
Ejer: Bente Glinvad
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UNGDYR:

KILLINGER:

BOXKAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

PENSION.:

KULD:

AYL:

Fjeldkatten's Indiana (NFO)
Ejer: I. & M. Thorbye
Appalancher Bear's Ride on Windy Witch
(MCo)
Ejer: Kate Vidgård
Dk Santor's Casco Kid Cody (MCO)
Ejer: Gitte Philipsen
Dk Jentes Raina Amati (SBI a 21)
Ejer: Gerda Andersen
Dk Cozy Farm's Don Juan (MCO)
Ejer: Anette Melchior

BEST IN SHOW KORTHÅR
BOX: Pompadeur Rexella van

Queensland (CRX)
Ejer: Cobi Kolhorn
Dk Regnbuen's Mickey (RUS)
Ejer: C. & J. Sørup Holm
Taco Villa's Phantom (ABY n)
Ejer: Marianne Roth
Gimanmor Kira (BRI g)
Ejer: Anne Mette Moring
Mikkel (Huskat)
Ejer: Susanne Wehnert
Dunvald's Gay (BUR)
Ejer: Aase & Ole Klivager
Punica's Abyssinierkuld
Ejer: Ulla L. Jensen
EC Klivager's Fimpe
Ejer: Aase & Ole Klivager

ØVRIGE NOMINEREDE KORTHÅR

VOKSNE HANNER:
Elliot von Esterfeld (BRI a)
Ejer: Helmuth Mtiller
Leonardo von Nednil (BRI e)
Ejer: Lone Lund

Vore dommere får en Benjamin Katzir plakat.



KULD:

AVL:

Bajang's OKH-kuld
L. & A. Christiansen
EC Hesno-Briom's Cutty Sake
Ejer: V. Lerche & S. Andersen

ØVRIGE NOMINEREDE SIAM/OKH

VOKSNE HANNER:
Quinten van de Marcken (SIA n)
Ejer: Brigitte Prauser

VOKSNE HUNNER:
Bellamis' Dior (ORI f)
Ejer: Dorte Kaae
Dk Kristianshøjs Fie (SIA w 67)
Ejer: J. Nielsen & L. Wemer

KASTRAT IIANNER:
Dk Byvangens Nikolaj (SIA w 67)
Ejer: Tanja Nissen

KASTRAT HUNNER:
Tinka van Madilon (ORI d)
Ejer: Lene & Åse Christiansen

UNGDYR:
Nissens Isabella (SIA n)
Ejer: Erik Nissen

KILLINGER:
Piaf's Bibob (ORI a)
Ejer: Pia F. Bjerregaard

Ikke blot Eleva2'ren har Hugo somfast indslag.

YOKSNE HUNNER:
Taco Villa's Africa (ABY o)
Ejer: Dorte Hedegaard
Medway's Yami-Yami (BRI g)
Ejer: Hans J. Schramm

KASTRAT HANNER:
Syriam's Bobby (BRI c)
Ejer: Elisabeth Schreiber
Dk Pasht's Justinius (BRI w 63)
Ejer: Lone Lund

LNGDYR:
Farukin Auringon Kukka (DRX)
Ejer: Susanne Bugge
Ambi-Purr's Da Vinci (BUR e)
Ejer: Charlotte Mortensen

KILLINGER:
Rambaza af Kildemose (SOK)
Ejer: Gloria Møldrup
Goblin's Que Sera (BRI g 03)
Ejer: Sabine Dreling

BEST rN SHOW SrAM/OKH
BOX: Veruschka von Speyerbach (SIA b)

Ejer: Erika Uhl
BOX KAST.: James (ORI b 24)

Ejer: C. Hansen & J. Haslund
LI{GDYR: Battlefield's Hot Chocolate (ORI b)

Ejer: Lisbeth Jensen
KILLING: Joker v. Wiesenredder (SIA w 67)

Ejer: T. Troszynski
\ ETERAN: EC Indigo Tuan (SIA n 2l)

Ejer: Annie Christensen

Orientering
fra stambogsføreren
Som opmærksomme opdrættere måske har be-
mærket, er der sket en lille ændring i stamtavlerne.

Titler er blevet forkortet, f.eks. Int. Ch. til IC.
På dette års generalforsamling i FIFe var der et

forslag om, at titler skulle forkortes på samme måde
i alle medlemslande.

Dette har ikke tidligere været tilfældet.
Det blev derefter vedtaget, hvordan de forskellige

titler fremover skal forkortes.
Reglen træder, som alle lovændringer, først i kaft

pr. 1. januar 1995, men jeg har valgt, såsnart jeg mod-
tog besked om ændringen, straks at ændre til den
forkortelse, der fremover skal være gældende i alle
medlemslande:

Listen følger hermed:
EC. Europa Champion
EP. Europa Premier
GIC. Grand International Champion
GIP. Grand International Premier
IC. InternationalChampion
IP. InternationalPremier.
Ch. Champion
Pr. Premier
WW. World Winner.
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IMPORT IEXPORT

EXPORT TIL HOLLAND
WEIINERTS ARIEL
Race: Hellig Birma, SBI b, chokolademasket.
Far: Eur. Ch. Liden Kirstens Pavarotti (SBI n)
Mor: Int. Ch. Shanta da Terra Nova (SBI a).
Opdrætter: Claus og Susanne Wehnert.
Ejer: Carla Venema-Johann, Almere, Holland.

EXPORT TIL TYSKLAND
WEHNERTS ALADDIN
Race: Hellig Birma, SBI n, brunmasket.
Far: Eur. Ch. Liden Kirstens Pavarotti (SBI n).
Mor: Int. Ch. Shanta da Terra Nova (SBI a).
Opdrætter: Claus og Susanne Wehnert.
Ejer: Regine Salecsky, Berlin, Tyskland.
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EXPORT TIL TYSKLAND
SYVAGERGÅNNS TJALFE
Race: Balineser, blåmasket.
Far: Micheyl's Don' Atello.
Mor: Syvagergårds Millie.
Opdrætter: Lisbeth Jensen.
Ejer: Hans-Rolf Jensen, Tyskland.

EXPORT TIL TYSKLAND
MIMMI AF OTTOBRØKER DK
Race: Perser, Colourpoint, b 33, Chokolademasket.
Far: Eur. Ch. Chokolade Dolfus af Reedtz.
Mor: Int. Ch. Edelweiss af Ottobrøker.
Opdrætter: Sonja Axel Axelsen, Randers.
Ejer: E. Becker, Karlsruhe, Tyskland.

EXPORT TIL TYSKLAND
CHAPARRAL'S DELICIA
Race: Perser, Chinchilla.
Far: Silver Moonraker of Greystoke.
Mor: Silver Happiness of Greystoke.
Opdrætter: $nne Marie og Per Loft.
Ejer: Petra Nitzsche.



IMPORT FRA USA
SIERRA GABRIELLE
Race: Perser, hvid/orange.
Far: Sierra Snow Prints.
Mor: Sierra Ariel.
Opdrætter: Doris Tavlor.
Ejer: Ulla Hansen.

IMPORT FRA USA
SIERRA WHITE FLASH
Race: Perser, hvid/orange.
Far: Sierra Snow Prints.
Mor: Sierra Black Sapphire.
Opdrætter: Doris Tavlor.
Ejer: Ulla Hansen. UEXPORT TIL TYSKLAND

DK FNUGGES DREAMS LADY DI
Race: Perser, sort/hvid.
Far: DK Balihais' pennics from Heaven.
Mor: DK Fnugges dreams' Bella.
Opdrætter: Roar og Monica Petersen.
Ejer: Anke Gaffke Cuxhaven.

IMPORT
FRA SVERIGE

CUSA'S EXO.
ZENOBIA IN RED
Race: Exotic, EXO d
Far: Int. Ch. Cuda's EXO.

New Lighting.
Mor: Athelstones Atiaran.
Opdrætter: Ewa og Peter
Johnsson.
Ejer: Karl-Heinz Bartel.

IMPORT FRA TYSKLAND
EDDY V.d. JOHANNISHOHE
Race: Hellig Birma, blå masket.
Far: Arvid v. Fasanenhiigel.
Mor: Baxi v.d. Johannishdhe.
Opdrætter: S. Damm.
Ejer: Berit Malcu Oddersborg og Martin Due Jørgensen.

t. ,,

Avlsforbud
Det er muligt at stemple sine stamtavler med et stem-
pel:

»Må ikke anvendes til avl«.
Stemplet har været anvendt:

1. På stamtavler, hvor hankatten ikke har haft en
kyptorcidattest, og Felis Danica's Forret-
ningsudvalg derfor har givet dispensation til, at et
enkelt kuld efter hankatten kunne registreres.

2. Af opdrættere, såfremt katten har haft en arvelig
defekt.
Af opdrættere, hvis katten ikke så ud til at udvik-
le sig rigtigt i forhold til standarden.
Af opdrættere, såfremt katten var solgt til en lidt
mindre pris end forventet.

3. Af en ejer, såfremt katten i avl viste sig at give
arvelige defekter, eller afkom, der ikke svarede til
standarden.

Det har. da jeg ikke kunne pkelne mellem, hvomår
stemplet var anvendt, ikke været muligt at få stemplet
fjemet, i de tilfælde, hvor opdrætter/ejer senere har fo-
respurgt om dette.

I den første tid, efter stemplet blev tilladt for op-
drættere/ejere, var der ingen forespørgsler om at få det
ophævet igen, men indenfor det sidste halve år er der
rigtigt mange, der har bedt om en ophævelse af av-
lsforbuddet.

På sidst afholdte møde i Felis Danica's Forret-
ningsudvalg blev sagen derfor igen diskuteret, og der
blev fundet en metode, hvorefter jeg fremover kan
skelne mellem brug af stemplet, når det er brugt efter
en hankat uden gyldig kryptorchidattest, eller af op-
drætter/ejer.

Der blev givet følgende regler for ophævelsen:

l. Stemplet kan ikke ophæves, såfremt hankatten ik-
ke har haft en kryptorchidattest.

2. Når opdrætter eller ejer har anmodet om stemplet,
skal følgende overholdes:
Den person, der har anmodet om at få stamtavlen
stemplet med avlsforbud, skal give skiftlig tilla-
delse til avlsforbuddets ophævelse.
Stamtavlen indsendes gennem egen klub, og der
udfærdiges en ny, mod betaling af gældende pris
for en stamtavle til taksten 6 - 12 måneder.

G re the P e de r se n, stambo gsfører
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Udsti I I i ngsresu ltater ud land :

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

Med lidt system i tingene vil det også være muligt at brin-
ge disse resultater i medlemsbladet, men 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 blade0 til brug ved indsen-
delse af resultater opnået i udlandet, som bedes sendt til:

Hvæssebrættet, Yoldgade 70, 8700 Horsens.

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

Sted/dato: Oberhausen, 20. marts L994

Kattens navn: DK Chiarra's Crecendo.

Resultat: CACIB, Intemational Champion

Ejer: Asfried - Peer Eisenblåtter

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Ch. Sala-Al-Dinh von Leerbeck (PER e)

Resultat: CACIB

Ejer: Linda Leerbeck

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn Xerxes von Leerbeck (PER n)

Resultat: CAC, BIO, BOX

Ejer: Linda Leerbeck

Sted/dato: Billund, 15. maj 1994

Kattens navn: Thunderballs Sil§
Resultat: EX.1

Ejer: Karin Sørensen, Kolding.

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Rockland's ha Belle

Resultat: CAC, Champion

Ejer: Karin Sørensen, Kolding.

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Hesselbjerg's Fleur (sort British Shorthair)

Resultat: CAC

Ejer: Bente H. Jensen og Allan Johansen

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Syriam's Princess (blå British Shorthair)

Resultat CACIB

Ejer: Bente H. Jensen og Allan Johansen

Sted/dato: Kellinghusen , 3. }uJi 1994

Kattens navn: Gipsypride's Patrick

Resultat: CACIB

Ejer: Pia E. Larsen

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Gipsypride's Quick Mirage

Resultat CAPIB, BIS

Ejer: Pia E. Larsen

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Bartel's Gipsy Girl

Resultat: Killing, EX. 1

Ejer: Karl-Heinz Bartel

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Int. Pr. Bartel's Exotic White Star

Resultat: CAGPIB, NOM.

Ejer: Karl-Heinz Bartel

Sted/dato Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Ch. Can Do's Mr. Icemann

Resultat: CACIB,INT. CH.

Ejer: Karl-Heinz Bartel

Sted/dato: Oberhausen, 19. marts 1994

Kattens navn: Gyldfina's Red India

Resultat: CACIB

Ejer: Anette Nielsen

Sted/dato: Salzgitter, 24. }uli 1994

Kattens navn Gipsy Rose of Gipsy Cats

Resultat: CACE

Ejer: LizziHartvig

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn:

EX.1

Ejer: Karin Sørensen, Kolding.
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Thunderballs silky.

Resultat:



Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Gipsy Rose of Gipsy Cats

Resultat: CACE

Ejer: LizziHartvig

Sted/dato: Solingen, l9.juni 1994

Kattens navn Kiru's Lady Dizzy Doll

Resultat: CACIB

Ejer: Clars og Susanne Wehnert

Sted/dato: Solingen, 18.juni 1994

Kattens navn: Gipsy Rose of Gipsy Cats

Resultat: CAGCIB, Grand International Champion

Ejer: LizziHartvig

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Kiru's Lady Dizzy Doll

Resultat: CACIB

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato: Kassel,4.juni 1994

Kattens navn: Gipsy Rose of Gipsy Cas

Resultat: CAGCIB, NOM.

Ejer: LizziHartvig

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Mikkel

Resultat: Best in Show, Huskat

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato: Wesel,30. april 1994

Kattens navn: Gipsy Rose of Gipsy Cats

Resultat: CAGCIB

Ejer: LizziHartvig

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Wehnert's Aristocat

Resultat: Best in Show, killing, (3-6)

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato: Zoetermee4 24. april 1994

Kattens navn: Gipsy Rose of Gipsy Cats

Resultat: CAGCIB

Ejer: LizziHatvig Ni
l'.1 ;rr i clr k;rtlt.f;rrrrilir.i lit

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Guldfakse's Kwani Keegan

Resultat: CAC, Champion

Ejer: Gitte Philipsen

Sted/dato; Solingen, 19.juni 1994

Kattens navn: Liden Kirstens Pavarotti

Resultat: Ærespræmie

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato: Solingen, 19. juni 1994

Kattens navn: Wehnert's Ariål

Resultat: EX. 1

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato: Solingen, 19.juni 1994

Kattens navn: Wehnert's Aladdhr

Resultat; EX. 1

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Bogorientering
Bogen begynder med en kattefødsel, hvor 7 smukke killinger
kommer til verden. Derefter følger man i tekst og billeder de-
res opvækst og udvikling uge for uge, til de er to måneder, og
herefter månedsvis til de er 7 voksne katte med hvert sit indi-
viduelle særpræg.

Man ser og hører om deres killingeleg, deres oplæring i
jagtteknik, klatren i træer, springteknik, revirdannelse, social
adfærd og meget mere.

En dejlig bog, som bærer præg af forfattemes mangeårige
arbejde med både herreløse og egne katte.

Jane Burton & Michael Allaby: Ni liv.
Forlaget: Fakta - 126 sider - pris kn 168,-. 
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Sted/dato: Solingen, 19.juni 1994

Kattens navn: Wehnert's Aristocat

Resultat EX.2

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

J;rtu: Jjurtr,li ou Ilir:h;rr:l r\ll;rL',
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Ghampiongalleriet

\
I

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

f/
t
t
I

fv'Erik Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Tlf.75 6t 34 87

"r-5'
P

U

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

Gr.Int. Ch. Gipsy
Rose of Gipsy Cats
Født: 7. februar 1993
Farve: Perser, PER E 03
Opd.: LizziHartvig.
Ejer: LizziHartvig

STED. DATO RESULTAT

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

4. april 1994 .............
Znetetmee\ 24. april 1994...
Wesel, 30. april 1994-.,.........
Billund, 14. maj 1994...........
Kassel, 4. juni 1994..............
Solingen, 18. juni 1994........

Gr.Int. Ch.
Dansbjergs Ola Normand
Født: l.januar 1993
Farve: Norsk skovkat, NFO n 09
Opd.: B. Sperling og I. Larsen
Ejer: Samme.

STED. DATO

Geneve,26. marts 1994 .......
Arhm, 3. april 1994.............
Århm, 4. april 1994.............
Wesel, l. maj 1994...............
Rheden, 15. maj 1994..........
Kassen, 5. juni 1994.............
Solingen, 19. juni 1994........

RESULTAT

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CACE

Int. Ch.
Dansbjergs Pernille
Født: 12. marts 1993.
Farve: Norsk Skovkat, NFO f09.

B. Sperling og L Larsen
Samme.

STED - DATO RESUI]TAT

Århus, 4. april 1994 ............. CAGCIB, BIV NOM.
Wesel, l. maj 1994...............
Rheden. 15. maj 1994..........
Kasscl, 5. juni 1994..............

Kcllinghusen, 3. juli 1994...
Salzgitter, 24. juli 1994.......

Solingen, 19. juni 1994........ CACCIB, BIV

CAGCIB, BIV NOM.
CAGCIB
CAGCIB, BIV

CAGCIB, BIC, Nom., Box
CACE
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Eur. Ch. Chocolate
Dolgas af Reddtz
Født: 25. april 1990.
Farve: Perser, Colourpoint, b 33
Opd.: Susanne Christensen, Løkken.
Ejer: Sonja Axel Axelsen, Randers

STED - DATO RESULTAT

Ebeltoft, 18. juli 1993 ..........
Hosers, 12. sept. 1993........
København, 26. sept. 1993...
Middelfart, 28. nov. 1993.....
Grenå, I l. dæ. 1993 ............
Zwolle, 13. dec. 1993...........
Århus, 3. april 1994 .............

CACE, NOM.
CACE, BIO
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE, EUR. CH,

Gr.Int. Ch.
Klemmens Desingn Susser
Født:
Farve: Perser, 12 aR
Opd.: Kirsten Klemmensen, Aalborg.
Ejer: Tove Jensen, Nr. Sundby

STED. DATO RESULTAT

Honens, 12. sept. 1993........
Silkeborg, 23. okt. 1993.......
Middelfart, 28. nov. 1993.....
Grenaa, I l. dec. 1993...........
Sneek, NL., 3.-4. april1994.
Kellinghusen, D, 3. juli 1994

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Gr. Int. Ch. Dansbjergs Roar
Født: 22. marts 1993
Farve: Norsk skovkat, NFO n 0922
Opd.: B. Sperling og I. Larsen
Ejer: Samme

STED - DATO RESULTAT

4. april 1994 .-.......... CAGCIB
CAGCIB
CACCIB
CAGCIB, BIV
CACCIB, BIV, NOM.
CACCIB

Wesel, l. maj 1994...............
Rheden, 15. maj 1994..........
Kassel, 5. juni 1994..............
Solingen, 19. juni 1994..-.....
Salzgitter, 24. juli .
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Int. Ch. Can Do's Mr.Icemann
.rdt: 6. }uJi 1992

i.irve: Perser, PER w 62
,pd.: ElsebethMikkelsen

:.ter: Karl-HeinzBartel

STED - DATO RESULTAT

I : Jdelfart, 28. nov. 1993.....
-::naa, 12. dec. 1993 ..........
.::tved, 6. feb. 1994 ..........
-.:;:us, 3. april 1994 .............
-.:::us, 4. april 1994 .............
'.:..inghusen, 3. juli 1994....

CAC, BIO, NOM.
CAC
CAC, Champion
CACIB
CACIB, BIV
CACIB, INT. CH.

Ch. DK Rockland's La Belle
Født: 8. juli 1992.
Farve: Maine Coon, MCO f
Opd.: Margit Bekhøj, Rønde.
Ejer: Karin Sørensen, Kolding.

STED - DATO RESUI]TAT

EX. l, CAC
CAC
CAC, CHAMPION

Flcnsborg, 6. iuni 1993 ........
Århus, 4. april 1994 .............
Kcllingjusen, 3. juli 1994.....

Ch. Guldfakse's Kwani Keegan
Født'. 7. marts 1993.
Farve: Maine Coon, MCO n 22
Opd.: Dortemarie Kaplers
Ejer: Gitte Philipsen.

STED - DATO RESULTAT

Århus,
3. april 1994 ...........
4. april 1994 ...........

Kellinghusen, 3. juli 1994..

CAC
CAC
CAC

e h. Greystoke's Nannie Nanett
:.,,1r: 4. maj 1993
-::\'e: Perser, PER ns 12, Chinchilla
:.i.: Ann Friis

: :r: Annemarie og Per Loft

CAC
CAC
CAC

RESULTATSTED - DATO

.:ninde, 19. rnarts 1994..
... 3. april 1994 .............
s. ,1. april 1994 .............

.:.t. Ch. Kiru's Lady Dizzy DollI ..:: 5. april-1993
-.:: Hellig Birma, SBi f, bruntortie-:: KirstenUllsø: -' Susanne Wehnert

RESUI,TAT

:lruscn, D, 3. juli 1994

STED - DATO

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

:J. 6. fcbruar 1994-....
rndc,20. marts 1994..
.). april 1994 ............

-, 15. maj 1994..........
:-n, D, 19. juni 1994..

Int. Pr. Gipsypride's Quick Mirage
Født: 27.juni1992
Farve: Perser, PER ns
Opd.: Heidi Burmester
Ejer: Pia E. Larsen

STED - DATO RESULTAT

Silkcborg, 23. oktobcr 1993.
Middelfart, 28. nov. I 993.....
Grcnå, I l. dcccmber 199,1 ...
Juelsminde, 19. marts 1994..
Århus,3. april 1991 .............
Kcllinghusen, 3. juli 1994....

CAB BOX
CAP
CAP
CAPIB, BIS
CAPIB, Best of Best I
CAPIB, BIS

Int. Ch. Gyldfina's Red India
Født: 2.maj 1992
Farve: Somali, SOM o
Opd.: E. og F. Gyldenholm
Ejer: Anette Nielsen

STED. DATO RESULTAT

Hobro,27, nurls 1993 .,.......
Frcdcricia, 17. juni 1993......
Ebeltofr, 17. juli 1993 ..........
Horsens, ll. scptcrnbcr 1993
Oberhausen, 19. marts 1994.
Århus, 3. april I994.............

CAC
CAC
CAC
CACIB, NOM.
CACIB
CACIB

Int. Ch. Chiarra's Crecendo
Født: 15. august 1993
Farve: Perser - Colourpoint, FD LO 64063
Opd.: Helle Bøgger
Ejer: Asfried-Peer Eisenblåtter

STED. DATO RESUI]TAT

Viborg, den 29. nov. 1992....
Esbjcrg, 30. januar 1993 ......
Horscns, 12. scpt. 1993....,...
Hadcrslcv, 12. dcc. 1993......
Obcrharrsen, 20. rnarts 1994.
Århus,3. april 1991 .............
Århus, 4. april 1994 .............

CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB, INT. CH.
CAGCIB
CAGCIB

Int. Ch. DK Balihai's
Dennies from Heaven
Født: ll.juli l99l
Farve: Pener. PER a 03, Blå-hvid.
Opd.: Inge-Lise og Johnny Jacobsen.
Ejer: Roar og Monica Petersen

STED. DATO RESULTAT

Hobro, 27.-28. marts 1993...
Flcnsborg, 6. juni 1993 ........
Cuxhavcn, I l. juli 1993.....,.
Firlnrg, 21.-22. aug. 1993 ....
Tirnnrcrdorfcr, 29. aug. 1993
Silkcborg, 23.-24. okr. 1993.

CAC
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB
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Int. Ch. Gipsypride's Patrick
Født: ll.apnl1992
Farve: Perser, PER a
Opd.: Heidi Burmeser
Ejer: Pia E. Lanen

STED - DATO RESULTAT

Horsens, 12. sept. 1993........
Silkeborg, 23. okt. 1993.......
Kellinghuser, 3. juli 1994.....

CACIB
CACIB
CACIB

Ch. Dansbjerg's Calle
Født: 14.juni 1993
Farve: Norsk Skovkat, NFO n 23
Opd.: B. Sperling og I. Larsen
Ejer: Samme.

STED. DATO RESULTAT

Wesel, l. maj 1994......1.......
Kassel, 5. juni 1994..............

CAC, BIV
CAC
CAC
CACIB

3. juli 1994....

Ch. Dansbjerg's Ine
Født: 14. august 1993
Farve: Norsk Skovkat, NFO n 09 22
Opd.: B. Sperling og I. Larsen.
Ejer: Samme.

STED. DATO RESULTAT

Solingen, 19. juni 1994........
Kellinghusen, 3. juli 1994....
Salzgitter, 24. juli.

CAC
CAC
CAC, BIV, NOM.

Ch. Eddy v.d. Johannishtihe
Født: 13.juli 1991
Farve: Hellig Birma, SBI a
Opd.: S. Damm
Ejer: Berit Oddersborg, Martin Jørgensen

STED - DATO RESULTAT

3. april 1994 .............
4. april l'

15. majBillund, t994..........
994............

CAC
CAC
CAC

4

Int. Ch. Sala-Al-Dinh v. Leerbeck
Født: 5. juni 1992
Farve: Perser, PER e
Opd.: Torben og Linda Leerbeck
Ejer: Torben og Linda Leerbeck

STED. DATO RESULTAT

Ebeltoft, juli 1993 ................
Hosem, sept. 1993..............
København, spt. 1993.........
Århus, april 1994 .................
Billund, maj 1994.................
Kellinghusen, juli 1994........

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

JYRAK
- Jordi der
er lorskel!

U

Rekordkatte
Den tungeste.' »Himmy«, en seksårig hankat i Queens-

land, Australien, vejede 20,7 kg.
Den største: »Clarence«, rød langhårskat in British Col-

ombia, målte 105,4 cm fra hoved- til halespids.
Den mindste.. »Ebony-Eb-Honey-Cat<<, en kat af blandet

race i Idaho, USA nåede kun 752 g på vægten, udvokset - vel
at mærke.

Den ældste: >»Ma« en stribet hunkat døde i en alder af 34
år og 5 måneder i Devon, England.

Den børneigesfe.' »Dusty« bragte i løbet af sit l7-årige liv
i Texas ialt42O killinger til verden.

Den frodigste.' »Tarawood Antigone«, en fireårig bir-mak-
at i Oxfordshire, England bragte i et kuld 19 killinger til ver-
den. Heraf overlevede 15.

Den sejeste: En navnløs hunkat blev, ved forsendelse af en
dieselmotor fra Michigan, USA, ved en fejltagelse inde-
spærret i en kasse og ankom velbeholden efter 4l dage til be-
stemmelsesstedet Kairo - med fire nyfødte killinger.

Den ekcentrtske.' »Mincho«, en stor hunkat, tilbragte seks
år i toppen af et tolv meter højt træ i Buenos Aires, Argenti-

na og blev her fodret af dyrevenner, som rakte maden op på
en lang stang.

Den mest bjergerfarne.' En navnløs kat ledsagede gentag-
ne gange grupper af bjergbestigere fra en2734 m højtliggen-
de bjerghytte til det 3668 m højtliggende »Bltilisalphom« i de
schweitziske bjerge.

Den hårdeste.' >>Gros Minou« en toårig hankat faldt fra en
61 m høj altan på 20. etage i Quibec, Canada og overlevede
med et ukompliceret bækkenbrud.

Den største hjemve: »Sil§« en hankat blev af sine ejere i
Australien taget med til enferieby 2370 km borte, hvorfra den
forsvandt. Ni måneder senere dukkede han igen op i sin hjem-
by.

Den mest vidtberejste: »Princess Truman Tho-Tai«, en sia-
meserhun, rejste i L6 år på en britisk fragtbåd ialt 2,4 millio-
ner kilometer over alle verdenshave.

Den igeste: »Charlie Chan« en hvid hankat arvede i 1978
efter sin ejerinde i Missouri, USA, et hus med grund til en
værdi af 250.000 US-Dollars (ca. 700 000 D-mark eller ca.
2.7 mill. danske k.).

Den tå-rigesfø.' »Mickey Mouse<<, en hankat i Califomien
havde ialt 32tæer, 14 mere end almindeligt.
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JYRAI( SERUIGE YDETSER

U

U
JYHAK's konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillinger, forberedelse etc,
fodring, kattefødsler, pelspleje el-
ler lignende kan du henvende dig til
klubbens nedensående konsulen-
te4, der gerne hjælper alle med råd
og vejledning.
Klubbens konsulenter kan mod et
mindre gebyr på kr. 50; efter nær-
mere aftale aflægge dig et besøg.
Sygdomsproblemer henvises til din
dyrlæge

Inge-Lise Andreasen,
Arnkildsmaj l, Hestehavq
64fi) Sønderborg.
Tlf.74 4294 56

Grethe Skaarup Hansen,
Bopladsen 13 b,
9230 Svenstrup.
Tlf. 98 38 94 52

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

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn
Tlf.98 4205 t0

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

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

Kattemennesker
og hundemennesk€f...
Af advokøt Folrner Reindel
Fra »Hundc-Journalen<<, nn 4/'94
Der er virkelig for-
skel. Jeg tror, at de, der
holder af hunde, er
bygget anderledes end
kattefolket. Lad os ta-
ge hundefolket først.
Mange af mine vemer
har hunde. Nogen kan
slet ikke klare sig uden
en hund. Det er ofte de
sarilne, der har skiftet
partnere masser af
gange og har flere æg-
teskaber bag sig. De
kæver total lydighed
og underdanighed og
forventer (og får) en
næsegrus beundring
og tilbedelse af deres
hunde, mens dette un-
dertiden mangler hos
deres partnere.

Folmer Reindel vover pelser, 
^"h 

,irrc markante meninger om
katte- og hundemennesken Her ses han med sin siameserkat,
hvis ydmyge slave hanvar i mange år!

Kattemennesker er helt anderledes. Det kan enklest siges således, at mens et men-
neske kan eje en hund, og hunden næsten altid både forstår og accepterer det - så er
der aldrig nogen, der har ejet en kat, men den kan - hvis man er heldig - acceptere et
menneske.

Kattemenneskets liv er således 6n lang ydmyg og skamløs fedten sig ind hos det
højere væsen, som er lige så vægelsindet, mopset, kæsen, kævende og bedårende som
en l8-årig fotomodel.

Så når det henrivende væsen kl. 4.00 en tidlig morgen ønsker at putte sig ned i var-
men under dynen med kildende knurhår og høj spinden, så er det bare at finde sig pænt

i det for ikke at såre dens sarte følelser.
For slet ikke at tale om, at man måske har været borte et par dage - den iskolde for-

nærmelse, der møder en ved hjemkomsten - uanset hvem der så ellers har passet det
lille vidunder - er jo ikke til at bære. Det kan tage flere dage, inden man igen bliver ac-
cepteret.

Det er morsomt at notere sig den forskel, hvormed henholdsvis hundeejere og kat-
temennesker kommunikerer. Det er ikke alene det forhold, at der ved mandens bedste

ven mest er tale om ordrer givet på god, gammel prøjsisk maner og med tilsvarende
stemmeføring - modsat de mere forførende og lokkende toner, der nærmest trygler den
Iille mis om dette eller hint.

Der er tillige tale om, at selv voksne forstandige mennesker tror, at hvis de gør de'
res stemme en oktav højere, og prøver at efterligne det højere væsens egen særpræge-

de intonation (miav), så bliver forståelsen mellem arterne (menneske/kat) næsten fuld-
kommen. Det skal dog siges, at denne interessante kommunikation nødigt forsøges
gennemført, hvis udenforstående er inden for hørevidde.

37



Ammeformidling

Thksten for killinger i pleje er som føl-

Hjælp vorrc ammeformidlere! f",::,,
Ring, hvis I har en r,,rr,f,li-t", r.r"* I Illl*g^: }| f'- f' 9:::
et »[iejebarn« euer nen! i åit]T:t i.irii,c., ill: ,å:_ il: å3ål

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

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

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

Det er kun selve formidlingerl 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

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.

Ingrid Møldrup
Silkeborgvej 516
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 6286

Helle Høybye
Dons Landevej 223, Dons
6051Alminde
Tlf. 75 55 44 L9

n

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Stamnavn:

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Tlf. Godkendt katteri:
trJa trNej

tilmelder:
Race:

Født:

Farve: Van

Farve: Køn:

Farve:-Køn: 

-

Farve: 

-Køn:

Jyrak's ki listege

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

For at lette arbejdet bedes
man overholde indleve-

SKAL, i egen interesse, ske
slaiftligt.

Prisen for annonceplads,

ringsfrisæn, der er den 25.
i fi'åneden, og tilmelding Farve: 

-Køn:

U

U

uansetantålaf mmkunla. Erdukedafatklippeibladet,erdtvelkommentilatko- nået efter Ul-1992, administreres efter
50,- pr. måned. piere blanketten. - - 

de nye regler.
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UDSTITUIIIG, INDLAND

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

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

RACEKATTEN:
Allan Kierulff, Albjergpa rken 2,
2660 Brøndby Strand, tlf.43 53 23 80.

Kasserer: Pia Matthesen,
Carl Danfeldts Alle IL,26LO Rødovre.

(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på
udstillingsgebyret). Giro 1 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. Tlf. 42 18 46 29.
Kasserer: Chr. Cilleborg, Skansepar-
ken47,8400 Ebeltoft, giro 1 57 60 89.

JYRAK:
Lene Berg, Ranunkelvej 76,
8700 Horsens. Tlf. og fax 75 61 56 13.

Kasserer: Linda Palm, Høvej 52,
8520 Lystrup. Tlf. 86 2290 04.
Giro 5 06 85 09.

Udstillingsgebyr
Racekatte
Huskatte
Kuld
Avl, opdræt
Veteran, pensionist,
hvis de også dømmes i deres
respektive klasser kr. 50,-

BEM.'f,RK: Gebyr indbetales til
arBngerende klubs kassercr før
udstilling!

FIFe kokarder pr. U1-1992:
Eur. Ch. ................ gratis!
Eur. Pr. ................. gratis!

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

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

k;.125,-
k§.125,-

Int. Ch.
Int. Pr.

fu.125,-
kr.l25,-

Kokardeme kan købes på udstillingerne
mod fremvisning af alle de certifikater,
der berettiger til titlen. Katte, der opnår
deres titler in den U l-1992, får deres kok-
arder efter den gamle ordning. Titler op-



STAMTAVTEKOPI PRISER

Stamboqs-
sekretaiiat

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

§egGtråfinf"t6§ Felis Danica's stam-
bogsfører, af egen kats opnået titel, fore-
går gennem stambogssekretæren ved ind-
sendelse af stamtavle, samt opnåede cart-
ifikater. Registreringen er gratis. Ønsker
man titlen påført stamtavlen, skal skrift-
lig anmodning til stambogssekretæren
medsendes og sker mod betaling af kr.
100,-

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

Ønskes titlen påført tidligere afkomn
sker dette mod betaling af kr. 50,- pr. ind-
l*9.

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

HANKAT

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

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

Stambogspriser pr. 1/10-1991 :
Stamtavle 0-3 mdr.
Stamtavle 3-6 mdr.

Nyt indlæg
Stamnavn
Transferes ,

Ekspeditionsgebyr

l<r. 125,-
kr. 165,-

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

5,00 kx,

8,75 k
15,00 kr.

stamtavle 6-12 mdr. kr.250,-

TITETPÅFøRINGER Kopistamtavle
Nyt omslag

samrnen, ellers er de ugyldige. Så klip HUSK!!!e*1!?IIG.rl"ninanjen', .,,. " ir^#åirr,ankatbliverfartilsitføntekuld,
rtusK ogsa' at narJeresnanka, olr":t 1T at medsende en kryptorchid attest når du

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

ALLE RACER:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvoj 31
Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96

TLE. TID:
Efter 19.30.

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

STAMNAVN
Registrering af stamnavn sker
sendelse af mindst 3 forslag til
sekretæren:

ved frem-

Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31

Voldby
8450 Hammel

Tlf. tid: Efter 19.30.

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

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

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

Endelig husk også at få ejerskiftet bå-

fi i:Xffi f '1"å:ll#:Hå?Jftili:" E J E R s K I F T E tA trt tu u t L E R I tu c

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

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:
I - 3 stamtavler..
4 - 9 stamtavler..

L0 - 20 stamtavler..

KOilTIl{GEilT.
SATSER

StAMbOgS- 
HVÆSSEBRÆTTET

Hovedmedlem

Hele husstanden

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

ll r

JYRAK - 9l!'ernes katteklub!
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AVTSTJENESTE

PERSER
Ch. Chivas af Falk de Bytho DK
Creme/lrvid. 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 3639 40

PERSER
Int. Ch. Charmos af Taperije
Blå. Født: 2817-1988
Far: InL Ch. Tbbaqui Fireball, 5
Mor: Malov Newstead, l2a.
Elsa Knakkergård,
Sønder A116 l3b,
8500 Grenaa.
Ttf. 86 32 47 29.

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

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

sort/hvid

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

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

03b chP).
Mon X-Centra af Clipper (lb).
Karen Marie Juhl Petersen
Kirkegade 66, Hjordkær,
6230 Rødeko
Tlf.74 66 69 47

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

Yabadabado.
Mor: Ch. Granhdlls Apricot.
Erik og Yvonne [:rsen,
Skolegade 21
9320 Hjallerup
TIf. 98 28 30 36

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

sort/hvid
Mor: (N) Trollogans Afrodite

(Bruntig/Hvid)

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

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

Joan Ellinghaus
Østervang 8
6520 Toftlund
Ttf.7483lt 47

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

Bestilling af annoncen skal
vedlægges foto og avlskå-
ringsbevis.

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

Bestilling sen"des til

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf. 98 3186 42
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PERSER
Caesar
Hvid med blå øjne. Født: 8/3-1991
Far: Int. Ch. SultanafVendsyssel.
Mor: Ch. Queneeckee af Clipper.
Karen-Marie Jensen,
Annebergvej 24,
9000 Ålborg.
Ttf. 98 1200 6t

CHINCHILLA
Ch. Apollo af Benne-Cat
Fødti 515-1991.
Far: Ch. Chant Dar Ome's

Pavarotti
Mor: Ch. Honeyloveof Greystoke.

Ebba §eldsen,
Fasanvej 6A - 8500 Grenaa.
Ttf. 86 32 50 46

OPDRÆTTERE IJYRAK

PERSERE
Clipper
Opdræt i alle maskefarver, samt lilla og chokolade persere ef-
ter bl.a. TOP 5-vinder w. ll9t Eur. Ch. Veronica af Clipper.
Killinger frit opvokset efter sunde, velafbalancerede forældre.
Egne, højt præmierede avlshanner. Karen-Marie Juhl Peter-
sen, Kirkegade 66, Hjordkær, 6230 Rødelao.
Ttf.74 66 69 47.

af Taperije
Perser opdræt. Godkendt katteri. Flere farver. Frit opvokset i
hjemmet. Ring og forhør! Elsa Kna*Jrergård, Sønderall6 13B,
8500 Grenaa.
Tlf.86 32 47 29.

AF KONEL
Seriøst perseropdræt. Opdræt af kærlige og velafbalancere-
de killinger i alle farver. Lejlighedsvis killinger til salg. Anne
Konig og Henrik Nielsen, Ramsherred 35, 5610 Assens.
Ring og hør nærmere på
Tlf. 64 71 23 84 eller 30 66 61 35.

LIMARA'S
Seriøst perseropdræt af kærlige sunde killinger i alle fuld-
farver og bicolour, Egen avlshan Lynge's Up and Away, PER
e. På stamtavlerne har vi: Kyaleen, Ronlyn, Framor, Marhei,
Midas, Bar-B. Ring og hør nærmere. Lis Iversen, Munkeda-
len 11, Skærup, 7080 Børkop.

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, Dalbynederv ej 6, 897 0 Havndal.
Trf. 86 47 03 34.

Donneborg
Perseropdræt af smoke, cameo og fuldfarvede. [,one og Klaus
Donneborg, Gl. Hammelvej 31, Voldby, 8450 Hammel. -

Tlf. 86 96 50 96.

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

Killinia's
Seriøst / godkendt katteri. Dejlige afbalancerede killinger,
efter gode avlskatæ. 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, 6,400 Sønderborg.
Ttf.74 46t924.

Joynes Nesbi
Persere! Seriøst/godkendt katteri. Meget kærlige killinger.
Flere farver. Speciale: Creme killinger lejlighedsvis til sålg.
Aase Ibsen, Søstjemen 48,67L0 Esbjerg V. Ring og hør nær-
mere på:
Tlf. 75 15 3s 45.

Of SCHJETNE
Persere! SeriøsflGodkendt kaueri. Lejlighedsvis killinger til
salg i alle fuldfarver, bi og tricolour. Egne avlshanner: Int.
Ch. Abbigail's El Corazon, por o os Groovy-Flame's Exce-
lentio, per n. Nanna-Charlotte og Morten Sdente, Bogvæn-
get 12, 7000 Fredericia.
Tlf.75 95 71 18.

STEENELSE
Perser/Exotic: Flere farver m/u hvidt samt sølv og tabby. Hen-
vendelse Else og Steen Christensen, Porsborgvej 17,9530
Støwing.
Trf. 98 37 37 3t.

U

U
JYRAK

- 90'ernes katteklub!
6O års jubilæum i år
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COLOURPOINT

NIac Burney
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver. Karen Mette
Have Kristensen, Roslewej 12, Iebjerg, 7870 Roslev.
Tlf.97 57 45 59.

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

EXODUS
Colourpointopdræt i mange maskefarver. Egen avlshan med
gen for lilla. Killinger efter velafbalancerede forældre, med
flot type og lækkertåbentudtrykp.g.a. super store, runde øjne.
Lejlighedsvis til salg! Rikke Nielsen, Aarhus.
Ttf. 86 1426 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 og hør nænnere. Annemarie Lund, Ris-
skov, Århus.
TIf. 86 2155 34.

Joynes Nesbi
Colourpoint! Opdræt af alle maskefarver - særlig chokolade,
brun, lilla, rød og blå - iøvrigt efter hunkattens farve. Har rød-
masket avlshan med gen for nævnte farver. Killinger - meget
kærlige - lejlighedsvis til salg. Aase Ibsen, Søstjemen 48,
6710 Esbjerg V. Ring og hør nærmere på:
Ttf.75 L5 35 45.

Af Stensgård
Opdrqt af brun-, blå-, skild.-, rød- og lejlighedsvis chokola-
de- og lillamasket colourpoint. Annelise Pedersen, Hedensted
Skov.
Ttf.75 8919 05.

Cupido's
Kønne, kærlige killinger lejlighedsvis til salg.
Lille sundt opdræt, mest chokolade colourpoint og perser.
Lone Rasmussen, Skolegade 55, Lunde,6830 Nr. Nebel.
Tlf.75 282468.

.»Permajdi<<
Charmerende og lækre killinger lejlighedsvis til salg. Co-
lourpoint og perseropdræt også med chokolade og tabby. Mi-
ne killinger vokser op i rolige omgivelser, ligesom mine avls-
hanner. Ring og hør nærmere på tlf. 86 5229 06.
Marianne Dejgaard, Poul la Coursvej I7,8660 Skanderborg.

Clipper
OEfråt i alle maskefarver incl. rød, cteme,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 Rødeho.
Ttf.74 66 69 47.

HELLIG BIRMA
Liden l(irsten's Hellige Birmaer
Opdræt af Hellige Birmaer i farveme brun, blå, tabby, tortie
og rød. Kirsten Madsen, fuøsundvej 65 A, 6100 Haderslev.
Tfi.74 5323 96

Christlund's Hellige Birmaer
Opdræt i alle maskefarver. Karin Christlund, Vindruens Kvt.
6B,2620 Albertslund.
Ttf,42ø1282.

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<<, efler kærlige forældre af høj standard.
Nana og Leo Stoltze Jessen, Elmevej 8, 8543 Hornslet.
Ttf.86 99 600 4.

SANBOE
Maine-Coon: Er De interesseret i verdens største racekat, da

kan vi lejlighedsvis tilbyde sunde, tillidsfulde og robuste kil-
linger efter forældre af høj søndard. Vore katte er opvokset i
rolige omgivelser med hund og færdes frit i både hus og løbe-
gård. Susanne og Bo Clausen, Symfonialld 8, 8700 Horsens.
Tlf.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.
Ttf. 86 85 11 50.

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

Dansbjerg
Opdræt efter import fra Norge. Eksteriør oglemperament af
meget høj standard. I. Iarsen og B. Sperling, Adalv ei 32, 93OO

Sæby.

Ttf. 98 46 62 07

SOKOKE
SOKOKE »WATAMU«
Meget livlige, kærlige og tillidsfulde killinger lejlighedsvis til
salg. Grethb Højgård, Dragebakken 272,5250 Odense SV.
Tlf.66 t7 37 08.
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SIAM/OKH
Jawhara's
Opdræt af siam/orientalsk korthår og balineser i forskellige
farver. Killinger lejlighedsvis til salg. Anne Lise Kaae, kigrids
Alle 13, 5250 Odense SV.
Ttf. 66 t2 5291.

Dreier's
Siameserkillinger lejlighedsvis til salg. Specielt i farveme blå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og Leo Dreier, Enghave-
vej2,9690 Fjenitslev.
Ttf. 98 2l 19 14.

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

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Helen Tøttrup, Romdrupvej 68, 9270
Klarup. Tlf. 98 3L 86 42.
Pris kr.50,00 pr. gang.

U

U

JYRAK
- lordi der er
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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, ltrøjvangs Parkvej 44, DK-
6700 Esbjerg.
TIf. 75 t2 tL20.

BRITISH SHORTHAIR
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
UlalumE
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 15,23æ København S.

Ttf. 32 97 33 E9.
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dommå hosLolte. Tidlig diognSse giver rilulighU
lor hurtig helbredelse.

Col5con'"bruoes til tidlio odvisninq of urinveis-
oroblemer. rulinåmæssio kåårrol elleiforebvqqånde
bvervågning - hiemme Hos dig selv, hvor koiÅ føler
sig lryg!

Calscan'"'så hiaeloer du din kol, så tidliot som
muligt - sd skånsomtiom muligt. Nemt, huiligt,
proklisk og hygieinisk,

CqtscoJl'"
-hvis du har mistonke til din kot

Col5con-[6s hos dyrlægen, der ggso kon give yderligere
oplysninger. Du kon ogs6iekvirere §'ochure ilirekrå hos

FlmfruiP,ll',oå'r',tr'x,'PJ?.i'DKz33oBRANDE

-er min kqt rqsk?
Catscann slrøs ud over lrisk kolleqrus.
forvereohion. e[]er ol kollen hor beivllel
tvder oå fx blod. sukker eller orolein'i uri
-'og sb er der biug for dyrlae§en.

En kroltio
bokken,"
nen

Brua dvrlæaen
-nå; d6r erLrug for det!

43



Adresserludl. klubber
KLUBINFO

[uxemhurg San MarinoTyskland i- I
1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13
D-35614 Asslar,
Tlf. &4u8479.
Fax644U87413.
Postgiro: FrankfurflMain
56212-ffi7

Burmål i Tyskland: 7O x7O x 70 cm.
Ingen dobbeltbure.

Holland
MUNDIKAI TOC:
Gerda ljeerdsma, Kerkstraat 12,
NL-9649 Gr. Muutendam,
Giro 2358697.Fax 5984 27649
Pris pr. kat: 50,- gylden.
TIf.5984 27335.

FELIKAI:
Inschrijvingen, Postbus I 177,
NL-2400 BD - Alphen A/D Rijn.
Burmål i Holland: 60 x 60 x 60 cm.
Ingen dobbeltbure.
Tlt.2290 32116. Fax 2290 35805

Federation Belge des Cat Clubs
Albert I. Promenade, 3/13
8-8400 Oostende.
Tlf./fax: 59 51 05 82.

II
Cat Club de Paris
75 Rue Claude Decaen, F - 750 12 Paris
Tlf. +33 146282609,fax +33 1 43424309

Lux Cat Club
B. P. 526, L - 2015 Luxemburg.
Tlf.3s2 37 85 67 .

Fax35237 9327.

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

Spanien

Ungarn

Østrig

Polen
'il

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

Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, 10 C.
28011 Madrid - Tlf. +34 L4 @7976.

GSr

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

Finland
Suomen Kissaliitto r.y.
Tohlopinkatu 2
FIN - 33310 Tampere
Tel. 358 3L 34441t8.

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja 20
I - 10138 TORINO TO
Tlf. +39 114344627.
Fax +39 ll 4344627.

Slovenien
Zveza Felinoloskih Drusev Slovenije
Kraigherjeva 7
SLO - 63000 Celje.
Tlf. 3863 35550. Fax 3863 25550.

Portugal

Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
MMOE
H - 1064 Budapest.
Tlf. 1 111 08 36.
Fax I 111 08 36.

Li
i{.,,r

Belgien li Italien

Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KK6, Castellezgasse 8/1.
A - 1020 Wien
Tlf. +43 t-2t47860.
Fax +43 l-2L20697.

Slovakia
Slovens§ ZY AZ Chovatelov
Krizna 44
SL - 82476 Bratislava 26
Tlf.42 60054
Fax4263772

Frankrig

Schweiz ET
Federation Feline Helvetique
Solothurnerstrasse 83
CH - 4053 Basel.
Tlf. +41 61357064
Fax +41 61357064

44

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

Q§

§

-
Osterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - OVEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A - 1090 Wien
Tlf. +43 t-3196423.
Fax +43 l-3106540.

*



Parringer i udlandet
Da det er blevet almindeligt af få parret i udlandet, skal jeg
her lige kort forlælle, 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 bekæfter parringstidspunktet.

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

Fotokopi af »certified pedigree<<, d.v.s. stamtavle udstedt
afet forbund. - Bevis for kattens evt. titel.
Kryptorchidattest.
Ejerens underskrift, der bekæfter paningstidspunktet.

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

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

bogssekretær, så avlsrådet kan vurdere de genetiske opl-
ysninger. 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 enteir avlsrådet
eller FU ikke kan godkende stam-tavlen:

Lad være med at parre med hankatten.
Der vil ikke blive udstedt stamtailer eller registerkort.
Bevis for kattens evt. titel kan være følgende.
Brev eller fotokopi af brev fra det forbund, hvor katten er

registreret, der bekræfter kattens titel.
Fotokopi af certifikaterne. Fotokopi af stamtavle, hvor

katten optræder med den aktuelle titel.

Kryptorchidattest:
Da dette kav 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, dei bekæfter parringen, rned
oplysninger om paningstidspunkt, hankattens stambogsnum-
mer og hunkatters stambogsnummer.

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

tær, det kunne f.eks. være,jegallerede havde alle vigtige da-
ta på hankatten registreret 

Grethe pedersen, stambogsfører

PRESSEMEDDELELSE:

Ny hunde- og
kattefoderserie
uden
konserverings-

@

midler
Konserveringsmidler (8320-321-324) har været et stærkt de-
batteret emne i de senere år, men mange følelser involveret.
Techni-Cal lancerer nu en ny foderserie til hund og kat uden
konserveringsmidler. Foderserien er desuden suppleret med
flere sundhedsmæssige forbedringer, der også kendes fra den
menneskelig ernæring.

Antioxydanter
I det nye Thchni-Cal er konserveringsmidleme erstattet af de
naturlige antioxydanter: C- og E-vitaminer, selen og Beta.
Disse forbedre sundhedstilstanden ved at beslaglægge »>frie

radicaler<<, der angriber DNA synthesen og forårsager udvik-
ling af kraftfremkaldende celler og grå stær (cataract).

Omega 3 fedtsyrer
Fiskeolie er en kendt kilde til Omega 3 fedtsyrer. Det nye
Techni-Cal er tilsat fiskeolie. Når totalforbruger indeholder
20% Omega 3 fedtsyrer, mindskes risikoen for hjerte-
karsygdomme og reducerer betændelsesricici i fedt- og led-
,æu, Jamt i huden. Omega 3 fedtsyier virker desuden forbed-
rende på celleplan, saml helbredende på hjemevæv, øjet,net-
hinden og visse nervefunktioner.

Sundhed og velvære
Som hos mennesker, er det for dyrenes vedkommende heller
ikke noget, der kommer af sig selv. Dyrene skal have deres
daglige pasning og pleje for at føle sig veltilpasse. Techni-Cal
serien serien dækker ethvert stadium i hundens og kattens liv
fra fødsel til alderdom med 10 fonkellige varianter.

Vil De vide mere om det nye Tachni-Cal, så ring til Klinge
Dynasty på tlf. 75 6438 44.

Invitation til
Stewardseminar

I samarbejde med Studiekreds Djursland arrangerer
JYRAKJ stewardseminar på...: Toftevangskolen i Ebeltoft

lørdag den 5. nov. 1994 kl. 08.00 - 17.00.
Seminaret henvender sig til både øvede og uøvede ste-
warder. Der udstedes stewardcertifikat, der tæller som
forberedelse til dommeruddannelsen.

U nde rv i s nin g e n o mfat t e r :
Kattepsykologi, praktisk håndtering af katte, FIFe's og
Felis Danica's udstillings- og stewardregler. Der afsluttes
med at øve »Best in Show«.

Blandt instruktørerne vil være intemationale dommere.
Tilmelding sendes til Klaus Donneborg - her fås også en-
deligt program. Se adresselisten.

Kursusgebyr inkl. fortæring kr. 100,-.

Deltagerantal: Max. 30 personer. Sidste tilmeldingsfrist
22. oktober 1994. Alle er velkomne.

Studiekreds Djursland forestår den praktiske afvikling af
hobbyudstillingen, hvor db tilmeldte katte benyttes til se-
minaret.

TILMELDING:
Navn:

Adresse:

T1f. Klub:

ønsler at deltage i seminaret den 5. nov. 1994
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Kursusgebyr indbetales til JYRAK's postgirokonto nr.
5 06 85 09.



UD STILLINGSOYERSIGT 1994
Tilmelding til JYRAK's udstillinger sendes til: Lene Berg.

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

lnternational
Racekatteud ng l-..

lssenbler
Vissenbierghallerne, ldrætsvei 2
26.-27. NOVEMBER 1gg4

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

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

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

kl. 07.00 - 18.00
kl. 07.00 - 18.00
kt. 07.00 - 09.00
kr. 07.00 - 09.00

Åbent for publikum
Lørdag.
Søndag

kl. 10.00 - 18.00
kr. 10.00 - 18.00

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

JYRAKT 1934,1 gg4

t. a'

47
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Vissenbierg 26.-27. nov. 1 994
Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

Lene Berg
Ranunkelvej 76
8700 Horsens
TIf. og lax75 61 56 13

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

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

Husk frankeret svarkuvert!

(!ncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr.200,- pr. kat.
Kr. 25O,- pr. kuld (killingermellem 3og 4md.).
Kr. 50,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

Ovenstående udstitl ingsgebyr skat indbetales tit
JYRAK's postgirokonto 5 06 85 09 eller vedlagt
icheck samtidig med tilmeldingen:

tilkasserer
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:
CHEFSTEWARD:

Camilla Christensen
Enghaven !8, Biersted

94r';0 Abybro
Trf. 98 26 87 05

PRlEMIESEKRETAER
OG ANNONCEKONSULENT

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf. 98 31 86 42

Foreløbig dommerliste

J. Kytlerova (CS)

M. Leleitner (D)
K. Bjuran (S)

P. Bydlinski (GB)
V. Øines (N)
S. E. Nordby (N)
C. K. Gulsett (N)
M. Kuipers (NL)

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

Ret til ændringer forbeholdes.

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

Gravide og ammende hunkatte kan ikke udstilles. Killinger født
efter den 27. august 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 flere katte i samme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
anløres på de respektive tilmeldinger.

Atuises 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.

Opdrætterannonce: 1 A5 side - kun kr. 2.00,-

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

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

Udstillingen og bedømmelserne afuikles i henhold til FlFe's
regler samt Felis Danica's tillægsregle6 og BEMÆRK venligst,
at dommernes afgørelser er inappellable.

Uel mødt iUissenbierg!

48 Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af gyldigt medlemskort!



JYDSK RACEKATTE KLUB
U

U UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINSBLANKET
TIL UDSTILLING I:

den I -19

Kattens navn:

Født: FIan: tr Hun: E

Race: Stambogsnr

Farve: EMS nr.:

Far: EMS nr.:

Mor: EMS nr.:

Opdrætter:

1tr
2A
3tr
4tr
5tr
6tr
7g
8tr
9tr

10tr
lrD
t2f]
14tr
15E
16tr
17t]
18tr
19tr

tr
tr

Etropa Champion
Europa Premier
Grand Int. Champion
Grand Int. Premier
Int. Champion
Int. Premier
Charnpion
Premier
Åben kl. (Over 10 mdr.)
Kastrat (Over l0 mdr.)
Ungdyr (6-10 mdr.)
Killing (3-6 mdr.)
Huskat
Avl
Opdræt
Veteran (6-10 år)
Pensionist (over l0 ar)
Kuldklasse (3-4 m&.)
Udenfor bedømmelse
Til Salg

Ejer: a

Adresse: Klub:

Postr By:

Ønskes i bur med: EMS nr.:

Undertegrede ertlærer hermed at have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og love, at katten ved tilstedeværelse på udstillingen ikke over-

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

den I 19

(Egenhændig underskrift)

C UDFYLDES AF TILMELDEREN J

Det bekræftes herved, at

Udfyldes med navn og adresse

Kattens navn

er tilmeldt udstillingen i:

den I -19
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U

U

TILMELDINSBLANIKET
TIL UDSTILLING I:

JYDSK RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
ELLER MED BLOKB OGSTAVER

den I -19

Kattens navn:

Født: Han: E Hun: O

Race: Starnbogsnr

Farve: EMS nr

Far: EMS nr

Mor: EMS nr

Opdrætær:

L E Europa Champion
2 E Europa Premier
3 E Grand Int. Charnpion
4 E Grand Int. Premier
5 tr Int. Champion
6 tr Int. Premier
7 E Champion
8 E Premier
9 tr Åben kl. (Over 10 mdr.)

10 tr Kasfrat (Over l0 mdr.)
11 tr Ungdyr (6-10 mdr.)
12 g Killing (3-6 mdr.)
14 tr Huskat
15 tr Avl
16 tl Opdræt
17 tr Veteran (6-10 ar)

18 tr Pensionist (over l0 ar)
19 tr Kuldklasse (3-4 mdr.)

[] Udenfor bedømmelse
tr Til Salg

Ejer: E

Adresse: Klub:

Postr By:

Ønskes i bur med: EMS nr

Undertegnede er*lærer hermed at have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidig påtro og love, at katten vedtilstedeværelse på udstillingen ikke over'
Eæder de til enhver tid gældende FELI§ DANICA karantænebestenrmelser vedrørende katte, der er eller har været inlicetet a4, eller udsat for, smitsomme sygdornne.

den I 19

(Egenhændig underskrift )

A UDFYLDES AF TILMELDEREN J

Det bekræftes herved, at

Udfyldes med navn og adresse

Katters navn

er tilmeldt udstillingen i:

den I -19
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GHAMPIOIIGATLERIET: Udtyldes på maskine eller med tydelige
blokbogstaver, hvis stavefejl skal undgås!

Kattens navn: Født den:

Titel

Race: Opdr. nr.:

Opdrætter:

Ejer:

DatdSted: Resultat:

IMPORT / EXPORT
TMPORT/EXPORT FRA/ TIL LAND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

U DSTI LtI ]'IGSRESUTTATER U DIAN D :

5l

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:



U

U PAR R I N G S-AN IVI E LD E LS E

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummerl Titel:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub:

Tlf.:

den I 19

Hankatteejerens underskrift

JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

Nlavn:

Race:

Navn:

Race:

Farve:

den I 19 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8

Klub:

Hunkatteejerens adresse;l Ttf

52

Hunkatteejerens underskrift'
den I 19

H unkatteejerens navn : 
I
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Din kats pels afspejler tvdeligt clen kost

c1u giver den. Katte er I're lt os holdent

kødæderc. De har brug fbr cn kost, cler er

næsten dobbelt så rig pri proteiner som

hurrdc.. Og kun rnirnrrl.kq prorciner givrr'

din kat de næringsstoffer, cler skal til lor ar

udvikle en flot pels, spændstige muskler,

sund hud og stærke knogler.

Iams tørkost ril katte og killingcr er:

il-emstillet af- friske æe, kvllinger og fisk.

De reneste og mest naturlige proternkilder,

der findes. Vi anvencler kun førstekl:rsses

kyllingefedt, son'r dækker kattens store

energibehov. l)et forklarer også, hvorfbr

Iams-katte h:rr kr:rftigere og mere glansfLrlde

pclse, samt en renere og sundcrc hud.

Naturligvis incleholder vore produkter

hvcrken konserveringsmidler eller kunstige

farve- og smagsstoffir. Og fordi Iams inde-

holder de rigtige mængder magnesium, er der

mindre risiko for, at din kat udvikler nrre- eller

biæresten. En lidelse, der ofte forekomrner.

når der anvendes et tørfoder af ringere h-aiiter

Iams indeholder flere nymige næringsstoftr

pr. gram end noget andet foder, hvad enten det

drejer sig om dåsemad eller tørkosr Der er altså

penge at spare, for din kat har brug for meger

mindre mad. Allerede efter seks uger kan du r
virkningen. Affør:ngen bliver mindre og mere

[ast, og kanen er firJd afenergi.

Med Iams karr du se resultatet. For med

Iams er et smukt ydre beviset på et liqe så

sundt indre.

tAll§5:
DeT BE,DSTE DU KAN GØRE FoR DIN KAT.

Vi mener, at uore fodtrprod*hter hun bør selges affolh, dø debr uor faghandshab. Detfor Jå: Iams hattimød og Euhønaba hundmad hun hos dyehandløe, dlrlzga,
MERE INFORMATION OG OPLYSNINGER OM N,ERMESTE FORTIÅNDLER FÅS HOS PREMIUM PET FOODS, TELEFON:



Når dyrlægen sætter
dinkatpå diæt, så

er det en tion Diet

ft!i;"1"åi:;t tltJrt.li;
fttlr,tTI' r,. J'[:$FriH K6r{H
l;:{iP,:rtift{i}*irrtktiN §;tr;:*i) AAL..k,tlft{;:i *r$'f

o

!:;96 0$$

Prescription Diet fås som l5
til katte. Serien omfatter også
diæter til hunde.

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

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

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

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

Prescription Diet fås kun hos dyrlægen.

specialdiæter
20 special-

rI
HiII'S

Diætkost fra dyrlægen


