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Fra din killing slår øjnene op,

har den travlt med at udforske

verden. Så travlt, at den, i for-

hold til kropsvægten, skal

have et tre gange så stort ener-

gitilskud som en voksen kat.

ier og samtidlg r'ære let at for-

døje for den sarte mave.

Allerede i en tidlig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Maden skal

have den rigtige smag og duft

energi og kræfter i at fremstille Whiskas

til Killinger - nøjagtig som dit lille ener-

gibundt kan li'det.

Og når din kiliing ieger, vil du se

resultatet af de gode madvaner - i form

af en sund, blank pels og strålende øjne.

Trods det, er en 10 uger gammel kil-

Iings marre ikke rneget større end et fin-

gelbøi. Derfor er det nødvendigt rned en

sprecialkost til killinger. Maden skal

indeholde alle nødvendige næringsstof-

for at tilfredsstille den lille gourmet. Og

være let at tvgge, da kiilingens tænder

endnu ikke er fuldt udvikle.de.

På Waltham Centret for dyreer-

næring har forskerne lagt en mængde Katte ville vælge Whiskas

t

En mave på størrelse.med et fin
har brug for "Whiskas til
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Ansvarshavende redaktør:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ.
Tlf.98 15 93 18

Redaktionsudvalget:
Christina Kausmally
Råhøjparken 214
Tlf. 86 28 94 30

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

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

Sats og tryk:
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Svend Dahl, Aars ApS
V. Boulevard 1l
9600 Aars
Tlf .98-62-t-2-3-4

Dead-line for blad nr. 1 1995r
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Forsidebilledet:
Jubilæumslogo designet
af Charlotte Landroch

Eftertryk af diverse artikler og indl.æg
i bladet er tilladt med Hldeangivelse,
med mindre andet er angivet ved de
enkelte indkzg.

M.u.h. redaktionen!

Sædvanen tro vil vi ønske alle vore læsere enrigtig glæ-
delig jul og et godt nytår!

Så vil vi også gerne takke de få aktive medlemmer, der
i det forløbne år har leveret bidrag til bladet. For året
L995 har vi et meget l«aftigt ønske om, at der virkelig
kommer lidt respons fra vore læsere. Med et så stort
tavst flertal aner vi simpelthen ikke, hvad vi gør rigtigt
eller hvad vi gør forkert.

Sidste århørte vi meget om Sokokekatten i forbindel-
se med, at racen anerkendtes. I dette nummer sørger vi
for at følge op med en omtale af Burmillaen, der er se-
neste slard på stammen af anerkendte tacet

Samtidig med at jubilæumsåret lakker mod enden,
skal vi også til at tænke på, at Hvæssebrættets forside
igen kan anvendes til farvefotos. Det var måske en ide at
sludre med vores annoncekonsulent om det!

NB! OBS! BEM,ORK! Hvis du ikke ønsker at gå glip
af næste nummer af Hvæssebrættet, så benyt vedlagte
indbetalingskort til at forny dit og familiens med-
lemsskab for 1995. Får du det gjort senest den2S.januar
har du oven ikøbet stemmeret på generalforsamlingen
den 11. februar i Århus.

Lad os slutte som vi begyndte med de bedste ønsker
om en hyggelig jul for jer og alle misserne.

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

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

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

Sekretær og udstillingssekretær
udland og øvrige DK-klubber:
Erik Andersen,
Voldgade 70, 8700 Horsens.
"ilt.75 61 34 87.

Stambogssekretær:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Tlf. 86 96 50 96
Telefontid efter kl. 19.30

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

Medlemskontakt / nye medlemmer:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg
7870 Roslev
Tlf.97 57 45 59

L. Suppleant /
konsulent smitsomme sygdomme:
Ole Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø.
Tlf.64 83 18 70

2. Suppleant/
Burudvalgsformand:
Preben Bjerg
Linde Alle 9 ,Ølsted
8723 Løsrung
Tlf.75 65 20 08

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

Formanden
har ordet... !!!

Kære
JYRAK-medlemmer
og læsere!
Åretnærmer sig sin afslutning og i den anledning vil jeg gerne
på JYRAK's vegne ønske alle to- som firbenede en rigtig g1æ-

delig jul samt et godt nytår.
I 1994 var mange af vores aktiviteter præget af 60-års jubi

læet, og intet medlem eller udstiller har vel undgået at be-
mærke vores logo i det forgangne år. JYRAK har fået megen
god reklame i 1994, ikke mindst på grund af vores udstillin-
ger, som alle har været godt besøgt. Sidst i Vissenbjerg, hvor
mange katteinteresserede tilbragte et par timer på at se de man-
ge flotte katte.

I alt var der 626 katalognr, heraf 276 perserlexotic, hvilket
må siges atvære meget flot i betragtning af, at denne gruppe
generelt er vigende i forhold til semilanghårsgruppen.

En lille men meget energisk flok fynboer lagde et utroligt
stort stykke arbejde i Vissenbjergudstillingen. Uden dem hav-
de JYRAK ikke fået al den medieomtale som blev os til del og
dermed heller ikke det fine antal tilskuere. Der var samlet man-
ge præmier og annoncer ind. Sceneudsmykningen var i
særklasse med juletræer, julestjerner, grønneplanter og smuk-
ke tørrede dekorationer, under hvert bord på scenen var der
små julesække med blomster i, og forrest på scenen væltede
alle de dejlige præmier ud af store sække. Alle vindeme fik
bogstavelig talt både i pose og sæk. Vi har fået megen ros, og
den er hermed givet videre til alle, der hjalp til og var med til
at sætte et festligt punktum for jubilæumsåret.

Dethar været et aktivt år for JYRAK-medlemmerne. Der er
blevet opdrættet mange killinger - flere end sidste år, mange
medlemmer har rejst land og rige rundt på udstillinger. Vores
studiekredse og konsulenter har ligeledes haft et travlt år med
mange arrangementer. Bestyrelsen samt vores trofaste hjæl-
pere har gjort et stort arbejde til glæde for JYRAK og race-
kattesporten.

Til Jer alle vil jeg hermed sige tak for Jeres indsats og øn-
ske Jer alle EN RIGTIG GLÆDELIG JUL og håber, at vi ses

i 1995 til nye udfordringer.
Dorte Kaae, formand JYRAK
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PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug i hjemmet.
NATU RE-CAT kattegrus har
natu rlige fordele fremfor
almindeligt kattegrus. o lii,l
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HYGIEJNISK
NATURE-CAT kattegrus
absorberer hurtigt,al fugt,
opsuger ubehagelig lugt og
begrænser bakterier til et
minimum.

KATTE
GRUS

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

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

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

Vest:
Vivian Elling
Jernbanegade
Tlf .75 22 44

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

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

Århus:
Arrrette 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.

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

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

Horsens:
Susanne Clausen
Symfoni A116 8,
8700 Horsens.
Tlf.75 643323.

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

Kolding:
Helle Høybye
Dons Landevej 223
6051Almind
Tlf.15 55 44 19.

Struer:
Alice Schultz
Dalgårdsvej 57,
7600 Struer
Tlf .97 86 19 84
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STUDIEKREDS.ilYT!
Studiekredse
Vi beklager, hvis alle vore læsere ikke kan finde et program
for 1. halvår 1995 for den studiekreds, de mener at tilhøre. Vi
ved, at sygdom og lederskift nogle steder har medført, at de-
adline ikke har kunnet overholdes, så savner du et program
kan vi kun råde til at kontakte en af de anførte ledere for at få
lidt information.

PROGRAM FOR STUDIEKREDS VEST
VINTER-FORÅR 1995:
Grundet nært forestående valg af studiel«edsleder, er pro-
grammet for studiekedsens aktiviteter ikke helt på plads end-
nu.

Kun foredraget ijanuar 1995 er fastlagt.
Derudover holder studiekredsen møder på nedenstaende

datoer, men emne og mødested er ikke fastlagt endnu.
Komplet program vil blive bragt i næste nummer af

Hvæssebrættet og studiel«edsens medlemmer vil blive orien-
teret løbende.

Lørdag den 10. december L994 kl. 14:00
Julehygge. Årets sidste møde med masser af julehygge og
hjemmebag.

Deme eftermiddag plejer at være en stor success, og der-
for vil vi ikke lave spor om på programmet. Vi mødes med det
sædvanlige gode humør og på denne måde vil vi runde året
af.

Mødested: Rita & Johnny Elling, Solbakken 8, 6800 Var-
de.

Lørdag den 28. januar 1995 kl. L4:00
Etik og moral!
Da Felis Danica's karantæneregler ikke dækker alle smitsom-
me sygdomme, vil vi på dette møde komme ind på hvomår vi
bør sætte os selv i moralsk karantæne, for ikke at udsætte an-
dre katte for smitte af for eksempel chlamydia.

Vaccinationer. Hvor tit, hvorfor, med hvad, virker vaccinen
overhovedet?

Disse spørgsmål vil blive besvaret af dyrlæge Birgitte Kold.
Mødested: Bryndum Dyreklinik, Bryndumdamvej 20,

Bryndum, 6715 Esbjerg N
De andre emner der vil blive taget op i studiekredseni løbet

afforåret 1995 vil blive:

Førstehjælp til katte. Hvad kan vi selv gøre her og nu indtil
en dyrlæge når frem til katten?

Genetik. Kan man Iave en skotskternet kat?

Pelspleje. AIle 3 pelslængder. Tfimning til hverdag og til
udstilling.

Mødedatoer:
4. marts 1995
8. april 1995
20. maj 1995
17.juni 1995

PROGRAM FOR
STUDIEKREDS
FYN:
FORAR-SOMMER 1995

2. februar 1995
Lene Jørgensen:
Perserens historie.

2. marts 1995
Dyrlæge Kirsten Brock,
Højby Dyreklinik:
Mere om homøopati.

6. april 1995
Helle Møller-Madsen: Genetik

4. maj 1"995

Dyrlæge Jesper Lembcke,
Skibhus Dyreklinik:
Forgiftninger

3. juni 1995
Sommertur. Vi mødes hos Lis Rhymer Friis, Bøgebjerg 7,
Søndersø kl. 10:00. Herfra kører vi til Carsten Andersen, Ejl-
skovvej 61, Hårslev. Carsten er ved at bygge en dyrepark op,
og der er allerede spændende ting at se, blandt andet store kat-
te. Mad, drikkevarer og kaffe medbringes.

Møderne finder som sædvanlig sted på Tingløkkeskolen,
Bergendals Alle 25, Odense SV

Medbring godt humør, kaffe eller the og en ti'er til kassen.

Lis Rhymer Friis, telefon 64 89 15 03
Grethe Højgaard, telefon 66 17 37 08
Anne Lise Kaae, tekfon 66 12 52 91

+ilO PROBLEM

I x 2o ks KUN 9Or'
ro x 20 ks KUN 78O r'
5o x 2o ks KUN 3.600r'

hi"k'Dyrehclndel
9000 Aolborg . Tlf.98 122211Niels Ebbesensgode 8o
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STUDIEKREDS.NYT!
PROGRAM FOR
STUDIEKREDS
KOLDING:
VINTER-FORÅR 1995
Pr. 1. januar holderjeg op
som studiekedsleder i
Kolding efter 3 år med en
lille, men aktiv keds.
Jeg synes, at det er på tide at give plads til nye kræfter og nye
ideer.

10. januar 1995
NB! 2. tirsdag i måneden. Valg af ny studiekedsleder.

Emne: Studiekredsens fremtid.
Mødested: Klostergården, lokale 6002

7. februar 1995
Emne: Forsikring af kat!

"Kan jeg forsike min kat? HVad hvis min kat bliver syg og
dør eller kommer til skade"?

Mødested: Vita Voss, Kolliinsgade 3, Kolding
Månedens kat: Maine Coon

7. marts 1995
Emne: Planlægning af hobbyudstilling i Haderslev.

Mlnedens kat: Tigermis (Hellig Birma)

4. april 1995
Emne: Mig og mine persere ved Villy Jørgensen

Mødested: Villy Jørgensen, Nørregade 29a, Vamdrup
Månedens kat: Perseren

2.maj1995
Naturmedicin - alternativ til traditionel behandling?

Muligheder, begrænsning, fordele ved naturmedicinsk be-
handling kontra ordinær medicinsk behandling. Ved konsu-
lent Vivian Elling og dyrlæge Birgitte Kold.

Månedens kat: Burmeser

6.juni 1995
Sommerafslutning/planlægning af efterårets program.

Mødested: Karin Sørensen, Henrik Rantzausvej 35, Kol-
ding

Husk: Møderne starter kl. L9:00 og koster kr. 10,- pr.
Person' Med venlig hilsen

S tudie kre dsle de r H e lle H øy by 
"Dons Landevej 223,605l Alminde

Telefon 75 55 44 19

PROGRAM FOR STUDIEKREDS STRUER
VINTER-FORÅR 1995

10. januar 1995
Johrury Ellgård, Queen-Cat, introducerer nyt kattefoder, der-
efter hygger vi os med kaffe og kattesnak.

7. februar 1995
Dyrlægeaften ved dyrlæge Vibeke Karup. primært første-
trjælp til katte.

7. marts 1995
Kattens adfærd. Jyrak's konsulent Vivian Elling kommer og
fortæller om, hvorfor katte opfører sig som de gør. Der vil bli-
ve lejlighed til at stille spørgsmåI, hvis man har katteproble-
mer/problemkatte.

Mødested og tidspunkt: Folkets Hus, Tegltorvet, Struer,
kl. 19:00. Pris: Kr. 10,-

Alle er velkomne uanset om man er medlem eller ej.

Medvenlig hilsen
S tudt ekre ds lede r Alic e S c hultz

Telefon9T 86 19 84

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

Danmarks største udvalg i

sportspræmier:

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

86 11 41 11
Telefax: 86 11 00 82
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STUDIEKREDS.J{YT!
PROGRAM FOR STUDIEKREDS HORSENS
VINTER-FORÅR 1995
Tid: Sidste tirsdag i måneden fra kl. 19:00 - 22:00

Mødested: Klaus Cortsensgade 6, Horsens, "Den gamle fo-
redragssal" i kælderen

Tirsdag den 3L. januar 1995
Langsharspelspleje ved Anette Za?,afia.

Anette vil vise og fortælle om hvordan man plukker tabby-
chinchilla og silvershadede persere. Du kan få gode råd og tips
denne aften.

Månedens katte: Tabby-chinchilla og silvershadede perse-
re.

Tirsdag den 28. februar 1995
Korthårspelspleje ved Elisabeth Shreiber.

Elisabeth kommer med sine colorpoint britter og viser os
hvordan man Eør sine korthårskatte i stand. Elisabeth fortæl-
ler også om brittemes sind og karakter.

Månedens katte: Colorpoint britter + blå-blåcream-cream
brittere.

Tirsdag den 28. marts 1995
Hunkattens paning/drægtighed - fødsler/killinger ved Lis Sta-
unskær.

Lis vil på sin egen levende måde fortælle os om sorger og
glæder ved at have en hunkat som der er lagt planer for.

Månedens katte: Blåcream-blå perser.

Lørdag den 1. april 1995
Genetik for begyndere ved Allan Kierulff

Mødested: Molgier Kro
Allan vil fortælle os om farvegenetik for begyndere og

hvordan man starter et opdræt op. Bindende tilmelding senest
tirsdag den 28. marts 1995 da der er arrangeret frokost.

Pris: 50 kr. pr. person.
Vi satser på fælles kørsel.

Tirsdag den 25. april 1995
Opdrætterldommer.

Siam & Orientaler ved Dorthe Kaae.
Kend din formand.
Dorthe viser og fortæller os om hvordan dommeme ser på

siam & orientaler kattene på en udstilling. Samtidig er der
chance for at høre om Dorthe's virke som formand i Jyrak.

Månedens katte: Siam & orientaler katte.

Tirsdag den 30. maj 1995
Forhåbentlig besøg affagdyrlæge Knud Steensborg - bekræf-
telse mangler ved deadline.

Månedens katte: Comish Rex & Devon Rex ved Susanne
Bugge.

Lørdag den 10. juni 1995
Udflugt til Silkeborg kattehotel.

Har du/I lyst til at se Doris Pollas kattehotel? Medbring selv
madpakke og drikkevarer. Bindende tilmelding nødvendig da
ri arrangerer fælleskørsel senest tirsdag den 30. maj 1995 på

telefon 75 64 33 23.

PROGRAM FOR
STUDIEKREDS DJURSLAND
VINTER.FORÅR 1995
PROGRAM l.IIALVÅR 1995

Torsdag den 5. januar kl. L9:00
Demonstrationsaften ved Queen-Cat katteartikler som kom-
mer og demonstrerer deres store udvalg i foder, grus, sham-
poer, trimmeborde osv.

Der vil være op til L5% rabat denne aften, så kom og gør et
godt køb og tag familie og kattevenner med til en rigtig katte-
aften.

Månedens kat: Ikke fastlagt

Torsdag den 2. februar kl. 19:00
Dyrlægeaften ved Søren Kingo fra Kaløvig Dyrehospital som
kommer og fortæller om almene sygdomstegn, om fore-
byggende behandling af øjne og ører. Vi vil snakke om de for-
skellige former for ormebehandling. Til sidst vil Søren svare
på spørgsmåI, så har du noget du er i tvivl om så kom og skyd
løs.

Månedens kat: Hellig Birma

Torsdag den 2. marts kl. L9:00
Killingeaften ved Klaus og Lone Donneborg. Hvad skal vi
gøre ved vore nyfødte killinger når moderen ikke vil tage sig
af dem eller når de ikke tåger på i vægt? Hvad skal vi give
dem at spise og hvor meget, hvad hvis de får tynd mave eller
hård mave, hvad nu hvis..., hvad nu hvis...???

I kender nok selv problemet når man ringer land og rige
rundt for at få et svar, så her er chancen for at få svar på alle
jeres spørgsmåI.

Månedens kat: Sølvkatten

Torsdag den 6. april kl. 19:00
Kattepsykologiaften ved Vivian Elling. Hvor langt går vi med
en kat når den begynder at besørge i kroge og i potteplanter
og hvad er grunden? Hvordan får vi en ny kat modtaget i flok-
ken uden at der bliver slagsmål og skænderi?

Månedens kat: Colorpoint

Torsdag den 4. maj kl. 19:00
Hankattehold ved Helle Høybye. Har du påtænkt at an-

skaffe hankat eller har du en han? Helle kommer og fortæller
om sine erfaringer med at have en hankat.

Månedens kat: Burmeser

Lørdag den 6. maj
Vores årlige tur går denne gang til "Dansbjergs katteri" hvor
vi skal op og se hvordan et rigtigt seriøst katteri bliver drevet
uden at det bliver en fabrik. Dansbjerg er kendt for deres me-
get flotte skovkatte, og vi ser meget frem til at komme og se.

Nærmere info vil blive bragt på et senere tidspunkt.

Torsdag den 1. juni kl 19:00
Ikke fastlagt.

Alle møder bliver holdt på Vester Skole i lokale 11 b.

På gensyn til en hyggelig øften med eller uden køt.

Medvenlig hilsen
Frederik Brygesen, telefon 86 33 70 20

Jesper Wied, telefon 86 36 39 40
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CHOKOTADEDR BEN

Brug af rød i
et chokoladeopdræt

Rød, hvid og blå, de chokoladefarvede bærer det amerikan-
ske flag.

Af Paula T. Beall, PhD
Sagarmata Cattery
3007 ConwaS Houston, TX77025
Tlf. 713-655-005 fax 713-270-8531

Oversættelse: Susanne Sloth med tilladelse fra CAT
TRACKS, udgivet af Atlantic Himalayan Club Inc. (vinter
93/94 nummeret).

Denne artikel er en samling af svar til de ofiest stillede spørgs-
mål omkring opdræt af chokolademaskcdc og chokolade-
lnnghårs katte.

Omkring Valg nr. 2 - opdrætensøn (brun CPC,CC) til en
nummer datter (Tortie,CPC,CC) - dette opdræt skulle gi
100. ve en bedre type, men naturligvis også færre
Tid: ??? år maskede killinger. Dette er også hvor den røde

faktor begynder at påvirke dine odds.
Mønster fra to fuldfarvede CPC'er - 25% ma-
skede,75% fuldfarvede
Farve fra to CC - 75% ik'ke-choko,25% dob-
belt choko
Køn - 50Vo hankøn, 5O% hunkøn
Chancerne for at få en chokolademasket hun-
kat; .25 x .25 x .5 = 0.3125 eller 3%
Åh, laver du sjov med mig? Ha Ha, halvdelen
af pigerne får et rødt X laomosom fra deres
mor, og halvdelen af de tre procent vil så være
chokoladetortiemaskede.
Dine faktiske muligheder for at få en ren cho-
kolademasket hunkat ud af dette opdræt er på
1.5%, nfu man altså ikke medregner den lille
forskel den fortyndende faktor gør, ved at kaste
en lilla eller en lillacrememasket kat ind i bil.
ledet. Det svarer til ca. 1 ud af 100 killinger.

Hvis du laver det safi)me opdræt, men i stedet bruger en sort
perserhankat der er grand champion, vil dine odds for at få en
chokolademasket hunkat blive fordoblet. Men de er i forve-
jen så lave, at det nok ikke gør nogen forskel. Et opdræt som
du virkelig ikke bør overveje set ud fra den procentvise udreg-
ning (selv om katten kan være ganske vidunderlig), er at par-
re en chokolademasket hankat til en fuldfarvet rød hunkat. I
så tilfælde vil alle hannerne blive røde eller creme, og parrer
man dem så med deres søstre som er tortie, vil det resultere i
at halvdelen af afkommet bliver rødt, muligvis dækkende over
mange af de fuldfarvede eller maskede chokoladefarver. Re-
sultatet af et sådant opdræt er rapporteret af Majorie Orchad
(nu afdød), til at være dyb mahognircdog karamelfarvet cre-
me.

Da jeg første gang publicerede disse tal, fik jeg mange vre-
de breve, der sagde at det bare ikke kurure passe. Alle kendte
nogen der havde været mere heldige, og fået flere chokolade
end som beskrevet her. Dog var der ikke nogen som kom frem
med nogle andre teoretiske udregninger for mulighedeme i
procent. Du er meget velkommen til at skrive om dine erfa-
ringer og udregninger til mig. Ja, nogle gange forekommer
undtagelser. I Sagarmata katteri blev der i denne måned født
et kuld fra en brunmasket hunkat og en sort han CPC hvis
bedstemor og oldemor var kendt som chokoladebærer. Sand-
synligheden ville være størst for at få, 50% maskede killinger
og et umåleligt antal chokolade. Det blev faktisk et rent fuld-
farvet kuld (det skulle have været 50% masket), to sorte, to
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Du har netop fået titlen champion på din smukke chokolade-
maskede colorpoint hunkat, og hun er nu klar til at produce-
re nogle killinger til dig, så du kan øge antallet af chokolade-
farvede katte i dit opdræt, og så du kan forbedre typen på di-
ne katte. En opdrætter på udstillingen har en vidunderlig fuld-
fawet rød grand champion perser, og du forelsker dig i hans
smukke bygning, vældige pels og ekstreme type. Lige hvad
vi alle geme så i chokolade. Det ser ud som om de allermest
ekstreme katte er de røde og de cremefarvede, Ejeren fatter
sympati for dig, på trods af at du er en af disse skøre menne-
sker der opdrætter chokolade og forurener de fine perseres

renhed, og hun tilbyder dig en parring med hendes dejlige han-
kat til en meget rimelig pris. Du tager din "CoCo" med hjem
og opfordrer hende kaftigt til at gå i løbetid, så du kan få den-
ne meget favorable parring. Men hvad er det i virkeligheden
du udsætter dig selv for?

O.K., vi ved alle, at der ikke vil blive nogle killinger med
maske eller nogle chokoladefarvede killinger i den første ge-
neration, men vi er sike på, at der vil være en dejlig typet cho-
kolademasket i den anden generation, ikke? Bare for skægs
s§ld, så se om du kan følge med i de genetiske sandsynlig-
heder. Svar på dette spørgsmål: Hvor mange killinger må du
opdrætte, for teoretisk set at få en killing der kan erstatte mo-
deren, (en chokolademasket hunkat) efter

Tid: 1-3 år Sort søn, bærer af maske og chokolade
Mønster - 50% fuldfarvet,50% masket
Farver - 50% brun og blå, 50% chokolade og
lilla.
Køn - 50% hankøn, 50% ht:r:,køn

Chanceme for en chokolademasket hunkat - I
ud af 16 V,tllinger 6.25%
Dette opdræt fordobler moderens type, hvilket
sikkert ikke var det du ville alligevel, katten kan
godt blive bedre end moderen, men sikkert ik-
ke ligesom den røde perser.
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chokolade og en lilla. Jeg betragtede det bare som en fin ju-
legave. Genetiske udregninger er blot sandsynligheder over
et stort antal kuld. Det næste kuld kan gå hen og blive bar
blåmaskede.

Snehvid(e) og de syv trin af depression
Brug af hvide persere i colorpoint opdræt har været forsøgt i
årevis. Man hører nogle gange: "deres pels er så meget bed-
re, de blåøjede af dem giver blå øjne i colorpoint, eller typen
er simpelthen så god". Det gen der giver en ren hvid kat, er
forskelligt fra det hvide sammenflikkede gen, der producerer
bicolor. Hvid er ganske simpelt en mutation (dominant), der
afviser farvet pigmentproduktion i hårstrået. Siden mønstre
og farver er lavet af pigmentgranulater langs med hårstråene,
vil det manglende pigment blot efterlade et strå af ren kera-
tin, det samme materiale som negle. Det hvide gen er domi-
nant over alle andre farve- og mønstergener; Hierakiet er som
følger'. Hvid over rød, over sort, over chokolade. For et cho-
koladeopdrætterprogram betyder dette blot endnu et trin af
overraskelser og fejlslag på vejen til at få en chokoladekilling.
Under pelsen på din hvide killing kunne der gemme sig en
chokolademasket eller en lillacrememasket. Sagt med andre
ord, mister du halvdelen af de potentielle chokoladefarvede.
Men vi kender til flere linier, der bruger hvide katte i deres
colorpoint program. Hvem ville ikke gerne have haft GRC
NW Catsafrats Shimmering Ice - CFA s andenbedste kat L993,
blå-øjet hvid CPC (vist på forsiden af Cat Tracks, ssommeren
1993). Det vigtigste spørgsmål omkring brugen af hvid i op-
dræt er, om blåøjede hvide producerer bedre blåøjede color-
points. Eftersom det gen, der giver en hvid kat er forsvundet
i colorpointen, har det sandsynligvis kun meget lidt indfly-
delse på en maskets øjenfarve. Hvis efterkommeme af et op-
dræt har god blå øjenfarve, er det mere sandsynligt det skyl-
des maskede katte tidligere på linien med god, dyb blå øjen-
farve - se næste afsnit.

Blå er i mit hjerte
I ovenstående afsnit fik vi åbnet diskussionen om at skabe god
og dyb blå øjenfarve i colorpoints, og om hvorvidt man skal
have anderledes forventninger til øjenfarven i chokolade- og
lillamaskede katte. Vi ved at den chokoladebrune mutation
producerer mindre pigment på koppen, og ændrer formen på
melanin granulateme. Burde vi forvente bedre eller dårligere
øjenfarve? En kats øjenfarve er fremkaldt af lysabsorberende
pigment granulater (melanin - det samme pigment som i
hårstrået) anbragt i celleme af øjets iris. En kats hornhinde
fungerer som et forstørrelsesglas der fokuserer og reflekterer
Iyset, på en måde så dette fænomen bliver forstærket. I al-
mindelighed kan man sige, jo mere pigment (sorte granulater)
pr. celle, des mere lys bliver optaget og des dybere orange- el-

ler kobberfarvet vil øjet fremstå. Hvis irisen indeholder me-
get store mængder af sort pigment, kan det endda fremstå som
dyb, dyb kobber eller gå over i en brun, som ikke er velset hos
katte, men er almindelig hos mennesker. Hvis cellerne havde
ligeså meget sort pigment som et sort hårstrå, ville de se helt
sorte ud, idet de ville absorbere det meste af lyset.

I sin bog taler Mrs. Harding også om sine egne erfaringer i
øjenfarve hos colorpoints. "En fin blå farve frembringes bedst
ved, at parre katte der hver især bærer god øjenfarve. Killin-
ger fra et colorpointpar, der hver især har dybblå øjne, vil ik-
ke alle få samme øjenfarve, der vil være en variabel række af
styrke i farven, med måske kun en killing med enestående
dybblå øjne. Men dybblå kan godt fremkomme ved forældre
med mindre dybblå farve, f.eks. Ch. Mingchiu Choc, med
stærkt blå øjne, kom af forældrene Mingchiu Snuff og Briar-
ry Tromo, af hvilke ingen af dem havde mere end lyse, blå
øjne. Det er ikke sandt at styrken af blå i øjenfarven hænger
sammen med styrken af farve i det maskede område., som det
nogen gange er kommet frem. Stærk dybbl å øjenfarve kan og-
så opnås med chokolade og lillamaskede, selvom øjenfarven
i disse varianter ofte er en lys blå."

Man må derfor i opdrættet avle efter blå øjne, både med kat-
te med de synligt dybblå øjne, og de katte hvis baggrund la-
der formode, at de er bærere af dybblå øjenfarve. Hvis den blå
øjenfarve er arvet på denne vis, vil chokolademaskede katte
have den sarrrme sandsynlighed for dybblå øjne, som nogen
anden maskefarve. Jeg har haft over 20 chokolade- og lilla-
maskede katt, og der har bestemt været nogle med dybblå
øjenfarve og nogle med en lysere blå. Jeg kan kun sige, at fo-
rældrene også gav sort (d.brun) maskede og blåmaskede med
dyb blå øjenfarve i lige store dele. Med hensyn til spørgsmå-
let om dyb kobber øjenfarve hos fuldfarvede chokolade og lil-
la katte, er vi måske lidt mere på den. Kun hos persere er der
forventningen om, at brune katte skal have dyb kobberfarve-
de øjne. Andre racer tillader også grøn og en lysere gul. Da
den dybe kobber er forbundet med masser af sorte-pigment-
granulater i irisen, burde en mindre tæthed i pigmentet hos
chokolade lede til lysere øjne. Persere er imidlertid blevet
valgt ud fra faktorer som leder til en afsætning af tæt pigment
i irisen. De fleste fuldfarvede chokolade og lilla katte jeg har
set, har fra lys orange til gule øjne. I vores katteri har vi dog
alligevel haft to chokolade og en lilla med dybe kobberfarve-
de øjne fra en blå mor, med de dybeste kobberfarvede øjne.
Hun gav imidlertid også en lillamasket med dybblå øjne.

Det amerikanske flag
I den senere tid er vi blevet trakteret med en fantastisk for-
bedring aftype hos den lynxmaskede colorpoint, og der er no-
gen interesse i, at skabe flere chokolade og lilla lynxmaske-
de. Noget af det spændende ved chokolademaskede katte er,
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at deres pels ikke bliver mørkere med alderen, og de fleste
bærer en snehvid pels. Dette kombineret med de karakteris-
tiske stribede aftegninger hos lynxmaskede, kan blive meget
attraktivt. Der er vidunderlige nyheder for enhver chokolade-
opdrætter der ønsker at lave chokoladelynxmasket. Lynxma-
sken er faktisk en tabbymasket kat, og "tabby" er et dominant
gen. For dem af os, der arbejder med det maskede recessive
mønster og det recessive brune gen, ville et recesssivt gen me-
re blive for meget. Lynxmaskede er nemt taget fra enhver tab-
byaftegnet perser (brun tabby, classic eller makrel, alle sølv-
farvede katte eller rødtabby) og alle colorpoints.

Den første generation af kydsning mellem en bruntabby
(homozygus for tabby) og en colorpoint, vil alle være små stri-
bede killinger, CPC'er. I den anden generation, du kan få fra
to af disse killinger, vll 25 % være maskede katte, hv oraf 7 5 %

vil bære striber. Tabby viser sig imidlertid altid, så at vælge
den bedste type er nemt. Nogle af de bedste lynxmaskede er
nu rundt omkring, inklusive Catta Yoda, en blå lynxmasket
fra Gertrude Lacroix i Canada. Han var Colorpointforbundets
bedste kat i 1993.

At lave en chokolade eller lilla lynxmasket kat er bare at
tilføje to chokoladegener til en lynxmasket kat. Vi har hørt, at
en meget flot chokoladelynxmasket killing bliver vist i Cana-
da af Jules Vamier dette år. Starter man med en bruntabby og
en chokolademasket, vil hele den første generation blive stri-
bedeCPC'er, og de vil alle bære chokolade. I den anden ge-
neration vil 7 5 % af k rllingeme have strib er, 25 % af killingerne
vil være dobbelt chokolade, 25% af killingerne vil være ma-
skede, men kun (.75 x .25 x .25 = .&) eller 4.6 7o af kuldet
(ca. en ud af tyve) vil være chokoladelynxmaskede. Andre
farver af lynxmaskede vil være fremherskende. Nogle killin-
ger vil være fuldfarvedechokoladetabby, fuldfarvede choko-
lade, chokolademaskede, og alle andre slags lynxaftegninger.
Lilla lynxmaskede fra fortyndende bærere vil kun være en lil-
le brøkdel af dette kryds. For at opdrætte lilla lynxmaskede
skal man starte med en blåtabby og en lillamasket for at nå de
tilnærmelsesvise samme procenter.

Morgendagens stjemer vil være chokoladesølv og choko-
ladesølvlynxmaskede. Disse farver og mønstre eksisterer og
er vist i orientalsk korthår og er meget mulige i vores katte og-
så. Sølv er et udtryk for "the I" eller det hæmmende gen i en
tabby kat. Vi kender disse katte som sølvtabbyer, shaded sølv,
og chinchilla. En hvilken som helst af disse, brugt i dit op-
drætsprogram vil give striber og sølv. Tilsætter man så cho-
kolade, vil det give alle disse mønstre i brun i stedet for sort
(d.brun). I Sagarmata katteriet havde vi en shaded sølvhan,
hvis mor var en fuldfarvet lilla fra England der var CPC. Den-
ne han (fortyndende bærer af tabby CPC,CC) panet med en

fuldfarvet chokoladehunkat CPC (fortyndende bærer) kan gi-
ve: bruntabbyer, blåtabby, sølv, blå sølv (som tabbyer, sha-
ded), sorte (d.brun), blå... alle disse i masker som brunma-
skede og brun lynxmaskede, blåmaskede og alle blå lynxma-
skede; og så alt med dobbelt chokolade eller lilla, chokolade-
tabbyer, chokoladesølv, shaded chokolade, lillatabby, lilla-
sølv, shaded lilla; alle disse i masker; og så er der fuldfarve-
de chokolade og lilla, og chokolade og lilla smokes, og sha-
ded (killingerne vil blive stribet, og fyld så i); og alle disse i
masker. Hvor vidunderligt og spændende.

De første ikke-maskede chokoladesølv er født, og har de
smukkeste hvide underpelse, mælkechokoladefarvede spid-
ser, brun mascara og gulgrønne til grønne øjne. Det vil tage
nogen tid, at bringe dem op på den standard i type og øjen-
farve som kæves idag, for at kunne gå op imod de sølvfarvede
vi har nu, men farven vil blive meget populær. Det vil blive
sjovt at se, hvad der vil ske med øjenfarven i sølvmaskede col-
orpoints. Jeg har set en sølvmasket colorpoint som kæledyr,
og dens øjne var de mest skønne, vibrerende tyrkisblå. Col-
orpoints-forbundet ser frem i tiden, og ønsker at udvikle stan-
darder for disse farver, og arbejde imod at de bliver accepte-
ret indenfor mesterskaber. Enhver der er interesseret i at hjæl-
pe med dette, kan skive til mig, da jeg er formand for Stan-
dardkomiteen.

Killingesalg på udstilling
Endelig skulle jeg opleve at få killinger. Min hunkat Waldu's
Mayo, en tortie exotic, var blevet parret med Handyman af
Tamara, en sort/hvid bicolour perser. Fødslen gik fint, 5 stk.,
som hun fødte netop den dag,jeg havde fortalthende hun skul-
le. Nu var det så bare at vente for at finde ud af, hvor mange
exotic, der var. Skuffelsen var stor, dajeg fandt ud af, at der
kun var en. Men pyt, det var 5 dejlige killinger, der kun vold-
te få problemer (lidt forkølede og kunne ikke lide sommerens
varme). Salget gik lidt trægt, men endelig fik jeg solgt min
tortie/hvid bicolour pige. Resten måtte jo så med på udstilling
i Horsens. Søndagen oprandt og efter stor ståhej fik vi bilen
pakket med Mayo og 3 killinger.

Men nu til sagens keme, salget af killingeme. En køber fra
Odense ville geme købe en tortieihvid bicolour pige. hun vil-
le geme have pigen med det sarnme, da hun havde en aftale i
Odense sidst på dagen. Det kunne ikke lade sig gøre, men vi
fik langt om længe en dispensation til kt. 16.00. Det gik køber
så med til efter mange overvejelser. En anden køber (til en sort
dreng) måtte først hente ham kl. 18.00. Det syntes køber var
i orden, da de ikke boede så langt væk. MEN hvorfor lukke-
de man så udstillingen kl. 17.35, så der var pakket sammen og

vi bare stod og ventede da køberne kom. Det er i orden, at
killingeme ikke må gå hjem midt på dagen, det skal lige
tilføjes, at kuldet ikke skulle bedømmes, men så burde det
være sådan at killingekøber måtte hente killingen f.ex. kl. 16

ellert 17, da det jo ofte sker, at udstillingeme lukker før an-
nonceret. Det ser ikke særligt indbydende ud, når køberne
kommer, hvor alle farer forvildet rundt og bure og stande
næsten alle er pakket ned. Det synes jeg, udstillingsleder m.fl.
burde tage op til overvejelse.

Men ud over det det, var det en udbytterig udstilling, Ma-
yo blev champion og jeg fik solgt 3 killinger.

Med venlig hilsen, Perfectionb u/Henriette Alfung.

Svar til Henriette Alfang
Takfor indlægget - det er taget til efierretning, således at der
nu ligger klare procedurer i sekretariatetfot hvordan lignen-
de situationer takles. Jeg vil dog godt knytte en lille kom-
mentar idet der under "Praktiske oplysninger" på indbydcl-
sen altid står: Ingen kat måfiernesfra udstillingen i åbnings-
tiden, dette gælder også killinger, der sælges fra udstillingen.
Hermed er emnet lagt op til diskussion i næste blad./DK.
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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Katteri Nejings. Lynges Kokomo Grand lnternational Champion

Din kat har brug for et foder, som er højt ydende og nøje afmå1t, og som respekterer dens Iysiologi og
dens ernæringsrnæssige behov.
Idegrundlaget for Royal Canins tørloder er altså at give din kat alle de uundværlige næringskilder
dens krop har brug for, og at bevare clens vitalitet.
Vi har afmålt fedtindholdet i C32 meget nøje, sådan at din voksne kat får al den energi, den
har brug for.
K34's højere proteinindhold dækker helt perfekt killingers energibe-
hov og giver denr ideelle opvækstbetingelser. Vi anbelaler også K34
til drægtige og diegivende hunkatte.
Mange katteopdrættere fra hele Europa har testet og godkendt
disse produkter for Royal Canins forskningscenter.
Royal Canin er specialister i ernæring, og anser det som en
pligt at bevare naturens kvaliteter.

ROYAL CANIN Danmark A,/S
Havrevej 1 . 8900 Ra.ders Tclcfol EU 4IJ 90 55
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PROFESSION EL ERN/iERl NG
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Kirsten Madsen i Haderslev, opdrætter af Hellig Birma, har
m o dt ag e t e t bre v frø killin ge kø b e re, s om hun sy n e s at v i, m e d
afsenderes tillødelse, bør bringe i bladet:

Horsens, den 4. oktober 1994

Kære Kirsten
Tiden er fløjet - nu må vi altså få skrevet til dig. Vi har nu haft
Mozart i næsten en måned, og vi kan berolige dig med, at han
er faldet rigtig godt til. Måske næsten for godt - han har i vhert
fald ikke respekt for nogen eller noget!

De første par dage var selvfølgelig noget vanskelige med
megen hvæsen og sprutten fra de to gamle: Dina (siameseren)
og Lucas (britten). Men tingene rettede sig hurtigt, Lucas var
hurtig til at acceptere den lille ny, men Dina kom også hurtigt
efter det, og nu er alt fryd og gammen igen. Der er ingen tvivl
om, at Mozart er Danmarks reneste killing: Han bliver nem-
lig vasket tit og længe af begge de to andre. Lucas er mest
"brutal" i den sammenhæng, som det også kan ses på et par
af billedeme - han tager nærmest kvælertag på Mozart, så han
ligger stille! Dina er mere "moderlig" og vasker ham grundigt
- nogle gange så grundigt, at vi må bede hende om at stoppe,
for at Mozart ikke skal blive slidt op eller gå i opløsning. Men
han har nu også selv lært at sige fra efterhånden, hvis det bli-
ver for meget.

De to "gamle" har lavet en form for arbejdsdeling om
Mozart. Lucas tager sig mest af de voldsomme lege, mens Di-
na tager sig af hyggeafdelingen, når der skal soves på sofaen.
men det ligger nu ikke mere fast, end at der kan byttes om på
tingene flere gange dagligt.

En ting er sikkert: Mozart har tydelige forbryderiske træk.
Der er tilsyneladende ingen grænser for de ulykker, han kan
finde på: Kravle i potteplanteme, vælte jord ud på gulvet, hæn-
ge i gardiner og vasketøj, bide i tæer, spise både vores og de
andre kattes mad. men samtidig er han jo noget af det mest
charmerende væsen. Han spinder næsten konstant - fremme-
de, han aldrig har set før, kan tage ham op og straks "brum-
mer" han på livet løs.

Tidligere havde vi konstant kattemaden stående fremme,
hvilket også vil fremgå af Dinas korpus. Nu er der tre for-
skellige slags kattemad i gang, så vi har indført "fodringsti-
der" i stedet. Men stadig skal man have et øje på hver finger.
Tre katte kan hver især hurtigt få anbragt sig ved præcis den
skå1, som ikke er deres egen.

Mozarts nyeste dille er en "fiskestang". På et af billederne
har han overfaldet den orange "pølse", som sidder i snoren.
Men det nyeste påfund er at tage fat i selve snoren eller stan-
gen og så slæbe/bære denne over en meter lange genstand
rundt i lejligheden. Det ser ret spøjst ud! Forleden dag havde
gan fået viklet snoren rundt om stangen. så han kunne få fat
midtpå. Han bar stangen i munden, men hængende under ma-
ven, så den ene ende stak ud mellem forbenene, den anden en-
de ud mellem bagbenene. Derefter fuld fart afsted, som en rid-
der med lansen pegende frem foran sig - så er det med at kom-
me af banen.

Og så vokser han jo utroligt hurtigt. Stadig er han kun cirka
halvt så stor som de to andre, hvilket ikke aftrolder ham fra at
gå lige i flæsket på dem i et tigerspring - totalt respektløst. Vi
skal have ham vaccineret nu på søndag - så får vi se, om han
klarer det med tapperhed!

Billederne vi har sendt med, er hovedsageligt fra den første
uges tid. Vu skal nu snart have taget nogle flere, og du skal
nok få kopier, så du kan følge med i opvæksten.

Kærlig hilsen,
Renie og Kim

SOKOKE KATTEN

En sjælden kat fra Sokoke-Skoven i Kenya.

lntelligent, mild af sind, og kommunikerende pået højt plan.

Avls- og udstillings-katte samt kælekatte.
Sokoke-killinger kan bestilles hos følgende opdrættere:

Gloria Møldrup, Korsebjergvej 101, 5491 Blommelyst,
uf. 65 96 81 43.

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

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



Besøg hos et andet
JYRAK-opdræt

En fredag eftermiddag i november var den gamle redacteur på
visit i et almindeligt parcelhuskvarter i Romalt sydøst for Ran-
ders. Besøget gjaldt en almindelig dansk kemefamilie be-
stående af far, mor, hjemmeboende søn, en schæferhund og
nogle katte.

Det vil nu sige, helt almindelige var de ikke - i hvert fald
med hensyn til interesser - for Solveig og Flemming
Christensen opdrætter nemlig racekatte, så dem var der 8 af i
huset.

I sig selv adskiller det dem ikke fra mange andre JYRAK-
opdræt; men når vi tilføjer, at opdrættet bestar af Tyrkisk Van
og TyrkiskAngora, er vi pludselig fremme ved en meget eks-
klusiv lille gruppe - uden nøjagtig viden om at årets killinge-
fødsler anslås, at vi herhjemme har cirka 65 Tyrkisk Van og
25-30 Tyrkisk Angora. .

Gennem årene, også inden de efterhånden fik certifikatsta-
tus, har vi ofte set repræsentanter for disse prægtige racer på
vore udstillinger; men det er, som om de ikke rigtig har været
med i den store vækst, der generelt har været i semilang-
hårsgruppen.

Ser vi på stamtavlestatistikken for 1993 fremgår det klart,
at af årets vækst på 455 stamtavler i forhold til 1992 vedrører
faktisk 3/4 SLH med Norsk Skovkat og Maine Coon på de to
første pladser og Hellig Birma meget bagefter på en 3. plads.
Disse 3 racer er de eneste i gruppen med et trecifret antal stam-
tavler, og af Van + Angora var der totalt kun registreret 9 nye
stamtavler.

Denne mangel på tilvækst kunne selvfølgelig skyldes, at
der er for lidt gang i opdrættet, men samtalen med Solveig og
Flemming overbeviste mig nu om, at problemerne ligger i ef-
terspørgslen på killinger.

Så er vi pludselig inde på alle de kapacitetsproblemer, som
mange, enten de opdrætter nogle af de kun lidt udbredte racer
eller har sjældne farvevarieteter, kan nikke genkendende til:
Opdrætunder familiære forhold sætternogle grænser for, hvor
mange kattederkangå sammen i lejlighedellerhus. Hos Solv-
eig og Flemming er grænsen nået med de 8, man har, så der
skal sælges, før man kan tænke på at få nyt blod ind ved at im-
portere en hun.

Paning ud af huset kan også nemt resultere i, at man skal
en tur til Schweitz for at finde en han, dette delvis også for at

få fornyelse i linjeme. Nok er der danske hanner, men som så

mange andre steder knirker det i samarbejdet mellem op-
drætteme. Selv om der er en specialklub, er det altid svært
med balancegangen mellem det kollegiale og konkurrencen
om afsætningen.

Som så mange andre ting i livet blev også Solveigs og Flem-
mings interesse for de Tyrkiske katte startet ved en tilfældig-
hed. Som erstatning for en mistet huskat fik de i 1990 en ra-
cekat, deltog i udstillinger, udvidede bestanden, lagde et par
kuld til og så... ja, så står man pludselig i et dilemma: Top-
placering af et kuld samt deltagelse i Best of Best giver een
troen på, at det virkelig er godt, det man går og laver; men
plads- og afsætningsproblemer medfører, at man ikke ved,
hvornår mar,tøt planlægge det næste kuld.

Indtil da satses der på udstillingskarrieren: De 2 hanner, der
er GIC, nemlig T Van Alexander og Esben skal gøres færdi-
ge som EC, om en af humeme skal fortsætte udstillingskar-
rieren afhænger så af, om man dels finder den rigtige han, og
dels om man tør regne med, at kuldet kan blive afsat.

Jeg s§lder nok at fortælle lidt om de fysiske rammer for
katteholdet. Et rum i huset er skilt fra og delt i to, så det efter
omstændighedeme kan bruges enten til parring eller til kil-
linger, mens de er små. Ellers færdes kattene frit i huset, lige-
som der i haven op ad husgavlen er bygget en delvis overdæk-
ket løbegård med 3 afdelinger. Løbegården er desuden
forsynet med sluse, så man undgår, at nogen ta'r en lille ud-
flugt i forbindelse med passage til og fra løbegården.
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På turen hjem havde jeg svært ved at holde tankeme ved
trafikken. Jeg tænkte hele tiden på den enorme forskel, der var
mellem de to typer af opdræt, jeg havde besøgt - og det, der
gforde dem meget ens.

Forskellen lå selvfølgelig først og fremmest i størrelsen;
men også i den rimelige sikkerhed, et stort opdræt som
Dansbjerg har for at komme af med killingeme. At man hel-
ler ikke hele tiden skal tænke på et begrænset budget giver og-
så en væsentlig forskel.

Men ligheder er der også, både med hensyn til de tidlige
successer, der giver blod på tanden og den entusiasme man er
i besiddelse af, samt sidst men ikke mindst, den omsorg man
udviser for sine dyr...

Tak til Solveig og Flemming for en hyggelig eftermiddag.
Kære læsere: Hold øje med stamnavnet SOYADI, det håber
jeg, der bliver masser af muligheder fog det synes jeg, at ik-
ke blot opdrætteme, men bestemt også de dejlige katte fortje-
ner. Erik

PS: Selv om billederne til artiklen ikke viser kattenes dejlige
temperament, kan deforhåbentlig give vore læsere et indtryk
af, hvor pragtfulde kattene er, Ligeledes at Van kattenes

forkærlighedfor vand ikkc er nogen skrøne. Erik.
PPS: Til glæde eller advarsel: Til en afieksling bliver det

nrzste opdrætsbesøg også med SLH, denne gang Maine Co-
on. Men ellers er redaktionen åbenfor konkreteforslag eller
ønsker - også om at droppe serien, hvis den keder

Forsinkede stamtavler
Mange af vore opdrættere har her i eftersommeren haft helt
urimeligt lange ventetider på de bestilte stamtavler.

Her i læsende stund skulle forsinkelserne gerne være ind-
hentet, men indtil det var tilfældet, har JYRAK's stam-
bogsseketær Klaus Donneborg følt sig som den mest uds-
kældte mand i systemet. Og det var faktisk synd, for det sva-
rer til at skyde pianisten, fordi man ikke kan li' den melodi
han spiller.

Forsinkelsen s§ldes, at der hos Felis Danica's stambogs-
fører var alvorlige EDB-problemer, så selvom Klaus sendte
anmodninger videre på normal vis, kunne de altså ikke eks-
pederes, før fejlene var afhjulpet. Den efterfølgende opho-
bning af færdige stamtavler blev også afviklet uden unødig
venten, så med kendskab til hvordan tingene egentlig hang
sammen, er der al mulig grund til at takke Klaus for den ek-
stra belastning han har klaret. Det være hermed 

fl;.**rrr"*.
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Stewardseminar i
Ebeltoft den 5. nov. 1994
Studielaeds Djunland havde sørget for rammerne til ste-
wardseminaret ved at arrangere en hobbyudstilling, der viste,
at man virkelig havde lagt sig i selen for at gøre det så re-
præsentativt som muligt med hensyn til racer. Som deltager
på udstillingen fik man et absolut positivt indtrykaf, at det he-
le fungerede som planlagt, så der er al mulig grund til at tak-
ke studiekredsens aktive medlemmer for deres indsats før og
under udstillingen.

Som udstiller mærkede man til gengæld ikke meget til, at
der samtidig blev afviklet et stewardseminar. Det indskræn-
kede sig til, at der periodisk manglede nogle katte, og at der
hen på eftermiddagen blev holdt lidt praktiske sceneøvelser
med "BlS"-katte. Ikke bogstaveligt, vi taler stadig om en hob-
byudstilling.

Mit indtryk af seminarets forløb har jeg derfor stykket
sammen af sarntaler med dels deltagere, dels instruktører og
arrangørel Deltagerantallet blev på 16, sammensat af både
øvede og nye. Den praktiske del af undervisningen stod Lot-
te Borch og Lisa Højfor, Paul Christensen og Klaus Donne-
borg sørgede for, at den teoretiske del med hele regelsættet
blev gennemgået, og Vivian Elling lærte deltageme noget om
kattepsykologi. Der var enighed om, at arrangementet havde
været meget lærerigt, også for affangørerne; det kneb med at
få tidsskemaet til at passe med instruktørtalelysten.

Det skal naturligvis følges op. Man har talt om en mulig
kort opfølgning i Vissenbjerg (det vides der ikke mere om i
skrivende stund) men hvis det ellers er muligt at finde en studi-
ekeds, der har lyst til at påtage sig værtsskabet for en hob-
byudstilling, der kan danne ramme om det, er der stemning
for at gentage arrangementet senest næste efterår (eg skriver
omhyggelig stemning, for der foreligger ikke nogen be-
slutning fra bestyrelsens side). 

Erik

Fra Carsten B. Lassen har vi modtaget

følgende ode til knttenes pris:

Tilegnet: Anton, AnzyrBenjamin,
Chester og Miss Sofie!

Katten er sin egen herre
Vælger selv hvor den vil være
Katten elsker kærligheden
men så sandelig også friheden
Hvilende i stolen
strækker den sine graciøse ben,
gaber langsomt,
drejer hovedet, retter øjnene mod mig,
blinker et par gange,
og lægger hovedet lidt på sned,
for at spinde ganske sagte.
Jeg må kapitulere,
rejser mig fra skrivebordet,
og kærtegner,
med ærbødighed,
livets varme.

U

U

JYBAK ønsker alle sine
medlemmer og læsere al

»Hvæssebrættet« efi
gtædelig jul og et godt nfiårl



-g

gangdagligti3dage.
kke gentages efter 14 dage

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

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

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

Nok til

U

rC
stk
stk

35,75
65,00

3 katte å
6 katte å

5
5

5
5

kg
kg

kg
kg

.rr 250 ml 245,45 33 katte å
rr 1000 ml 853,50 132 katte å

- :kets udsalgspris kr. incl. moms 1.1.94

' - rSt Danmark A/S
- :alvej 110,2610 Rødovre, Telefon 44 88 82 96

o
tr)
NN

$oHoechst



Ny røce godkendt tned certifikatstatus frø I/1-95.
Redaktionen hør bedt Birgit Nehammer om
at skrive...

Historien om Burmilla
Det hele startede i England med en Chinchilla han, der forel-
skede sig i en lille Burmeser-dame. Resultatet blev 4 korthåre-
de silver shadede hunkillinger, født 1 1.09.81. De var selvføl-
gelig bedårende at se på, ret ensartede og Burmeser-lignende,
men med lidt længere pels. De små damer vakte berettiget op-
sigt og nogle af opdrætterens venner, Therese og Charles Cl-
arke besluttede at Bøte et forsøg på at udvikle en ny race. De
købte Gemma, der blev stammoder til den første af Burmill-
alinieme i England. Senere blev der foretaget en planlagt par-
ring med den samme Chinchilla han og en anden Burmeser.
Den eneste overlevende fra dette kuld var en han, Jacynth, der
også blev overtaget af Clarke-familien. Der blev nu søgt råd
hos genetikeren, Roy Robinson, der anbefalede søskende- og
kusine/fætter paninger som den hurtigste vej til en homoz-
ygot kat. Iløbet afde næste år kom der flere interesserede til
og en klub, The Burmilla Cat Club blev dannet og tilsluttet
den nye engelske klub, THE CAT ASSOCIATION of Brita-
in, (CA). Der blev udarbejdet en standard, som blev godkendt
af CA og specielle Burmilla udstillinger blev organiseret. Fa-
milien Clarke's Kartush Burmilla-katte blev eksporteret til bå-
de USA, Frankig og Schweiz.

I 1984 såjeg de nye katte hos Penny Bydlinski, der netop
havde fået sit første kuld Burmilla. Selvfølgelig faldt jeg
straks for dem, ikke mindst fordi de var en blanding af Burme-
sere, som jeg opdrættet i mange år og Chinchilla, som jeg al-
tid havde beundret og flere gange været tæt på at anskaffe.
Den første Burmilla, Penric Quicksilver, kom til Danmark i
november 1984. Han blev udstillet på den først mulige udstil-
ling og vakte straks stor opmærksomhed. Nu kom så det al-
vorlige spørgsmåI, om man virkelig skulle begynde at op-
drætte Burmilla for alvor, vel vidende, hvor stor en opgave det
ville blive. Efter et par måneders overvejelser og diskussio-
ner blev det besluttet at sende en lilla Burmeserdame til par-
ring hos en Chinchilla han, der ejedes afen veninde, den kend-
te opdrætter, Ruth Brynnum. Alt gik som planlagt og i maj 85
ankom 6 silver shadede killinger, 5 hanner og I hun. En han
og en hun blev beholdt og senere samme år blev en hun fra en
anden linie bestilt i England hos Penny Bydlinski. Nu var det
så kun at vente på, at de 4 katte skulle blive kønsmodne, så
man kunne komme videre til næste generation.

I august 86 kom endelig en han, der kunne beholdes, resten
var enten korthår smoke eller silver shaded langhår. Der var
nu 5 katte at arbejde videre med, men de gode resultater lod
vente længe på sig. Der kom stadig en del smoke og en enkelt
langhåret Burmeser med irgrønne øjne!

Da de længe ønskede silver shadede hunkillinger blev ved
med at lade vente på sig, begyndte det at knibe med tålmo-

digheden, så da der i 1988 var en voksen Chinchilla hun fra
en anden linie, der skulle have et nyt hjem, så slog jeg til, køb-
te hende og lod hende parre af min mest typede brune Bur-
meser-han Thamakan Othello.'Resultatet blev en dejlig hun-
kat, som nok er den Burmilla, der har haft størst betydning i
mit opdræt. Så kom der endelig lidt gang i det, især da der
næsten samtidigt blev født 2 hunkillinger, som jeg kunne
bruge i avl. I hvert af de følgende kuldd i 1989 var der nu
næsten kun silver shadede og kun en enkelt langhår. Til
gengæld begyndte især hannerne at blive alt for "bamsede",
så detså ud som omtidenvar inde til atparre tilbagetil Burme-
seme for at forbedre typen. Desværre betød det jo også at
starte forfra på 1. generation, men selvom det var ærgerligt,
var der ikke andet at gøte, hvis den slanke krop skulle beva-
res.

I 1989 og 90 blev der blandt andet også født 3 flotte han-
katte og 4 hunkatte med den rigtige type. Det var nu desværre
nødvendigt at komme af med de "gamle" katte og det lykke-
des heldigvis ved venners hjælp at få anbragt dem i gode nye
hjem, hvor de stadig trives i bedste velgående.Nu begyndte
der at komme tilstrækkeligt mange kuld til at man virkeligt
kunne selektere for den type, det var værd at gå videre med.
Det var muligt at satse på lidt færre striber på benene, lidt
kortere pels, en jævnere tipping og den rigtige øjenform og
farve.

I 1991 blev der født 27 killinger, heraf 6 golden og 1 smo-
ke, resten silver shadede med sorte, seal eller chokolade-
farvede hårspidser. For første gang blev 2 hunkatte solgt til
videre avl. Samme år bestilte jeg en 5-generationers han hos
Therese Clarke i England. Han kom i foråret 91, men desværre
var han ret længe om at blive "voksen" så først iefteråret92
fik han sit første kuld.

Samme år besøgte Therese Clarke mig og da hun så, hvad
jeg havde fået ud af mit opdræt, blev vi enige om at slå os sam-
men om en evt. anerkendelse af Burmilla'en. Den engelske
klub CA var for nyligt blevet accepteret som det første med-
lem af FIFe i England, hvilket helt klart var en stor fordel for
vort samarbejde.

I 1992 gik det endnu stærkere, 40 killinger og igen blev de
bedste valgt ud til at fortsætte linieme. I foråret afholdt en
gruppe engelske Burmilla-opdrættere et møde hos Penny
Bydlinski. Det var blevet tilrettelagt, så jeg også kunne være
til stede og vi fik den dag endeligt fastlagt den standard der
skulle forelægges FIFe's dommerkomite. Da jeg kun havde
een 5. generations kat at fremvise (kavet er 3), blev vi enige
om at dele arbejdet, således at de danske Burmilla'er blev vist
på Racekattens jubilæumsudstilling i København i september
og de engelske katte blev vist på en udstilling i England i ok-
tober. Til begge udstillinger var der inviteret det fornødne an-
tal dommere fra FIFe's dommerkomite, der alle havde lejlig-
hed til at bedømme kattene.
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Inden FIFe's Generalforsamling i Prag i maj 1994 mødtes
dommerkomiteen for at diskutere for og imod dennye race og
6 danske Burmilla'er blev præsenteret. Et par ændringer i den
foreslåede standard blev vedtaget og en deling i 2 farvegrtp-
per, den ene uden rudt og den anden med rødt var også nød-
vendig af hensyn til øjenfarven. Man enedes derefter om at
anbefale generalforsamlingen at anerkende Burmilla'en som
en ny selvstændig race. Alle delegater med undtagelse af 2
stemte for forslaget.

Selvom Burmilla'en er anerkendt nu, er arbejdet jo slet ike
forbi, tværtimod kan vi nu rigtigt begynde at tage fat på de
mindre, men alligevel vigtige detaljer i avlsarbejdet.

Det er vi i fuld gang med nu ogi 1994 er det ved at lykkes
at få stribeme på benene reduceret og i enkelte tilfælde helt
væk. Samtidig er også øjenfarven forbedret så meget, at nog-
le killinger har fine grønne øjne allerede i 8-10 ugers alderen.
Den regelmæssige "shading", som er meget vigtig, er så langt
fremme, at langt de fleste killinger får meget fine pelse.

I den sidste tid er der begyndt at komme mange forespørg-
sler om Burmilla-opdrættetfta både Schweitz, Italien, Hol-
land, Spanien, Finland, Norge og Sverige. Hvad der kommer
ud af det, vil tiden vise.

Desværre er der nogen, der har fået den forkerte opfattel-
se, at en Burmilla er en sølvfarvet Burmeser. Det er absolut
ikke tilfældet. En Burmilla er en Agouti-kat, en Burmeser er
en non-Agouti kat. Det er i hvert fald for mit vedkommende
ikke mindst af hensyn til Burmeseren, at jeg hele tiden har ar-
bejdet på at få anerkendt Burmilla'en som en selvstændig ra-
ce og ikke en sølvfarvet Burmeservariant, der så kan blandes
frit med de andre Burmeserfarver. Det vil kun føre til forvir-
ring og problomer og slet ikke tjene noget formåI. At man af
og til kan bruge en Burmeser til typeforbedring er en anden
sag, der må overlades til de mere erfarne opdrættere.

En Burmilla har markeringer på ben og hale, grønne øjne
og en ret tæt pels med nogen underpels, som får pelsen til at
løfte sig lidt. Altsammen noget, som ingen Burmeser ville bry-
de sig om. En Burmeser skal helst ikke have striber eller an-
dre markeringer, hverken på ben eller hale. Øjnene skal være
gule og pelsen halt glatliggende uden underuld.

Der er blevet arbejdet i mange år for at forbedre Burmese-

rens kvalitet, hvorfor ødelægge eller vanskeliggøre dette ar-
bejde, mange opdrættere er godt i gang med. Iøvrigt harjeg
ved forespørgsler erfaret, at alle de større Burmeser-klubber i
de forskellige FlFe-lande bestemt ikke ønsker Burmilla blan-
det ind i Burmeseropdrættet.

Temperament og standard
En Burmillas temperament er ret blidt generelt. Den er ikke
nær så opfindsom og fræk som en Burmeser, der tillige er me-
re pågående og direkte i sin overtagelse afet nyt hjem og dets
mennesker. En Burmilla er mere tilbageholdende og forsigtig
og skal have noget længere tid før den accepterer fremmede.
Der er mange andre små forskelle, som oven i købet af og til
kan gøre det ikke helt problemfrit at have de to racer salrlmen,
i hvert fald hvis der er mange katte. En Burmilla "snakker"
meget og har en kommentar til alt, hvad der foregår i hjem-
met. Jeg spørger ofte, om det virkeligt er rigtigt, at de har så

svært ved at tie stille, når jeg ringer til nye Burmilla-ejere for
at undersøge, om alt står vel til. Alle svarer uden undtagelse,
at de er forbløffet over de mange og nuancerede lyde en

Burmilla disponerer over. De er glade for at være flere sam-
men, selv fuldvoksne hankatte kan sagtens gå sammen uden
problemer. De er eksemplariske mødre, føder utroligt nemt og
passer geme hinandens killinger, også selvom deres egne for-
længst er ude af huset. De er ikke helt så slemme i løbetid som
Burmeseme, men er længere om at blive "voksne". Det er i
det hele taget en forholdsvis rolig, kærlig, harmonisk og nem
kat og så er de oven i købet utrolig smukke!

Standard for Burmilla
EMS kode: BML
Farver:
Gruppe I: BML ns,as,bs,cs, 11/12
Gruppe II: BML ds,es,fs,gs,hs js LIllZ
En Burmilla er en middelstor, elegant korthårskat af slank-
typen i Silver ShadedÆipped pelsvarianter.

Krop, ben, hale og poter:
Kroppen er af middelstørrelse og længe. Rundet bryst af me-
dium bredde. Lige ryg og medium hals. Slanke ben med bag-
benene lidt højere end forbenene. Halen medium til lang, lidt
kraftigere ved roden, svagt tilspidsende til en afrundet ha-
lespids. Fine, ovale poter.
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Hoved:
Let rundet top af medium bredde. Bred i øjenbrynshøjde og
ved kæbeleddet, let nedad skrånende til en kort, stump kile.
Profilen har et svagt stop og hagen god dybde. Næsetippen og
hagen skal være på linie med hinanden. Et bump på næsen er
uønsket. Lige bid.

Ører, form, placering:
Øreme er middel til store, brede ved roden med let rundede
spidser. Ansat med god afstand og med en svag fremad hæld-
ning, set i profil. Set forfra skal ørets yderste linie fortsætte
hovedets form. Undtagelse: hankatte, der udvikler kaftigere
kinder.

Øjne, placering, form og farve:
Store, lysende og udtryksfulde, omkranset med grundfarven,
ansat med god afstand og let skåt ansatte. Den øverste øjen-
linie er svagt buet og danner en stump vinkel ned mod næsen,
den underste øjenlinie danner en dybere kurve.

Farven alle nuancer af grønt, en klar grøn foretrækkes. Et
gult skær kan accepteres hos killinger og yngre katte under 2
år. Ravfarvet øjenfarve accepteres hos røde, creme og tortie
varianter.

Pels:
Kort og tæt med en silkeagtig kvalitet, glatliggende med til-
strækkelsig underpels til at give pelsen etletløft.

Pelsfarve:
Ren sølvhvid bundfarve med shading eller tipping i alle god-
kendte farver.

Shaded Silver:
Jænvt shaded på nakke og ryg, ned over sider, flanker og ha-
le. En jævn shading er vigtigere end farven. Hage, bryst, ma-
ve, indersiden af benene og undersiden af halen er rent søl-
vhvid. Kroppen fri for tabbymarkeringer, en undtagelse gæl-
der for yngre katte. Svage tabby markeringer ønskes i ansig-
tet. Markeringer på ben og hale tolereres. Næsespejlet skal
være teglstensrødt, omkanset med grundfarven. Læber, træ-
depuder, såler og halespids i grundfarven.

Tipped Silver:
Som Shaded Silver, men meget lysere. Unden markeringer i
ansigtet og uden farvede såler.

Fejl:
Cobby eller orientalsk krop. Lang eller ujævn pels. Forkert
øjenfarve hos voksne katte. Generelle fejl.

Pointskala:
Krop, ben, hale og poter............
Hoved, form, næse og hage........
Øjne,form, farve og placering
Ører,form og placering
Pels, længde og kvalitet
Pels, ensartet shading/tipping....................
Kondition

Yderligere oplysninger hos: Birgit Nehammer,
Granstuevej 28, 2840 Holte, Danmark, telefon 42 42 47 17.

Træn din kat
Oversat af Helle Høybye
efter bogen Cat Training af Margit Lippmann

TFick 5
Apportere
Katte kan, ligesom hunde, apportere hurtigt og de elsker det.
Hvis du er dag ser din kat lege med noget, f.eks. et stykke sn-
or eller en bold, hvor den morer sig med at jage det, tag så tin-
gen og kast det. Hvis du er ivrig efter at lære den dette trick
og det ikke ser ud til at den leger med noget når du er i nærhe-
den, så tag et stykke papir og krøl det sammen.

Din kat elsker simpelthen at lege tiger, at jage og liste sig
ind på ting og den vil forstå at du leger med den og at du ny-
der det næsten ligeså meget som den gør. Den vil komme til-
bage til dig med tingen for at du skal kaste det igen. Og den
vil helt sikkert blive overrasket når du giver den en godbid
som belønnin g. Prøv at variere de ting du kaster. Gummi- el-
ler pelsmus er idelle. Naturligvis skal du ikke kaste noget
hårdt eller for hurtigt. Og du skal være sikker på at din kat kan
lide en ting før du kaster den. Lad den snuse til det og god-
kende det. Desuden må du ikke gøre som om du kaster. Dette
vil føre til at din kat mister interessen og din kat vil apporte-
re alligevel.

o
/---
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Abenhed en mangelvare
... fortsøt
Det er værd at kæmpe imod trods der driver sved og tårer

Efter234O0 minutters vaslq 1170 minutters klipning, 1365
minutters medicintilberedning og givning, 20400 minutters
sprøjtning, rengøring, afvask og "bombning" for slet ikke at
tale om de millioner af sekunder hvor man glor, glor og atter
glor, idet man på dyrene ser syner samt at have sagt farvel til
alle mine ejendele i et kæmpemæssigt udsmidningsprojekt til-
lige med den totale bankerot, er mine katte trods alt nu rask-
meldt - vel og mærke på papiret! ! ! og jeg har fået et nyt hjem,
ikke mindst ved hjælp fra venner og bekendte. Tænk sig en-
gang at skulle ønske sig handklæder og viskestykker igen.

Kort efter alle dyr var færdigbehandlet traf jeg nok den
værste og mest besværlige beslutning af alle: Jeg ville halve-
re mit katteri inden flytningen, idet jeg var klar over, at hvis
et nyt udbrud af ringorm ville komme, kunne jeg ikke eengang
til komme gennem alt dette. At træffe en sådan beslutning
kommer ikke fra dag til dag, man skal modnes til det og det
tager sin tid. Jeg aftalte med min dyrlæge, at det skulle fore-
gå hjemme hos mig og at jeg ville have 4-5 dage til at sige
farvel og til at ombestemme mig. "Man har et standpunkt, til
man tager et nyt". Aldrig har jeg haft så mange standpunkter
og aldrig truffet så mange nye. Det var de værste 5 dage i mit
liv, men jeg har aldrig fortrudt ventetiden, selvom denne var
mere end psykisk nedbrydende.

Det er rart i visse situationer at kunne bestemme over liv
og død, men i dette tilfælde var det nok noget man kunne være
foruden. Da ingen dyr decideret var syge, var det meget svært
at sætte navne på hvem der skulle leve og hvem der skulle dø,
og hver gang et navn blev dødsdømt kunnejeg lige pludselig
kun se alt det positive ved netop den kat.

Dagen kom og alt gik stille og fredeligt.
Stadig erjeg i tvivl om det var det rigtige, men der er ingen

vej tilbage, og de vil altid have en plads i mit trjerte.
Da jeg bestemte mig for at skrive min artikel, var jeg godt

klar over, at det i fremtiden kunne "skade" mig som opdrætter,

men jeg tror nu nok at den ville gavne - om ikke mig, så an-
dre - mere.

Der har været en sand storm af telefonopkald fra både de-
sperate og fortvivlede opdrættere, dyrlæger, homøpater samt
personer der er nået til vejs ende, vel og mærke med udryd-
delsen af en af vore fjender, nemlig ringorm.

Kun een person syntes det var fjollet at smide alt ud, og det
var pudsigt nok min far der i 1988 bestemte sig for at ville
køre verden tynd sammen med min mor, hvorfor alt ligefra
hus til bøger blev solgt. Min mor var knust, men min far sag-
de "det er jo blot DØDE ting". Denne strofe huskede jeg me-
re end tydeligt og jeg stod fast, idet viljen giver mig styrken
og så er jeg nærmest urokkelig.

Idag er jeg virkelig overbevist om, at det var det rigtige at
stå frem, idet der faktisk er rigtig mange der netop har gjort
samme fejl som jeg og igen står i suppedasen og jeg håber at
både de ogjeg nu kan få bugt med vore problemer ogjeg håber
alle vil huske også at omtale problematikken overfor nye op-
drættere, således at disse kan tage ganske få forholdsregler for
at undgå et angreb eller i modsat fald da at kunne gå bedre til
værks FØRSTE GANG.

Ikke mindst håber jeg der blandt dyrlæger åbnes kanaler
indbyrdes, således at en effektiv formidling/henvisning etab-
leres.

Tak til alle jer der turde kontakte mig uden at føle skam, da
I netop har givet mig en følelse af, at intet er så ondt at det ik-
ke er godt for noget. Ikke mindst har det givet mig styrke til
at gennemleve det næste halve år, som nok bliver det værste
i og med at nervøsiteten for at nyt udbrud ikke kan udtrykkes
i ord.

Da jeg ikke helt tror på ringorm som år 2000's nye husdyr,
trods dens lette opdrættelighed og lave dødelighed, holderjeg
mig til katten og vender forhåbentlig, når min samvittighed
siger ok, snart tilbage med frisk mod på livets strabadser.

Medvenlig hiken

G i u e - Å s e n t 2, U ds h o tt Y;:ffi\:r#U:Y ::å
Telefon42 ll 64 03

I ,

Anmeldelse
- Vdeobånd:

Du
med
din
kat...

Baseret på David Taylor's bog af samme navn.
Videofilmen berører mange emner vedrørende katte. F.eks.

»At vælge en killing«, »Farer i hjemmet«, »Fodring«, »Dyr-
lægebesøg«, »Den gamle kat<<.

AIle katteinteresserede kan nyde de flotte katte man ser, bå-
de huskatte og racekatte.

Den indeholder mange gode oplysninger oB råd - men...
Mange af oplysningerne er misvisende og direkte forkerte.

Filmen bærer tydeligt præg af ikke at være tilvirket danske
forhold. Og desuden har oversætteren ikke kendskab til katte
udover den almindelige opfattelse.

Ideen med sådan en video er faktisk god, men den skal ju-
steres, så den passer til danskere og FIFe.

Da man ikke kan lave om på oplysningerne kunne udgive-
ren eventuelt vedlægge en folder, som giver oplysninger om
danske forhold og nogle adresser på klubbeme herhjemme.

JYRAT(
9O'ernes katteklub!
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PRESSEBREV

UDGIVELSESDATO:
28. SEPTEMBER 1994

KATTENS POPULARITET ER I KRAFTIG STIGEN

Politikens Kattebog foreligger nu i 5. stærkt reviderede udgave, og den populære
kattebog er nu trykt i 37.000 eksemplarer.

Bogen er bl.a. ajourtørt med hensyn til racekattestoffet, således at der nu er omtale
af alle de mange nye racer, der er dukket op de senere år. Ligeledes er der et helt
nyt afsnit om fodring, der giver svar på alle de spørgsmå|, som kattejere måtte stille
om dette vigtige emne.

Politikens Kattebog er stadig den ideelle håndbog lor alle katteejere. Den fortæller
bl.a. om anskaffelse af kat, kattens pleje og fodring, dens adfærd, opdræt, fødsel
og killinger, katteudstillinger og endelig dyrlægens mini-lex.

Bogen er skrevet af ALICE EMBORG, mangeårig russian blue-opdrætter, med
bidrag af RUTH BRYNNUM, formand for Dansk Silver Katteklub og konsulent for
Racekatten, og dyrlæge OTTO GRUNDLEV.

POLITIKENS KATTEBOG, 5. udgave

Forfatter: Alice Emborg med bidrag af Ruth Brynnum
og Otto Grundlev

Omlanq: 316 sider illustreret i larver og sorUhvid

Pris: kr. 149,- indbundet

Udkommer: 28.9.94

Kontaktperson redaktionelt:
Kontaktperson oresse:

Jens Skibsted
Bente Erikstrup

POLITIKENS FORLAG
Vestergade 26, 1456 Kbh. K, tlf 33 11 21 22, fax 33 93 21 52
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Når ringormen er over os
- 2. del
Symptomer:
Den karakteristiske form er lokaliseret på hoved og ben. Der
ses runde, tørre, hårløse pletter oftest helt uden kløe. I dag ved
man, at symptomerne er langt mere variable end som så. I
praksis er det sådan, at enhver hudlidelse hos kat må mistæn-
kes for at være ringorm, indtil andet er bevist. Lidelsen be-
høver absolut ikke kun at vise sig som pletter - den kan også
vise sig som et udbredt eksem over hele kroppen. Poteekse-
mer hos kat skal altid være under mistanke. Iøvrigt er det of-
te sådan - at er een kat angrebet i et kattehold, vil alle katte
være angrebet, uanset om de har symptomer eller ej.

Inkubationstid:
4 dage til 4 uger.

Diagnose:
Der er 2 gode metoder og I "dårlig".

Den dårlige:
Wood's lampe:
I konsultationen anmoder folk ofte om at få deres katte "lyst"
med en Wood's lampe ("frimærkelampe"). Katten anbringes
i et mørkt rum og belyses med Woods lampe. Inficerede
hår/pletter vil lyse grønt. Der er imidlertid mange fejlkilder
ved denne metode:

1) Kun cirka 40% af inficerede katte vil reagere positivt
2) Utilstrækkelig opvarmning af lampen giver dårlige af-

læsninger
3) Flere svampearter ("ringorm") vil først reagere positivt

efter 5 minutters belysning
4) Smittebærere uden symptomer kan ikke findes med Wo-

od's lampe
5) Lokalbehandling kan give både falske positive og nega-

tive reaktioner
Katteejere, som selv har anskaffet sig en sådan lampe, skal

altså være meget varsomme med at tyde resultateme.

De 2 gode:
Direkte mikroskopisk undersøgelse af hår:

Metoden kræver rutine ognøjagtig udvælgelse af hår. Man
kan med denne metode kun påvise ringorm hos katte med
symptomer - ikke hos såkaldte smittebærere - katte uden
symptomer som huser svampen.

Svampedyrkning:
Det er den sikeste metode, og man kan med denne meto-

de påvise svamp hos både syge katte og smittebærere. Ulem-
pen ved denne metode er, at den kan tage tid, nemlig fra 3 til
23 dage.

Behandling:
Lad det være sagt med det samme - der er ingen lette løsnin-
ger!

Behandlingen er besværlig, dyr og evt. med bivirkninger
hos katten. Ideelt er det at behandle alle katte i hjemmet - og
alle katte bør kortklippes. Endvidere skal ommgivelseme og-
så behandles intenst.
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Behandlingen består i udvortes behandling i form af cre-
mer, salver og bade og/eller indvendig behandling med svam-
pedræbende medicin.

Linimenter, cremer og salver påsmøres 2 gange daglig i fle-
re uger. Bade kræver gentagne bade - minimum 4 bade.

Til lokalbehandling kan f.eks. anvendes "Focusan"-lini-
ment eller salve. Til bade "Chlorhexidin- eller Imaverol-
shampoo".

Til systemisk (indvendig behandling) er det mest anvendte
præparat "Lamoryl-tabletter", som indeholder griseofulvin.
Tabletteme bør gives sammen med et fedtrigt måltid - fedt
fremmer optagelsen af tabletterne. Lamoryl må ikke gives til
drægtige katte, da det giver misdannelser. Endvidere kan der
ses bivirkninger ved behandlingen - mest i form af appetit-
løshed, opkast og diarrhoe og specielt hos siamesere, abyssi-
nere o8 persere.

Behandlingstiden varierer efter angrebets karakter - ofte er
det en behandling, som vil strække si g over 2-3 måneder - mi-
nimum 3-4 uger.

Almindeligvis er ringorm forårsaget af svampen Micro-
sporum Canis. Disse svampe er som regel følsomme for gri-
seofulvin ("Lamoryl").

I nogle få tilfælde vil det være nødvendigt at søge andre ve-
je. Her kan det anbefales at anvende "Sporanox"-kapsler, som
indeholder stoffet itraconazol.

I år har vi som nævnt i den første artikel haft flere tilfælde,
hvor årsagen til ringorm ikke var Microsporum men Trichop-
hyton. De har været svære at behandle med "Lamoryl" - her
kunne "Sporanox" også forsøges. Imidlertid er der ingen tvivl
om, at den hyppigste årsag til recidiver (gentagne opbrud af
ringorm) s§ldes, at man undlader at behandle alle katte, og
at omgivelserne ikke behandles med tilstrækkelig styrke - me-
re herom i næste nummer' 

Medvenlig hilsen
K. Steensborg -fagdyrlnge i sygdomme hos

hund og kat/uddannet alaryunktør

PS.' Dosis af Sporanox er 5 mg/kg/dag givet på følgende må-
de. Der behandles i 5 uger med 1 uges pause efter uge 1 og 3
-ialt5uger.

Uge 1: 5 mg/kg/dag
Uge 2 pause
Uge 3: 5 mg/kg/dag
Uge 4 pause

Uge 5: 5 mg/kg,/dag
Kuren koster cirka 130 kr. Jeg vil understrege, at det ikke

efter min opfattelse drejer sig om et "vidunderprodukt", der
kurerer alle tilfælde af ringorm med et snuptag, men det er al-
tid godt at have flere behandlingsmuligheder.
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Referat al bestyrelsesmøder

allroldt hos Erik Andersen denl2l81994
Deltagere: Dorte Kaaae (DK), Paul Christensen (PC), Linda
Palm (LP), Klaus Donneborg (KD), Lene Berg (LB), Karen
Mette Have Kristensen (KMHK), ErikAndersen (EA|
AJbud: Ole Klivager (OK), Preben Bjerg (PB).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den L5.07.94
2. Økonomi - inventar
3. FU-mødet den 30.07.94
4. Indkomne breve
5. Steward-seminar
6. Udstillinger
7. Hvæssebrættet
Evt.

Mødet startede kl. 19:45

Ad 1.
Godkendt. Fremover ønskes flere detaljer med.

ad2.
LP orienterede. Inventarlister afleveres snarest til LP. FD's PC
købt for 1.100 k
ad 3.
DK og KD orienterede om møde i FD den 30/7 - se særskilt
referat.

ad 4.
DK orienterede om indkomne breve - fuhus Fugleforening,
samt kalendertilbud.

ad 5.
Tid og sted for stewardseminar fastlagt: Ebeltoft den 5/11
1994 på. Toftevangsskolen. PC og KD udarbejder program
samt invitation til offentliggerrqlse i Hvæssebrættet nr 3194 og
Horsens-kataloget. Kursusgebyr med fortæring fastsat til kr.
100,-

ad 6.
KMHK undersøger diverse 95/96 muligheder i Skive.
FD's fællesudstilling i sept. 1995 mefører, at Jyrak rykker sin
udstilling en uge. Mængde og pris vedr. indkøb af håndklæ-
der med logo til Horsens udstillingen diskuteredes.

Referat af
bestyrelsesmøde

JYRAI(
- lordi der er

lorskel!
60 års jubilæum

i årM

U

U

PC kontakter vognmand vedr. evt. nedslag i kørslen til Hor-
sens udstillingen.

ad 7.
Hvæssebrættet's generelle indhold drøftedes. En del af det fa-
ste stof foreslås medtaget i 1 eller 2 hrlige nulnre.

Hvis øvrige hovedklubber er positive kunne vi tænke os at
gøre mere ud af foromtalen vedr. kommende danske udstil-
linger.

KD undersøger mulighedeme for evt. joumalistisk assis-
tance.

Evt:
Næste møder fastsattes til:
Fredag den7lLO 1994H.18:00 hos Linda Palm.
Torsdag den 3/11 1994 kl. 18:00 hos Linda Palm.

Mødetslutkl. l:N'
Ref"rent Erik Andcrsen

Referat af
bestyrelsesmøde
afholdt hos Linda Palm den7lI01994

Deltagere: Dorte Kaøe (DK), Lindø Palm (LP), Karen Mette
Have Kristensen (KMHK), Klaus Donneborg (KD), ErikAn-
dersen (EA).

Afbud: Lene Berg (LB), Paul Christensen (PC), Preben
Bjerg (PB).

Fraværende: Ole Klivager (OK),

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den L2l81994.
2. Kassereren orienterer
3. Evaluering af Horsens-udstillingen
4. Indkomne breve
5. Steward-seminaret den 5/11 1994 i Grenå
6. Udstillingen
7. Burparken
8. FU-møde den 8/10 1994

Mødet startede kl. 18:50

Ad 1.
o.K.

Ad2.
LP orienterede om medlemstal og økonomi.

Rykkere sendes til annoncører på Killingelisten, og udstil-
lere på abs.listen. Alle regninger vedr. Horsens udstillingen
er ikke fremkommet endnu. Hoechst skal ikke med i Vissen-
bjerg-kataloget.

LB bevilges computerbord.
Nyt design af katterimærker godkendtæ, LP bestiller.

Ad 3.
Fotograf Lis Albertus kan udstille gratis i Vissenbjerg som
kompensation for den misforståelse, der o.pstod i Horsens' LP
skal gennemgå mellemværende med Studiekreds Horsens (til-
skud sidste år minus modregning af andel i dommergaver)'
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Ad 4.
Vivians ønske om at fratræde som Studiekredsleder i Vest pr.
3U121994 taget til efterretning. EA skiver til Vivian. Der af-
holdes valg af efterfølger.

ad 5.
Intet at bemærke.

Ad 6.
Annoncering af hanner til avlstjenestebør gøres mere attrak-
tivt i 1995. Der foresloges 2 annoncepriser pr. år: 200 kr med
billede, 100 kr. uden billede.
Udstillingen 16.-17 .19 1995 placeres i Grenå, den 18.-19./11
1995 i Århus.

LP undersøger mulig placering af sommerudstilling. End-
nu ingen bindende aftale vedr. marts-udstillingen.

16.-17.13 1996 udstilles i Skive.
Opgavefordelingen vedr. Vissenbjergudstillingen bliver

den sædvanlige.

Ad 7.
Pierre Deleuran fra Erik Menveds Trop kontaktes, dels vedr.
buropstilling i Vissenbjerg, dels vedr. fremtidig aftale om as-
sistance til burparkens vedligeholdelse.

Ad 8.
DK orienterede kort. Mødet slut kl. 23 : I 5.

Referent ErikAndersen

Referat af FU-møde
den 30. juli 1994 på Allekroen i Kastrup.
Til stede var Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN),
Dorte Kaae (DK), Klaus Donneborg (KD), Steen Nielsen
(SN), Winnie Lykkesteen (WL),Inge Nord (IN), Kjeld Mathi-
asen (KM) samt stambogsfører Grethe Pedersen (GP).

Dagsorden:
L Referat godkendes
2. Kassereren orienterer +

(fastsættelse af beløb til FD toppen)
3. Sager fra stambogsfører
4. Disciplinæmævn under FD
5. Felis Danica udstilling i 95 - foreslået dato den 1. juni i

Bogense Hallen - dommere bestemmes.
5a. Nordisk Møde
5b. Nordisk Seminar
5c. FD's love + Sup.Breeder

6. Evt. fælles regler i forbindelse med danske udstillinger +

("rødt" kort udfærdiges til dommeme ved vrede katte).
7. Orientering om dyrlægeforeningen
8. Perserens brug af navnet Cat Club Denmark
9. Udstillingsdatoer samt foreslået dato til plenarforsamlin-

gen 19.02.95
10. Dommerelevernes status samt ansøgning om dispensation

Evt.

1.

Referat af 17 .05.94 godkendt.

)
Specialklubberne BHS og Foreign White Klubben er ophørt.
Regnskabet ser flot ud. SN foreslår, at vi sælger vores aktier
til efteråret, idet det er et forholdsvis lille beløb, som kun gi-
ver besvær ved regnskabsafslutningen. SN finder et passende

tidspunkt for at sælge dem.
Til FD's TOPI0/10/5 afsættes k. 7.500,- til indkøb af kok-

arder og pokaler.
Oplæg fra RK til bl.a. oprettelse af FD-kontor til bl.a. se-

ketærfunlctioner - titelregistrering - varetagelse af TOP l0
m.m., fælles udstillingssystem, regnskabsfunktioner med løn-
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net arbejdskraft. FN fremfører, at så længe klubbeme ikke kan
blive enige om et fælles blad, har RK's oplæg ingen interes-
se. AN mener, at FD er for lille til dette, idet arbejdet pt. fo-
regår gratis i klubberne, og at det derfor vil blive for dyrt for
klubberne, hvis de skal til at betale for det. IN mener ligele-
des, at det vil blive en unødig udgift for den enkelte klub. DK
synes, at oplægget bør tages positivt op, og at der på sigt er
noget at arbejde frem imod.

5.
Hvis FD laver denne udstilling aflyser Perseren deres udstil-
ling den 26.-27. august. JYRAK er i øjeblikket i forhandlin-
ger med hal den 9.-10. september, og kan derfor ikke sige, om
de kan rykke deres udstilling en uge, for ikke at komme i kon-
flikt med l2-dages-reglen. Hvis ikke JYRAK kan flytte til den
16.-17. september giver FU en dispensation.

FU beslutter i henhold til ovenstående at afholde enZ x I
dages udstilling i samarbejde med L. DEKZY e.v. AN invi-
terer dommere ud fra klubbemes forslag.

5a.
Felis Danica er vært for Nordisk Møde + fælles avlsrådsmø-
de den 29.-30. april 1995 i København.

5b.
Felis Danica inviterer til Nordisk Dommerseminar den 10.-
ll.juni 1995 i Københavnsområdet.

5c.
Supreme Breeder slettes af de danske regler ved næste plen-
arforsamling, idet FIFe's regel træder i stedet for. FIFe's re-
gel, at man ikke må købe/sælge killinger via dyrehandlere ind-
sættes i FD's love.

6.
FU besluttede at udfærdige en blanket, som dommer og se-

kretariat skal udfylde, hvis en kat ikke kan bedømmes, fordi
den er agressiv. Den arrangerende klub er ansvarlig for, at
blanketten indsendes til stambogsføreren. Hvis samme kat har
fået 3 "gule" kort udløser dette automatisk et "rødt" kort, hvo-
refter katten ikke længere kan udstilles, hverken i Danmark
eller i udlandet.

Hvis en udstiller udviser høj grad af dårlig opførsel på en
udstilling, kan den arrangerende klub eller dommeren indgi-
ve skriftlig klage til Felis Danica indenfor en uge efter episo-
den. Sagen tages herefter op på et FU-møde, hvor FU har
mulighed for at idømme personen op til 2 års karantæne.



7.
AN orienterede fra mødet med dyrlægeforeningen.

8.
IN tilkendegav, at Perseren ikke længere vil bruge navnet Cat
Club Danmark. Navnet er dog trykt på udstillingsplakater for
resten af året, men efter 01.01.1995 vil det ikke længere fo-
rekomme.

9.
19.02 foreslået til plenarforsamling. Racekatten, Jyrak, Perse-
ren foreslår den26.02, men da AN er forhindret, fastsættes
datoen til den 19.02 i Korsør.

Diskussion om en specialklub kan aftrolde en international
specialudstilling i hovedklubregi. I FU er der flertal for at, den
aktuelle udstilling, som perseren har ansøgt om den L[.12.94
kan afholdes af Perseren som en specialudstilling for perser/
exotic. Langhårskatten kan ikke være arrangør ogdermed ik-
ke være involveret i udstil-
lingen.

På førstkommende plen-
arforsamling fremsættes
der forslag til appendix til
FD's udstillingsregler, så-
ledes at nationale/intema-
tionale udstillinger skal af-
vikles af hovedklubber og
således, at alle racer har
mulighed for at være re-
præsenteret.

Russian Blue klubben
må ikke uddele skriftlige
bedømmelser på en hob-
byudstilling. De må heller
ikke have en dommer fra en
dissidentklub. Dette skal
Russian Blue klubben med-
dele sine medlemmer/ud-
stillere.

10.
Status på de 10 dommere-
lever gennemgået. Det er
ikke muligt at give dispen-
sation til elev, som ikke har
dømt i udlandet. FIFe har
strammet meget op om-
king dommereleveme og
da Felis Danica er under-
lagt disse bestemmelser, og
i øwigt er ansvarlig for ele-
veme er ingen form for dis-
pensation mulig.

Dorte Kaae godkendt
som elev på semilanghår.

Bvt. Jyrak køber FD's
gamle PC'er for 1.100 kr.
GP oplyser, at den er fejl-
behæftet. 25 stk. FlFe-stan-
darder bestilles.

Mødet sluttede kl. 15.45.

DeWe øtem?el e? din garanbi

D en C an a diøke Dy rl æ q ef orenin ø

(CVMA) har qivef, Techni-cal ølemVel
øom kvalitebøfoder der opfylder alle
din kaf,ø behov.

"gå1lllE""l'oJ6'il9
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k..iP.'.-t/
""\:li2ø
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\"rdffi ECHTI

o

oq

din garanf,i for din kaN'e riqf,ige ernælng
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IMPORT IEXPORT

IMPORT FRA
SVERIGE
HASSELLIDENS
PEACH ISMENE
Race: Percer.
Farve: Creme
shaded cameo.
Far: Hassellidens
Peach Tabarro.
Mor: Hassellidens
Peach Viktoria.
Opdrætter:
Margaretha Flyckt,
Sverige.
Ny ejer: Kim & Mona
Petersen, Gråsten

IMPORT FRA SVERIGE
HASSELLIDENS TABBY JOBBLIN
Race: Perser, blå tabby.
Far: Hassellidens Silver Sarastro.
Mor: Hassellidens Silver Sirpa.
Opdrætter: Margaretha Flyckt, Sverige.
Ny ejer: Kim & Mona Petersen, Gråsten.

IMPORT FRA SVERIGE
S* EDDORE'S YANKEE PRINCESS
Race: Perser, rødtabby og hvid, Per d03 22
Far: Harwood Cartel, Per d 03.
Mor: S* Eddore's Indian Paintbrush, Per F 22
Opdrætter: Åsa Hagberg og Joachim Sale'n.
Nv ejer: Anne Marie Nielsen, Assens.
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EXPORT TIL SCHWEIZ
DK SILVER TOUCH COUTRY GIRL
Race: Perser, blå tortie silver tabby.
Far: Hassellidens Peach Osmino.
Mor: DK Silver Touch Brown Emmerdale.
Opdrætter: Kim & Mona Petersen, Gråsten.
Ny ejer: Manuela Schellenberg, Ennetmoos/Schweitz.

EXPORT TIL TYSKLAND
DK SILVER TOUCH SHOW GIRL
Race: Perser, blå tortie tabby.
Far: Hassellidens Peach Osmino.
Mor: DK Silver Touch Brown Emmerdale.
Opdrætter: Kim & Mona Petersen, Gråsten.
Ny ejer: Ursel Byttner, Escheburg/Tyskland.

EXPORT TIL SCHWEIZ
DK SILVER TOUCH CLEOPATRA
Race: Perser, blå tortie silver tabby.
Far: Hassellidens Peach Osmino.
Mor: DK Fnugges Dream's Sweet littel thing.
Opdrætter: Kim & Mona Petersen, Gråsten.
Ny ejer: Manuela Schellenberg, Ennetmoos/Schweitz.



Koraten lykkekatten
fra Thailand

IMPORT TIL DANMARK
rURrIsu-aFFAIR,s aK FIDAN
Race: Tyrkisk Angora, hvid/blå, øjne TUA w 61.
Far: Tiirkisk-Affair's Dervis.
Mor: Nalan
Tidl. ejer: Teresa Narkiewicz-Meibaum, Hamburg.
Ny ejer: Solveig Christensen, Randers.

Kattens store øjne er be-
skyttede af en benkam, som
går over øjnene og ned til de
brede kindben. Det er denne
»øjenbrynskam«, der giver
Koraten det specielle trjerte-
formede ansigt. Den korte, let
nedoverbøjede næse og det
veludviklede næseparti med
en kraftig hage understreger
hjerteformen. Over øjenbryns-
kammen er der en fordybning
eller rille (især hos ældre han-
katte), som man også finder
hos Thai-leoparden. '

Øreme, som er placerede højt på hovedet, er store og me-
get brede ved basis. De er godt ventilerede og stimulerer
hørelsen, eftersom øreme altid er rettet direkte mod den inte-
ressante lyd. Koratens lydømfindtlighed har gjort, at den er
særligt skattet som »vagthund« i de fjeme jungle-landsbyer.

Koraten har et fabelagtigt temperament. Den ynder og har
en egen evne til at omgås memesker - og deltager gerne i alt
hvad man laver. Koraten elsker at lege - alt fra gemmeleg til
at ligge på lur og alle de andre kattelege. Til trods for, at det
kan gå vildt for sig under legen, er den vældigt forsigtig. Den
er også klog og har ingen vanskeligheder med at passe ind i
en familie. Selvom den ikke snakker særlig meget, skal den
nok fortælle, når den er sulten eller vil lege, eller nu vil den
altså geme have lidt ekstra opmærksomhed.

I Thailand har man opdrættet Korater længe, men for 30 år
siden kom det første par Korater til Amerika. Siden er antal-
let vokset betydeligt. Alle Korater med stamtavle skal kunne
spores tilbage til Thailand. På den måde mener man til sta-
dighed at kurme hævne, at Koraten er en af de få stadigt ori-
ginale racer. Den første Korat, Sawat's Kirilin (en hunkat),
kom til Danmark i L992 fra Norge, hvor man har avlet Kora-
ter i 2o år' 

Primprau's Korateri camilta Baird

Korat-katten kommer fra den nordøstlige provins i Thailand,
der hedder Korat. Thaifolket kalder også katten Si-Sawat,
fordi den har farve som en sølvblå frugt, sawatfrugten, der
vokser i Thailand.

I Thailand anses Koraten for en lykkekat, fordi den har
farve som regns§er, sølvskær som penge, og øjne med farve
som nyspiret ris - altså hele kattens udseende peger hen mod
velstand. I et gammelt digt siges det, at Koraten har kropsfarve
som Sawatfrugten, pelsen er glat med rødder som skyer og
spidser som sølv. Øjnene skinner som dugdråber på et lo-
tusblad. Mere poetisk kan det ikke siges.

Thaifolket værdsætter Koraten som sympol på held og lyk-
ke så højt, at kattene gives som gaver til mennesker, som ny-
der stor respekt og social anseelse. Ejeren sætter så stor pris
på sin korat, at han låser sit hus, når han går hjemmefra. Det
er ellers ikke almindelig praksis i Thailand - men sin Korat vil
han ikke miste for alt i verden.

Koraten er en renavlet race, men i modsætning til andre ra-
cer er den renavlet gennem naturen. Den har fået sin speciel-
le skønhed efter at have levet frit i naturlige omgivelser i fle-
re hundrede år - uden menneskets indblanding.

Forfaderen til Koraten er en junglekat, som stadig lever i
nogle af de mest afsides liggende dele af Thailand. Den har i
dette frie liv selv valgt sine partnere, og efter naturens love
betyder det, at kun de bedste og stærkeste katte overlever til
at føre slægten videre.

Koraternes kop er både smidig og kompakt. Den er skabt
til raske spring og udholdenhed med en spændstighed og ele-
gance, som var den giort afståI. Hovedet er kraftigst, ligesom
man ser det hos vildkatte. I den tætte jungle har koppens blø-
de linjer hjulpet Kroaten til lydløst og umærkeligt at jage ef-
ter mad.

Øjnene, der er meget store og lysende, har også været til
hjælp under jagten. De varierer i farven fra at være gylden-
grønne i dagslys til at have en klar smaragdgrøn glød om
natten. Uanset farven er øjnene altid årvågne og på vagt - de
er tilsyneladende en bundløs kundskabskilde om tiden langt
tilbage i det fjeme asiatiske land, Thailand.

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, menjeg 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 hernted:
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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Udsti I I i ngsresu ltater ud land:

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

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

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

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

Ilvæssebrættet, Voldgade 70, 8700 Horsens.

Skriv på maskine eller med tydelige blokbogstave6
hvis du vil undgå stavefejl!

Sted/dato Papenburg, Tyskland, 25. september L994

Kattens navn: DK Soyadi's Brutus

Resultat: CAC

Ejer: Solveig Christensen

Sted/dato: Scheemda, Holland, 24. september 1994

Kattens navn: Esben af Thrige, DK

Resultat: CAGCIB

Ejer: Solveig Christensen

Resultat

Sted/dato: Scheema, Holland, 24. september 1994

Kattens navn: Thunderballs Sil§, MCO n

Resultat: Ex.1-Ungdyr6-10)

Ejer: Karin Sørensen, Kolding

Papenburg, Tyskland, 25. september 1994

Thunderballs Sil§, MCO n

Resultat: Ex. 1, Nom. - Ungdyr 6-10)

Ejer Karin Sørensen, Kolding

Sted/dato Scheema, Holland, 25. september 1994

Kattens navn: Kijanasana

Resultat CAGPIB

Ejer: Sonja Pedersen, Sæby

Sted/dato: Papenburg, Tyskland, 24. september 1994

Kattens navn Kijanasana

Resultat: CAPIB, BOB 1

Ejer: Sonja Pedersen, Sæby

Sted/dato Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn Kijanasana

Resultat: CAPIB, BOB 1

Ejer Sonja Pedersen, Sæby

Sted/dato Papenburg, Tyskland, 24. september 1994

Kattens navn: Laini

Resultat CAC

Ejer: Sonja Pedersen, Sæby

Sted/dato: Scheema, Holland, 25. september 1994

Kattens navn: Laini

Resultat: CACIB

Ejer: Sonja Pedersen, Sæby

Sted/dato: Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn Qee-Lonje af Clipper

Resultat: CACIB,Int. Champion

Ejer: Evan Nielsen

Sted/dato Kellinghusen, 3. juli 1994

Kattens navn: Dolina de la Val

Resultat: CACIB,Int. Champion

Ejer: Evan NielsenEl:l

t:

Sted/dato: Papenburg, Tyskland, 25. september 1994

Kattens navn Gr. Int. Ch. Esben af Thrige, DK

Resultat: CACE

Ejer Solveig Christensen

Stedidato Scheemda, Holland, 25. september 1994

Kattens navn: Cactusway's Fit for Fight

Resultat CACE

Ejer: Norma Hassing

Sted/dato: Papenburg, Tyskland, 24. september 1994

Kattens navn: Cactusway's Fit for Fight

Resultat CACE

Ejer: Norma Hassing

Sted/dato: Papenburg, Tyskland, 29. september 1994

Kattens navn: Filon Doucet af Vendsyssel

CAC

Norma Hassing

Sted/dato:

Kattens navn:



Sred/dato: Kellinghusen, 3. juli L994

Kattens navn: Cimbretto's Bianca

Resultat CACIB,Int. Champion

Ejer: Evan Nielsen

Sted/dato: Scheema, Holland, 24. september 1994

Kattens navn: Gr. Int. Ch. DK Soyadi's T Van Alexander

Resultat: CACE

Ejer: Solveig Christensen

Sted/dato: Papenburg, Tyskland, 25. september 1994

Kattens navn Honey af Kærvej

Resultat: CACE, BIV, NOM. BOX

Ejer: Anna Frandsen, ljæreborg

Papenburg, Tyskland, 25. september 1994

Gr. lnt. Ch. DK Soyadi's T Van Alexander

Resultat: CACE

Ejer: Solveig Christensen

Sted/dato: Scheema, Holland, 24. september 1994

Kattens navn: Fonzie The Nature Cat

Resultat: Ex. 1, BIV, NOM.

Ejer: Danielle Villefrance

Sted/dato: Scheema, Holland, 24. september 1994

Kattens navn: DK Sovadi's Brutus

Resultat: CAC

Ejer: Solveig Christensen

Sted/dato: Papenburg, Tyskland, 25. september t994

Kattens navn: Fonzie The Nature Cat

Resultat Ex. 1, BIY NOM.

Ejer: Danielle Villefrance

Sted/dato: Scheema, Holland, 24. september 1994

Kattens navn: Honey af Kærvej

Resultat CAC, BIV.

Ejer: Anna Frandsen

Sted/dato Briigge, 13. november 1994

Kattens navn:

Resultat: CAC - NOM

Ejer: Danielle Villefrance

Q[æ[e[ig !u[
og $o[t A@tår!

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

Iams Cat-food og Kitten food.
Natures Recipe (Lam og ris),
AIle rgifo de r. - Uola, e n fo d e r.

Ilills Science Diet. - Growth og
Maintenance.

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

C hatham (vol<senfo de r).

Meo

alK (ø

1 ,j

.Y

I

Paste
Multi-

Pasle
inica

erbe attive
Pasta agli

attivi

Malz-Paste

A. M. dø
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Sted/dato:

Kattens navn:

Fonzie The Nature Cat
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Ghampiongalleriet

\
I Ch. DK Jente's Nikoline

Født: 8. april 1993
Farve: Hellig Birma, SBI n
Opd.: Gerda Andersen
Ejer: Christina Kausmally

STND. DATO RESULTAT

Ghampiongalleriet

CAP
CAP

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

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

Pr. Katarina of Mobber DK
Fodt: 2. april 1989
Farve: Perser, PER g
i )p6l ; f{6nns Kindberg
l':r: Irma Nymann Sørensen

RESULTAT

/
t
(
t
I

Århus, 4. aprit 1994 .............
Billund, 15. maj 1994...........
Honers, 10. sept. 1994........

CAC, BIYNOM.
CAC
CAC, Champion

2

Gr.Int. Ch. Esben af Thrige DK
Født: 20. august 1991
Farve: TUA w 63
Opd.: Kurt Froken
Ejer: Solveig Christensen

STED - DATO RESULTAT

Honens, dcn I l. scpt. 1993 .

Glostrup, den 7. nov. 1993 ...

N4iddclfart, 27. nov. 1993.....
Gcncvc. 26. marts 199,1 .......
Århus,3. april 1994 .............
Schcemda, 2,1. scpt. I 99,+.....

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

GrInt Ch Soyadi's TVanAlexander
Født:26.maj1992
Farve: Tyrkisk Van, TUV d}l 92
Opd.: HenrikChristensen
Ejer: SolveigChristensen

STED. DATO RESULTAT

Københam, 26. sept. 1993...
Glostrup, 7. nov. 1993..........
Middelfart, 27. nov. 1993.....
Næstved, 6. febmar 1994.....
Geneve,26. marts 1994 .......
Kellinghusen, 3. juli 1994....
Jyllinge, T. august 1994 .......

CACIB, NOM, BOB 2
CAGCIB
CAGCIB, NOM, BOB 4
CAGCIB
CAGCIB, BIV
CAGCIB
CAGCIB, BIY NOM.

Int. Pr. Kijanasana
Født: 22. december 1991
Farve: Sokoko, Riex 1525
Opd.: Grethe Højgård Jensen
Ejer: Sonja Pedersen

STED. DATO RESULTAT

3. april 1994.............

Horsens, 10. sept. 1994......
Pepenbug, 24. sept. 1994..
Scheemda, 25. sept. 1994...

CAR BOB 3
CAB BOB 4
CAB BOB 1

CAPIB, BOB 1

CAPIB
CAPIB, BOB I
CACPIB

Ch. Laini
Født: 4.oktoberL992
Farve: Sokoke, RIEX 1597
Opd.: Gloria Møldrup
Ejer: Sonja Pedersen

STED - DATO RESULTAT

Århus, 4. april 1994 .............
Horsens, 10. sept. 199.1........
Papenburg, 24. scpt. 1994....
Schæmda, 25. sept. 1994.....

CAC
CAC, BIV
CAC
CACIB

Ch. Harwood Georgia Pride
Født: 7.juli 1991
Farve: Perser, PER D W 03
Opd.: Dorothy M. Person, USA
Ejer: Else & Steen Christensen

STED. DATO RE,SULTAT

Frederikhavn, 28. juni 1992
Jyllinge, 9. augmt 1992 .......
Horser§, 10. sept. 1994....-...

CAC, BIO, NOM, BOX
CAC
CAC, BIV NOM

STED - DATO

CAR Premier

3. april 1994 .............
april 1994.............
I l. spt. 1994........

,



JYRAK SERUICE YDETSER

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

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

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

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

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn
Tlf.98 420s 10

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

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

Regler for JYRAK's TOP 3 i1994
Top 3!
Voksne/kastrater og 3-10 mdr.

POINTSKALA:
Bedste voksne / kastrat..........
Bedste voksne / kastrat modsatte køn ungdyr / killing...
Bedste veteran / pensionist....
Nominering..
BIO
CACE/ CAPE/ Ærespræmie kl. 1 og 2.........................
CAGCIB / CAGPIB

Exelent I
Exelent2-4
Exelent.

Der gives 5 tillægspoint pr. slået kat i Best of Best konkurrence.

REGLER:
Medlem af JYRAK hele kalenderåret.

Katten skal have deltaget på mindst 5 intemationale udstillinger, heraf mindst en

JYRAK-udstilling.
Katten kan ikke deltage på to hovedklubbers topliste. (Felis Danica er ikke en ho-

vedklub).
Katten kan opstille i to kategorier (f.eks. 3-10 mdr. og voksen), men resultaterne kan

ikke tælles sammen, det betyder mindst 2 x 5 udstillinger.
Det er kun de 5 bedste resultater, der tælles sammen og divideres med 5.

JYRAK kårer også Årets Huskat 1994.
Der gælder samme regler for antal udstillinger, men points beregnes således:
For en bedømmelse med romertal I gives 100 point, II giver 95 point, III : 90 point,
IV = 85 point og V = 80 point.

Kopier af resultaterne indsendes til:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31

8450 Hammel
senest den 1. februar 1995.

Der gives skrifilig besked til alle indsendere senest den 20. februar 1995.

Det forventes, at vindente deltager på JYRAK\ marts udstilling begge dnge.
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102 point
100 point
99 point
99 point
98 point
97 point
96 point
95 point
93 point
90 point
89 point
88 point



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

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

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

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

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

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

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

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

UDSTITIING, 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 udstillin gssekretær.
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 ll,2610 Rødovre.

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

DARAK:
Lone Ebbesen, Søndergade 13,
4800 Nykøbing R tlf. 54861273.
Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 00 39 75.

PERSEREN:
Susanne Christensen, Solbærhaven 40,
8520 Lystrup. Tlf. 86 22 67 44.
Kasserer: Chr. Cilleborg, Skansepar-
ken 47,8400 Ebeltoft, giro 1 57 60 89.

JYRAK:
Lene Berg, Ranunkelvej 76,
8700 Horsens. Tlf. og fax75 61 5613.
Kasserer: Linda Palm, Høvej 52,
8520 Lystrup. Tlf. 86 229004.
Giro 5 06 85 09.

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

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

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

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

Int. Ch.

-\

r(
Ammeformidling

tt (
,htl

t §

t
\tl

Ingrid Møldrup
Silkeborgvej 516
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 6286

Jyrak's ki tistenge

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

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

Prisen for annonceplads,
uanset antal af mm kun l<r.

50,- pr. måned.
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Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Stamnavn:

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Tlf.:

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

tilmelder:

Godkendt katteri
L- Ja I Nej

Race:

Født:

Farve:

Farve:

gratis!
gratis!

kr. 125,-
kr.l25,-
kr.l25,-
l<1.125,-

Yan

Kan
Int. Pr.

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

Farve:

Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at ko- nået efter Ul-I992, administreres efter
piere blanketten. '^ 

de nye regler.

U

U

Farve: 

-Køn: 

-
Yan,



Stamhoos-
sekretaiiat

STAMTAVLEKOPI PRISER
Hvis din stamtavle bortkomme6 kan
du bestille en kopistamtavlg som lig-
ger hos stambogsføreren i 3 mdr. efter
anmodningen.

Stambogspriser pr. lll0-1991:
Stamtavle 0-3 mdr. kt. 125,-
Stamtavle 3-6 mdr. kr. 165,-
Stamtavle 6-12 mdr. ..............:.. kr. 250,-

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

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:

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

TLF. TID:
Efter 19.30.

OPLYSNING FRA
STAMBOGSSEKRET,If, REN !

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

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

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

NTEIPÅFøRINGER Kopistamtavle
Nyt omslag
Nyt indlæg
Stamnavn
Transferes .

Ekspeditionsgebyr

Titler registreres via et titelblad.
På titelbladet kan følgende bedømmel-
se indskrives:* BIV eller mere til killinger/ungdyr,* Certifikat (CAC, CAP o.s.v.) eller

mere til voksne katte.

For atfå bedømmelserne på titelbladet,
skal følgende dokuruentation indsen-
des:* Fotokopi af certifikater eller* originale certifikater med de resulta-

ter, som ønskes indført.* Titelbladet, hvis man allerede har
fået dette.

Desuden skal der vedlægges en franke-
ret svarkuvert (husk, at sætte nok porto
på), eller returneres det hele på opkræv-
ning. Da der for fremtiden ikke mere
bliver indført resultater i eksisterende
stamtavler, indføres følgende over-
gangsordning. Ved indsendelse af stam-
tavlen - evt. sammen med førnævnte do-
kumentation for nye titler - udstedes et
nyt titelblad.

Kun titler, der er registreret hos Fe-
lis Danica, vil fremgå af de efterføl-
gende generationers stamtavler.

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

Opdatering af titelblad og registre-
ring af titler sker på følgende adresse:
Felis Danica, Postboks 2087, 9lOO
Aalborg.

HAl{KAT

75,-
25

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

300,-
50,-
50,-

500,-

1 - 3 stamtavler
4 - 9 stamtavler

l0 - 20 stamtavler

5,001<r.
8,75 kr.

15,00 kr.

STAMNAVN

seketæren:

Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31

Voldby
8450 Hammel

TIf. tid: Efter 19.30.

der videresender ansøgningen til FIFe

HUSK!!!
Når dinhankat bliver far til sitførste kuld,

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

KONTINGENT.
SATSER 1995

Registrering af stamnavn sker ved frem- at medsende en kryptorchid attest nar du
sendelse af mindst 3 forslag til stambogs- søger om stamtavle.

EJ ERSKIFTEIAN N UTTEBIN G

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

§;ffi *,tlii"3#å::,,?åJ"f#i:x1:g:HVÆSSEBRÆTTET
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 betales SAMTIDIG
med indsendelse af ansøgningen.

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

JYRAK - 90'ernes katteklub!

Hovedmedlem...
Familiemediem.
Hele husstanden
Pensionist . ... .... ..

Abn....................

I.. ?){ _

kr. 25,-
kr. 250,-
kI. 125,-
kI.200,-
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AVTSTJENESTE

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

Jesper og Lilian Wied,
Søholtvej 10,
8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 36 39 40

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

Mor: Malov Newstead, 12a.

Elsa Knakkergård,
Sønder A116 l3b,
8500 Grenaa.
Tlf. E6 32 47 29.

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

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

sort/hvid

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

COII)URPOINTS
Gr.Int. Ch. Choco's INRI af CliPPer
Chokolademasket l3b ChP.
Far: Opus One Choco af Clipper

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

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

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

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

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

sort/hvid
Mor: (N) Trollogans Afrodite

(Bruntig/Hvid)

Ely Legaard
Fragtrupvej 21
9640 Farsø
Ttf. 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.7483ll47

U

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

Bestilling af annoncen skal
vedlægges foto og avlskå-
ringsbevis.
Prisen er kr. 200,00 incl.
moms for et kalenderår.
Pris uden foto er kr. 100,00.

Bestilling sendes til:

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Tlf. 98 3186 42



PERSER
Caesar
Hvid med blå øjne. Født: 8/3-1991
Far: Int. Ch. SultanafVendsyssel.
Mor: Ch. Queneeckee af Clipper.

Karen-Marie Jensen,
Anneb"ergvej 24,
9000 Alborg.
Tlf. 98 t2 00 6t

CHINCHILLA
Ch. Apollo af Benne-Cat
Født:5/5-1991.
Far: Ch. Chant Dar Ome's

Pavarotti
Mor: Ch. Honeylove of Greystoke.

Ebba Kjeldsen,
Fasanvej 6A - 8500 Grenaa.
TIf. 86 32 50 46

OPDRÆTTERE IJYRAK

PERSERE

Miss Cindies
Seriøst perseropdræt, af kærlige og pelsrige killinger i alle
fuldfarver. Nu også bi-colour efter vores han, »Maydan-
Shah's Parti Cracker, per a 03«. Og tabby med hvidt efter vo-
res hun >>S* Eddore's yankee princess, per d 03 22<<. Anrre
Marie Nielsen og Henrik Sørensen, Turupvej 91, Turup, 5610
Assens. Ring og hør nærmere på
Ttf.6479 19 75

af Taperije
Perser opdræt. Godkendt katteri. Flere farver. Frit opvokset i
hjemmet. Ring og forhør! Elsa Knakkergård, Sønderalld 13B,
8500 Grenaa.
Ttf. 86 32 47 29.

AT KONEL
Seriøst perseropdræt. Opdræt af kærlige og velafbalancere-
de killinger i alle farver. Lejlighedsvis killinger til salg. Anne
Krinig og Henrik Nielsen, Ramsherred 35, 5610 AsSens.
Ring og hør nærmere på
Tlf. 64 7123 84 eller 30 66 61 35.

LIMARA'S
Seriøst perseropdræt af kærlige sunde killinger i alle fuld-
farver og bicolour. Egen avlshan I-ynge's Up and Away, PER
e. På stamtavlerne har vi: Kyaleen, Ronlyn, Framor, Marhei,
Midas, Bar-B. Ring og hør nærmere. Lis Iversen, Munkeda-
Ien 11, Skærup, 7080 Børkop. Tlf. 75 86 70 37

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

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

Clipper
Opdræt i alle maskefarver, samt lilla og chokolade persere ef-
ter bl.a. TOP 5-vinder m. ll9l Eur. Ch. Veronica af Clipper.
Killinger frit opvokset efter sunde, velafbalancerede forældre.
Egne, højt præmierede avlshanner. Karen-Marie Juhl Peter-
sen, Kirkegade 66, Hjordkær, 6230 Rødekro.
'ilf.74 66 69 47.

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

Joynes Nesbi
Persere! Seriøst/godkendt katteri. Meget kærli_ee ki ll inger.
Flere farver. Speciale: Creme killinger lejlighedsvis til salg.
Aase Ibsen, Søstjemen 48,67 10 Esbjer-e \i Ring os hør nær-
mere på:
Tlf. 75 15 35 45.

Of SCHJETNE
Persere ! Seriøst/Godkendt kaueri. Le.1 I i ghedsvis kr I I in ger til
salg i alle fuldfarver, bi- og tricolour. Egne avlshanner: Int.
Ch. Abbigail's El Corazon, per e og Groovy-F1ame's Exce-
lentio, per n. Nanna-Charlotte og \{orten Schjente, Bogvæn-
get 12, 7000 Fredericia.
Ttf. 75 95 71 18.

STEENELSE
Perser/Exotic: Flere farver m/u hvidt samt sølv og tabby. Hen-
vendelse Else og Steen Christensen, Porsborgvej 17, 9530
Støvring.
Tlf.98 37 37 31.
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- 90'ernes katteklub!
6O års jubilæum i år
- Katten's te' go' klub!
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COLOURPOINT

Mac Burney
Colourpointopdræt i forskellige maskefarver. Karen Mette
Have Kristensen, Roslevvej 12, Jebjerg, 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 lækkert åbent udtrykp.g.a. super store, runde øjne.
Lejlighedsvis til salg! Rikke Nielsen, Aarhus.
Ttf. 86 t4 26 51.

HABITO's
Seriøst lille opdræt af colourpoint og fuldfarvede med gen for
colourpoint i flere forskellige farver, bl.a. efter amerikanske
linier. Egen avlshan! Lejlighedsvis salg af sunde og tillids-
fulde killinger. Ring og hør nærrnere. Annemarie Lund, Ris-
skov, Århus.
Ttf. 86 2t 55 34.

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

Trf. 7s 15 35 45.

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

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

»Permajdi«
Charmerende og læke 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 52 29 06.
Marianne Dejgaard, Poul la Coursvej 17, 8660 Skanderborg.

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

HELLIG BIRMA
Liden l(irsten's Hellige Birmaer
Opdræt af Hellige Birmaer i farverne brun, blå, tabby, tortie
ogrød. Kirsten Madsen, Arøsundvej 65 A, 6100 Haderslev.
Tlf.74 s3 23 96

Christlund's Hellige Birmaer
Opdræt i alle maskefarver. Karin Christlund, Vindruens Kvt.
68,2620 Albertslund.
Tlf.42ø1282.

MAINE COON
The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten Maine Coon, verdens største ra-
cekat. En semi-langhårskat med overkommelig pelspleje. Ro-
buste killinger, tillidsfulde, frit opvokset og vant til at »være
i hænder«, efter kærlige forældre af høj standard.
Nana og Læo Stoltze Jessen, Elmevej 8, 8543 Homslet.
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 afhøj standard. 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 64 33 23.

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

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

Dansbjerg
Opdræt efter import fra Norge. Eksteriør og"temperament af
megethøj standard. I. Larsen og B. Sperling, Adalvej32,93Oo
Sæby.

Ttf. 98 46 62 07

SOKOKE
SOKOKE »WATAMU«
Meget livlige, kærlige og tillidsfulde killinger lejlighedsvis til
salg. Grethe Højgård, Dragebakken 272,5250 Odense SV.

Ttf.66 r7 37 08.

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Helen Tøttrup, Romdrupvej 68, 9270
Klarup. Tlf. 98 3186 42.
Pris kr.50,00 pr. gang.
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SIAM/OKH
Jawhara's
Opdræt af Ballinesere/Javanesere og siam/orientalsk korthår
i forskellige farver. Killinger lejlighedsvis til salg. Anne Lise
Kaae, Ingrids Alle 13,5250 Odense SV.
Trf. 66 t2 52 91.

Dreier's
Siameserkillinger lejlighedsvis til salg. Specielt i farverne blå,
brun, rød og blåtortiemasket. Doris og Leo Dreier, Enghave-
v ej 2, 9 690 Fj erritslev.
Ttf. 98 2119 L4.

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.

TYRKISK VAN
Af Thrige DK
Ældste opdræt af Tyrkisk Van og Tyrkisk Angora i Danmark.
Vi har et seriøst hobbyopdræt af de2 semi-langhårede katte-
racer, der er udstyret med et rigtigt kattetemperament: De er
livlige, selvstændige, robuste og kærlige. Killinger af den rig-
tige Van og den ægte Angora har vi lejlighedsvis til salg. Kir-
sten Weidmann og Kurt Froken, Bjørnshøjvej 26, 8380 Thd-
ge.

TIf. 86 23 0s 33

0pdrættere udenfor Jyrak

HELLIG BIRMA

Sofie's Hellige Birmaer
Kærligt opdræt af Hellige Birmaer i maskefarv'eme : Brun, bl å.
tortietabby samt chokolade og lilla bærere.
Hanne Sofie og Flemming Sneum, Højvangs Parkvej -+4, DK-
6700 Esbjerg.
Tlf. 75 t2 tt20.

BRITISH SHORTHAIR
Laxey's
Briter i alle farver, specielt lilla og chokolade, ogsø sølr,- o-e

tabbyvarianter. Dog ikke hvidt og bicolour. Marianne Skat
Madsen, Vårbuen 8,2750 Ballerup.
Tlf. 42 6s 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 15,2300 København S.

T1t.3297 3389.
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er min kot rqsk?
Urinveislidelser er
dommå hos kolle.

de olmindelioste
lhg diognSse

olvorlioe svo-
giver r;uhghådTid

for hurlig helbredelse

Cof§con'"bruoes til tidlio oåvisnino o[ urinveis-
oroblemer. rulinåmæssio kåårrol elleilorebvooånde
bvervdgnihg - hgemme Hos dig selv, hvor koirå føler
sig lrygl

Bryg
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CalScan"-s6 hiæloer du din kot. s6 tidliot som
muliqt - sd skånsomt'som muligt. Nemt, huitigt,
prokiisk og hygielnisk.

CqtScoil"
-hvis du hor mistonke til din kat

Col§con -l6s hos dyrlægen, der ogs6. kon give yderligere
oplysninger. Du kon ogsåiekvirere biochure Jirek6 hos

POSTBOX 16 .øGETUNDVS 7 . DK.733O ERANDE
IEt.75 3{ 53,r4 . fAX 75 34 52 ttFrrffi,
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Tyskland

-

KLUB!NFO

[uxemburg San Marino I
Der findes P.T. ingen
FIFe klub i San Marino.

F
n

Asociacion Felina Espanola ASFE
Paseo de Extramadure 8, l0 C.
2801 I Madrid - Tlf. +34 14 64 79 7 6.

Ungarn

Østrig

Adresserludl. klubher

-l. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13
D-35614 Asslar,
Tlt. æ4u8479.
Fax 6441187413.
Postgiro : Franlfurt/Main
562 t2-607

Burmål i Tyskland: 7Ox7O x 70 cm.
Ingen dobbeltbure.

Lux Cat Club
B. P. 526, L - 2Ol5 Luxemburg.
TLt.35237 85 67.
Fax35237 9327.

A. Chodnikiewicz
ul. Bonifacego 79 sla. 68
PL - 02 945 Warszawa.
Tlf. +48 22-415533

Polen
ai

-

Spanien

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

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

Belgien Italien II

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

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

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

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

hrtugal

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

nH
Osterreichischer Verbandftir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - 6VEK,
Liechtensteinentrasse 126.
A - 1090 Wien
Tlf. +43 L-3196423.
Fax +43 1-3106540.

Klub der Katzenfreunde dsterreichs -
KK6, Castellezgasse 8/1.
A - 1020 Wien
Tlf. +43 l-2147860.
Fax +43 l-2120697.

Slovakia
Slovens§ ZY AZ Chovatelov
Krizna44
SL - 82476 Bratislava 26
Tlt.42 60054
Fax4263772

I-
H

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

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

Frankrig I Slouenien

Schweiz trI
Federation Feline Helvetique
Solothumerstrasse 83
CH - 4053 Basel.
Tlf. +41 61357064
Far +41 61 357064

Clube Portugues de Felinicultura
A. P. Castelo Branco
Rua Dr. Pereira Bernardes 10-5o D1"
P - 1500 Lisboa. Tlf. +351 17153639
Fax +351 17828113.

Q§
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UDSTILLINGSOYERSIGT 1995
Tilmelding til JYRAK's udstillinger sendes til: Lene Berg.

Alle andre sendes til: Erik Andersen.

J+
I
o
I
E
i,
V)
(D
V'

o
{

§J|. l-J

t.J

I
i.J
l-

u)
't

.E --j

?
L

I
I
-t P

!..J
:o

a-

h.)
:o

a

t.)tJ
a

l-J
P -l

I
I

-l l,
a

9

9|o
ap !-,

E
F

§

§J(,l
a

tJI \o

90
I

p l.J

a

§, !^
t
t!,

?
n:,

tJI

i.J(^
I

§Jo\

6
I

\o l..J

I

1..)

f
I!,

4l
frJ
tr,

i t\)
yo

t)
90
I

|.JI tJ
90

tJ
'l
hJ
!')

t
a

t,

z,

J
a

æ

?
ts"
6a
c
E
o

Eo
a
d
o
F
X

Fd

s
o:,
e
rr,
e

>

fi

X

X
F
E
§,

d
e
X

g
å
v)
s
o
F
X

o
o.

,Qg
,Q

eti

U
>2

ax

3
D
Iao.
6(t
f;

3
E'.)
(a

=,

zt}
Fø
E)(D

8

'awcr
a
]Q

t!
A'o.
tD

&
0to.
ta

*

o

o
,.+)

o

oHr

t.J

B
0q(!

rt
(a
XF
2
E'

-l
(!

?F
F

ID
a0

dI
'J,F
ec
o
i

rn
øo
t'0
o.(D

e
(D

|..

a
d
o.
{/

v)o
(!
6.
§,

a(!
F.

tr
o
FF
zt

§o

I(}tt

5
øønI
*
tio

5
6q
Eo
}l
e
7(o

{(D
ø

rnI
N6
U
IA

X
o
Ø

e
Xo

v,
A'
Ner

TA

o
rd
X

X
§,
(rl
q)
a.

§(o
H
F
o

o
fd
E
E'
0q

en

V)
o
*
o
tl
V)
C)

oø
(n

I
o.
(r)
o
X

t-
='xar,
5'
0q

F
7(

§ø
ta
t,ø

x
5

tdo
§,ø
G
X

zoI
t§'oo
p
lq
o(u
.l
5

a
oo,

t!

td
eo

Fo

V'
o,
§
aFo

oo
6g
0a

øo
q,
ø
U)

X

V'
H,t
o
EI

xx

(a

ri
n
o
E

td
&o
U)§
(D

,f

U
o,

F
o,F

V)
AI

o.
(!
o

t(
0ax

tjro,r,ra

o.
V)o
*

t,(n

ttoo

a§'
5
6

F

t-i
o
o.
(D
å

e
o
o.

oø
o
Eo
x

fr,
,q(}
tø

o
Go
lrlF
h

o
9-o

U
lr,
I

D

oro
ao(/,
lrJx

ED(!
lo(1

a
rr,
F
F

oø
o

tt(!
6

lh

-l
o
CL

('

a
Z

ID
7r

rl
0a
E.
o
G
0qg
(]-

'DE>t

U§

F
o,5

z
o
Fol!

o
N

Pf,

h
7o
F
F
6

Frl

E'
z

(1
F4t

id
r{
+

r)
N
*

tf,

.rr,
V)
I
E'ø

.:!

(D
Eao
())

o-
Ø
r+

I E'

"rrlrr,ø
§t
ilo

FJ
"rJ
z
h

E'
c
F
iF
6
:,

X
Ho

ru
t- 3'.)

h
2,
ttt

r{
"RFo

FI, rl
z
E'*

V)

5
rn o

fi'5
5lo
N

h
z

4l
ru
t-

Fr
Ff,

2i,

r)
F
V'ro

F'
r)

o
F

4l
El
z
Fg

\1

Fdr
TE §

il
o
E
F
z
t
EI

z
w

(§\

(§

ta)

V)

0a

F
q
4

§r
§

G

t\)
t9
I
N
(^)

\o
\o
!^

39



I NTE R N ATION AL RACE KATTE U D STI LLI N G
Aalborgr 18.-19, marts 1995
Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til:

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

Sidste frist for til- og afmelding
den 18. februar 1995

Husk frankeret svarkuvert!

er

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr.2OO,- pr. kat.
Kn250,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 md.).
Kr. 50,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

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

tilkasserer
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERL!STE:
CHEFSTEWARD:

Gamilla Christensen
Enghaven f8, Biersted

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

PRlEMIESEKRETÅER
OG ANNONCEKONSULENT

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf. 98 31 86 42

Endnu ikke komplet!

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

Gravide og ammende hunkatte kan ikke udstilles. Killinger født
efter den 19. december 1994 kan ikke udstilles.

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

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

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

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

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

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

Ønskes flere katte i samme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
anføres på de respektive tjlmeldinger.

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

Opdrætterannonce: 1 A5 side - kun kr. 250,-

Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af gyldigt medlemskort!
Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH.
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TILMELDINSBLANKET
TIL UDSTILLING I:

JYDSK RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

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
4D
str
6tr
7A
8tr
9tr

10tr
11 tr
12o,
14u
15tr
16tr
17tr
18tr
19tr

tr
tr

Europa Champion
Europa Premier
Grand Int. Champion
Grand Int. Premier
Int. Champion
Int. Premier
Champion
Premier
Åben kl. (Over 10 mdr.)
Kastrat (Over 10 mdr.)
Ungdyr (6-10 mdr.)
Ki[ing (3-6 mdr.)
Huskat
Avl
Opdræt
Veteran (6-10 ar)
Pensionist (over 10 ar)

Kuldklasse (3-4 mdr )
Udenfor bedømmelse
Til Salg

Ejer E

Adresse Klub

Postnr By

Ønskes i bur med: EMS nr

Undertegnede erklærer 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 vedrørende katte, der er eller har været inficeret af, eller udsat for, smitsomme sygdomme.

den I 19

(Egørhændi g underskrift )

E UDFYLDES AF TILMELDEREN J

Det bekræftes herved, at

Ud$ldes med navn og adresse

Katters navn

er tilmeldt udstillingen i

den I -19

4I
Denne seddel gelder som kvilteridg for tilmeldelse til udstillingea, når den er forsynd øed khbbens stenpel og er rdumel4 til udstilløen
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GHAMPIO[IGALLERIEN Udfyldes på maskine eller med tydelige
blokbogstaver, hvis stavefejl skal undgås!

Kattens navn: Født den:

Titel:

Race: Opdr. nr.:

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

IMPORT / EXPORT
IMPORT / EXPORT FRA/ TIL LAND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

Sted/dato:

Kattens navn

Resultat:

Ejer:

U DSTI ttl NGSfl ESUTTATE R UDTAN D :
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JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer:

Klub:

Ttf.:

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

Navnl

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

119 er parret med HANKAT

Farve

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse

den 119
Hankatteejerens underskrift

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr, Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8

Hunkatteejerens navn: Klub

Hunkatteejerens adresse: Ttf.:

den I 19

44

Hunkatteejerens underskrift



ØINENE oP
fo, IAMS

Se din kat i øjnene. De afspejler dens

helbredstilsmnd og velbefi ndende. Øjnene

skal være klare og strålende. De fortæller

dig, om den kost, katten får, har den

rigtige balance mellem proteiner, fedt-

stoffer,. kulhydrater, vitaminer og min-

eraler. Den balance som få.s med Iams.

Katte er kødædere. Iams tørkost eller

dåsemad til katte og killinger er baseret

på kød, fordi det kun er animalske

proteiner og fedtstoffer, der giver din

kat de næringsstoffer, den har brug for.

Vi bruger æg, §lling og fisk, de aller-

bedste proteinkilder, der findes. Vigtige

for den rigtige udvikling af muskler,

hud, hår og skelet. De førsteklasses

kyllingefedtstoffer i Iams giver din kat

tAxl§5:

en kraftigere, glansfirldere pet o

afekstra energi.

Iams giver din kat mere nwd

pr. gram. Foderet er særddes ok

i brug, fordi du ikke behøver a

meget. Du vil allerede krnne se I

ved at fodre med Iams efter ,

g m2s"tl

g naint
onomi*
r give så

iNddc
omlring

gåEe
utcs ti!,
ntrsrrq

atrøing (<an ses allqede efter en

renere, irritationsfri hud og en I

glansfrrldere pels.

Forlang lams, fonddene er

- som Iams kanet øine!

seks uger. Fordele s

DE,T eEDSTE DU KAN GØRE FOR DI\ K\]

ry*

rT.I
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ill's SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfaring

i ernæring afkatte. Foderei er underiagt en streng kvalitets-

kontrol, og det er et afverdens førende fuldfoderprodukter.

Rigtig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstoffer i foderet skal være præcist afbalanceret

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

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

ernæringsrigtigt."

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

Feline Growth til katte i voksealderen samt til drægtige og

diegivende katte, Feline Maintenance til den voksne kat og

Feline Maintenance Light til voksne katte med vægt-

problemer.

Hill's SCIENCE DIET fås hos dyrlæger, dyrehandlere

ogl

Hill's SCIENCE DIET fås i 5 varianter
til hunde og i 3 varianter ti1 katte.
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RIGTIG ERNÆ,RING VEJEN TIL ET BEDRE LIV


