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BESTYRELSE
Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Træffes efier
9220 AalborgØ kL.19.00
Tlf. og fax 98 15 93 L8

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

Kasserer + killingeliste:
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup.
Trf. 86 2290 04
Giro nr. 5 06 85 09

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

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

Stambogssekretær:
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
Trf. 86 98 76 82

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

1.. Suppleant / Karantænemeldinger:
Ole Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 18 70

2. Suppleant/
Carsten Bircow l-assen
ÅUyvej 8, Biersted
9440 Abybro
Tlf. 98 26 90 50

UDENFOR BESTYRELSEN:
Pr'æmiesekretær og
annoncekonsulent:
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
927OKlarup
Tlf. 98 3L 86 42

Vand rep r'æmiesekretær:
Helle Høybye
Dons t-andevej 223
6051Almind
Tlf. 75 55 44 19

Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medl
og læsere!

emmer

Et nyt år er begyndt - et nyt årti i Jydsk Racekatte Klubs historie. JYRAK går
styrket ind til opgaverne, som ligger forude, idet 1994 sluttede med et særde-
les fornuftigt regnskab. Et medlemstal på 1608 gjorde os endvidere til Dan-
marks største racekatteklub. Nu kan vi selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene
ret længe, der skal arbejdes hårdt for fortsat at være i front og på at opretholde
en sund økonomi. Specielt vores burpark kræver nyinvestering, hvilket er me-
get dyrt. Til det formål har vi en speciel konto, kaldet burfonden.

Her sættes bl.a. de penge ind, som udstillerne betaler i "mora-rente" ved for
sen indbetaling. Desuden er der forskellige aktiviteter på udstillingerne, så som
tombola og fiskedam. Skulle nogen af vores meget kreative medlemmer/læse-
re få en genial ide til få flere penge i burfonden, modtages forslagene med tak.
Alle forslag vil få en seriøs behandling, så jeg ser med giæde frem til at tømme
postkassen i de kommende uger.

Jyrak aftroldt den 11. februir sin generalforsamling i Å,rhus. Det blev en ro-
lig og saglig eftermiddag. Det besluttedes bl.a. at bestyrelsen skal arbejde vi-
dere på oprettelsen af en konsulentuddannelse. Vi skylder vores konsulenter og
medlemmer, at såvel nuværende som nye konsulenterne får en god basisviden.

For at få etableret denne uddannelse, er der nedsat et lille 3-mandsudvalg,
som består af konsulent Vivian Elling, dyrlæge Birgitte Kold samt Paul Chri-
stensen fra bestyrelsen. Til bestyrelsen blev Bodil Eggebrecht valgt ind, idet
I-ene Berg har ønsket at give sit nye hjem førsteprioritet. Vores hidtidige bur-
formand, Preben Berg, har ligeledes ønsket at hellige sig familien, hvorefter
Carsten Lassen blev valgt som suppleant. Både Bodil og Carsten er dog gamle
kendinge i klubben, idet Bodil har hjulpet i informationen og Carsten er kendt
som steward. De ønskes begge velkomne. Til Lene og Preben siger vi Tak for
det store arbejde, som de har lagt i klubben, og glæder os til at se dem på vores
kommende udstillinger.

Felis Danica's årlige plenarforsamling fandt i år sted i KorsØr den 19. feb. Af
ændringer, blev det vedtaget, at kun en vaccinationsattest udstedt af en autori-
seret dyrlæge vil være gæidende ved salg af killinger. Det blev besldttet at op-
rette et disciplinærnævn under Felis Danica. I næste nummer af "Hvæssebræt-
tet" vil der blive bragt en præsentationsartikel af disciplinærnævnet. Desuden
bringes referater fra både JYRAK's generalforsamling og fra Felis Danica's
plenarforsamling.

Fra JYRAK's side og fra smådyrsdyrlægerne har vi igemem længere tid pu-
slet med tanken om et tættere samarbejde, hvilket vil være i begge parters in-
teresse.

Især får vi brug for hjælp til opbygning af vores konsulentuddannelse, men
på længere sigt er der mange måder, hvor vi hver især kan hente råd hos hin-
anden. Det har nu ført til, at vi har haft den første uformelle snak, hvor vi kom
igennem emner som organisation, mere spændende udstillinger, sundhedsud-
valg, takster for dyrlægeindcheck, typiske spørgsmål til konsulenter, kurser,
godkendelse af katteri, m.m. Der er naturligvis et bredt spekter af emner at gå

i gang med, men hovedsagen er at kontakterne er knyttet, og at der er noget at
bygge videre på, så totalt set, kan vi fra JYRAK's side indtil videre glæde os

over et inspirerende møde, som vi håber på længere sigt vil føre til et udbytte-
rigt samarbejde for begge parter og til gavn for racekattesporten.

Dorte Kaae, formand JYRAK
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ffiaad forJydsk Racekatte Klub

-:§:- k*:g - udkommer 4 gange
k*:-- -{rsabonnement kr. 200,-

.[sr:rsharende redaktør:

R.; dakrionsudvalget:
-- . .i..:r: Kausmally
i.-.-.'l:rken 214
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Helle Høybye
Dons Landevej 223
6051Almind
Ttf.75 55 44 19

Erik Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
T1t.75 61 34 87

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

9600 Aars
T1t.98-62-1-2-3-4

Dead-line for blad nr.2l995t
10. mai 1995.

Forsidetrilledet:
Stenelse's Black Jack, EXO n, ungdyr.
Ejer: Sten og Else Christensen, Støvring
Foto: Maltes Foto, Støvring

Eftertryk af diverse artiHer og indlæg
i bladet er tilladt med kildeangivelse,
med mindre andet er angivet ved de
enkelte indlæg.

M.u.h. redalftionen!

Så er vi igen trukket i arbejdstøjetefter et vel over-
stået jubilæumsåq med forventninger om, at og-
så 1995 vil blive et år med fremgang.

Allerede med dette nummer har vi som udriv-
ningssider placerot JYRAK's love med de æn-
dringer, der blev vedtaget på årets generalfor-
samling. Selve referatet fra GF bringes i næste
nummer.

Vi bringer også en oversigt over specialklubber
under Felis Danica, ligesom vi har ændret på ud-
stillingskalenderen, så den bliver mere specifice-
ret. Bemærk også stambogsførerens indlæg om
ændret postbox-nummer til Felis Danica.

FD's indkaldelse af TOP 10 katte bringer vi li-
geledes, så sammen med vore læserindlæg og op-
drætterportrætter synes vi godt, vi kan Ønske en
god fornØjelse med bladet og god påske!

Helle, Christina og Erik
UNDSKYLD...!
Dette nn af >>Hvæssebrættet« er desværre blevet

forsinket, idet 2 mand på trykkeriet har været [ra-
værende på grund af hhv. skole og trafikuheld.
Vi beklager meget, og håber på forståelse for vor
situation. Med venlig hilsen, Dathoprint

Indhold:
Afsnit 1, »Mellem os<<............... .. side 1

Et par ord fra formanden
Med venlig hilsen redaktionen
Studiekredsene
l-æsernes sider
Opslagstavlen
Dyrlægesiden
FD Top l0ll0l5

Afsnit 2, >»Referater<< side:S
Referat af bestyrelsesmøder
Møder i F.U.

Afsnit 3, >>Resultater m.v.<< .....,.. side
Vissenbjerg-udstillingen

Import & Export
Udstillingsresu ltater, udland
Championgalleriet

ABtrit 4 »Infosiderae« side 44
Ammeformidling
Ølorige sen'iceydelser
Opdræt og avlstjeneste
Udealandske klubber
Sæcialklubber

ABit 5, »Blanketter til afrivning<<................ side 55
Udstillingsoversigl' 95
Spiseseddel til udstillingen i Esbjerg
Tilmelding ind- og'udland
Champion/Im- & Export/Udstillingsresultater
Parringsanmeldelse / Stamtavlerekvisition
fYRAK's love



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.
NATURE-CAT kattegrus har
natu rlige fordele fremfor
al mi ndel igt kattegrus.

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.

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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øl(oNoMtsK
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 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44
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STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

Vest:
Ole Ø. Nielsen

((

Egeall6 13
6710 Esbjerg
Tlf.75 t5 22

V.
L6

Aalborg:
Carsten Bircow Lassen
Abyvej 8, Biersted
9440 Abybro
Trf. 98 26 90 50

Århus:
,{nnette Andersen
\orreall6 86, IV th.,
3000 Arhus C.
T1f. 86 13 63 83.

\-

Djursland:
Frederik Byrgesen
Rueårdsvej 18, Nordal,
S::-1 Balle.
Tl: 36 33 70 20.

F1'n:
Lis Rhvmer Friis
Bogebjerg 7,
5-171 Sondersø
Tlf. 6-1 89 15 03.

Horsens:
Susanne Clausen
S1-mfoni A116 8,
8700 Horsens.
T[t. 15 64 33 23.

Frederikshavn:
F,rs Gammelgård
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
T1f. 98 42 05 L0

Struer:
Alice Schultz
Dalgårdsvej 57,
1600 Struer
TLf.97 86 19 84.



STUDIEKBEDS.NYT!

STUDIEKREDS HORSENS:
Da Aktivitetshuset er lukket fra 1. marts, mødes vi resten af
sæsonen i lokale 1" D, Allegades Skole, Allegade 4.

Med venlig hilsen, Susanne Clausen

STUDIEKREDS AALBORG
FORÅRSPROGRAM 195:

Tirsdag den 18. april: Hom6opatisk behandling
Vi får her besøg af uddannet Bio-Kineseolog Tove Nielsen,
som vil fortælle om homøopatisk behandling. Tove Nielsen
behandler også dyr, og der bliver selvfølgelig mulighed for at
stille spørgsmåI.
' Østbyens bibliotek - Salrumvej 9A, 9220 Aalborg Ø, kl.
19.00.

Tirsdag den 16. maj: Dyrlægeaften v/ Henrik Bastholm -
Gistrup Dyreklinik
Der vil bl.a. blive talt om urinvejsproblemeq katte-aids, smit-
somme sygdomme og kattens almene vel. Der bliver mulig-
hed for at stille relevante spørgsmål.

Qstbyens bibliotek - Saltumvej 9A, 9220 Aalborg Ø, kl.
19.00.

l4rdag den 10. juni: Sommer-/familieudflugt
Vi vil køre nordpå denne gang, nærmere betegnet til Tversted
Ørner.eservat. Er der interesse og tilmelding nok kan vi få en
speciel rundvisning kl. ca. 10.30-11.00. Dette er af hensyn til,
at de bliver fodret senere på dagen. Der vil også være rund-
visning kl. 17.00, hvilket vil foregå sammen med andre
gæster.

Vores medbragte mad kan vi spise ved Tversted-øerne, hvor
der efter sigende skulle være ganske kpnt.

Prisen for ørnereservatet er: Børn under 14 år kr. 25,-. Voks-
ne kr. 50,-. Er vi mellem 10-30 personer for vi l0Vo rabat og
er vi over 30 får vi 'l.SVo rabat.

Efter at vi har besggt ørnereservatet, vil turen gå til Dans-
bjerg-katteriet, hvor der forefindes landets største bestand af
Norske Skovkatte. Efter dette besøg, går turen hjemad igen,
forhåbentlig godt trætte af indtryk.

Bindende tilmelding til undertegnede senest torsdag
den 1.juni 1995.

Hvis der er interesse for det, vil jeg forsøge at leje en bus,
så vi kan køre samlet. En bus til 54 personer vil koste ca. 12-
1400 kr. alt inkl., dog bortset fra entreen. Er vi nok til at fyl-
de bussen, er det en billig måde af blive transporteret på.

Vel mødt i Stqdielcreds Aølborg,
Carsten Bircow Lassen, Åbyvei 8, Biersted,

9440 Åbybro - tlf. 98 26 90 50
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JYRAK
r 9O'ernes
katteklub!

STUDIEKREDS FREDERIKSIIAVN
FORÅRSPROGRAM 1995:

Tirsdag den 4. april:
Vera La-=nge fra Kattens Værn i Ålbo.g, forJæller om det store
arbejde med de nødstedte og hjemløse misser, mange års ar-
bejde med kattene, gørYera Lange til en erfaren kattenes ven
nr. 1.

Lørdagden27. maj: Sommer- og familieudflugt
Vi kører sydpå denne gang. Vi samles på Frederikshavns Kir-
keplads kl. 14.00, som sædvanlig, og prøver at skaffe plads til
de billøse. Derefter går turen til Sæby, hvor llse Larsen og B.
Sperling byder os velkommen til at se alle deres dejlige Nor-
ske Skovkatte, så vidt vides over 100 misser, Katte i et væld
af forskellige farver, og med et dejligt temperament. Derefter
går turen til Hobrovejens Dyreklinik, hvor dyrlæge Viggo
Mortensen byder os velkommen til at bese hele klinikken, og
fortæller om behandlingen af dyrene.

Som sidste sted kører vi til forlystelsesparken Karolinelund
i Alborg. De, som ønsker det er velkomne til selv at medbringe
madkurv og drikkevarer. Der findes små pavilioner, hvor man
kan opholde sig, ellers er der Cafeteria og Burgerbar. På sel-
skaber over 25 gives rabat på entreen, fuld pris kr. 40, rabat-
pris kun kr.20,børn fra 3 til 11 år kr. 20, rabatpris kr. 10. Der
er åben til kl. 22.00, men så længe bliver vi nok ikke, da vi
har langt hjem.

Mætte af oplevelser kører vi tilbage til udgangspunktet i
Frederikshavn. Vi ønsker alle en god sommer, og mødes igen
til efteråret med nye program.

filmelding til turen 8 dage f6r, som skal ske til: Kis, tlf.
98 420510 og [æne, tlf.98 43 89 47.

De som ikl«e Ønsleer at deltage til Karolinelund, er frit sti-
let, blot vi ved det.

Venlig hilsen og på gensyn:
Kis og Lene Kattenhøj Gammelgaard

+I{O PROBTEM

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

iels' Dyrehclndel
Ebbesensgode 8o . 9000 Aolborg . Tlf. 98 12 22 11Niels
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STUDIEKREDSE
I >rHvæssebrættet<< nr. 4 og 2bringer vi sæson-
planerne for henholdsvis 1. og 2. halvår.
Efterfølgende er således kun anført ændringer
og tilføjelser i forhold til nr. 411994:



STUDIEKHEDS.NYT!
STUDIEKREDS KOLDING:
HOBBYUDSTILLING:
l-Ørdag den 1. april er der hobbyudstilling på Haderslev Bib-
liotek.

Der vil der blive afholdt stor konkurrence i Showtrimning.
Skynd dig og meld dig og din Perser til. Der er fine præmier,
som vil blive delt ud af en af byens V.I.P.

Der vil selvfølgelig blive trukket lod blandt kattene om,
hvem der skal trimme.

Tilmelding til: Kirsten Madsen, tlf.74 53 23 96.

ÆNDRING TIL PROGRAM:
4. april 1995:
Emne: Introducering af nyt kattefoder.
Mødested: Thonild Nørgård, Tyttebærvænget 34, Kolding,
tlf. 75 56 68 81.

6.juni 1995:
Emne: Sommerafslutning. Vi griller og hygger. Nærmere af-
tales 2. maj.
Mødested: Karin Sørensen, Henrik Ranzausvej 35, Kolding,
tlf .75 53 78 64.

STUDIEKREDS ÅRIIUS
Program for Studiekreds Århus, forår 1995:

26. april: Dyrlægeaften v/ Knud Steensborg:
Steensborg vil tale om blodtyper / Neonatal Isoerythrolysis.

31. maj: Besøg hos Charlotte og Brian.
Vi kikker på løbegårde og en flok dejlige burmesere og får en
hyggelig aften med masser af kattesnak.

Medbring selv kaffe/the + tilbehør.
Adressen er: Skovbyparken 101, Galten.
Tilmelding senest 29. maj 1995 til Annette på telefon

86 13 63 83.
Mødested: Brobjergskolen, Frederiks A116, Århus, lokale

104. (undtagen22.2 og 31.5). 104 er det, vi plejer at være i.
Tidspunkt: Kl. 18.30 - 21.45. Foredrag fra kl. 19.00.
Medbring: Godt humør, the/kaffe m.m., samt en 10'er til

kassen. Studiekredsleder:
Annette Andersen, Nqrre Allå 86, 4. th., 8000 Århus C.

Tlf. 86 13 63 83.

Jette og Lars Kristensen, Odense syntes lige, vi burde glem-
me udstillingsræset og vise et par af deres missebilleder fra
hy ggelige, afs lappede hverdagssituationer
Mange talc, det gør vi så. Erik

t

Alle
JYRAK'S
katte
læser
Hvæsse-
brættet
tned stor
fornøjelse!
6
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JYDSK EMBLEM FABRIK
Ormslewej 23-25. 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

ll
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CALLE,S DYRERIGE E,? OGSÅ;
am'sfoder-RoyalCanin-Nagut-Technical-Hokamix-Vitabena-KWshampoo-serie-SA37-Kitzyme,nyhed,su-
cergod! -Pelskur-Ormekur-TangleFix-CoatCloss-Croomingpudder-Øjensalve-Ørerens-Pili natursalve-Vita-
animin sporelementer - Katto vit tørkost - også light - Lam og ris - ny Kitekat tørkost - Animistrath, naturligt B-vitamin -

Sitterspray, hindrerslikning og kradsning på uønskedesteder- Kattetransporter, mange modellerog farver- Plydshu-
er-Senge-Kradsetraeer,ogsåstorelege-modeller-Kattegrus-Bonniedyrecenter-Cassius-Biokat-Kattebakker
- Huse m.m. Vi har også de rigtige karter, børster og strigler. Postordre besørges, men måske er vore kæledyrsbrsse'
dit område? Ring og hør nærmere!



LÆSEBNES SIDEB

Fra >>Dyrevennen<<, nr. 1195 bringer vi uddrag af en artikel
skrevet af Helmuth Høsselriis, vicepræsident i Dyrenes Be-
slcyttelse:

Kat aflivet trods
vidttrækkende dom
Da Anette Thomsen fraKøgeoverdrog sin kat til en darne fra
Brønshøj, begik hun lovbrud. Hun brød kontrakten med op-
drætteren, Lillian Misuli, som havde sikret sig, at hun kunne
få katten tilbage, hvis Anette Thomsen ønskede at skille sig
af med den igen.

Alligevel fuorde hun det. Det skete sidste efterår. Imidler-
tid havde Lillian Misuli på det tidspunkt rnistet tålmodighe-
den og anlagt sag mod Anette,Thomsen for at få katten tilba-
ge.

Byretten i Køge afsagde dom i oktober. Den fastslog i den
første retsag om overdragelseskontrakter for katte nogensin-

.de, at kontrakten skulle efterleves. Den sagde fplgende:
. >>Efter aftalens indhold og formål og det i øvrigt oplyste om
indholdet af kontrakter, der indgås i forbindelse med salg af
racekatte, findes de omhandlende vilkår ikke at være af en
sådan karakter, at kontrakten bør tilsidesættes.

Sagsøgte tilpligtes til sagsøgeren at udlevere abyssinier-
katten Misulis Xiba med tilhørende stamtavle og med under-
s§evet ejerskifteerklæring om, at katten med stamtavle til-
hører sagsøgeren...

Fogedforrctning
Dommen var altså klar nok. Men det fik ikke Anette Thom-
sen til at leiere katten tilbage. Hun havde tidligere erklæret,
at hvis hun blev tvunget til at give Xiba tilbage til Lillian
Misuli, ville det ske i en plasticpose.

Lilliah Misuli skred til fogedforretning og ,underrettede
samtidig dyreklinikkerne i området om, at Xiba ikke måtte af-
lives, hvis den blev indleveret.

Ailigevel blev Xiba aflivet på Husum Dyreklinik. Den var
blevet indleveret på grund af sygdom, og den senere obduk-
tion viste, at Xiba led af hæmobartonellose (blodparasit).

Der:er rimeligt gode behandlingsmuligheder for sygdom.
men, rhen alligevel blev den altså aflivet, og Lillian Misuli
måtte konstatere, at hun fik katten tilbage i en plasticpose.
Imidlertid har hun ikke kunnet få Xibas journal udleveret fra
klinikken og har derfor indbragt sagen for Den Danske Dyr-
lægeforenings Klientklagenævn. Fndvidere agtei hun at ind-
give politianmeldelse.- Pitrods af sagens sørgelige udfald har rettens afgørelse al-
ligevel stor betydning. Overdragelseskontrakter, hvori indgår
en klausul om, at katten ikke må videregives uden opdrætte-
rens/sælgerens samtykke, er ret almindelig.

Hej Hvæssebræt/,
retlaktionen...!! !
Som svar på jeres nødråb, med at få lidt respons fra jeres læs-

ere, har jeg nu lagt mit julemættede hoved i blød.
Først skal I lige vide, at de1 er et rigtigt godt blad, I har fået

»banket ned«. Det er lækkert athøre fra både dyrlæger, op-
drættere og os alm. katteinteresserede. hvad der rører sig ude
omking.

Som sagt harjeg fundet frem til nogle ideer, som måske kan
bruges i bladet. Som faste indslag er: Børnenes side(r), bog-
anmeldelser, bogtilbud, dyrlægens brevkasse og racesiden.

Børnenes side. Her kan børnene få lov at sende deres teg-
ninger ind, eller små historier med deres oplevelser. På den
måde kommer Jyrak til at stå for noget lidt andet end udstil-

Boganmeldelser. Nye som gamle bøger, hvilke bøger der
er gode, og hvilke der er mindre gode. Især udenlandske bøger
ville være rart at høre noget om, da de er dyre i anskaffelse.

Bogtilbud. Dansk Kennel Klub har et medlemsblad hver
måned, hvor månedens bog bliver udbudt billigere end ved
boghandleren. Dette ville være en rigtig god id6 for Hvæsse-

, brættet. Det ville »kun« dreje sig om 4bøger, så det kunne vel
Iade sig gøre?

Dyrlægens brevkasse. Hvor læserne kan stille spørgdmål
om deres katte og evt. gode råd og oplysninger om nye præpa-
rater til katte. Dette kunne være loppemidler, hormonsprøjter,
tatoveringsmetoder, så som chips o.s.v. Hvilke prisklasse de
forskellige produkter og behandlinger ligger i, kunne også
nævnes.

Racesiden. Evt. 1l2til 1/1 side afsat til de forskellige racer.
Her kunne skrives om historier, stamtavler bag'ny importere-
de katte og små guldkorn til netop denne race. Evt. hvilke pro-
blemer der er inden for racen, haleknæk, mørkere øjenfarve

-,. og arvelige defekter, som der ville være godt at få gjort noget
ved.

Det var nogle forslag, sorn I,måske kan bruge til noget. End-
videre efterlyser jeg en artikel om, hvordan man finder den
rigtige hankat.'Da jeg regner med, at min birma skal an-
standsmæssigl giftes, vil jeg gerne høre om, hvordan jeg ud-
ser mig en passende herre. - Er der nogen, som vil give mig
et par gode råd? Med venlig hilsen, Henriette Thomsen

P.S. Kunne der måske indsættes killingelisten for den pågæl-
dende måned ind i Hvæssebrættet, i den måned hvor bladet
udkommer?'Nu især hvor ældre katte og katte, som folk skal
af med af andre årsager, er det interessant at læse. - Selv om
man ikke skal have flere katte, ved man jo aldrig?

Hvad med en adresseliste over specialklubberne?
Er der nogen, der ved noget om Ragdoll?
Erik, vi forventer også en artikel om en Birma opdrætter

nu, du er i gang!

Kær'e Henriette!
Redaktionen takker for dit indlæg, som vi bringer uforkortet.
Vi vil senere vende tilbage til de enkelte punkter; men et par
ting kan vi klare lige nu: Som birmaopdrætter skriver jeg ik-
ke en artikel om birmaopdræt Din s6gen efter hankat er vist
for individuel til en artikel, men du kunne jo ringe og få lidt
vejledning hos... Erik
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GIP og CH Ofelia Hesseldal.

Afslutningen på JYRAK's jubilæumsår, jule- og jubilæums-
udstillingen i Vissenbjerg i november 1994,blev af to grunde
også en personlig jubilæumsudstilling for os her i huset.

Vi kom gansker vist først i tanke om det ene jubilæum på
vej hjem fra udstillingen, nemlig at det var vores Ofelias ud-
stilling w. 25. Ofelia er ikke min kat, men min husfælle
Dorthes. Da Ofelia blev steriliseret, skiftede hun også offici-
elt ejer, men det forhindrer nu ikke, at jeg til daglig betragter
hende som også min kat. Og i hvert fald er jeg hendes men-
neske nr. 2.

Ofelia blev udstillet en enkelt gang som ungdyr, 5 gange
som fertil og har indtil nu været udstillet 19 gange som ka-
strat. Hun har endnu ikke prøvet at miste et certifikat, og det
er vi selvfølgelig stolte af; men det kan >>nås<< endnu, for der
mangler jo endnu et par certifikater, inden Europa Premier tit-
len er hjemme.

Det andet jubilæum er sjovere: For 5. år i træk var der på
JYRAK's juleudstilling en kat af mit lille Russian Blue op-
dræt med stamnavnet Hesseldal som vinder på scenen. Fak-
tisk er mit opdræt så lille, at det dårligt kan kaldes et opdræt.
Det består af kun to kuld med ialt ni killinger. Fire af disse har
været udstillet, tre af dem har været vindere på JYRAK's ju-

di a

scrp
FD'S
Iinærnævn

Sager der ønskes behandlet
fremsendes til:
P. O. Boks 72

5970 Ærøskøbing
mærket: >>FD's disciplinærnævn<(

leudstillinger; men der har da også skullet held til undervejs.
Første gang var i Esbjerg i 1990. På det tidspunkt udstille-

de vi ikke selv så meget, men Ofelias søster Odile var med.
Hun blev bedste fertile korthårshun - ved lodtrækning! - og
BOX.

Året efter i Kolding havde vi Ofelias søn Djingiz med. Vi
var kommet til at beholde Djingiz nærmest ved et uheld, og
han var den direkte årsag til, at Ofelia blev steriliseret. Vi så

i øjnene, at vi nok aldrig ville kunne nænne at sælge alle kil-
linger i et kuld, og hvis vi ikke ville have vores kattebestand
til at vokse yderligere, måtte vi gribe til den radikale udvej:
ikke flere killinger.

Djingiz var blevet kastreret 2 år gammel efter at være ble-
vet far til et enkelt kuld, for vi skulle i hvert fald ikke have
avlshan. Dette til trods for, at vi var meget tilfredse med hans
udseende og egentlig regnede med, at han skulle være vores
udstillingskat.

I Kolding blev han BIS Kastrat, men det blev også hans
næstsidste udstilling. Han udviklede desværre urinvejspro-
blemer. Han har aldrig villet frekventere sin bakke på udstil-
linger, og vi ville ikke forværre hans problemer for ambitio-
nernes skyld. At tage til udlandet med ham var af samme
grund helt utænkeligt, så efter to danske CAPIB'er var det slut
med udstillinger for ham. Ergo måtte mor Ofelia, der indtil da
kun havde været udstillet sporadisk, for alvor overtage ud-
stillingskanieren, og i 1992 i Viborg og i 1993 i Middelfart
blev hun begge gange BOX kastrat.

I 1994 gik det endnu bedre, for da blev hun for første gang
i sin karriere BIS. Endnu en gang skulle der lortrækning til,
denne gang for at vinde over kastrathannen. Det er den første
lodtrækning, Ofelia har været med i, men hun vandt altså -
hvor heldig har man lov at være?

Vi er naturligvis godt klar over, at konkurrencen hos ka-
straterne - og måske især hos hunnerne - er begrænset og en
medvirkende årsag til de fine resultater. Faktisk er også hu-
sets 3. kat, Ofelias mor Bitsjkova af Grænselandet, et par gan-
ge blevet BOX kastrat, selv om vi ikke selv mener, hun lever
helt op til standarden. Hendes BOX'er har da også mest væ-
ret et udtryk for manglende konkurrence; men det erjo ikke
hendes skyld, at andre ikke udstiller deres steriliserede hun-
katte.

For Ofelias vedkommende forholder det sig lidt anderle-
des. Hun er standardmæssigt en ret god russer, om end ikke
perfekt, og hvilken kat er i øvrigt det? I karrierens løb har Ofel-

Jubilæumsudstilling
på flere måder...

9

IP Bitsjkova af Grænselandet

I



ia været nomineret en del gange og er også blevet BOX flere
gange end på juleudstillingerne - og det har ikke altid været,
fordi hun var den eneste.

Nu er Ofelia 7 år og et levende bevis på, at russere tit bli-
ver kønnere og kønnere med årene; en herlig ting i forbindel-
se med udstillinger. Desværre har udstillingspublikummet ik-
ke megen fornøjelse af hende. Hun viste sig hurtigt at være
ekspert i at gemme sig bag burgardinet eller i nødsfald under
underlaget.

Til sidst fik hun lov at få sin vilje, og nu får hun altid en
omvendt hule, hun kan gemme sig under. Derfor er hun til
trods for sin ensfarvede pels af nogle af vores medudstillere
kendt som skildpaddekatten. Vi er bestemt ikke tilfredse med
hendes opførsel på dette område, men hun kompenserer ved
på dommerbordet at vise sig fra sin sødeste side. De mange
pæne ord om hendes dejlige temperament fra både dommere
og stewarder er næsten det bedste ved udstillingerne.

Alligevel har Ofelia det specielle russertemperament, så

hjemme er det kun os selv og hendes faste gæster, der får hen-
de at se i fuld udfoldelse. Det gælder, både når hun er sød og
charmerende, og når hun viser de mere terroristlignende sider
af sit væsen.

Russere er generelt vældig gode til at opdrage deres men-
nesker, så de gør præcis, som katten ønsker. Vores tre eksem-
plarer af racen er ikke undtagelser, hvad angår dette. Bitsjka,
Ofelia og Djingiz er derfor afglort midtpunktet i vores hver-
dag, og sådan bliver det forhåbentlig mange år endnu. Også
selv om vi nok ikke bliver så hyppige udstillingsdeltagere,
som vi har været de senere år.

Forhåbentlig kommer Ofelias EP-titel hjem inden alt for
længe, og det er nu sjovest at konkurrere, når der er certifika-
ter at konkurrere om. JYRAK's juleudstilling i 1995, vil vi
dog nok under ingen omstændigheder gå glip af, for måske
har vi stadig heldet på vores side. Kirsten Kaae

Sofie som salgsobjekt.

Forhistorie ang. Sofies salg
Fra barn af har jeg været dyreven. Kat har vi altid haft i mit
hjem, men fik duer - månedsduer - som jeg selv hentede på
landet. Det blev så senere til hønseduer en flot, hvid due med
udbredt hale. Kaniner blev det også til, og dajeg så blev rig-
tig voksen, fik jeg også kat, som man kan se, faldt godt til i
familien.

Min kone var ikke begejstret for kat, men vor "dejlige"
dreng fik hende overtalt, så vi fik en perser, da der tilfældig-
vis ikke var huskatte til købs i nærheden. Det fortrød vi ik-
ke. Vi fik Elsa fra Als og takket være vor gode forening, som
sælgeren fik os i, lærte vi at pleje og fodre perseren.

Det blev også til mange, meget gode sammenkomster,
hvor vi fik lært vor missekat bedre at kende. Else blev over
15 år, »Old Lady<<. Da hun blev 12 år købte vi så Sofie, og-
så fra Als. Det var hårdt at få Elsa til at vedkende sig det nye
medlem, men med tålmodighed og kærlighed lykkedes det -
så der var idyl, lige til Elsa døde.

Sofie er nu 9 år. M bor alene i et lille hus med have for og
bag samt nogle gode naboer. Da vi nu er flyttet, så vi lever
L0 km fra vor gamle dyrlæge, der både har steriliseret og øre-
mærket hende, besøger vi ham een gang årligt.

Så skete der det uheldige, at vi gik en lille tur, mens vi ven-
tede på at blive lukket ind til lægen, at Sofie blev jaget ind i
et tæt krat og kom ikke ud igen. Nu var hun vant til at blive
hentet dagen efter, når hun ikke ville med hjem. F.eks. fra
stranden, så jeg kørte hjem og var på stedet næste morgen.

Jeg hørte et miaq men kunne ikke nå ind. Så var det sket,
som man hører så meget om. Halsbåndet, som hun kun har
på, når hun er borte fra vort hus, havde sat sig fast. Så gik der
1,7 lange døgn, hvor jeg prøvede at få hende frem, men intet
resultat. De meget venlige naboer lovede alle, at se efter den
bortkomne. Intet resultat. I det syttende døetrr havde jeg lige
ringet til en ven og sagt, at det nok nu var håbløst. Så ringe-
de assistenten fra dyrlægen. Hun var blevet tilkaldt af en fa-
milie UZ km fra klinikken. Jeg var der i løbet af en halv ti-
me. Familien sad i bryggerset med den >>hjeml6se kat«. Det
var fredag eftermiddag. Om torsdagen havde fruen set den
grå kat om aftenen, og mod princippet givet den noget ædel-
se. Da den så stadig var der fredag fik den lidt igen og så var
det, at man ringede til klinikken.

Så kommer grunden til, at Sofie blev tilbudt til salg. Da
jeg glædestrålende kom for at befri hende for det usikre liv,
viste hun ikke stor glæde, men havde hun kunnet tale, hav-
de hun sagt: >>Det var du sandelig længe om<<. En sådan
utaknemmelighed kan man jo ikke være tjent med. At hun
klarede sig så godt og længe i det fri, skyldtes hendes kend-
skab til naturen, det gode vejr og hendes evner som jæger.

Der bliver ingen frivillig skilsmisse. Hun løber ikke bort,
og erjeg borte, passer hun hus og have uden problemer. Hun
er dog blevet beskyldt for, at have fisket to guldfisk fra na-
boen, men selv om det lyder utroligt, har hun erstattet dem.

Med de bedste hilsner, Sofie og hend.es samlever;
Viggo Ludvigsen

Katteejer: Ws hensyn!
- også fo, kattens slq)ld!

Husk!
- At dyrevenner ikke må være med til at forøge be-

standen af hjemløse katte.
- At der er alt for mange hjemløse katte, der hutler sig

igennem deres triste katteliv - præget af sult og kul-
de.

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

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

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

- At alle fortjener et hjem - ingen kat bØr være hjem-
løs.

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

vir6r Dyrefondets pjece.
- At katte ikke er sikre i trafikken - alt for mange bli-

ver kørt over.
- At rekvirere Dyrefondets pjece »Efterlysning af bort-

komne katte«.
- At mange katte lever gode og sikre katteliv uden at

strejfe rundt.
- At ikke alle naboer og genboer kan lide katte.
- At flere og flere katteejere Ønsker at holde deres dyr

på egen grund - afhensyn til kattens sikkerhed og de-
res egen tryghed.
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Stamtavlestatistik 1994.

Race (parentes angiver 93-tal) .ITRAK DARAK Raeekatten Perseren TOTAL

Perser m.orangeÆlå øjne 549 (645) 245 695 2L8 1707 (1949)

Colourpoint 94 (140) 69 L37 49 349 (450)

Perser m.grønne øjne 30 (41) 8 46 29 113 (181)

Exotic 32 (t2) 31 25 25 113(e2)

i alt perser/exotic 705 (838) 353 (453) 903 (971) 321 (410) 2282 (2672)

Maine Coon 196 (157) 181, 153 23 553 (4e5)

Norsk Skovkat 236 (160) 213 241 12 702 rcO7\

Hellig Birma 7t (34) 61, 86 49 267 o94)

Somali 4 (3) 15 106 125 (96)

Tlrkisk Angora 3 (4) 4 7 (5)

Tyrkisk Van 12 (?) 6 18 (4)

Balineser 14 (10) 3 t7 (17)

Javaneser (5)

Ikke anerkendt Semilh. 4 4 8 (3)

i alt semilghår 586 (372) 484 (476) 5e3 (512) 84 (66) 1697 (1426)

Abyssinier 59 (57) 15 115 10 1ee (187)

Burmilla 46 46

British Shorthair e4 (46) 25 L77 4 300 Q32)

Burmeser Le (27) 39 68 L4 t40 (t32)

Europe 34 34 (42)

Japanese bobtail 3 3 (2)

Korat 5 5 (1)

Manx 2 1 3 (10)

Cornish Rex 2 2 (13)

Devon Rex 18 1 1e (4)

Russian Blue 14 (0) 25 23 62 (49)

Sokoke 8 (1e) 8 (1e)

Ikke anerkendt korthår 8 7 15

I alt korthår r97 (t52) LL4 (L02) 4s6 (487) 2e (15) 836 (756)

Siameser 48 (43) 58 125 38 26e (321)

Orientaler 60 (49) 16 31 29 136 (146)

I alt Siam/OKH 108 (e2) 74(L28) 156 (204) 67 (43) 405 (467)

Total antal stamtavler 1646 1454) 1025(1159) 2148 (2L77) 501 (533) 5220 (5353)

Stamnavne 48 (53) 3e (25) 48 (72) 6 (4) 141 (r"54)

Eksport 7e (44) 85 (108) 64(82) 28 (3e) 256 (273)

Import 22 (L9) 35 (34) 30 (56) t7 (23) 104 (132)

Lidt nostalgisk kan vi lige give nogle tal fra 1984: Stamtavler ialt 3498, heraf LH 2264, SLH 122, KH 647, SIAMIOKH 465.
Så der er sket noget blot på 10 ån
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INTERNATIONAL UDSTILUNG
07. MAJ 1gg5

STRUER-IIALLERNE
PAITK ALLE 4
7600 STRI-]ER
TLF.: 97 85 19 67

DOMMERLISTE:
Urcula Loose.....
Lotte Borcb.....,.
Inga de Pineda
Kun Wablberg.
Ad de Bruin.....

. TJskland.
Danmark.
Danmark.

...Suerige
,Holland
...Sueige
.... Notge
Englard
...Suerige

.... Kottbår/Siam/OKH

.... Kort b d r/S i a m/O IOf

.... Langbår

.. .. S emi la ngb år/I"angb dr

.... Langbår

.. .. Kort b år/S i a m/O KII/Løngb å r

.... Semilangbår

.... Semi I an,gb cb/Kort b år

.... Langb år (stadiedommer)

EiLUorAndeqson......
Janka Lund.........,,...
Mrc. lVal Gane.........
Artnika Hdgbery......

Ret t i I ændrin ger forb e bol des

Søndag d. 07. Mq 1995, kl. 06.30 - 19.00
Dyrlægekontrol kl 06.30 - 09.15
Alle kattene skal være i bur senest kl. 09.30
Udstillingen åbner for publikum kL 10.00

Vaccinationer mod kattesyge og katteinfluenza må højest
være I år gamle og skal være mindst 15 dage.
Dreegtige og diegivende hunner må ikke udstilles.
Såfremt en eller flere killinger fra et tilrneldt kuld ønskes
bedømt i killingeklassen, skal seperat tilmelding indsendes
og denne tilmelding tæller som 6n tilrneldt kat. Et kuld er
mindst J killinger.
Veteranklassen vil blive slået sammen, hvis der ikke er
mindst3ihvergruppe,

KUN for Racekattens medlemmer:
Irj et "tfl salg" bur for kr. 150,-.

UDSTILLINGSPRISER
For medlemmer af Racekatten gælder følgende priser:
1. tilmeldte kat: Kr. 200,-
2. tilnrcldte kat: Kr. 175,-
3. oS efrerfølsende tilmeldte katte: Kr. 150,-
Kuld, uanset antal tilmeldte katte: Kr. 250,-
Veteranklassen: Elastra kr. 50,-
Auls- og opdrætsklasserne: Grcttis

TILMELDING
Medlemmer af Racekatten sender tilrneldingsblanket
og kopi af indbetaling til:
Lis Vindex Nielsen
Vildtbanestien 15, 1.th.
2635 rshøj
Tlf .: 43 73 36 3L

Medlemmer af andre hovedklubber sender tilmeldingsblan-
ket og kopi af indbetaling til egen klubs udstillingssekretær.

Udstillingsgebyret
Skal være indbeult før eller senest på tilmeldingstidspunktet
riI

Kasserer Pia Matthesen
Carl Danfeldts A116 11

2610 Rødovre
Giro 492-3626

Sidste til- og afmeldlngsfrlst d. 18. April 1995
eller når halkapacitet er nået.

Dommerelever bedes kontakte
Steen Nielsen, tlf .: 39 69 92 94 (hverdage 19-20, tirs. til 22)

Stewarder bedes kontakte
Lis,aHøj, rJf.: 59 9318 25 (tirs.-tors. kl. 19-21)

For medlemmer af andre hovedklubber gælder Stande
følgende priser: Bruno Vinholdt, tlf. & tax: 53 52 99 26
Alle katte: Kr. 200,- pr. kat.
Kttld, uanset antal tilmeldte laatte: Kr. 250,- Aflnoncer
Veteranklassen: Elestra kr. 50,-
Auls- og opdrætsklasserne: Gratis Biame Jakobsen' tlf': 43 54 19 9l

PræmlerBEMÆRK!
NyTGTRONIJMMERKUNTTLLTDSTILLINcgp" 492-3626. Gurli Petersen, tlf.: 58 26 47 79

tz

.3r_
/t

Ejeren BÆRER SELV katten på udstillingen!
Der vil i hver dorn.nerring rrære en stewzrd til stede.

Burene bliver opstillet i ringel

J
Dy



FELIS DANICA BLADET
Som de fleste af Jer sikkert er klar over, vil der udkomme et Felis Danica blad til grænseshowet d.2.-3. september 1995.

Det vil være muligt for opdrættere at annoncere heri. De følgende priser er baseret på trykklart materiale.
D.v.s. for A-farve annoncer, betyder det 4-farve film.
Kan man ikke levere 4-fawe film, vil der blive tillagt ydedigere 1.50G2.000 kr. ex. monl§ oven i annonceprisen.
For sort/hvid annoncer betyder det reproklart materiale.

Annoncepriserne er fglgende:

4-farae 1,/1 side: .............2.000 kr.
Sort/buid U1 side: .............800 kr.
Sort/buid U2 side: .............5O0 kr.

AIle prlser er excl. moflrs. Der kan II(KE bestllles mindre annoncer enLdl/2 side sort/hvtd.

Hvis du har problemer med at levere en reproklar sort/hvid annonce, er Bjame Jakobsen fra Racekatten geme behjælpelig.
Bjarne kan kontaktes pi tlI. 4J 5419 9t hverdage efter kl. 19.30, eller pr. posr på adressen: Bredekærs Yænge 2O5,2635Ishøj.

Sidste frist for levering af annoncer er d. 1. juli.

Annoncematerialet sendes til Marlanne Seifert-Thorsefl, Guldregnvei 4, 4600 KØge.

Har du ydedlgere spørgsmål kan Madanne kontaktes mafl-tors. kl. 18.30-20.00
på trf. 56 63 93 oo.

Redaktionen
gratulerer
Dansbjerg's
opdræt med den
opnåede titel
Distinquished
Merit for
hunkatten
Spicaway Jian,
l{FO n.
født 8l1o-88,
hvis @vrige data
følger herunder:

Spicaway Jian fik vi som voksen, halvskpr og i lpbetid. 9 uger
efter kom hendes første kuld hos os, afutrolig høj standard og
alle næsten ens. Rasmus og Alice var deri.

Nu er hun blevet normal og har fået flere kuld af samme
ensartede høje standard.

Selv har hun aldrig sat pote på en udstilling, men hun har
aldrig født en killing, som vi ikke gerne vil vise frem.

Spicaway Jian, NFO n, født d. 8. sktober 1988, har opnået tit-
len Distinpuished Merit.
Far: Ch. Asvangens Per Spook, NFO n.
Mor: Skjoldunges Gyrid.
Opdrætter: Inga Hansen.
Ejer: B. Sperling og I. larsen.
De 5 afkom fra 3 kuld:
E.C. Dansbjergs Rasmus, NFO no 923
E.C. Dansbjergs Eddie, NFO no 923
I.C. Dansbjergs Alice, NFO no 922
I. C. Dansbjergs Odin, NFO no 922
E.C. Dansbjergs Ola Normand, NFO no 9.

JYRAK
9O'ernes katteklub!

Distinguished Merit



Pakning

gangdagligti3dage.
kke gentages efter 14 dage

pris* Dosis: Tabl. 250 mg: 1 tabl. pr. 5 kg kat dagl. i 3 dag
N/lixtur 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 after af
bændelorm.
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MAINECOON
opdræt 1
Udefra er der ikke noget, der adskiller huset på Elmevej 8 i
Hornslet fra den øvrige bebyggelse i kvarteret.

Indtil man ser garageporten - den er pyntet med et stort lo-
go for »The Nature Cat«, der er stamnavnet for Nana & tro
Stoltze Jessen's opdræt af Maine Coon.

Mon der er noget særligt ved året 1990? Jeg tror det efter-
hånden, for det er nu det 3. sted, jeg kommer for at lave op-
drætterinterview, hvor man begyndte i det år - og det giorde
vi faktisk også selv.

Historien bag starten er lidt speciel.
Nana gik og rekreerede sig efter at være kommet til skade

og man syntes, at det ville være passende, hvis hun fik et kæ-
ledyr at tage sig af. Så var Leo straks klar over, hvad det skul-
le værei, for siden 1969 havde han faktisk beundret et billede
af en Maine Coon, vist i bogen »Deres kat<<, som man fik, når
man købte Kite-kat. Det var vel at mærke på et tidspunkt, hvor
der ikke var Maine Coon'er i Danmark; men nu var mulighe-
den der for at realisere drømmen og inden for 1. 1.12 års tid,
havde den første anskaffede faktisk fået selskab af5 mere.

I årenes løb er det efterhånden blevet til, at den faste be-
stand af katte er på 15, heraf 3 fertile, fritgående hanner.

Der virker ikke som om, det giver trængsel, der er god plads

i husets 2 etager. Jeg fik nok ikke set alle kattene, selv om jeg
blev undersøgt grundigt af mange af dem - både voksne og
killinger - da jeg først havde fået sat mig.

Nana og [æo har efterhånden hafr 12 kuld med ialt 40 kil-
linger. Heraf skønner de, at godt halvdelen har været udstil-
lingskatte - et resu-ltat heraf var bl.a. at The Nature Cat blev
bedste opdræt på Århusudstillingen i 1994.

Jeg konstaterede, at Nana og Leo er meget seriøse med de-
res opdræt, både med hensyn til planlægningen af avlsarbej-
det og med målsætningen for deres opdræt - sunde dyr med et
godt temperament og af en god type.

De er også meget id6rige. Lad mig blot nævne den prakti-
ske fødekasse og kravlegården de viste mig - begge dele er
beskrevet andetsteds i bladet.

Der gøres også meget ud af informationsarbejdet, både om
Maine Coon i almindelighed og The Nature Car i særdeles-
hed. Til dette formål har de udarbejdet en 3-fløjet foldet, der
uddeles til interesserede på de udstillinger, der deltages i.
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Udsigten fra løbegården var virkelig dulmende for min
dårlige samvittighed, forjeg konstaterede, at jeg absolut ikke
var alene om at nedprioritere havepasningens glæder til for-
del for de glæder, der fplger med et »katteliv«.

Det gik min næse forbi, hvis der var lugtgener, men det har
rigtige opdrættere heller ikke.

Tak for et meget lærerigt besøg! Om alt går vel, ses vi på

scenen' 
Erik

Forbindelsen med deres afkom slippes heller ikke. Når kil-
lingerne er solgt, er der stadig kontakt med købeme, som i
6vrigt vurderes meget kritisk, før de får lov at købe. Salgs-
kontrakten er meget specificeret, man ønsker virkelig sikker-
hed for, at killingerne får det godt i deres nye hjem.

For at sikre sig at køberne virkelig forstår, hvad de skriver
under på, er der et tillæg til kontrakten på 2 sider, hvor der de-
fineres alle de udtryk, man kan være i tvivl om, f.eks.: Kost,
kærlig pleje, pelspleje, parring, kastration, avl m.v.

Ved nærmeste lejlighed vil vi med parrets tilladelse gengi-
ve teksten på både kontrakt og tillæg i Hvæssebrættet.

Jeg må ikke glemme at fortælle, at der selvfølgelig var di-
rekte udgang for kattene til en løbegård placeret op mod hu-
set på havesiden. Den blev besigtiget et par gange, det var
nemlig der Nana og jeg (af hensyn til Leo), holdt vore ryge-
pauser.

Fællesdyrskuet i Roskilde
foregår fra den 9. til den 11. juni 1995.

Igen i år har Klubben for Den Hellige Birma fået tilbuddet
om at fylde en hal med racekatte på Fællesdyrskuet.

Birmaklubben ønsker som tidligere, udover at vise Birm-
akatte, at præsentere så mange forskellige katteracer som mu-
ligt. Er du interesseret i at vise din/dine katte, så meld dig til.
Du kan deltage en, to eller alle tre dage. Når pladskapaciteten
er nået, må vi melde udsolgt - men den, der kommer først til
mølle... Burene skal være fyldt op hver dag. Gerne med nye
katte hver dag, da det er tre lange dage.

For at dække vore udgifter til leje/transport afbure, leje af
borde/stole, udsmykning, fotokopier samt diverse udgifter,
ser vi os nødsaget til at opkræve et beløb som kr.50,00 pr. bur
pr. dag.

Udstillingen har åbent fra kl. 8,00 til kl. 21 fredag og lør-
daq. Søndag fra kI.8,00 til kl. 18,00.

Kattene skal være vaccineret efter gældende regler. Killin-
ser skal være mindst 3 måneder. Hunkatte, der er drægtige el-
.er diegivende, kan ikke deltage. Der udstilles på eget ansvar.
Kattene kan ikke overnatte i burene. Der vil ikke være nogen
:,-'rm for bedømmelse, kun præsentation. Publikum får mu-
:-i:ed for at vælge en Mis Dyrskue hver dag.

TrLmeldingsskema fås ved henvendelse til Birmaklubbens
: :nrnd. \anna Brandt,tlf.42 81 10 11. Sidste frist for til-
--t.:rn.'q er 1. maj. hvor også betalingen skal være foretaget.
- ..:.. Jln.-sen er bindende.

\[ etl venlig hilsen, Klubben for Den Hellige Birma,
Nanna Brandt, formand

Hvæssebrættets
redaktion
Ønsker alle
JYRAK'S
medlemmer
og bladets
læsere
en god påske!

JYRAK
- fordi der er

forskel!
9O'ernes

katteklub!!!
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MAINECOON
opdræt2
Kortet viste mig, at Sabrovej 52 absolut måtte ligge i landli-
ge omgivelser.

Undervejs dertil tænkte jeg tilbage på min barndoms katte,
som jeg havde oplevet dem under min opvækst på en større
gård. Nok var de en naturlig del af dyreholdet; men faktisk så
man dem kun på nært hold i forbindelse med malkningen,
hvor de kom frem for at få mælk. Killingerne så man normalt
heller ikke, før de også skulle have del i mælken og samtidig
var store nok til at fbrsvinde, hvis gårdens børn kom for tæt
på.

Sådan har Anette og Peter Melchior (stamnavn Milinocket)
heldigvis ikke indrettet sig. Nok har de nyindrettet sig i en
ejendom på landet; men her er ikke andre dyr end kattene og
de har absolut ingen problemer med at omgås besøgende.

Anette startede sit Maine Coon hold med at anskaffe en han
fraC-azy Farm. Da opdrættet startede i slutningen af l991,var
det tidligere end planlagt - hunnen, der blev parret, var nem-
lig ikke deres egen, men hun opholdt sig så længe hos fami-
lien i forbindelse med parringen, at hun ved en senere lejlig-
hed, efter at være kommet hjem igen, gjorde opmærksom på,
i forbindelse med at Anette og Peter var på besØg, at hun øn-
skede at komme med dem tilbage, så det kom hun selvfølge-
lig'

Efterhånden er det blevet til 9 kuld med fra 3 til 7 killinger.
Husets faste bestand er på 8 katte (1 kastrat, 1 unghan og 6
hunner). Bestanden har tidligere (inden flytning) været på L5,
men nu mener man at have et antal, der er passende af hensyn

til det sociale samvær, både kattene indbyrdes og i relation til
ejere og børn.

Opbygningen af bestanden er i det væsentlige baseret på
forskellige linier fra Cozy Farm og man lægger meget vægt
på, at opdrættet skal give sunde katte med et dejligt tempera-
ment.

Heller ikke her går man ind for tendenser i retning af det
ekstreme m.h.t. kropslængde og hovedform.

Blandt årsagerne til, at jeg aflagde besøg hos familien Mel-
chior var, at jeg skulle se løbegården.

Jeg har før set, at dele af eller hele haven har været ind-
hegnet, men det var der ikke tale om her. Næh, her er tale om
en hel mark på 1600 rni - ca. 2 parcelhusgrunde - der er solidt
hegnet ind med en indadrettet øvre afgrænsning, som det
fremgår af billedet. For at sikre, at fremmede katte ikke skal
lade sig friste til at hoppe ind i løbegården, er der langs øver-
ste, ydre kant monteret en el-tråd på isolatorer, så man kan
sætte strøm til, hvilket dog endnu ikke har været anset for nød-
vendigt.

Med en indhegnet sluse fører løbegården helt ind til huset,
så kattene frit kan bevæge sig ud og ind.

Selve indhegningen var kun 1. fase afanlægget, nu skal der
beplantes, så der bliver mulighed for læ og skygge, ligesom
der skal gives kattene mulighed for at opholde sig og bevæge
sig på forskellige niveauer - og så er det også stedet, hvor ha-
vemøblerne bliver placeret.

Jeg er imponeret over at se, at selv om vi alle indretter vort
kattehold forskelligt, afhængig af hvordan vi bor, er er slutre-
sultatet alligevel et harmonisk samliv mellem menneske og
katte.

Det blev (foreløbig) til2besøg hos seriøse opdrættere af
Maine Coon. Jeg ved, der er mange flere. Gad vide om ud-
viklingen de næste 10 år vil fortsætte, som den har gjort i de
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sidste L0 år. Der er nemlig sket en utrolig udvikling - 2 truk-
ne stamtavler i 1984 blev i 1994 til 553 - det kan man da kal-
de vækst.

Efterhånden er det heller ikke ualmindelig!, at semilang-
hårskattene er den stØrste gruppe på en udstilling. Det er na-
turligvis glædeligt for de af os, der opdrætter i denne gruppe,
men resultatet er selvfølgelig også, at konkurrencen om BIS
og BOX bliver skærpet, fordi der bliver flere dommere til at
nominere.

Afslutningsvis skal jeg have nævnt, at Anette er ivrig ud-
stiller. Gerne en gang om måneden eller mere, hvis der er mu-
lighed for det. Om en af udstillingsturene til udlandet skrev
hun en lille historie (kommer lige efter denne artikel, så bli'r
I klar over, hvordan sådan en rejse er set med løvehulen's Na-
poleons gjne).

Tak fordi jeg måtte besøge jer, det er altid hyggeligt at tale
med nogen, der ikke blot har samme interesse, men også me-
get sammenfaldende meninger om, hvordan man får/eller sti-
ler efter at få kvalitet i sit opdræt! Og trods trængslen. Vi mø-
des forhåbentlig på scenen. Erik

med? Nå, men efter et par timer faldt han da endelig i søvn,
så kunne vi andre vel få lidt ro, hvis det da ikke lige var for
mor og den anden, der hele tiden plaprede løs. Nu drønede vi
ned af motorvejen, så jeg kunne lige så godt lægge mig til at
sove.

Pludselig vågnede jeg med et sæt, var bussen ved at rasle
fra hinanden og hvorfor standsede de ikke, kunne de ikke høre
og mærke at noget var rivende galt? - ingen reaktion, og lige
så pludseligt som det begyndte, holdt det op igen. Jeg faldt
ater i sØvn, menjeg havde ikke sovet ret længe, så startede det

forfra. Jeg gav mig til at råbe til dem, nu måtte de da reagere.
- Rolig, rolig! Pollemand - vi er bare kommet til Østtyskland,
sagde mor. Jeg skulle snart erfare, at alle byerne d6r var be-

lagt med brosten og hver gang vi kørte igennem en by ryste-
de det hele, så jeg var ved at få tarmslyng. Jeg prøvede for-
sigtigt at spørge, om vi ikke kunne vende om og køre hjem
igen, intet svar. Så prøvede jeg at råbe til dem - stadig intet
svar. Dumme kællinger. Jeg klager til kattens værn, når jeg
kommer hjem.

Efr.er 12 timers kørsel standsede bilen endelig. Vi fik alle
noget at spise og lagde os derefter til at sove, også mor og den

anden.
Næste morgen vågnede jeg ved, at mor og den anden var

ved at dø af grin. Jeg rejste mig op og kikkede ud af ruden og
opdagede at vi havde parkeret bussen på en græsplæne i en

lille landsby, hvor husene lå i en ring udenom og der stod så

alle landsbyens beboere og gloede på os, det var lidt pinligt,
og heldigvis synes mor og den anden heldigvis det samme, for
de skyndte sig at starte bussen og k6re derfra.

Der var åbenbart stadig langt til Gdansk og jeg var ved at
være godt træt af at køre, hvilket mor og den anden tilsynela-
dende var revnende ligeglad med, for selv om jeg begyndte at
hyle og råbe, kørte de bare videre - menjeg fandt da ud af, at
det irriterede dem, for de sagde hele tiden, at jeg skulle holde
mund.

På udstilling...
Fortalt af: Lqvehulen's Napoleon
Indsendt afi Anette Melchior
Det hele startede en dag, da min »far« Kim sad og studerede
mine certifikater og talte points sammen, et eller andet med
top 5. Han sagde til min ,rmor<< Anette, at hvis jeg skulle ha-
ve en chance for at blive nr. 1, så skulle vi bruge et BIS me-
re. Gud ved, hvad det betød? Det skulle jeg nu snart finde ud
af og det vil jeg gerne fortælle her.

Torsdag den 28. april rullede hende den »anden<< (det kal-
der min mor hende, fordi hun også hedder Anette) op foran
vores dør i sin grønne bus. Jeg blev proppet ind i min trans-
portkasse og sat ud i bussen.

Der sad mine sædvanlige rejsekammerater, Cozy Farm's
Maximilian (Max) og løvehulen's Bella-Donna (Donna) i
hver sin transportkasse. Min mor satte endnu to transportkas-
ser ud i bussen, i den ene var Guldfakse's Chief Bigfoot (lil-
le Fod) og i den anden Milinocket's Eau Claire. (Claire). Så
har vi vist alle navnene på mine rejsefæller.

Endelig var alle på plads, og vi begyndte at køre. Mor og
den anden sad og snakkede om noget, der hed Gdansk, jeg
spidsede ører, Dansk! Gudskelov, det lød ikke som om, vi
skulle ret langt, men jeg blev snart klogere.

Vi havde ikke kørt ret længe før lille Fod gav sig til at hy-
Ie, den irriterende unge, hvorfor skulle han absolut slæbes
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Jeg vækkede Lille Fod og så hylede vi sammen resten af
vejen. Nej hvor blev de sure. Det kan måske lære dem ikke at
tage os med så langt en anden gang.

Fredag eftermiddag var vi fremme ved hotellet. Alle var
flinke og hjælpsomme. De bar os op på hotelværelset og en-
delig kunne vi komme ud og strække benene og få noget at
spise.

l-$rdag og søndag var vi på udstilling. Det var alletiders -
alle var vilde med mig, og jeg blev BIS begge dage. Mor var
glad og sagde, at det var hele turen værd. Det varjeg nu ikke
helt enig med hende i, forjeg var allerede begyndt at grue for
hjemturen.

Hjemturen gik dog mere smertefrit, indtil vi nåede til Stet-
tin, der kunne mor og den anden ikke finde vej ud afbyen og
til grænsen.

Da vi så havde kørt rundt i den samme rundkørsel mindst
hundrede gange, blev vi standset af politiet, som spurgle om
vi havde problemer. De grinede af mor og den anden og jeg
var lidt flov over dem, men heldigvis fulgte de os ud af byen.

Nu skal vi bare lige over grænsen, sagde mor, og så skal vi
finde et sted, hvor vi kan sove.

Og hvad sker der så? Jo, hende den anden blev selvfølge-
lig snuppet i tolden, fordi hun havde for mange cigaretter med.

Tolderen rodede rundt i bussen for at se, om han kunne fin-
de flere. Den anden sagde, at der ikke var flere cigaretter. Han
spurgte om han måtte få bussen og alle kattene, hvis han fandt
nogle, og den anden svaredeja. Der blevjeg godt nok bange,
tænk hvis jeg aldrig kom hjem til Danmark mere. Gudskelov
fandt han ingen.

Resten af turen hjem forløb uden problemer. Jeg var dødt-
ræt, såjeg sov hele vejen.

Mandag kl. 18,00 - endelig hjemme o Sabro, nu håber jeg
bare, at det varer længe, inden vi skal på udstilling igen.

Miau! Miau! 
Poilemand fra Danmark af.

Thick 6:
Spring gennem ring...
Oversat af Helle HBybye
Her er et af de mest imponerende tricks, du kan lære din kat.

Du kan lave en ring ud af en almindelig trådbøjle eller
måske bruge en gammel hula-hop-ring, som du har liggende
i et skab. Gnid noget mad på ringen og hold den hen til din
kat, så den kan undersøge den (fig. 1).
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Når du føler, at den har bestemt sig for at ringen er ufarlig,
kan du begynde.

Hold ringen i din venstre og stik din højre hånd gennem rin-
gen hen til katten, mens du siger "Hop« (fig.2).

Din kat vil selvfølgelig spise godbidden. Gentag denne pro-
ces, mens du flytter din hånd tættere og tættere på midten af
ringen, så katten tager godbidden tættere og tættere på mid-
ten.

Til sidst skal du lade din hånd blive på den anden side af
ringen, så den skal gå igennent ringen, for at nå den (fig. 4).

Når den kan gøre dette uden at tøve, skal du løfte ringen
lidt op fra gulvet (få centimeter) og så give kommandoen.
Mens den lærer det, løftes ringen lidt højere op, for hver gang
indtil du synes, højden er passende for din kat. (Husk på, du
bedømmer dens formåen).

Når den har lært dette trick, kan den sagtens lære at sprin-
ge igennem dine arme, som du holder i en ring. Du skal bare
lade den springe igennern ringen et par gange og lige derefter
lav en ring med dine hænder og giv den kommandoen og den

vil så springe uden tØven.

BUS TUR!
Vi forsØger at lave en tur til Tiel i Holland

den 21. maj L995.
Står du også og mangler et certifikat på
din/dine katte, så spring til telefonen,

og ring til os så vi ved, hvor mange der
er interesseret.

For at få en rimelig pris, skal der være
mellem 25-30 pers. - prisen vil da være

ca. 500 kr. tur/retur.

Ring til os senest ll4 '95
Trf. 98 3823 20

Heidi og Peter Burrnester
Gipsypride's Perseropdræt
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Killinge kravlegård
"Foreldo'

bød'

raplErod

Bagclde'

Føde-
kasseHvor tit har man ikke stået i den situation, at man havde brug

for at holde sine killinger >>lettere adskilt« fra den store ver-
den. Jeg har set mange løsninger på problemet. De oftest fo-
rekommende er en plade foran den nederste del af døren til et
værelse, således at værelset fungerede som kravlegård. En let
modificeret børnekravlegård, eller uhåndterlige hjemmekon-
struktioner, som er både tunge at flytte og svære at gennem
væk.

Den følgende id6 er tyvstjålet fra Dansbjerg's skovkatte-
opdræt, så æren tilkommer dem. Jeg har blot modificeret den
med lister og bræddebolte istedet for skruetvinger til at holde
kravlegården sammen. Kravlegården vejer næsten intet, hvil-
ket gør den nem at flytte. Adskilt kan den med lethed skub-
bes ind bag et skab eller lignende. Den kan samles på, til øje-
blikke, og har en rimelig stønelse, ca. 150 cm i diameter. Og
ikke væsentligt: den er billig, under 100 k.

Masoniteplade 122 x 244 cm.

Deles i 2 stylcker a 61 x244 cm

Samling af

Konstruktionen:
En (oliehærdet) hård masonitplade pi 122 x 244 cm saves
igennem på langs (se tegning), således at der fremkommer to
stykker på 61 x 244 cm. Der tildannes 4 lister 10 x 40 mm 6
60 cm. I den smalle ende af masonitpladerne og i listerne bo-
res der nu 3 stk. 7 mm huller. Hullerne skal placeres 20 mm
fra kanten. Det ene i midten og de to andre ca. 20 cm fra mid-
te hhv. over og under (se tegning).-

For at samle kravlegården skal du bruge 6 stk. 6 mm bræd-
debolte i 45 mm længde med underlagsskive og fløjmøtrik.
Tegningen viser bedre end ord, hvordan den er samlet - husk
skiven under fløjmøtrikken. Vend den glatte side indad. Det-
te gø rcngøring lettere.

Materialeliste:
1 stk. (oliehærdet), hård masonitplade 122xVl4 cm. 1 stk.li-
ste 10 x 40 mm, 240 cm lang.6 stk.6 mm brædde bolte 45
mm lange. 6 stk. 6 mm underlagsskiver og 6 stk. 6 mm fløj-
mØtrikker.

Medmindreman
har storopdræt,
så er en fødekas-
se noget, som
kun eribrug ipe-
rioder. Det er
derfor en god
ting, hvis denne
kan pakkes væk,
så den ikke tager
alt for meget
plads op. Herud-
over skulle den
gerne være ve-
lisoleret, med ik-
ke alt for kølige
overflader. Der
skulle også ger-
ne kunne laves
en form for »ad-
gangsbe-græns-
ning«, således at
små killinger ikke falder ud. Rengøringsmæssigt ville det
være at foretrække at lave fødekassen i plastlaminatbelagt træ,
men dette er tungt, dyrt og meget køligl for mor og killinger.

Her er en id6 til en fødekasse, der er billig, praktisk, lever
op til ordet fødekasse på mere end 6n måde og som vi har haft
meget fornøjelse af:

På tegningen øverst ses EN kasse. Kassen er en flyttekas-
se i dobbelt lag bølgepap i størelsen 75x40x40 cm. Da den er
i dobbelt bølgepap er den meget stiv, og grundet det store luft-
indhold i bølgepap, så er den fortrinlig isoleret.

På forsiden er der lavet et rundt hul på ca. 17 cmi diame-
ter, forsat ca. 5 cm fra top og side. Dette betyder at moderen
kan komme ind og ud af fødekassen uden problemer, medens
killingerne ikke kan komme ud på grund af den høje kant.

Når killingerne vokser til og skal kunne komme ind og ud,
vender man kassen med bunden i vejret, selvfølgelig uden be-
boerne i. Nu er hullet kommet meget tættere til gulvet, hvor-
efter killingerne frit kan gå ind og ud. Den nØjagtige place-
ring af hullet er aftrængig af hvilket materiale man bruger som
underlag i kassen, da dette jo kan variere i tykkelsen. Vi har
haft meget fornøjelse af at bruge bobleplast, som nederste lag
i fødekassen, det isolerer godt, og kan vaskes efter behov.

Når killingerne er vokset til og begynder at skulle have »rig-
tig føde<<, har vi kassens anden fødekassefunktion. På bagsi-
den er der lavet et hul på ca. 7 cm i diameter lidt over gulv-
højde. Nu kan man give killingerne deres killingefoder til20-
25 kr. dåsen inde i fødekassen uden frygt for at >>de store<<,

skal tage det fra dem. Der skal selvfølgelig lægges et stykke
vinyl eller lignende i bunden, for at lette rengøringen. Kassen
skal stå op af en væg, så ingen kan bruge »bagdøren<<.

Største ulempe ved konstruktionen er, at bølgepap er^ikke
det letteste at holde rent, men vores erfaringer siger, at den
godt kan holde til 3 kuld, før den behøver at blive kasseret.

Hulstønelse og placering skal afpasses til katteracen. Vi har
benyttet en desserttallerken og et thekus til afmærkning af
hullerne, og en steakkniv er god til at skære i pappet med.

Hvis man kun taper kassen i bunden, så har man altid let
adgang fra oven. Når man er færdig med kassen er den let at
folde sammen og stille væk til næste gang.

Med venlig hilsen og god forngjelse
The Nature Cat, Maine Coon opdræt vl

Nana og Leo Stolde Jessen
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International racekatte-
udstilling i London
På opfordring arrangeres der en studietur til l,ondons katteliv
i forbindelse med udstillingen. Programmet er lavet, så man
kan nå både juleshopping, seværdigheder og katteudsiillin-
gen.

Der flyves med SAS fra Tirstrup fredag den 8. december
1995 kl. 16.10 med ankomst til t ondon kl. 16.55.

Vi indkvarteres på godt turistklassehotel i [.ondon, 2 over-
natninger på »Royal National«, der er god morgenmad på ho-
tellet.

Fredag aften er der mulighed for at gå ud at spise og måske
gå på pub. Efter morgenmaden lgrdag er der tid til lidt jule-
shopping inden udstillingen over middag. Der skulle væte ca.
2.500 misser udstillet.

Efter udstilingen findes et godt sted at spise og lørdag af-
ten kunne bruges til at se en musical eller lign. Vi kan skaffe
billetter - hør nærmere.

Søndag formiddag og eftermiddag er der tid til at se [.on-
dons vigtigste seværdigheder, f.eks. fra en rigtig l,ondon dob-
beltdækkerbus. Vi har stedkendte personer med, men man kan
også klare sig på egen hånd.

Søndag den 11. december kl. 19.30 afgår SAS fra l-ondon
Ht og ankommer til Tirstrup.

Prisen pr. person bliver kr. 2.175,- på delt dobbeltværelse
og et tillæg på kr. 300,- for enkeltværelse.

Prisen inkluderer: SAS t/r på turistklasse, hotel med mor-
genmad, dansk skat på kr. 65,- engelsk tax på kr. 48,- sikker-
hedsfond og ansvar kr. 11,-.

Prisen er under forudsætning af, at gruppen når op på et del-
tagerantal på min. 16 og at valutakurser, moms o.s.v. ikke
ændrer sig. Ved lavere antal aflyses turen. Dog har vi mulig-
hed for at sende individuelle afsted til favørpris, forhør nær-

mere.
Prisen inkluderer ikke: En-

tr6er og transport i [-ondon.
Det anbefales, at købe et
Travel pass til undergrunden,
der dækker alt transport i 3 da-
ge, incl. lufthavnen. Dette
kort koster kr. L44,-.

Tilmelding og yderligere
information: Bettina Peter-
sen, tlf. 86 28 82 74 eller
Susanne Skyggebjerg, tlf. 98

:":,0: 
t'På Hobro Rejsebu-

Endelig tilmelding sker ved
at indbetale kr.500,- på Hobro
Rejsebureaus girokonto nr.
459-lO7O og mærke tilmel-
dingen med dektagernavn og

"Miss l.ondon '95<<. Restbe-
løbet betales 30 dage før af-
rejse.

Med venlig hilsen, Miss
London-gruppen

Et d-ansls
Is rz ali te t s p r(o d.rrht

til a,lle Isa,tte

Miskiss 100 g fås i
f6lgende varianter

. Kylling

. Laks/rejer

. Oksekød

. vildt

. Makrel

. og nu også til killinger

't§y Produkterne udvikles.

! smagstestes, produceres
og analyseres løbende efter
helt moderne principper.

-dette er din garati for,
at du altid køber
et hualitetsprodukt

LØVEN PETFOOD A/S
I.IYGADE 5.9760 VRAA
JENS zuELDSEN
BIL-TLF. 302681 83 . Efterkl. 18,00: 75 651675

Wåffiwffmruww
Luxus M6nu

LEO

JYRAK
- fordi der

er
forskel!
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Nostalgi
af E lisab e th S chre ib er,
I nte rnational F I F e j udge,
S tam nav n et : >>S y riam<<

Det er lige før, man kan skrive ,rder var engang......«, og det
bliver sikkert også på denne måde mange læsere vil opfatte
dette.

Min karriere indenfor kattesporten startede for mange år si-
den, helt nøjagtigt i august 1966, så det er lang tid siden.

Hvordan kan man i grunden være så letsindig og starte på
sådan noget, svaret må man nok selv finde et eller andet sted,
jeg har vanskeligt ved at finde det, hvor om alt er, morsomt
har det dog trods alt også været ind imellem

Min første racekat blev en siameser (hun spiste forresten alt,
hvad der hed uld i huset, samt sutter), somjeg købte på Djur-
sland. Min mand var rystet over, at jeg havde betalt penge for
EN KAI, men vi havde nu også mange fornøjelser med »Tyk-
ke«, som vi kaldte hende.

Men vores børn ville absolut ikke deles om denne kat, så
det resulterede i, at vi måtte investere i en kat mere. Kan I se,
hvor det bærer hen - ak det blev meget værre. Dog uden at
bruge børnene som undskyldning.

Så gik turen til København på den første udstilling og sik-
ken en oplevelse. Dette førte til adskillige udstillinger siden.
På den måde var det som et eller andet stof, virkningen er li-
ge så slem, for man fortsætter i det uendelige - begejstringen
vokser og lysten til a"t opdrætte selv, er i gang.

Tænk at køre fra Arhus til Amsterdam i snestorm og ikke
nok med det, i Kolding holdt varmesystemet op med at virke
- men på udstilling det skulle vi. M var nemlig to hold, der
kørte sammen. Den daværende formand for Jyrak, som skul-
le udstille Colourpoint Perser og så undertegnede med Sia-
meser, så frakken kom af, og over kattene, så de i det mind-
ste ikke frøs. Den tur glemmer jeg aldrig. Nej, det var faktisk
et mareridt, for vi skullejo også hjem igen, i denne fryseboks.

For slet ikke at tale om den næste katteudstilling, vi drog
på. Tre piger startede fra Grenå Færgehavn med målet Hels-
ingør. Det var allerede ret sent, da-vi nåede frem, så vi skulle
finde et hotelværelse. Ja, men hvordan når klokken var så
mange, og vi overhovedet ikke var kendt med byen, så vi tog
en kort beslutning. Politiet måtte kunne fortælle os, hvor vi
kunne finde det billigste hotel. Jamen, det er da ikke noget
problem - svarede betjenten. Vi har masser af plads, så hvis
det ikke gør jer noget, så har vi et stort rum, I kan overnatte i,
med alle jeres katte. Og der var ingen, der gjorde vr6vl over,
at vi havde katte med.

Ja, vi overnattede i detentionen, ovenikØbet blev der ser-
veret morgenmad for os, så vi drog glade på udstilling, for vi
havde da sparet en masse penge.

Den ene af damerne var den daværende formand for Jyrak,
og jeg er overbevist om, at den nuværende formand ikke kan
prale med at have prøvet det samme

Meget hurtigt efter kom den første Burmeser ind i huset, og
så gik det ellers slag i slag.

Udstillinger, opdrætte (ihvertfald gfie et forsØg), der var
enormt meget at lære. Bare det, at skulle omgåes andre ud-
stillere, for kattene var der jo aldrig problemer med. De blev
ihvertfald hverken skuffede eller sure, fordi de ikke vandt,
men os udstillere - det var et problem.

Man lærer også meget om menneske-kundskab, og det er
jo heller ikke så tosset, ikke attage med på sin vej.

Stamnavnet til vores opdræt skulle jo også findes. Sikke et
arbejde - men det lykkedes til sidst. Vi havde nemlig her i Dan-
mark en meget dygtig Siam-opdrætter, og hendes stamnavn
var Rangoon, såjegjeg fandt ud af, at der var en flod i Siam
(Burma), og denne havde en biflod, som hedder Syriam, så
der havde vi navnet. Det eneste var bare spørgsmålet om, at
få det godkendt af FIFe, og glæden var stor, da vi fik brevet,
at navnet måtte bruges.

Men nu var der opstået et nyt problem. Burmesere var der
ikke ret mange af her i landet på det tidspunkt, og for at kom-
me videre avlsmæssigt, måtte vi rette henvendelse til England,
for om muligt at købe en avlshan. Men alt var i familie med
hinanden, så der brast den drøm.

Næste skridt var at gå til Amerika, og det måtte man abso-
lut ikke sige højt, for så blev man betragtet som, nå, det ved I
godt.

Der kom to Burmesere fra Californien, (der var seks ugers
hjemmekarantæne på det tidspunkt) og nu skulle der ske no-
get. Ronnie, som vi kaldte hankatten, var tredobbelt champi-
on, men det ville FIFe ikke godkende, så vi måtte starte fuld-
stændig om igen.

Alt gik efterhånden strygende, men min mand mente, at vi
skulle have en ordentlig kat til børnene, for de måtte jo ikke
lege med disse fine katte.

Chartreuxen kom i huset, og ham måtte vi hente i Sverige.
I Danmark kunne de overhovedet ikke købes. Der fandtes in-
gen opdrættere, og det var i 1968.

Figaro, som vi kaldte ham, var bare købt som kælekat, for
nu skulle børnene endelig have deres egen kat.
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Han blev enorm stor og dejlig, men der var et lille problem.
Når alle de her fine katte skulle på udstilling, skulle Figaro jo
passes, så vi blev enige om, at tage ham med på udstilling. Det
kostede jo ikke meget at udstille en mere. Dengang var der jo
noget der hed masserabat, og det benyttede vi os af.

Figaro vandt gang på gang (for det meste var han også al-
ene i klassen), men han blev også bedste korthårs kat og best
in show.

6 udstillinger og hertugen var Int. Champ. Så det med at af-
montere ham, havde vi lidt svært ved. Næste skridt var at ski-
ve til England, for at købe en hunkat, da de jo som tidligere
omtalt ikke fandtes her i landet. Og så var min skæbne in-
denfor kattesporten afgjort. Der var ingen vej tilbage - stoffet
KAfTENE, virkede godt nok, for det virker stadig.

Ind imellem havde jeg fået mange bedømmelser på mine
katte, mange retfærdige og nogle, som jeg ville sætte spørgs-
målstegn ved. Jeg gik ihvertfald igang med at uddanne mig til
korthårsdommer og blev færdig i 1972.

Ah skræk, sikke en masse fjender man nu fik, for enhver
synes jo, at hans/hendes kat er den smukkeste, og dommeren
har absolut ikke ret. De er som regel både blinde og d6ve, og
forstand på katte har de ikke.

British shorthair katte blev min store lidenskab, og et godt
gennemtænkt opdræt blev min mission. Særlig spændende
blev det, da der dukkede alle de nye farver frem.

Så i dag findes der mange katte i forskellige farver i vort
hjem.

Og endnu mere spændende blev det, da jeg for ca. 5 år si-
den dømte på Jyraks udstilling i Randers. Der mødte jeg en

huskat, og den lignede en siameser, men den havde britens ud-
seende.

Efter bedømmelsen fik jeg talt med ejeren af huskatten, for
at spørge efter. hvor de havde den fra. Det viste sig, at den var
opdrættet af en meget kendt Colourpoint Perser opdrætter her
i Jylland - men desværre kunne man ikke gentage denne par-
ring, da hankatten var kastreret.

Min interesse for netop denne variant blev allerede vakt
nogle år tidligere. Min veninde og jeg skrev dengang til en en-
gelsk opdrætter af disse katte, men vi skulle faktisk være i fa-
milie med Rockefeller, hvis denne drøm skulle gå i opfyldel-
se, så vi blev enige om at droppe vores forehavende og kon-
centrere os om de normale farver.

Men sidste ir, 1994 drog jeg alligevel til England, for at
hente min første lillamaskede colourpoint brite. Det viste sig,
at opdrætteren af disse katte og jeg havde mange ting til fæl-
les. Vi var næsten startet på samme tid, og vores erfaring in-
denfor kattesporten var også ens, og desuden er hun også kort-
hårsdommer, så det var morsomt at besøge hende.

1i
-+

Og vi blev da også enige om, at når vi havde lavet den per-
fekte kat, ville vi ringe eller skive til hinanden. Så det bliver
spændende. hvem der kommer først.

Jeg kunne jo godt blive ved. Der er rigtig mange historier.
Men jeg tror, at jeg vil beholde dem til et senere tidspunkt.

Min mand holder mig stadigvæk ud, selvom der er kommet
mange flere katte i huset, end han nok havde forventet i star-
ten.

Han har da også måtte bygge et par løbegårde til vores avls-
hanner, (de kan jo desværre ikke være inde).

Vores datter er voksen og den næste generation er startet.
Vores børnebØrn kender slet ikke andet, end at mormor rejser
meget rundt for at dømme katte og for at udstille egne katte.
Simone, som er vores ældste barnebarn, har bl.a. allerede væ-

ret i Venedig, for at komme på udstilling.
Det var en meget stor oplevelse for hende. Alt foregik pr.

båd. Desværre var vejret meget dårligt, men vi må jo tage tu-
ren en gang mere.

Men den største ting. der skete for hende var, at hun blev
vist i Italiensk TV med hendes egen kat - så jeg tror, at det
glemmer hun ikke så hurtigt igen.

Jeg selv håber, at kunne blive ved mange år endnu, og at
opdrætte mange lækre katte.
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Når ringormen er over os...
- 3. del.....

Ringorm i omgivelserne
- hvad gørjeg?
I sidste nr. sluttedejeg med at udtale, at der ikke findes noget
vidundermiddel til behandling af ringorm på dyr. Ej heller fin-
des der noget vidunderpræparat til bekæmpelse af ringorm i
omgivelserne. Ringorm er i bund og grund en miljøsygdom,
som hænger sammen med stress hos dyrene og et uhensigts-
mæssigt miljø. Budskabet i en artikel om behandling af mil-
jøet kan skrives meget kort: »Undgå stress af enhver art og
byd kattene optimale livsbetingelser« - slut.

- og egentlig burde det stå helt alene på 10 sider i dette blad.
Så vigtigt er det.

Ingen vil imidlertid erkende det. I stedet vil man have en
behandling/medicin, som udrydder ringorm - sådan! Den fin-
des bare ikke.

Ingen vil indrømme, at katte i multikattehold ofte(st?) le-
ver en for kattene meget stresset tilværelse - man kan jo ikke
»se det på dem<<. Faktum er imidtertid, at vi smådyrlæger i sti-
gende grad tvinges til at beskæftige os med adfærdsproblemer
hos katte. Stress er den egentlige nøgle til ringormeproble-
matikken. [,ad os prgve at definere kattestress:

1. For mange katte på et for lille område.
2.Heftigavl.
3. Køb/salg.
4. Udstillinger og udstationeringer
- er nogle eksempler. Kan I genkende et par ting?
Infektioner kan principielt bekæmpes på følgende måder:
1) »Man undgår smitten<< - umuligt når det drejer sig om

ringormjvf. udstillinger og intim kontakt.
2) »Man vaccinerer mod smitten« - der findes en vaccine,

som yder delvis beskyttelse og helbredelse mod/af ringorm.
Den er endnu ikke godkendt i Danmark, men kører på for-
søgsbasis. Yaccinen yder ifølge firmaet ca. TOVo beskyttelse
mod svampen Microsporum Canis og ingen mod svampen
Trichophyton. Netop denne har vi ofte set som årsag til ring-
orm i det forgangne år.

3) »Man bekæmper infektionen med medicin<<. Svampe har
altid været svære og meget kostbare at behandle og forebyg-
ge. De fleste overlever godt og længe i miljøet.

4) »Man styrker individets modstandskraft<< - et meget vig-
tigt aspekt når det drejer sig om ringorm. Stress af enhver art
svækker kattens immunsystem. -

5) »Man desinfic6rer miljøet« - næsten umuligt. Ringor-
mesporer kan overleve 52 mdr. uden for katten.

Forekommer opgaven håbløs? Det er nok mest realistisk at
indse, at vi må leve med ringorm. Vaccinen kan måske vise
sig at blive til nogen hjælp, hvis den da overhovedet godken-
des i Danmark. Da der ikke er nogen 6ntydig løsning på ring-
ormeproblemet, må man prøve at begrænse smittetrykket
(»mængden af smitte«), samtidig med at individets mod-
standskraft styrkes.

Eliminationen af ringorm i et multikattehold kræver:

1,. Adskillelse af smittebærere - synlige og skjulte - fra ik-
ke-smittebærere.

2. Behandling/aflivning af inficerede katte indvortes og ud-
vortes.

3. Igangsættelse af forholdsregler, der hindrer ny infektion.
Katteholdet skal isoleres og omgivelserne desinficeres.

4. Mulige stressfaktorer f.eks. antal katte bør vurderes, avl
bør stoppes, udstillingsvirksomhed reduceres o.s.v.

Alvorlige krav som ejerne oftest nægter at acceptere fuldt
ud. Man kan ikke udstille, en alvorlig økonomisk bet er det,
avl og salg skal indstilles, kuren er kostbar og - værst af alt -
der er risiko fo1 at man mister sit »gode navn og rygte«. Re-
sultatet er, at de fleste behandlinger ender i lapperier, som bå-
de frustrerer ejere og dyrlæger.

Omgivelserne. Det må siges klart, at det næsten er umuligt
at eliminere alle svampesporer fra guldsprækker etc. Allige-
vel skal omgivelserne desinficeres for at sænke smittetrykket.
Virkon og Imaverol er udmærkede midler (kan købes hos dyr-
lægen). Anvendt rigtigt er røgbomberne (»Fungaflor«) også
til stor hjælp. Husk der skal væte røgtæt. Omgivelserne incl.
transportkasser og bure desinficeres 1 gang ugentligt, så læn-
ge kuren står på - ofte flere måneder. Gamle tæpper o.lign. de-
strueres. Husk daglig grundig mekanisk rengøring.

Svampesporene kan som nævnt overleve i omgivelserne i
op til 52 måneder.

Miljø. Alle stressfaktorer skal elimineres, d.v.s. ingen ud-
stillingsvirksomhed, ingen avl, ingen k6b/salg. Vurd6r om al-
le katte har det godt med hinanden.

Kattene. (Se tidligere blad). Indvendigt behandles kattene
traditionelt med Lamoryltabletter (griseofulvin). Dosis kan
variere, men personligt starter jeg altid med 25 mglkg fordelt
på 2 doser, som gives sammen med et fedtrigt måltid. Grise-
ofulvin må aldrig anvendes til drægtige dyr, da det giver mis-
dannelser hos fostrene. Et nyt middel Sporanox (Itraconazol)
kan være et godt alternativ i behandlingen. Dosis er 5 mh,&g/
dag i uge 1, derefter 1 uges pause, kuren gentages, igen 1 uges
pause og kuren gentages. Kuren strækker sig altså over 5 uger
- og prisen er nogenlunde dem samme som for [,amoryl. Det
er som nævnt ikke et vidundermiddel men et supplement til
den eksisterende behandling.

Udvendigt behandles kattene med klorhexidin-, svovl-,
Imaverol- og Virkonbade. l-okale processer kan pensles med
Focusanliniment.

Ringorm er en sygdom, som lader sig behandle og kurere.
Meget nemt er det, når det drejer sig om enlige katte - »me-
get svært«, arbejdskrævende og dyrt er det, når det drejer sig
om multikattehold. Arsagen til frustrationerne i behandlingen
er meget sjældent manglende effekt af medicinen, men deri-
mod en manglende vilje til hos behandlere at erkende, at det
primært er en miljø-/stress-sygdom.

P.S. Det kan måske være en god id6 at vaske sin kat i klor-
hexidinshampoo, når man kommer hjem fra udstilling.

Med venlig hilsen, K Steensborg
- fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
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t lill's SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfaring

i ernæring af katte. Foderet er underlagt en sfteng l«alitets-

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderprodukter.

Rigtig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstoffer i foderet skal være præcist afbalanceret

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

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

ernæringsrigtigt.,

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

Feline Growth til kane 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, dvrehandlere

og i specialforretninger.
iåtI

Hills SCIENCE DIET fås i 5 varianter
til hunde og i 3 varianter til katte.
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Beferat af hestyrelsesmoder

Referat af
bestyrelsesmøde

Referat af
bestyrelsesmøde

afholdt hos Linda Palm den 3/11 1994

Dehagere: Dorte Kaae (DK), Linda Palm (LP), Karen Mette
Have Kristensen (KMHK), Klaus Donneborg (KD), ErikAn-
dersen (EA| Lene Berg (LB), Preben Bjerg (PB).
Albud: Paul Christensen (PC), Ole Klivager (OK).

Dagsorden:
l. Godkendelse af referat fra den 7l1O 1994.
2. Kassereren orienterer.
3. Vissenbjerg-udstillingen (medbring skema)
4. FU
5. Steward-seminar
6. Hvæssebrættet
7. GF 1995
8. Næste mØde
9. Evt,

Ad 1.
Godkendt

Ad2.
Kassereren orienterede om økonomien. LP bestiller nye giro-
kort til 1995.

Ad 3.
Opgavefordeling i ht. skema. Tilmeldte katte p.t. 478 stk.

Ad 4.
DK informerede om møde 41LO 1994 ifølge særskilt referat.
Vedr. fællesudstilling FD/DEKZV i henholdsvis Kruså og
Flensborg bliver fordelingen: DK: Lørdag SLH + Siam/OKH,
søndag LH + KH. D: lørdag LH + KH, søndag SLH + Siam/
OKH.

Ad 5.
KD informerede: 15 deltager.

Ad 6.
Tidsplan: Fremsendes til postvæsen 15 l12.Derfor manuskript
til trykker 23117. Aftale at Birgit Nehammer leverer indlæg
om Burmillaen.

Ad7.
Linda finder lokaler til kl. 13.00 + mikrofon - bestiller frokost
til 9 personer. PB + LB afgår og ønsker ikke genvalg. DK, KD
+ PC er på valg.

Ad 8.
Næste møde: 28112 k!.15 hos LB

Evt.
Konstateret at tidligere JYRAK-medlemmer uretmæssigt re-
klamerer med godkendt katteri. EA sørger for påtale.

Referent, Erik Andersen

t8

aftroldt hos Linda Palm den27ll21994
Deltagere: Dorte Kaae (DK), Linda Palm (LP), Klaus Don-
neborg (KD), ErikAndersen (EA), Paul Christensen (PC).

Albud: Karen Mette Have Kristensen (KMHK), Ole Klivager
(OK), Preben Bjerg (PB).

Dagsorden:
1. Konstituering.
2. Godkendelse af referat fra den 3.-11.-94.
3. Kassereren orienterer.
4. Indkomne breve.
5. Konsulentuddannelse.
6. Studiekedse.
7. GF 1995.
8. Forårsudstilling + sommerudstilling.
9. Hvæssebrættet.
10. Næste møde.
Evt.

Ad 1.
Efter meddelelse om, at Lene Berg af personlige årsager øn-
sker at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, kon-
stituerede man sig således: KD overtager funktionen som ud-
stillingsleder samtidig med funktionen som stambogssekre-
tær. OK indtræder i bestyrelsen med nuværende funktion.

Ait2.
Godkendt.

Ad 3.
Kassereren orienterede om økonomien.

Ad 4.
Perseren forespørger om leje af bure/bunde til forårsudstillin-
gen 1995. EA informerer om tilsagn + aktuel pris. Anmod-
ning om købfleje af udstillingsprogram må anstændigvis af-
vises, da vi har standset udvikling og vedligeholdelse af pro-
grammet; i stedet tilbydes indtastningshjælp til kr 5,- + moms
pr. katalognummer.

På grund af indkomne klager fra CH samt AJ/AR beslutte-
des at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg bestående af Vi-
vian, Vagn samt PC, der koordinerer til bestyrelsen.

Ad 5.
Der arbejdes videre med PC's forslag til GF.

Ad 6.
Studiekreds Ebeltoft skal have henstilling om, at huske at

nævne hovedklubben i katalog til hobbyudstilling. Det ved-
toges, at Studiekreds Arnus fåi 1.000 kr. som tak for hjælpen
med Arhusudstillingen.

Ad7.
Afvikles på Inter-Scan, Højbjerg mellem kl. 13 og kl. 18 den

tuz-1995.



Referat af
bestyrelsesmØde

Ad 8.
Forårsudstillingen 18.-19. marts 1995 afholdes i den 1500
kvadratmeter store Støvringhal. Blandt deltagende stewards
vil i 1995 blive lodtrækning om præmie i lighed med i år.
Sommerudstillingen afuikles i Esbjerg, EFI Hallerne (nr. 1).

Ad 9.
Annoncer vedr. Avl + Opdræt samles for samordningens skyld
hos Linda. Ikke-medlemmer kan ikke være med på disse ru-
brikannoncer.

Ad 10.
Næste møde hos DK der26.januar 1995 kl., 18.15.

Mødet slut kl. 2i.30.
Referant ErikAndersen

Re fer at af kons tituerende
bestyrelsesmØde
aflroldt den L1121995 på Hotel Interscan
efter den årlige GF
Deltagere: H ele bestyrelsen excl. suppleanter

Man konstituerede sig således:
a. Nye poster.

Klaus Donneborg overtager posten som udstillingsleder.
Bodil Eggebrecht bliver stambogssekretær.

b. Fortsætter på nuværende poster:
Paul Christensen, næstformand/studiekedskontakt.
Linda Palm, Kasserer + killingeliste.
Karen Mette Have Kristensen, medlemskontakt/nye med-
lemmer.
ErikAndersen, sekretær + udstillingssekretær udland samt
gvrige DK-klubber.

Mødet slut 17.40.
Refe rent, E r i k An der se n

Referat af FU-mØde
den 15.januar 1995 kl. 10.00
i Nørrrcsundby Idrætscenter
Til stede var: Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN), Dor-
te Kaae (D K), P aul C hristens en (P C ), Steen N ie lsen (S N ), B ir -

git Nehammer (BN), Inge Nord (IN), Kjeld Mathiasen (KM)
samt stambogsfØrer Grethe Pedersen (GP).

Dagsorden:
l. Referat godkendes.
2. Sager fra stambogsfører + diverse om noviceklassen samt

paningeq hvor der forekommer perser, exotic, british.
3. Prisforhøjelser på stamtavler.
4. Optagelse af Somaliklubben samt ansøgning om ny spe-

cialklub Tyrkisk Angora og Van.
5. FD's disciplinærnævn - endelig lovudkast.
6. Ansøgning fra [-one Lund, Steven Jones og Mia Christi-

ernson om at gå op til forprøve for dommerelever.
7. Felis Danica's love §5 vedr. valg af Avlsråd ændres til:

14. Valg af 4 avlsrådsmedlemmer for 3 år. Avlsrådet be-
står af 4 personer.
15. Valg af2 suppleanter til avlsrådet for 1 år. Supplean-
ter deltager i møder, hvis et avlsrådsmedlem er forhindret
i at deltage, eller hvis denne træder ud af avlsrådet.

8. Udvidelse af Felis Danica's love § 12.

§ 12: Eksklusion og bodsbestemmelser.
Hovedklubben såvel som specialklubber, der overtræder
nærværende regler eller tilsidesætter givne påbud fra For-
retningsudvalget, kan idømmes en bod.

9. Ændring af appendix til udstillingsreglerne, således at det
præciseres, at kun hovedklubber kan afholde int./na!. ud-
stillinger, og at det ikke er muligt at afholde specialklub-
ber for enkelte racer.

10. Oplæg vedr. tidligere udleveret oplæg vedr. Appendix B
til udstillingsreglerne.

11. Stambogsføreren: Ugentlig timetal samt timeløn.
12. FD-bladet.
13. Principiel drøftelse af anvendelse af FD's stambogsdata

ifm. udstillinger (JK).
14. Diverse fra DAC om ABY/Somali standard samt æn-

dringsforslag til § 2 - Specialklubber.
15. Plenarforsamlingen - herunder budget for 1995, dirigent

m.m.
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aftroldt hos Dorte Kaae den 26. januar 1995:

Deltagere: Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Klaus
Donneborg (KD), Linda Palm (LP), ErikAndersen (EA), Ka-
ren Mette Have Kristensen (KMHK).
Aftud: Ole Klivager (OK), Preben Bjerg (PB)

Dagsorden:
1. Godkendelse afreferat fra den 27172-1994
2. Kassereren orienterer, herunder årsregnskab.
3. Status på 1994.
4. Generalforsamling.
5. FU, herunder plenarforsamling.
6. Indkomne breve

Evt,

Ad 1.

Godkendt.

Ad2.
Kassereren orienterede om økonomien. Manglende indbeta-
ling fra 8 debitorer. Medlemstal 31,1121994:1608.

Ad 3.
Å,ret har været yderst tilfredsstillende.

Ad 4.
Richardt Pedersen indvilligede i at blive foreslået som diri-
gent. Vi skal overveje placeringsmulighed for Jean Price's
samling af »Hvæssebrættet«.

Ad 5.
FU-møde 15/1 gennemgået - se særskilt referat. Turen til ple-
narforsamling i Korsør foregår pr. tog. DK sørger for plads-
billetter.

Ad 6. Intet at bemærke. Mødet slut 23.30.
Referent, Erik Andersen



1.6. Diverse breve.
17. Nordis(mpde.
18. Eventuelt.

1. Godkendt.

2.1 Når en hankat har 2 ejere, hvoraf den ene er bosiddende
i udlandet, eller hvis hankatten er udstationeret, besluttes
det fra FD at kræve enten dansk stamtavle eller at der hos
FD forelægger en skriftlig kontrakt (fuldmagt fra den
udenlandske ejer) mellem de 2e1ere.I kontrakten skal der
indgå en gyldighedsperiode. Prisen for registrering af
kontrakten vil være taksten for en stamtavle 3-6 måneder.

2.2 Et stamnavn, som en gang er overdraget, kan ikke tilba-
gekaldes.

2.3 Nyt navn bevilget, eftersom opdrætteren er indforstået.

2.4 En kat, som er udstillet under forkert farve, må starte for-
fra i åben klasse i den korrekte farve.

2.5 En killing, som ikke er blevet stambogsført sammen med
de øvrige fra kuldet p.g.a. alvorlig sygdom, kan stambog-
føres særskilt, hvis anmodningen om stamtavler falder
sammen med dyrlægeerklæringen.

2.6 Katte på registerkort skal altid racegodkendes på en ud-
stilling. En racegodkendelse skal altid gå gennem AR.
Ved racegodkendelse skal der være et medlem af AR til
stede.

3. Stamtavlepriserne bibeholdes på det nuværende niveau.

4. Godkendelse af nye Specialklubber under Felis Danica.
Somaliklubben godkendt. Tyrkisk Angora og Van god-
kendt.

5. Ændringer til love for disciplinærnævnet indarbejdet og
godkendt af alle tilstedeværende. Forslag til emner til dis-
ciplinærnævnet gennemgået. De foreslåede personer fo-
respørges. De behøver ikke selv være til stede på plenar-
forsamlingen.

6. Forprøven for dommerelever afholdes i forbindelse med
planarforsamlingen på Tårnborg Parkhotel i Korsør. [.o-
ne Lund, Steven Jones og Mia Christiernson indstillet til
forpr6ven.

7. Der er enighed om, at ændre lovene for AR, således at der
vælges 2 suppleanter, der deltager i mgderne, hvis et AR-
medlem er forhindret. Forslag til emner godkendt. Allan
Kierulff er gået ud af AR. Denne plads erstattes på ple-
narforsamlingen.

8. § 12 i Felis Danica's vedtægter foreslås ændret, således
at formuleringen bliver følgende:

§ 12 Eksklusion m.v.
Hovedklubber såvel som specialklubber, der overtræder
nærværende regler eller som tilsidesætter givne påbud fra
FU, kan ekskluderes eller idømmes en disciplinær foran-
staltning.

9. Appendix A til udstillingsreglerne uændrede.

10. Revideret Appendix B godkendt.

11. Stambogsførerens ugentlige timetal fastsættes til 30 ti-
mer.

12. DKorienterede om det første møde i redaktionsudvalget
til FD-bladet. Annoncepriserne for opdrætterne for høj.
Opdrætterpriserne fastsættes til fglgende excl. moms:
1/1 farve: 2.000 kr.
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1ll slh: 800 k.
1l2slh: 500 k.
Næste mØde vedr. FD-bladet den 28. april 1995 i Køben-
havn.

13. Punktet udsat til næste mØde, hvor Hanne Kaarsberg, som
har opbygget stambogsregisteret, vil være til stede.

14. Forslag fra DAC/SASO om ændring af love for SPK. 16
SPK er for forslaget, 5 imod og en undlod at stemme.

Der er forslag om ny ABY/Somali-standard. For at kun-
ne gå ind for den, skal den yderligere gennemarbejdes og
udsendes til øvrige specialklubber i Europa. Desuden skal
den igennem dommerringen.

15. SN udarbejder budget, som udsendes til FU. Planarfor-
samlingen holdes på Tårnborg Parkhotel i Korsør søndag
den 19. februar kl. 13.00. Der er frokost for plenarerne kl.
11.30. Som dirigent foreslås Richard Pedersen.

16. Lilian Misuli har bedt om at få en disciplinærsag. Sagen

udsættes til efter plenarforsamlingen, eftersom FD endnu
ikke har et disciplinærnævn.

Brev fra Hugo Gandow vedr. udstillinger på CFA-shows.
FIFe har lavet en forsøgsperiode indtil næste FIFe-GF, så-
ledes at det enkelte land kan give speciel dispensation til
at medlemmer kan udstille hos CFA. Der skal søges hos
FD i hvert enkelt tilfælde. FD har fra FIFe's bestyrelse
fået speciel tilladelse til udstillingen i Holland den 28.-
29. jan. 1995. I Sølvkattens blad er det lagt ud som om,
at alle kan udstille på denne måde, hvilket ikke er korrekt.
Sølvkatten gøres opmærksom på dette forhold.

Brev fra den tyske Burma-specialklub om ændring af
standarden- BB-klubben har haft mØde desangående, og
foretrækker i hovedtræk den gamle standard. BN besva-
rer brevet.

Fra FIFe er der kommet forslag til revision af registre-
ringsprogrammet. Jette Eva Madsen svarer.

17. Udsat.

Evt. KM foreslår ændring af reglerne til FD's Top-10. Æn-
dringer kan ikke træde i kraft nu. KM kommer med
skriftligt oplæg.

Ronnie Petersen har klaget over, at han ikke kan få stam-
tavler på et kuld, hvor moderen er ukendt. Når en kat er
ukendt, er den at betragte som en huskat, og der udste-
des ikke registreringspapirer på afkom.

Mødet sluttede kl. 16.j0
Referent: Dorte Kaae

Referat af Tlf-mØde i Ftl
den 4. december 1994 kl. 11.00

Med på linien var Aqse Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN),
Dorte Kaae (DK), Pøul Christensen (PC), Steen Nielsen (SN),

Btrgit Nehammer (BN), Inge Nord (IN), Kjeld Mathiasen
(KM) samt stambogsfører Grethe Pedersen (GP)

Dagsorden:
1. Referat godkendes.
2. Sager fra stambogsfører.
3. FD's kommende disciplinærnævn.
4. FD's pr6veblad.
5. Sager til FD's plenarforsamling fra FU.

(indkommet forslag til ny aby/somali standard).
6. Brev fra advokat vedr. Birgit Nehammer >)sagen<<.



7. Opfølgning af sidste møde ang. Perserens udstilling i
, Ianghårskattensregi.
8. Ny mødedato.
9. Indkomne breve.
10. Eventuelt.

L. Referat af 8.-10.-1994 godkendt. 2 dommere har meldt
fra. Hotel Kollund strand besluttet.

2.1.2 ejere af hankatte, hvoraf den ene ejer ikke er medlem af
en FlFe-klub: udsættes til næste møde.

2.2.Farveflytning. Når en kat er fTyttet2 gange, skal det op i
et større forum - avlsråd, hvis den igen ønskes farveflyt-
tet.

2.3. Det er ikke muligt at få registerkort med ukendt mor - det-
te meddeles opdrætteren.

2.4. Tysk kat diskvalificeret på dansk udstilling. Det gule kort
sendes til Tyskland.

3. DARAK's kommentarer er indarbejdet. Der kommer eks-
tra fra Perseren. På næste møde tages emnet op.

4. Oplæg til FD-bladet behandlet. Oplaget sættes til5.000
stk. Budget: kr. 60.000. Priser for firmaannoncer: Bagsi-
den i 4-farver: kr. 10.000, 1/1 side i 4-farver: kr. 4.000,
ll2 side i 4-farver: kr. 2.500, U1 S/H kr. 2.500, 1.12 SIH
k 1.500. Udvalget sælger annoncerne.
Bladudvalget består af: Marianne Seifert-Thorsen, Flem-
ming Nielsen, Lasse Mortensen og Dorte Kaae. DK fo-
reslår, at udvalget mødes primo januar.
Alle medlemmer skal have bladet, klubberne står selv for
udsendelsen til medlemmerne. Betaling fra klubberne di-
skuteredes. Der var enighed om, at bladene skal koste et
symbolsk belpb.

5. AN har sendt standarderne til LO-kommissionen for kor-
rektion af fejl. Margit Hærslev bør forespørge Øvnge
ABY-klubber i de andre lande, før forslaget sendes ud.
BN kontakter DAC/SASO. FU kræver, at DAC/SASO
selv sørger for oversættelse af ny standard, hvis det skal
sendes videre til FIFe.

6. AN har på FD's vegne søgt råd hos en advokat, om Bir-
git Nehammers muligheder-rettigheder versus kommu-
nen, idet kommunen har pålagt BN højst at have 8 katte.
Sagen startede oprindeligt med, om BN drev erhverv el-
ler ikke. Sagen er nu fra kommunens side blevet vendt til
en miljøsag. BN foreslår, at vi afuenter den klage, der lig-
ger hos naturstyrelsen.

PC foreslår at AN, på vegne af Felis Danica, forlanger at
få aktindsigt. Det konkluderes, at BN drøfter det med sin
advokat og vender tilbage, når hun har brug for hjælp.

7. Inge Nord meddeler, at Winnie Andersen er gået ud af
Perserens bestyrelse den 28. nov. 1994. Perseren har klart
tilsidesat et påbud fra Felis Danica, idet der på kataloget
fra Perserens seneste udstilling i Remisen i København
stadigvæk står Cat Club Denmark. PC pg FN spørger,
hvad der sker, hvis klubberne ikke overholder regler og
påbud. Der findes pt. ikke sanktionsmuligheder mod
klubber, bortset fra eksklusion.

Med hensyn til påbudet, at tanghårsklubben's navn ikke
måtte optræde i forbindelse med udstillingen den 11. dec.,
kan det konStateres, at dette påbud også er blevet tilside-
sat. IN forklarer, at diverse spisesedler, er forfattet og ud-
delt af Winnie Andersen. FU konstaterer, at det stadigvæk
var Perserens ansvar, hvad der skete.

FU indskærper overfor Perseren, at Felis Danica love og

regler samt påbud SKAL OVERHOLDES. Ses navnet
»Cat CIub Denmark« en gang til, tages medlemskabet af
FD op til revision. Punktet tages op på næste møde om,
hvad der generelt sker, hvis klubbeme overtræder påbud
og regler.

8. Ny mødedato den 15. januar i Aalborg kl. 10.00.

9. l,asse Mortensen har forespurgt, om han må ufstille på en
CM-udstilling i juli i Holland. AN kontakter FIFe for at
forespørge, hvordan de kan give tilladelse til, at der ud-
stilles hos CFA' når der i samme land forefindes en FIFe-
klub. Denne forespørgsel sker på baggrund af vedtagel-
sen på FIFe-GF i 1993. AN søger FIFe vedr. evt. dispen-
sation til LM.

Positive svar fra NNR, SRK og SVERAK vedr. Nordisk
møde. Punktet tages op på næste FU-møde. SVERAK af-
holder dommerseminar i juni i Gpteborg. Idet FD ikke kan
forvente den store tilslutning til et dansk seminar blot en
måned tidligere, besluttes det at udsætte det tidligere an.
noncerede dommerseminar til 1996.

Brev fra Schweiz, om danske udstillere, som ikke har be-
talt til verdensudstillingen. FD sender pengene samlet til
Schweiz og opkræver hos de danske udstillere.

Winnie Lykkesteen er gået ud af Racekatten og dermed
også FD som kasserer. SN vil lave regnskabet færdigt. BN
indtræder i stedet for. Underskriftsbladene laves om, så-
ledes at SN og AN skriver under på bilag.

Russian Blue Klubben har aflroldt hobbyudstilling. På
trods af påbud om, ikke at anvende dommer fra dissi-
dentklub, har de alligevel gjort det. På næste FU-møde ta-
ges emnet vedr. sanktioner mod klubber/SPK op, når lo-
velregler og påbud ikke overholdes.

Evt.Forespørgsel om bortkommet certifikat fra verdensud-
stillingen. FD ligger inde med bedømmelserne samt ka-
talog og resultatlinie - certifikat kan således verificeres.

Mødet sluttede H. 12.45.
Referent, Dorte Kaae

LæserbreY...
Til Jesper og Lillian Wied

Her igennem vil vi gerne give jer en stor tak for den flotte må-
de I behandlede os på, da vi købte Emmely de Chawie af jer.

Da vi kom over til jer, følte vi os straks velkomne, da I hav-
de en dejlig naturlig måde at være. Det møder man ikke man-
ge sttider, når man ikke ved om man vil købe eller ej.

Og at I på de få timer, vi var sammen, fik I lært os en del
om pelspleje og behandling af, hvordan man skal passe en per-
ser kat.

Hermed mange tak fra os i Bejstrup.
Med de kærligste hilsner fra
Dorthe og Jgrgen, Fjerritslev
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U dsti I I i n gsresu ltater Uissenhierg
den 28,-27 . nouemher 1994

BEST OF BEST:
BOB 1: Vixi's Mo Joe (PER n).

Ejer: L. Andersen og J. Jensen.
BOB 2: Taco Villa's Afrika (ABY a).

Ejer; Dorte Hedegaard.
BOB 3: Jupp von Schnoor (SIA w 67).

Ejer: Kai S. Vogel.
BOB 4: DK Cozy Farm's Lucifer (MCO 3).

Ejer: S. og K. Christiansen.

BEST OF BEST KASTRAT:
BOB 1: EC & WW 90192193 Baldrians Teje (ORI n 23)

Ejer: K. og M. Foldager.
BOB 2: DK Taipsetter Figaro (PER n).

Ejer: J. og J. Bjenegaard.
BIS SLH: DK Cozy Farm's Maximillian (MCO 5).

Ejer: Anette Melchior.
BIS KH: Ofelia Hesseldal DK (RUS)

Ejer: Dorte Salamander.

BOX: Muffin
Ejer: Susanne Wehnert

BEDSTE HUSKAT:
Tarzan
Ejer: Dorthe Hvolby.

BEST IN SHOW I.ANGHÅRYEXOTIC ØVRIG NOMINEREDE
BOX:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

AVL:

OPDR,OT:

Tak for en god itdsats...

Teah's Secret Rendevouz (PER d 33).
Ejer: Lasse Mortensen.
Grizabella aus Berlin (PER g).
Ejer: Lis Staunkær.
All Stars Thunder & Lightning (PER d)
Ejer: Lejla Christensen.
Every Little Step of Periferi (PER n).
Ejer: Gitte & Per Valsted.
Elmsbud Dreamboat (PER ns 11).
Ejer: Sylvia & Allan Outrup.
Purple Rain's Perserkuld.
Ejer: Majbritt Søndergaard.
Maydan Shah's Pump the Jam
Ejer: Hedi Burmester
Gipsypride's
Ejer: Heidi Burmester

C
VOKSNE HANNER:

Sleeping Beauty's Piccolo (EXO d22).
Ejer: Ellinor F. Hansen.
Can Do's Mr. Icemann (PER w 62).
Ejer: Karl-Heinz Bartel.
DK Gandow's Simply the Best (PER a).
Ejer: Susan Z.Taylol
Van Grebst Obsidian (PER n 03).
Ejer: Susan Elverkjær.
Deichkrone's Mambo Magic (PER d 03).
Ejer: Andrea Stanzel.
Elmsbud Dreamboat (PER ns 11).
Ejer: Sylvia & Allan Outrup.
Kingstown's Rumor has it (PER n 33).
Ejer: Karen larsen.

I.AN



pa
Topmisser

scenen..

DK Kongshøj Newline »Mis Man« (PER d)
Ejer: Grethe Skaarup Hansen.

VOKSNE HUNNER:
Telone's Small Fortune (EXO e24).
Ejer: A. & K. Andreasen.
Xenia von Leerbeck, DK (PER 0.
Ejer: Anette & Peter Hansen.
DKDan-Queen Mis Heartbreaker(PER fo 3)
Ejer: Dorte & Johny Ellgaard.
Gipsypride's Zabrina (PER fs 11).
Ejer: Heidi Burmester
Tenra's Play it again Sam (PER a22).

KASTRAT HANNER:
Lynge's Sweet William (PER e)
Ejer: Lotte Andersen
Maydan Shah's Red Rooster (PER d)
Ejer: Joy Betina R. Andersen
DK Gipsypride's Quick Mirage (PER ns)
Ejer: Pia Engelhard Larsen.
DK Ismini's Blue Boy (PER a 33)
Ejer: E. Thomas Jørgensen

KASTRAT HUNNER:
Napora's Sweet Honey (PER w 63).
Ejer: Vivian Elling.
I'm in [,ove with you of Pacilac (PER e)
Ejer: Christina S. Petersen
Telone's Front Page Headlines (EXO 0
Ejer: A. & K. Andreasen.
Mis Dittmar's Oline (PER n 33)
Ejer Christine S. Petersen.

UNGDYR:
DK Sleeping Beauty's Charisma (EXO t22)
Ejer: Sonja Aukbo Nielsen.
Nylandis Tootsie (PER w 62)
Ejer: L. Andersen & J. Jensen.
Tobosmo's Blue Star (PER a).
Ejer: Aase Ibsen.
Dan-Queen Aramis (PER e).
Ejer: Lizzi Hartvig.
Shake »N« shake is Again of Schjetne (PER f)
Ejer: N. C. & M. Schjetne.

Gipsypride's A-manse (PER ds)
Ejer: Heidi Burmester.
Cilina de La Val (PER c 33).
Ejer: Maric Hollænder

Dan-Queens Cesar (EXO no 23)
Ejer: Dorte & Johny Ellgaard.
Tumbleweed of Denaciano (PER w 62).
Ejer. Tove Andersen
Nejing's Melody (PER g).
Ejer: I. & N. Jørgensen
DK Frugges Dream's Jack Daniels (PER a 03)
Ejer: Monica & Roar Petersen
Purple Rain's Crazy Daisy (PER f)
Ejer: Majbritt Søndergaard.
Athelstones Nilema Pearl (PER f 03)
Ejer: L. Andersen & J. Jensen.
Barbarossa v. Lady Angic (PER ds).
Ejer: Anja Grossmann
Magic Silver Doodle Dandy (PER n 22)
Ejer: Anett ZakaÅa.

KILLINGER:

Det var killingen, vi ikke kunne stå for ! ! !
JJ
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BEST IN SHOW SEMII.ANGHÅR
BOX:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

AVL:

OPDRÆT:

Skønhedsplet Felis Jubatus (NFO a)
Ejer: J. E. Madsen & M. Kristensen
Clivia's Delight (MCO 5)
Ejer: Birgit & Claus Sams
Fjeldkattens Indiana (NFO 8)
Ejer: Mia Thorbye
Guldfaxe's Geronimo (MCO 3)
Ejer: P. & J. Mortensen
løvehulens Napoleon (MCO 8)
Ejer: Anette & Kim Agerbak
Song-Hio's Birmakuld
Ejer: Charlotte Holm
Dansbjergs Balder (NFO)
B. Sperling & I. Larsen
Cozy Farm
Ejer: S. & K. Christiansen

øVRIGE NOMINEREDE SEMILANCUÅN
VOKSNE IIANNER:

Sanboe Hefaestus (MCO 6)
Ejer: Susanne & Bo Clausen.
DK Soyadi's T Van Alexander (TUV d 0l 62)
Ejer: Solveig Christensen.

VOKSNE HUNNER:
Cozy Farm's Shadow of Red (MCO 5)
Ejer: Irma Bossen
Donna (SBI a)
Ejer: Arne Flink
Mt. Kittery Unity (MCO 7)
Ejer: S. & K. Christiansen

KASTRAT HANNER:
DK Kiru's Ufo (SBI d 21)
Ejer: Kirsten Madsen
DK Rockland's Bogart (MCO 1)
Ejer: Margit Bekhøj.
Oba Fafner (NFO 4)
Ejer: E. & K. A. Nielsen.
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KASTRAT HUNNER:' Jente See-Nuan DK (SBI a)
Ejer: Gerda Andersen
Ratchasima's Cindi (NFO 6)
Ejer: Jane Christensen

UNGDYR: Oba Oedipus Rex (NFO 2)
Ejer: Irgens-Berg & Myerschoug
DK Jente's Raina Amati (SBI a21)
Ejer: Gerda Andersen

KILLINGER: DK Kiru's Lady Alicia (SBI n)
Ejer: Kirsten Ulsø
DK Jente's Silvio Amati (SBI a 21)
Ejer: Gerda Andersen
Nordlys Graneskog Rosenfryd (NFO 4)
Ejer: Ingrid Ewald

BEST IN SHOW KORTHÅR
BOX: Khalif of Magicat (BUR d)

Ejer: Helle Hørbye

BOX KAST.: Chico Umberto de Vicio (BRI a 23)
Ejer: Linda Dinez

UNGDYR: Sys'Mukashi Mukashi (JBT)
Ejer: Sys Andersen

KILLING: Bjelkes Xeres (BUR c)
Ejer: A. M. Bjelke Hansen

VETERAN: I. C. Cattepoel's... T. Bjørnvig (BRI a)
Ejer: Elisabeth Schreiber

PENSIONIST.: Dunvald's Blondie (BUR)
Ejer: Camilla Christensen

KULD: Luna-Tickis Abyssinerkuld
Ejer: M. Seifert-Thorsen

AVL: Klivager's Fimpe
Ejer: Aase & Ole Klivager



ØvRrcE NoMTNEREDE KoRTUÅn

VOKSNE HANNER:
Foxycat's Dark Shot of Dushara (SOM n)
Ejer: Terese Guldager
Klivagers Fimpe (BUR n)
Ejer: Aase & Ole Klivager
IC Cattepooel's Th. Bjørnvig (BRI a)
Ejer: Elisabeth Schreiber

VOKSNE HUNNER:
Kamenko's Asja (RUS)
Ejer: Heide-Marie Nayokat
Syriam's Eunice (BRI a 03)
Ejer: Anna Thylstrup
Dunvald's Black Donna (BRI n)
Ejer: Yvonne & Erik Larsen

KASTRAT IIANNER:
Tumelum's Silver Charmeur (ABY ns)
Ejer: Kirsten Richter
Klivager's Pjerrot (BUR n)
Ejer: Aase & Ole Klivager

KASTRAT HUNNER:
EC Felicia von Feropival (SOM o)
Ejer: Martina Paschke.
Dunvald's Blue Natasja (BRI a)
Ejer: Yvonne & Erik Larsen

UNGDYR: Rambaza af Kildemose (SOK)
Ejer: Martin Vinther.
Ambi-Purr's Da Vinci (BUR e)
Ejer: Charlotte Mortensen
Pasht's Midnight Express (BRI a)
Ejer: [.one Lund

KILLINGER:
Luna-Tick's Bar-B-Q Buzz (ABY a)
Ejer: M. & L. Seifert-Thorsen
Primprau's Med Had (KOR)
Ejer: Camilla Baird
Blue Dream's Musse (BRI a)
Ejer: Elna Sørensen

BEST IN SHOW SIAM/OKH
BOX: Bellamis' Noa Noa (ORI0

Ejer: Dorte Kaae
BOX KAST.: Canasta's [a Picasso (ORI b 24)

Ejer: Lida Jensen
UNGDYR: Nissen's Kimba (SIA a)

Ejer: Annelise & Erik Nissen.
KILLING: Haslunds Indiana Jones (ORI n 24)

Ejer: C. Hansen & J. Haslund
VETERAN: EC & EP & ww 90192193

Baldrian's Teje (ORI n 23)
Ejer: K. & M. Foldager

KULD: Malakitis Orientalerkuld
Ejer: Jette Kristiansen

ØVRIGE NOMINEREDE SIAM/OKH

VOKSNE IIANNER:
DK Wee-Ko's Against AII Odds (ORI n).
Ejer: Lissi Faurschou

KASTRAT HUNNER:
EC Bellamis' Vanessa (SIA d)
Ejer: Chr. & Andrd Cilleborg

UNGDYR:
Battlefield's Hot Chocolate (ORI b)
Ejer: Lisbeth Jensen

KILLINGER:
Bellamis' Obsession (ORI c)
Ejer: Dorte Kaae

Ny postbot§
Følgende postboksadresse bedes frem-
over benyttet:

FELIS DANICA
Postboks 72

5970 ,z0røskøbing
Der er bestilt nye ejerskifteblanketter til
stamtavlerne med denne nye adresse.

De to gamle postbokse:
Postboks I97, 4220 Kors6r og
Postboks 2087, 9L00 Aalborg

vil i en overgangsperiode blive tØmt som
sædvanlig, men fremover skal den nye
postboks 72 benyttes til både ejerskifter
samt rekvirering af titelblade.
Postboksen i ÆrøskØbing tØmmes daglig
fremover, mens de to andre postbokse
tØmmes ca. 1 gang ugentlig.
Altså, hvis du Ønsker hurtig ekspedition,
så kom de ejerskifter, der er påtrykt den
>>gamle<< adresse, i en kuvert og send dem
til postkassen i Ærøskøbing.

Med venlig htlsen
Grethe P edersen, stambogsf@rerEn rigtig hjerteknuser
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IMPORT FRA HOLI.AND
DUCHESSE DATERRANOVA
Race: Hellig Birma, blåtabbymasket.
Far: EC Småtrolls Stanly (n 21).
Mor: Ch. Xantia da Terra Nova (g).
Opdrætter: Carla Venema-Johann.
Ny ejer: Claus og Susanne Wehnert

EXPORT TIL HOLI-AND
WEHNERT'S CAPELI.A
Race: Hellig Birma, brunmasket.
Far: EC Liden Kirstens Pavarotti (n).
Mor: IC Shanta da Terra Nova (a).
Opdrætter: Claus og Susanne Wehnert.
Ny ejer: Christine Rodenburg.

EXPORT TIL HOLI-AND
EXOTIC TORTIE
Race: Exotic Tortie (f)
Far: Ch. Harwood Georgin Pride.
Mor: Bønnerups Minni.
Opdrætter: Steenelse's Opdræt, Else og Steen Christensen.
Ny ejer: P. Stokker + Fv. D. Meek, læouwarden.

EXPORT TIL TYSKI-AND
INDIANATHE NATURE CAT, DK
Race: Maine Coon, brun makrel tabby, MCO n 23.
Far: DK Mega Kenzo, brun makrel tab., MCO n 23.
Mor: Angie The Nature Cat DK, brun makrel tab., MCO n 23
Opdrætter: Nana & Leo Stoltze Jessen.

Ny ejer: Eva Rodenwoldt-rammler, Tyskland.

36



IMPORT FRA NORGE
VICTORIAAV FITOREX
Race: Norsk Skovkat, tortietabby med hvidt.
Far: Svartbekkens REX
Mor: Svartbekkens FLO
Opdrætter: Kirsten Jobotn.
Ny ejer: B. Sperling & I. Larsen.

IMPORT FRA NORGE
ROBIN AV FLORES
Race: Norsk Skovkat, bruntabby med hvidt.
Far: Svartbekkens REX
Mor: Svartbekkens FLO
Opdrætter: Kirsten Jobotn, Trondheim.
Ny ejer: B. Sperling & I. Larsen.

IMPORT FRA NORGE
SLORATOPPENS HANNIBAL
Race: Norsk Skovkat, rødtigret med hvidt.
Far: GIC Bajasso's Chevalier de Danceney
Mor: EC Røverdatter's Cinderella.
Opdrætter: Hilde Indahl, Oslo, Norge.
Ny ejer: B. Sperling & I. [.arsen.

3t

IMPORT FRA SVERIGE
S.*TYNÅSUDDANS QUEENIE
Race: Norsk Skovkat, sort smoke m. hvidt.
Far: Ch. S*Four Roses Chagall.
Mor: G.l.C. Frosty.
Opdrætter: Siv Janssons & Roland Nielsson. Sveri-se.
Ny ejer: B. Sperling & I. [-arsen.



IMPORT
FRA NORGE
SVARTBEKKEN'S
VOKTER VICTOR
Race: Norsk Skovkat,
sortsølvtabby.
Far: EC Gjervfjellets
Even Brattbakken.'
Mor: OllendorFs
Shani.
Opdrætter:
Kjersti Parelius,
Trondheim.
Ny ejer:
B. Sperling
& I. [.arsen.

EXPORT TIL TYSKI.AND
BELT-AMIS' PALOMA
Race: Orientalsk korthår, Ebony.
Far: IC Sphinx Boy Wonder (ORI n).
Mor: Bellamis' Unusual Unni (ORI f).
Opdrætter: Dorte Kaae.
Ny ejer: D. Trippler.

IMPORT
FRA NORGE
SVART.
BEKKEN'S
VEMODIGE
VIDAR
Race:
Norsk Skovkat,
bruntigret.
Far: EC Gjerv-
fjellets Even
Brattbakken.
Mor: Ollendorfs
Shani.
Opdrætter:
Kjersti Parelius,
Trondheim.
Ny ejer:
B. Sperling
& I. Larsen.

IMPORT FRA HOLI.AND
ALCO VAN DE WISSEWASJES
Race: Hellig Birma, chokolademasket.
Far: GIC Adixilo 2 ebedee (a).

Mor: EC Shwechinte Cheli (b).
Opdrætter: Connie & Adrie Wiss.
Ny ejer: Claus og Susanne Wehnert.

EXPORT TIL HOLI,AND
EXOTIC RøDTABBY
Race: Rødtabby, (D 22)
Far: CH. Harwood Georgia Pride.
Mor: Bønnerup's Minni.
Opdrætter: Steenelse's Opdræt, Else og Steen Christensen.
Ny ejer: P. Stokker + Fv. D. Meek, Leouwarden.

JYRAK
- foldi
der er
forske!!

- 9o'ernes
katteklub!!!
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Udstillingsresultater udland:

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 medlemmerne må
selv være aktive og oplyse om de opnåede resultater.

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

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

Hvæssebrættet, Voldgade 70, 87OO Horsens.

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

Sted/dato: Amsterdam, 20. november 1994

Kattens navn: Kiru's Funny Girl

Resultat CAGCIB, BIV

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato Berlin, Tyskland, 20. november 1994

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

Resultat: CAPE, NOM

Ejer: Christina S. Petersen

Sted/dato: Hoogeveen, Holland, 9. oktober 1994

Kattens navn I'm in love with You of Pacilak

Resultat: CAPE, NOM.

Ejer: Christina S. Petersen

Sted/dato: Hennef, den 10. februar 1995

Kattens navn: Dansbjergs Olivia

Resultat: CACIB

Ejer: Anett Christensen

Sted/dato: Siheemda, den24. september 1994

Kattens navn: DK Mega Kenzo

Resultat: CAGCIB

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato Hennef, den 1"1. februar 1995

Kattens navn: Dansbjergs Olivia

Resultat: CACIB - INT. CH.

Ejer: Anett Christensen

Sted/dato: Scheemda, den24. september 1994

Kattens navn: Blossom the Nature Cat, DK
Resultat: CAGCIB, BIO, NOM.

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato: Groningen, 11. december 1994

Kattens navn: Calle de Monique

Resultat: CACE

Ejer: Irene Schmøkel

Sted/dato: Scheemda, den24. september 1994

Kattens navn: D. C. The Nature Cat, DK

Resultat: CAC

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato: Groningen, 11. december 1994

Kattens navn: Angelina Larenco

Resultat CACE

Ejer: Irene Schmøkel

Sted/dato Scheemda, den24. september 1994

Kattens navn: Elliott The Nature Cat, DK

Resultat: CAC

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato: Amsterdam, 20. november 1994

Kattens navn: Liden Kirstens Pawarotti

Resultat: Ærespræmie

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato: Papenburg, den 25. september L994

Kattens navn DK Mega Kenzo

Resultat: CAGCIB, BIO, NOM.

Ejer: Nana og [æo Stoltze Jessen

Sted/dato: Amsterdam, 20. november 1994

Kattens navn: Shanta da Terra Nova

Resultat CAGCIB

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato: Papenburg, den 25. september 1994

Kattens navn: Blossom The Nature Cat, DK

Resultat CAGCIB, BIO, NOM.

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

39



Papenburg, den25. september 1994

Kattens navn: Elliott The Nature Cat, DK

Resultat: CAC

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato: Erfurt, 4. september 1994

Kattens navn Dansbjergs Ine

Resultat: CACIB

Ejer: I. l-arsen og B. Sperling

Briigge, den 13. november 1994

Kattens navn: DK Mega Kenzo

Resultat: CAGCIB, BTO, NOM - GR.INT. CH.

Ejer: Nana og lro Stoltze Jessen

Sted/dato: Scheemda, 24. septembet 1994

Kattens navn Dansbjergs Jeppe

Resultat: CACIB, BIY NOM.

Ejer: l. larsen og B. Sperling

Sted/dato Briigge, den 13. november L994

Kattens navn: Blossom The Nature Cat, DK

Resultat CAGCIB. GR.INT. CH

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato: Scheemda, 24. september 1994

Kattens navn Dansbjergs Ola Normand

Resultat: CACE, BIV

Ejer I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato Briigge, den 13. november 1994

Kattens navn D. C. The Nature Cat, DK

Resultat CAC, Champion

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato Scheemda, 24. september 1994

Kattens navn: Dansbjergs Calle

Resultat: CAGCIB

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato Briigge, den L3. november 1994

Kattens navn Elliott The Nature Cat, DK

Resultat CAC, Champion

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato

Kattens navn: Dansbjergs Jeppe

Resultat CACIB, BIV

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato Groningen, 11. december 1994

Kattens navn DK Mega Kenzo

Resultat CACE

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato:

Kattens navn: Dansbjergs Ola Normand

Resultat CACE, BIV NOM.

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Groningen, 11. december 1994

Kattens navn Blossom The Nature Cat, DK

Resultat: CACE

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato Papenburg, 25. september 1994

Kattens navn: Dansbjergs Calle

Resultat CAGCIB

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Groningen, 11. december 1994

Kattens navn D. C. The Nature Cat, DK

Resultat: CACIB

Ejer: Nana og Leo Stoltze Jessen

Sted/dato: Asslar, 15. oktober 1994

Kattens navn Dansbjergs Jeppe

Resultat CACIB, BIV NOM. - INT. CH.

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Groningen, 11. december 1994

Kattens navn Elliott The Nature Cat, DK

Resultat: CACIB, BIO, NOM

Ejer: Nana og [,eo Stoltze Jessen

Sted/dato: Asslar, 15. oktober 1994

Kattens navn Dansbjergs Ola Normand

Resultat: CACE, BIV

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato Erfurt, 4. september 1994

Kattens navn: Dansbjergs Jeppe

Resultat: CAC, BIY NOM

Ejer: I. l.arsen og B. Sperling

Sted/dato: Asslar, 15. oktober 1994

Kattens navn Dansbjergs Calle

Resultat: CAGCIB

Ejer: I. larsen og B. Sperling
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Papenburg, 25. september 1994

Papenburg, 25. september 1994

Sted/dato:



Sted/dato: Asslar, 15. oktober 1994

Kattens navn Dansbjergs Alice

Resultat: CAC

Ejer: I. [.arsen og B. Sperling

Sted/dato: Mulhouse, 3. december 1994:

Kattens navn: Dansbjergs Alice

Resultat CACIB

Ejer: I. l,arsen og B. Sperling

Sted/dato: Briigge, 13. november 1994

Kattens navn: Dansbjergs Jeppe

Resultat CAGCIB, BIV

Ejer I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato Muelheim, 4. december 1994

Dansbjergs Jeppe

Resultat: CAGCIB, BIV NOM

Ejer: I. larsen og B. Sperling

Sted/dato Briigge, 13. november 1994:

Kattens navn Dansbjergs Ola Normand

Resultat: CACE, BIV

Ejer: I. [,arsen og B. Sperling

Muelheim, 4. december 1994

Kattens navn Dansbjergs Ola Normand

Resultat: CACE, BIV NOM., E. C.

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Briigge, 13. november 1994:

Kattens navn: Dansbjergs Calle

Resultat CAGCIB

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Muelheim, 4. december 1994

Kattens navn: Dansbjergs Pernielle

Resultat CACE, BIV

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato Briigge, 13. november 1994

Kattens navn: Dansbjergs Alice

Resultat

Ejer I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato Muelheim, 4. december 1994

Kattens navn Dansbjergs Calle

Resultat: CACE

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Briigge, 13. november 1994.

Kattens navn Dansbjergs Pernille

Resultat: CACE, BIV NOM.

Ejer: I. l,arsen og B. Sperling

Sted/dato: Muelheim, 4. december 1994

Kattens navn: Dansbjergs Alice

Resultat: CACIB,INT. CH

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato:

Kattens navn Dansbjergs Jeppe

Resultat CAGCIB, BIY NOM

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato: Groningen, Holland, 11. december 1994

Kattens navn: Steenelse's Daisy, EXO F 03

Resultat EX. 1, Killing

Ejer: Else og Steen Christensen

Sted/dato: Mulhouse, 3. december 1994:

Kattens navn: Dansbjergs Ola Normand

Resultat CACE

Ejer: I. Larsen og B. Sperling

Sted/dato Groningen, Holland, 11. december 1994

Kattens navn Steenelse's Black Jack

Resultat: EX. 1, Killing

Ejer: Else og Steen Christensen

Sted/dato Mulhouse, 3. december 1994:

Kattens navn Dansbjergs Calle

Resultat: CAGCIB, GR. INT. CH

Ejer: I. l,arsen og B. Sperling

Sted/dato: Mulhouse, 3. december 1994

Kattens navn Dansbjergs Pernille

Resultat: CACE

Ejer: I. l,arsen og B. Sperling (( (
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Kattens navn:

Sted/dato:

CAC, CH.

Mulhouse, 3. december 1994:
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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 
I

Voldgade 70
8700 Horsens
TIt.75 6t 34 87.
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G.I.C. Dansbjerg Calle
Født: 14. juni 1993
Farve: Norsk Skovkat, NFO n 23
Opd.: B. Sperling & I. l.arsen
Ejer: B. Sperling & I. larsen

STED - DATO RESUIJTAT

Scheemda, 24. sept. 1994.....
Papenburg, 25. sept.7994 ....
Aslar, 15. oktober 1.994....,.
Briigge, 13. nov. 1994..........
Vissenbjerg, 26. nov. 1994...
Mulhouse, 3. dec. 1994........
Miielheim, 4. dec. 1994........

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, BIV
CAGCIB
CACE

Gr. Int. Ch. Guldhammer's Willow
Født: 27. juli 1991.
Farve: Perser, PER d 01
Opd.: Ase Guldhammer
Ejer: Gurli Kr61drup

STED. DATO RESUUTAT

Prach, 31. oktober 1993 .......
Middelfart, æ. nov. 1993.....
Arhus, 3. april 1994 .............
Arhus, 4. april 1994 .............
Kellinghumn, 3. juli 1994....
Vissenbjerg, 27. nov. 1994...
Groningen, 11. dec. 1994.....

CACIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Int. Ch. Dansbjergs Alice
Født: 13. marts 1991
Farve: Norsk Skovkat, NFO n 0922
Opd.: B. Sperling & I. Larsen
Ejer: B. Sperling & L Larsen

STED. DATO RESULTAT

Odense, 2. maj 1993.............
Aslar, 15. okt. 1994............
Briigge, 13. nov. 1994..........
Vissenbjerg, 26. nov. 1994...
Mulhouse, 3. dec. t994........
Miielheim, 4. dec. 1994........

CAC
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB

Int. Ch. Dansbjerg Jeppe
Født: 19, august 1993
Farve: Norsk skovkat, NFO a 0923
Opd.: B. Sperling & I. Larsen
Eier: B. Sperling & I. Larsen

STED. DATO RESUIJTAT

Horcens, 10. sept. 1994........
Scheemda, 24. sept. 1994.....
Papenburg, 25. sepr. 1.994....
Asslar, 15. oktober 1994......
Briigge, 13. nov. 1994..........
Mulhouse, 3. dec. 1994 ........
Mtielheim, 4. dec. 1994........

CAC
CACIB, BIV NOM.
CACIB, BIV
CACIB, BIV, NOM.
CAGCIB, BIV
CAGCIB, BIY NOM
CAGCIB, BIV NOM

Ch. Xerxer von Leerbeck
Født: 27.auglst1993
Farve: Perser, PER n, sort
Opd.: Linda Leerbeck
Ejer: Linda Leerbeck

STED. DATO RESUUTAT

Kellinghusen, 3. juli 1994....
HoBens, 11. sept. 1994........
Vissenbjerg, 27. nov. 1994...

CAC, BIY BOX
CAC, BIY NOM.
CAC, Champion

Int. Ch. Cici Yidars
Født: 2O.janaar 1993
Farve: Burmeser, BUR n
Opd.: Laurits Vindum
Ejer: Hanne Kæhlershøj

STED. DATO

Billund, 15. maj 1994...........
Kellinghu*n, 3. juli 1994....
Hosens, 10. sept. 1994........
Papenburg,
Scheemda, 25.

24. rcpt. 1994....
1994.....
t994....København. 23

sept.
i. okt,

CAC, BIV, Champion
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion
CACIB
CACIB, BIV
CACIB

RESULTAT

Rerlin. I 9. nov. 1994.-.-..----..

Eur. Ch. Mis Dittmer's Nille
Født: 6. marts 1989
Farve: British Shorthail BRI-n (sort)
Opd.: Verner Bødker
Ejer: Pia Kjeldgaard

STED. DATO RESULTAT

Grenaa, 11. dec. 1993...........
Herlev, 6. marts 1994...........
Juelsminde, 20. marts 1994..
Geneve, 26. marts 1994 .......
Århus, 3.-4. april 1994.........
Billund, 15. maj 1994...........
Viborg, 5. dec. 1994.............

CACE
CACE
CACE, NOM., BOX
CACE
2xCACE
CACE, NOM., BOX, EC
Fødte 10 killinger

12
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Dansbjerg's Olivia
Født: 7. oktober 1993
Farve: Norsk skovkat, NFO n 25
Opd.: Ilse Larsen & Birger Sperling
Ejer: AnettChristensen

STED. DATO RESUI.iIAT

Horæns, 10. sept. 1994........
København, 23. okt. 1994....
Msenb.jerg, 26. nov. 1994...
Vordingborg, 29. jan. 1995...
Hennef, 10. feb. 1995...........
Hemef, 11. feb. 1995...........

CAC
CAC

CACIB
CACIB, lnt. Champion

CAC, Champion
CACIB

Ch. DK Dansbjergs Hugo
Født: 12. august 1993
Farve: Norsk skovkat, NFO n 09
Opd.: B. Sperling & I. l.arsen
Ejer: Dorthe Hvolby

STED - DATO RESULTAT

Jyllinge, 4. august 1994 .......
Sorø, 25. sept. 1994..............
Vissenbjerg, 26. rov. 1994 ...

CAC
CAC
CAC

Int. Ch. Kiru's Funny Girl
Født: 10. april 1994
Farve: Hellig Birma, blåtabbymasket
Opd.: Kirsten Ulsø
Ejer: Claus & Susanne Wehnert

STED - DATO RESUUTAT

Jyllinge, 7. august 1994 .......
Horsens, 10. sept. 1994........
Scheemda, 24. æpl 7994....,
Papenburg, 25. rept. 1994....
Remisen,23. okt. 1994 ........
Berlin, 19. oktober 1994 ......
Amterdan, 20. okt. 1994.....

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

Ch. DK Jente's Claudio
Født: 18. april 1993
Farve: Hellig Birma, SBI a
Opd.: Gerda Andersen
Ejer: SusanneKausmally

STED. DATO

Horsns, 11. sept. 1993........

Horsens, 1 0. sept. 1 994........
København, 23. okt. 1 994 ....
Mssenbjerg. 26. nov. 1994...

RESULTAT

Ex. 1, Bio, Nom.
Bedste killing
CAC
CAC
CAC, Champion

Eur. Ch. Honey af Kærvej
Født: 18. juli 1992
Farve: Hellig Birma, SBI n, brunmasket
Opd.: Anna Frandsen
Ejer: Anna Frandsen

STED. DATO RESULTAT

3. april 1994 ............. CACE
CACE
CACE, NOM.
CACE
CACE, BIV

994
1994....
ju li t994

Scheemda, 24. æ?t. 1.994.....
Papenburg, 25. sepr. 1-994....
Mssenbjerg, 26. nov. 1994...

CACE,BIYNOM,BOX
CACE, BIY EUR. CH.

Ch. Yosemite af Clipper
Født: 29. december 1991
Farve: Perser, Per b (33) chokolade
Opd.: Karen Marie Juhl Petersen
Ejer: Marie Hollænder Krogager

STED- DAIO RESUI.:TAT

Middelfart, 28. nov. 1993.....
Horeens, 11. sept. 1994........
Vssenbjerg, 27. nov. 1994...

CAC
CAC
CAC, Champion

Ch. DK Grafitty's Cæesar
Født: 8. marts 1991
Farve: Perser, hvid m/ blå øjne, PER w61
Opd.: Leif Henriksen
Ejer: Maren-MarieJensen

STED. DATO RESUUTAT

CAC
CAC, BIV
CAC

Homns, ll.-12. sept. 1993..
Arhus, 3. april 1994 .............
Arhus, 4. april 1994 .............

E. C. Dansbjerys Ola Normand
Født: 1. januar 1993
Farve: Norsk skovkat, NFO no 9
Opd.: B. Sperling & I. Larsen
Ejer: B. Sperling & L l.arsen

Scheemda, 24. æpt. 1994.....
Papenburg, 25. sept. I 994....
Asslar, 15. oktober 1994......
Brtgge, 13. nov. 1994..........
Vissenbjerg, 26. nov. 1994...
Mulhouse, 3. dec. 1994........
Muelheim, 4. dec..................

t

2

STED. DATO RESULTAT

CACE, BIV
CACE, BIY NOM.
CACE, BIV
CACE, BIV
VACE
CACE
CACE, BIV., NOM.

Eur. Ch. Mis Dittmer's Samson
Født: 10. januar 1990
Farve: British Shorthair, BRI n (sort)
Opd.: Verner Bødker
Ejer: Pia Kjeldgaard

STED - DATO RESUUTAT

Grenå, 11. dec. 1993 ............
Herleq 6. marts 1994...........
Juelsminde, 20, marts 1994..
Geneve, 26. marts 1994 .......
World Cat Show...................
Århus, 3.4. april 1994.........
Nr. 2 på Felis Danica's Top 5

CAPE, NOM, BIS
CAPE
CAPE, NOM, BIS,
CAPE, Nom.
som verdensvinder
2 x CAPE, E.P.

liste 93/94
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Felis Danica Top I0lL0l5
for L99411995!
TOP 10 - for voksne katte (katte over l0 mdr:)
TOP 10 - for ungdyr/killinger (katte mellem 3-10 mdr.)
TOP 5 - for kastrater (katte, som er kastrtret og over

10 mdr.).

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

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

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

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

5. Tilmeldingsseddel, kopier af bedømmelser og diplomer,
§bl,være Pia Borg, Klostervej 2i,3400 Hillerød i hæn-
de senest den 15. maj 1995. Mangelfulde tilmeldinger
vil blive afvist.

Konkurrenceåret løber fra 1. maj 1994 - 30. april 1.995.

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

Kun resultater opnået på Internationale FIFe udstillinger kan
medregnes. Vinderne af Felis Danica konkurrencen, vil blive
hædret på Felis Danica's udstilling i Kruså.

Point opnået som killing og ungdyr, kan larn bruges i den
gruppe. Altså resultater opnået mellem 3 mdr. og 10 mdr. kan
kun bruges i TOP 10 for ungdyr/killing. Pointsystam (OBS -
kun højeste placering medrcgnes lra hver udstilling).

Best in Show, voksery'ungdyr/killing/kastrat

135
t33
131
130
125
110
100
97
96
96
93
93
y2

91
90
88
0

Best modsat køn, voksery'kastrat
Nominering
BIO
CACE/CAPE
Ærespræmier i Europa klasseme
CAGCIB/CAGPIB
cAcrB/cAPrB
CAC/CAP/EX 1, ungdyr/killing

Øvrige

Vinderne vil ffi skriftlig besked senest den 30. maj 1995.

to

Bestof Bestff. 1

Best of Best nr. 2
BestofBestnr.3

klasserne

It)oo
F

L
CL
G

o
C9

I

t
o)
o,
F

o
E

r
tr
o
E'o
L
oe
L
ota-

o+t
,9
P
(E
+r

=tO
o
tr

I

I

I

so2
2o
6
Y

iic
o

6
tL

c:,I

i
,,
CDI
E
U'

o(,
E

E
Å

E
tI

-...)

k
t-
c
-!
7
-
5t
L
--
'll
t
-
-I
I

a
E
a
I
E

-t
1)

i

I

t
L
c
I

--tI
o
I
e?
T
l)t-It

tr

tr
6o
Å

Lo
o!
3

t6

HTE
=z>E=B

-
aioo
E
E

'4.
I,a

1rt
!

T

ra!-a-ratt
ts

(l
I-II
It
r
I

a(l
I-
T

-rt
T
a
I/at,
F

i.
I
I
Ir
a
/

T

g
a
I-!
F

oÅ

o
!:
6oE

o6o
-9v

!o
(r,

o
!
!
ao
E
=
aB,

§l cl a lo (o o
44

o
UJ

I

i(
t
t
II
t(



o

(

§

\lr

*
t,
,l ,h

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

Sælp 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 formidlinger5 der er
gratis for medlemmerne Der er udar-
bejdet en formular omkring formidlin-
gen, hvori der bl.a. er opført en pris på,
hvad det koster at have killinger i pleje

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

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

Helle Høybye
Dons landevej223,Dons
6051Alminde
Tlf. 75 55 44 L9

UDSTITTING, INDLAilD

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

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
1. th.,2635 Ishøj. Tlf. 42 73 36 37.
Kasserer: Pia Matthesen,
Carl Danfeldts AIle 71,2610 Rødovre.

(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på
udstillingsgebyret). Giro 4 92 36 26.

DARAK:
Lone Ebbesen, Søndergade 13,
4800 Nykøbing R tlf. 54 86 t2 73.

Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 OO 39 75.

PERSEREN:
Susanne Christensen, Solbærhaven 40,
8520 Lystrup. Tlf. 86 22 67 44.
Kasserer: Chr. Cilleborg, Skansepar-
ken47,8400 Ebeltoft, giro 1 57 60 89.

JYRAK:
Klaus Donneborg, Gl. Hammelvej 31,
Voldby,8450 Hammel.
Tlf. og fax: 86 96 50 96.
Kasserer: Linda Palm, H4vej 52,
8520 Lystrup. Tlf. 86 22 90 04.
Giro 5 06 85 09.

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

Veteran, pensionist,
hvis de også dømmes i deres

k. 50,-

FIFe kokarder pr. lll-L9922

Ammeformidling

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

døgn
døgn
døgn

Ingrid Møldrup
Silkeborgvej 516
8220 Brabrand
Tlf.86 25 6286

Jyrak's killingeliste

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:
Racekatte
Huskatte

Stamnavn: Kuld
Navn: Avl, opdræt

Adresse: t-i

JYRAK'S
killingeliste
bestyres af:
Linda Palm
Høvej52
8520 Lystrup.
Trf. 86 22 90 04

For at letie arbejdet bedes
rnan 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.

Postnr./By: respektive klasser

Tlf.: 

-

tilmelder:
Race:

Født:
Eur. Ch.
Eur. Pr.

Gr. Int.
Farve:

Farve:

Farve:

Farve:

Godkendt kaneri: BEM,ERK: Gebyr indbetales til
i l" i N"j ar.rangerende klubs kasserer før" udstilling!

ch.
Vaa, Gr.Int. Pr.

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

FålJ##iå,?:fippe 
i bradet, er &i verkommen tl at ko- 

å:T;J::!,yJ 
-reez, administreres errer

45

gratis!
gratis!
kl.125,-
l§.125,-
kr. 125,-
kr.125,-

U
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JYRAK

SERUIGE

YDETSER

Stamboos'
sekretaiiat

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

Stambogspriser pr. U10-1991 :

Stamtavle 0-3 mdr. kr.125,-
stamtavle 3-6 mdr. kr. 165,-

- stamtavle 6-12 mdr. k 250,-

TITETPÅFøRINGER Kopistamtavle ..........
Nyt omslag ...............
Nyt indlæg
Stamnavn ..........
Transferes

1 - 3 stamtavler
4 - 9 stamtavler

Ekspeditionsgebyr

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

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:

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

5,00 kr.
9,75 kALLE RACER:

Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
TIf. 86 98 76 82

OPLYSNING FRA
§rnMnocssEKRET,EREN!
Når I sender en parringsanmeldelse /
stamtavlerekvisition, så skal de hænge

sammen, ellers er de ugyldige. Så klip
dern ALDRIG fra hinanden.

Husk også, at nårjeres hankat bliver far

for første gang, at medsende kyptocidat-
test sammen ned parringsattesten.

Endelig husk også at få ejerskiftet bå-

de hun- og hankatten til jeres navn, ellers
vil der ikke blive udsendt stamtavler! !!

10 - 20 stamtavler r.,..............:.. 15,00 k

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

Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
Tlf.86 987682

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

Pris for stamnavn er kr. 500,00 incl.
moms + porto, som 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
s::r:l.sation, I dette tilfælde kan afkom
..-:: .::,ClS Ved et naVn.

HAl{KAT

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

EJERSKIFTEIANNULTERING

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

KOilTINGENT-
SATSER 1995

JYBAK'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 af7ægge dig et besøg.

Sygdomsproblemer henvises til din
dyrlæge

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

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

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikhavn
Tlf. 98 420510

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

Gerda Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Tlf. 75 6134 87Hovedmedlem..................

Familiemedlem.
Hele husstanden
Pensionist
Abn..........

l§.225,-
kr 25,-
kr.250,-
l<r. 125,-
k 200,-

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 titelblndet,
skal følgende dokumentation indsen-
des:* Fotokopi afcertifikater 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 indsondelse af stam-
tavlen - evt. sammen med førnævnte do-
kumentation for nye titler - udstedes et
nyt titelblad.

Kun titler, der er registreret hos Fe-
Iis 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 f)anica, Postboks 72, 5970
,tsreskøbing.



AVTSTJENESTE

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

Karen-Marie Jensen,
Annebergvej 24,
9000 Alborg.
Ttf. 98 t2 00 6t

PERSER
Ch. Chivas af Falk de Bytho DK
Cremeihvid. F ødti 3Ol 6-t99 L.
Far: Int. Ch. Charmos af Taperije.
Mor: Vadstedsgård's Bolette.

Villy Jørgensen
Nørregade 29 A
6580 Vamdrup
Trf. 7s 58 01 23

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

Pavarotti
Mor: Ch. Honeyloveof Greystoke.

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

fi?tf, %t#"i"rl"urpointanræg
Cappucino ofReedtz - Chokolade
Far: Ch. Chocolate Futuro.
Mor: Cactusway's Mollie Brown

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

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:
Linda Palm
Høvej 52
8520 Lystrup
Trf. 86 22 90 04

NI"Y Fonmure.
Det er med en hvis stolthecl vi præsenterer vores nye procluktlinie
og service. I er vores ansigt over for slutfbrbrugeren (clyrene) og
derfor det mest vigtige led i hele Martin's rnarketinSl kæde. Mange
af de informationer I som forbrugere har givet os, i
årenes løb, angående indhold og service er blevet ind-
arbejdet, for at fi et endnu bedre produkt til gavn for
jer og ikke mindst jeres et og alt - dyrene.
Disse informationer har haft stor betydning ved udvik-
lingen af det nye Technl-Cal super premium food

Konserverlngsrnidler:
Det nyeTechni-Cal eTIJDEN BFL{ (8320), BHT (E321)
og Ethoxyquin (.E324) og er erstattet af naturlige E- og
C-vitaminer.
Konserveringsmidler er et punkt der har været vold-
somt debatteret blandt avlere, samt i mange klub- og
fagblade. Dzr cler netop blanclt opdrætterne er stor mod-
stand mod konserueringsmidlerne er disse nu erstattet
af naturlige vitaminer i clet nye Techni-Cal.

Antioxydanters
Naturlige antioxydanter er; C - E - Selen og Beta. Disse forbedre sr"rnclhedstilstanclen ved at beslag-
Iægge "frie radikaler" (celleforandrende komponenter). De "frie radikaler" angriber DNA synthesen
og forårsager udvikling af kræftfremkaldende celler og grå stær (cataract). Indvidere fremmer de "frie
radikaler" hjenekar sygdomme, gigt og tandsygdomme.
Det nye Techni-Cal indeholder kun naturlige antioxydanter.

Omega 3 fedtsyrer:
Det nye Techni{al er tilsat den fineste fiskeolie fra Chile. Fiskeolie er en kilde til Or.r.rega 3 fedtsyrer.
Når totalforbruget inderholder 200/o Omega J fedtsyrer:
- mindskes risikoen for hlenekarsygdomme
- reduceres betændelsesrisici i fedt- og ledvæv, samt i huden

(navnligt afskalning og læsioner).
Omega J fedtsyrer virker forbedrende på celleplan, samt helbredende på hjerner'ær', øjet, nethinden
og visse nervefunktioner.

Nve fibertvoer:
Formålet med fibre er at opnå den perfekte balance af lav afføringsmængde, lav fugtighedsgrad og
høi fasthed.
I det nye Techni-Cal har vi udskiftet hvedepartiklerne med risklid og sukkerroemasse, der på en
bedre måde supplerer de øvrige ingredienser.

Vil du vide mere kontakt:

Klinge Dynasty
Telefon 75 64 38 44

t,
i
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OPDRÆTTERE IJYRAK

Miss Cindies
Seriøst perseropdræt af kærlige og pelsrige killinger efter
specielt udvalgte avls-og udstillingskatte. Speciale:
Bicolour og tabby med hvid. efter linierne Bar-B, Anz,
Ki§-Charmos. Harwoo4 Wynden og Marnei. Egen avls-
han "Maydan Shah's Parti Cracker".
Anne Marie Nielsen & Henrik Sørensen,Turupvej 91, Turup
5610 Assens. Ring og hør nærmere på I 6479 1975

Af Taperije
Seriøst perseropdræt. Kærlige sunde killinger, flere farver.
Frit opvokset i hjemmet. Godkendt katteri. Ring og hør nær-
mere:
Elsa Knakkergaar{ Sønderalle l3b. 8500 Grenå
z 8632472e

Af Ktinel
Seriøst perseropdræl. Opdræt af kærlige og velafbalancerede
killinger i alle farver, også bi-og tricolour. Virkelig god ffi
og pelskvalitet. Egen avlshan. Ring og hør nærmere:
Anne K0nig & Henrik Nielsen,
Th. Bangsvej 9 6620 Glamsbjerg
Z 6472 3973 Bil:3066 6135

Limara's
Seriøst perseropdræt, af kærlige sunde killinger i alle
fuldfarver og bicolour. Egen avlshan "Lynge's Up and
Away", per e. På stamtavlerne har vi : Kyaleen, Ronlyn,
Framor, Mahei. Mida's, Bar-B. Ring og hør nærmere:
Lis Iversen, Munkedalen I l, Skærup 7080 Børkop
z 7s86 7037

Donneborg
Perseropdræt af Smoke, Cameo og fuldfarvede.
Lone & Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby, 8450 Hammel
t 8696 5096

Clipper
Oglræt i alle maskefarver, samt lilla og chokolade persere
:tr:r bl a TOP 5-vinder m. l/91 Eur. Ch. Veronica af
CLpper Krllinger frit opvokset efter sunde, velafbalancerede
:::eidre Egne. hojt præmierede ar4shanner.
,{.,r:n-\lane Ju}r_l Petersen, Kirkegade 66, Hjordkær
,l-: R.crleKro I 7166 6947

Killinia's
Seriøst godkendt katteri. Dejlige afbalancerede killinger
efter gode avlskatte, god pelsl«valitet og øjenfarve. Vi
opdrætter fuldfarvet, bi-tricolour samt smoke, efter rene
linier. Egne avlshanner: "Lord Follow's Andrew" (sort).
Pepeluali's Faustino (sort/hvid).
Jeue Valertin, Langbro 10, Blans
6400 Sønderhrg I 7446 1924

Joynes Nesbi
Persere! SeriøsVgodkendt katteri. Meget kærlige killinger,
Flere farver. Speciale: Creme killinger lejlighedsvis til salg.
Aase Ibsen, Søstjernen 48,6710 Es§erg V.
Ring og hør nærmere på I 7515 3545

Permajdi
Charmerende og lækre killinger lejlighedsvis til salg. Perser-
opdræt også med chokolade og tabby. Killingerne vokser op
i frie og rolige omgivelser ligesom mine avlshanner gør det.
Ring og hør nærmere.
Marianne Dejgaard, Poul la Coursvej 17, 8660 Skanderborg.
Et 86522906

Steenelse
PerserÆxotic: Flere farver m/u hvidt samt sølv og tabby.
Egen avlshan "Harwood Georgia Pride". per d 03.
Henvendelse Else og Steen Christensen, Porsborgvej 17

9530 Støvring Z 9837 3731

Von Leerbeck
Seriøst kvalitetsopdræt med vægt på sunde og raske persere,
med det rigtige gode temperament i vor kendte pelskvalitet,
af såvel classic som elstreme typer. I fuldfarvede pasteller
og mørke farver. Egne højtpræmierede avlshanner.
Linda og Torben Leerbeck, Hovedgaden 32,
8641 Sorring I 8695 7582

I



Mac Burney
Colourpoint opdræt i forskellige maskefarver
Karen mette Have Kristensen
Roslervej 12, Jebjerg
7870 Roslev A 9757 4559

Miss Dittmer
opdræt af British Shorthair, sort og blå
lejlighedwis til salg.
Nanna Bødker, Funder Kirkevej I I
8600 Silkeborg t 8685 ll50

Killinger

Joynes Nesbi
Colourpoint! Opdræt af alle maskefarver-særlig chokolade,
brun, lilla, rød og blå-i øvrigt efter hunkanens farve. Har
rødmasket avlshan med gen for nævnte farver. Killinger-
meget kærlige-lejlighedwis til salg.
Aase Ibsen, Søstjernen 48, 6710 Esbjerg V.
Ring og hør nærmere på I 7515 3545

Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. rød. creme, chokolade og
lilla efter bl.a. Eur. Ch. "Veronica af Clipper". Killinger frit
opvokset efter sunde og velafbalancerede forældre. Egne

avlshanner.
Karen-Marie Juhl Petersen, Kirkegade 66, Hjordkær
6230 RødeKro 7 7466 6947

The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten Maine Coon, verdens største
racekat. En semilanghårskat med overkommelig pelspleje.
Robuste killinger, tillidsfulde, frit opvokset og vant til at
"være i hænder", efter kærlige forældre af høj standard.
Nana & Leo Stoltze Jessen, Elmevej 8
8543 Hornslet t 8699 6004

Sanbo6
Maine-Coon: Er De interesseret i verdens største racekat, da
kan vi lejlighedsvis ti§de sunde, tillidsfulde og robuste
killinger efter forældre af høj standard. Vore katte er opvok-
set i rolige omgivelser med hund og færdes frit i både hus
og løbegård.
Susanne & Bo Clausen, Symfonialld 8

8700 Horsens 7 7564 3323

Af Thrige
Ældste opdræt af Tyrkisk Van og Tyrkisk Angora i Dan-
mark. Vi har et seriøst hobbyopdræt af de to semi-
langhårede katteracer, der er udstyret med et rigtigt
kattetemperament: De er livlige, selvstændige, robuste og
kærlige. Killinger af den rigtige Van og den ægte Angora,
har vi lejlighedsvis til salg.
Kirsten Weidmann og Kurt Froken
Bjørnshøjvej 26, 8680 Thrige t 8623 0533

Watamu
Meget livlige, kærlige og tillidsfulde killinger lejlighedsvis
til salg.
Grethe Højghr d, Dr agebal<ken 27 2

5250 Odense SV I 6617 3708

Jawhara's
Opdræt af Balinesere/Siarnesere i forskellige maskefarver,
Killinger lejlighedsvis til salg.
Anne Lise Kaae, Ingnds Alld 13

5250 Odense SV. Z 6612 5291

Bellamis
Siameser-og Orientalerkillinger lejlighedsvis til salg i diver-
se farver. Specielt: Rø4 Tortie, Ebony og Brunmasket.
Dorte Kaae, Esbjergparken 5,

922a Ntrlrg t 9815 9318

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Linda Palm, Høvej 52,8520 Lystrup.
Pris kr. 75,00 pn gang.
- Kr. 200,00 for et kalenderår

U

U
U

CY

JYRAI(
- Jordi der er

Jorskel!

ntaler/Balineser

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

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

Med venlig hilsen
Grethe Pedersen
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Tyskland

1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13
D-35614 Asslar,
TLt.644U847e.
Fax 644U87413.
Postgiro: Frankfurt/Main
562 t2-607

Burmål i Tyskland: 7O x70 x 70 cm.
Ingen dobbeltbure.

Holland
MUNDIKAT TOC:
Gerda 3-eerdsma, Kerkstraat 12,
NL-9649 Gr. Muutendam,
Giro 2358697. Fax 5984 27649
Pris pr. kat: 50,- gylden.
Tlf. s984 27335.

FELIKAT:
Inschrijvingen, Postbus I 177,
NL-2400 BD - Alphen A/D Rijn.
Burmål i Holland: 60 x 60 x 60 cm.
Ingen dobbeltbure.
TLf.229032116. Fax 2290 35805

KLUBINFO

Lux Cat Club
B. P. 526, L - 20 15 Luxemburg.
Ttf.35237 8567.
Fax35237 9327.

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

Polen iJ Spanien

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

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

Adresserludl. kluhber

[uxemburg San Marino

trI

E
i#

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

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

Cat Club de Paris
---i Rue Claude Decaen, F - 750 12 Paris
T,i -33 | 46282609,fax +33 143424309

Finland
Suomen Kissaliitto r.y,

Tohlopinkatu 2
FIN - 33310 Tampere
Tel. 358 31 3444118.

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

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

hrtugal

Osterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - 6VEK,
Liechtensteinerstrasse I 26.
A - 1090 Wien
Tlf. +43 l-3196423.
Fax +43 1-3106540.

Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKO, Castellezgasse 8/1.
A - 1020 Wien
Tlf. +43 l-2147860.
Fax +43 L-2L20697.

Slouakia
S lovensky ZY AZ Chov atelov
Krizna44
SL - 82476 Bratislava 26
Tlt.4260054
Fax 42 63772

Østrig

Belgien Italien I

Frankrig II
Schweiz
: : ::t:1..tI1 Feline Helvetique
S -.-..::::s:resse83
--,-- -:'i-l B:sel.

- _'- llut

Ira

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

Q§

§

-

Federation Belge des Cat Clubs
Albert I. Promenade, 3/13
8-8400 Oostende.
Tlf./fax: 59 5l 05 82.

*
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SPEEIATKTUBBEB

Oversigt over Specialklubber under Felis Danica

Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum
Søndervangen 60
3460 Birkerød

Norsk Skovkattering
Jette Eva Madsen
Hermelinvænget 8
2880 Bagsværd

SPK Siamopdræt
Margit Thomsen
Skowejen 13B
4050 Skibby

Sokoke Klubben
Gloria Møldrup
Korsebjergvej 101
5491 Blommenslyst

13MC klubben
Leo Stoltze Jessen
Elmevej 8
8543 Hornslet

SPK for Russian Blue
af 1990
Torben Koch
Argos A116 5
2650 Hvidovre

SPK for Rex
Susanne Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet

SOK
Britt Hansen
Reerslewej
4291 Ruds Vedby

DAC
Margit Hærslev
Lærkevej 6
3550 Slangerup

Europ6-klubben
Lene Jørgensen
Skovparken 2B - Herrested
5853 Ørbæk

Dansk Siameser &
Orientaler Ring
Mette Foldager
Ulvevej 28,2.th.
6715 Esbjerg N.

Russian Blue Klubben
Ann Lis Lund
Mosebakken 15
2400 København NV

Den Hellige Birma
Nanna Brandt
Carl Plougsvej 19c
3460 Birkerød

Sølvkatten af 1990
v/ Allan Outrup
Betulavej 5
3200 Helsinge

Langhårskatten
Kirsten Nielsen
Tranegilde Strandvej 31
2635lshøj

Somaliklubben
Jette Eriksen
Pinievej 34, Strøby Egede
4600 Køge

Colourpointen
Karen Larsen
Rønne 411622
4000 Roskilde

Bicolouren
Lene Jørgensen
Skovparke n 2B., Herrested
5853 Ørbæk

SASO
Dorrit Clemmensen
Carl Lunds Vej 12
5000 Odense C

BB-KIubben
Lotte Borch
Staboltvej 6, Bjerreby
5700 Svendborg

Lichok
Dorte Pedersen
Nedergade 15
8400 Ebeltoft

Dansk Vangora
Kirsten Weidmann
Bjørnshøjvej 26
8380 Thrige

SUA
Lis Rhymer Friis
BøgebjergT
5471 Søndersø

§rkice Kedi
Hanne Pedersen
Tingvej 6, Varpelev
4672 Klippinge
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Danske udstillinger i 1995
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Dato: Sted: Klub: Bemærk:

L5.-L6. april
7. maj
t.-2. juli
L3. august
2.-3. sept.

1-6.-1"7. sept.

L. okt.
1-4.-L5. okt.
4.-5. nov.
l-8.-1.9. nov.
10. december

Ebeltoft
Struer
ESBJERG
København
Kruså + Flensborg

GRENÅ
København
Kolding
København
ÅnHus
København

Perseren

Racekatten
JYRAK
Darak
Felis Danical
DEKZV
JYRAK
Racekatten
Perseren

Darak
JYRAK
Racekatten

2. cert.
Se annonce
Se spiseseddel

2. cert.

Se nedenfor

Se nedenfor

o

GRENA, L6,.L7 . SEPTEMBER 1995
FORELØBIG

DOMMERLISTE

Tilmeldingsfrist:
16. august

A. Uddin
S. Håmålåinen
M. leleitner
P. Bydlinski
E. Jones

Sverige
Finland
Tyskland
England
England

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

o

ARTIUS, 18.-19. NOVEMBER 1995

S. Bruin
J. Lund
K. Bjuran
A. Engh
J. Jensen

C. K. Gulsett
R. Rtittimann

Holland
Norge
Norge
Norge
Danmark
Norge
Schweiz

All round
LH, SLH
LH, SLH
LH, SLH
LH, SLH
LH, SLH, KH
KH, Siam/OHK

FORELØBIG
DOMMERLISTE

Tilmeldingsfrist:
18. november

I
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I N T E R NAT I O NA L RAC E I<ATT E U D STI L LI N G

Esbierg, 1.-2.iuli I995 - EFl-hallen

r,'3: :- *e' af JYRAK indsender tilmeldingsblan-r.:: Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Ttf. 86 96 50 96
Telefontid efter kl. 19.30

',re: e-''rmer af andre klubber tilmeldes gennem
ege^ <lub,

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr.20O,- pr. kat.
Kr.25O,- 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

Sidste frist for til- og afmelding er
senest 1. måned tør udstillingen!

H usk frankeret svarkuvert!

I V
i/ D

IrTI LDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:
CHEFSTEWARD:

Camilla Christensen
Enghaven !8, Biersted

9440 Abybro
Trf . 98 26 87 0s

PRIEMIESEKRETÆR
OG ANNONCEKONSULENT

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf. 98 31 86 42

Foreløbig dommerliste :

L. Anciau, Belgien
H. G. Scholer, Belgien
E. Steinhauser, Østrig
A. Jocquel, Frankrig
R. Saetre, Norge

All Round
All Round
LH, SLH
LH, SLH
SLH

l

Tilmeldingsfrist: 1. juni
I

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

Gravide og ammende hunkatte kan ikke udstilles.
Killinger skal være mindst 3 måneder på udstillingsdagen.

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. lGttene
udstilles i øvrige på udstillerens eget ansvar.

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

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

Uel mødt i Eshierg

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

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

Ønskes flere katte isamme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
anføres på de respektive tilmeldinger.

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

Opdrætterannonce: I 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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TILMELDINSBLANIKET
. TIL UDSTILLING I:

JYDSK RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE den I -L9
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

Kattens navn:

Født: tlan: tr Hun: E

Race: Stambogsnr.

Farve: EMS nr

Far: EMS nr.:

Mor: EMS nr.:

Opdrætter:

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

10 tr Kastrat (Over 10 mdr.)
11 tr Ungdyr (6-10 mdr.)
D A Killing (3-6 mdr.)
14 tr Huskat
15 tr Avl
16 tr Opdræt
17 tr Veteran (6-10 år)
f8 tr Pensionist (over 10 ar)
19 tr Kuldklasse (3-4 mdr.)

tr Udenfor bedømmelse
tr Til Salg

Ejer: E

Adresse: Klub

Postnr By:

Ønskes i bur med: EMS nr

Undertegrede erklærer hermed at have sat mig ind i gældende 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 et eller har været inficeret af,, eller udsat for, smitsomme sygdomme.

den I 19

(Egenhændig underskrift )

A UDFYLDES AF TILMELDEREN S

Det bekræftes herved, at

UdSldes med nayn og adresse

Kattens navn

er tilmeldt udstillingen i

den I -19
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Denne seddcl gældcr som kvinering lor tilneldelte til udstilliagen, når den er forsynd med khbbens sterfipel og et tdurnera til udstillcren
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Kattens navn: Født den:

Titel:

Race: Opdr. nr.

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

GHAM Pl 01{GAIIERl Et 
"i:,r',::;"r:å;;yi:""?!i#!i!l{iiiilåu",

IMPORT / EXPORT

Race:

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

UDSTITTINGSRESUTTATER U DLAN D :

57

FRA/ TIL LAND:IMPORT / EXPORT

Kattens navn:

Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:



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

JYDSK
RACEKAT"TE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer: 

-

Klub:

Ttf.:

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

119 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn

Hankatteejerens adresse:

den I 19

Hankatteejerens underskrift

STA IVI TAV LE R E KV I S I T I O N
Udfyldes af hunkatteejeren og indsendes til hunkatteejerens klub's stambogssekreta,riat 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

H unkatteejerens navn: Klub:

- ..l n katteejerens adresse: Ttf

den I 19

H unkatteejerens underskrift

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)
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Fra clin killing slår øjnene op,

har den travlt nted at udforske

r erden. Så trar,lt, at den, i for-

irold til kropsr,ægten, skal

ir.rve et tre gange så stort ener-

;itilskud som en voksen kat.

fer og samtidig være let at for-

døje for den sarte mave.

Allerede i en ticllig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Maden skal

have den rigtige smag og cluft

energi og kræfter i at fremstille Whiskas

til Killinger - nøjagtig som dit lille ener-

gibundt kan 1i' det.

Og når din killing leger, r,i1 du se

resultatet af de gode madr.aner - i form

af en sund, blank pets og strålende øjne.
Irods det, er en 10 uger p;ammel kil-

lngs mar.e ikke meget større end et fin-

:t'rbøl. Derfor er det nødvenc-ligt med en

-'-.tcialkost til killinger. Maden skal

:.rleholde alle nødvendige næringsstof-

for at tilfredsstille den lille gourmet. Og

r'ære let at tvgge, da killingens tænder

endnu ikke er fuldt udviklede.

På Waltham Centret for dyreer-

næring har forskerne lagt en mængde Katte ville vælge Whiskas

En mave
har bru

ed etå
a
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Se din kat i øjnene. De afspejler dens

helbredstfutand og velbefi nden de. Øjnene

skal være klare og strålende. De fortæller

dig, om den kost, katten år, har den

rigtige balance mellem proteiner, fedt-

stoffer,. kulhydrater, vitaminer og min-

eraler. Den balance som ås med lams.

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, kylling 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

en kraftigere, glansfuldere pels og masser

afeftstra energi.

Iams giver din kat mere nyttig nærinq

pr. gram. Foderet er særdeles økonomisk

i brug, fordi du ikke behøver at give så

meget. Du vil allerede kunne se fordelene

ved at fodre med Iams efter omkring

seks uger. Fordele som mindre og fastere

afføring (kan ses allerede efter en uges ddi.

renere, irritationsfri hud og en kraftigere.

glansfuldere pels.

Forlang Iams, fordelene er soleklare

- som Iams kattet øjne!

lAr§3:
DE:t BEDSTE DU KAN GØRE FoR DIN KAT.

Vi mener, at uore produkær hun skøl sælges affolk, der også er ekpøter på områlzt. Dufnder dzrfor kun lam banefodr i d.y dyhgehlinikker og hos andre ekspmo.

For yderligæ infomøtion og oplminger om nameste forbandkr, ing ænligst il Premium Pet Foods, tlf 45 76 I 5 I 0.
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