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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Katleri Nejings Lynges Kokomo Grand lnternational Champion

Din kat har brug for et foder, som er højt ydende og nøje afrnålt, og som respekterer dens fysiologi og
dens ernæringsmæssige behov.
Idegrundlaget for Royal Canins tørfoder er altså at give din kat alle de uundværlige næringskilder
dens krop har brug for, og at bevare dens vitalitet.
Vi har afmålt fedtindholdet i C32 meget nøje, sådan at din voksne kat far al den energi, den
har brug for.
K34's højere proteinindhold dækker helt perfekt killingers energibe-
hov og giver dem ideelle opvækstbetingelser. Vi anbefaler også K34
ti1 drægtige og diegivende hunkatte.
Mange katteopdrættere fra hele Europa har testet og godkendt
disse produkter for Royal Canins forskningscenter.
Royal Canin er specialister i ernæring, og anser det som en
pligt at bevare naturens kvaliteter.

ROYAL CANIN Danmark A,/S
Hawevej 4 8900 Randers Telefon 86 43 90 55

?4,
ROIZLCNNIN
PROFESSION EL ERN/iER! NG

IRESPEKT FOR YRENES VERDEN
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BESTYRELSE
Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Træffes efier
922O AalborgØ kL.19-00
Tlf. og fax 98 15 93 18

Næstformand / Studiekr€dskontakt:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9440 Aabybro.
Ttf. 98 26 87 05

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

Sekretær og udstillingssekretær
udland og øvrige DK-klutrber:
Erik Andersen,
Voldgade 70, 87 OO Horsens.
Ttf. 75 6'.t 34 87.

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

Stambogssekretær:
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
TIf. 86 9876 82

Medlemskontakt i nye medlemmer:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12,lebjery
7870 Roslev
Tlf. 97 57 45 s9

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

2. Suppleant/
Carsten Bircow Lassen
Åbyvej 8. Biersted
9440 Abybro
Tlf. 98 26 90 50

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

Vand rep ræmiesekretær:
Helle Høybye
Dons t-andevej 223
6051Almind
Tlf. 75 s5 44 t9

Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medlemmer
og læsere!
I perioden 22.-28. maj m6dtes de fleste af medlemslandene indenfor FI-
Fe i den hollandske by Tiel. FIFe står for Federation Internationale Feli-
ne og er en af hovedorganisationerne indenfor den internationale katte-
verden.

Jeg var af sted som JYRAK's repræsentant. Det er altid en oplevelse at
være med, hvor så mange lande er til stede og høre om andet, end netop
lige det, som rører sig i vores egen lille andedam. Hvad sker der så rundt
omkring? Ja, det der specielt er fokus på, sker på et plan, hvor vi katte-
folk indtil nu ikke har haft stor indflydelse, nemlig i de politiske kredse,
som er begyndt at røre på sig, når det gælder opdrættet af kæledyr. I den
tyske delstat Hessen har man forbudt udstilling og opdræt af hvide katte.
Begrundelsen er, at en del af de hvide katte er d6ve, specielt dem med blå
Øjne. Det skal dog tilføjes, at f.eks. dem med siamgen yderst sjældent er
d6ve, men det bliver der desværre ikke taget hensyn til.

Andre politiske kredse mener også, at Manx-kattene bør forbydes på
trods af, at det er en ældgammel race, ligeledes har man fået kig på Sphynx
og Scottish Fold. Forhåbentlig kan FIFe og de øvrige organisationer stå
sammen her og virkelig få lov at gøre deres indflydelse gældende, så vi
slipper for den slags indblanding. Dermed ikke være sagt, at vi bare skal
køre løs. Opdrætterne skal stadigvæk være ansvarlige og opdrætte sunde
killinger og passe på, at der ikke findes gener, der giver alvorlige syg-
domme og defekter i deres avlsdyr.

På generalforsamlingen blev der naturligvis vedtaget mangt og meget,
hvilket kan læses i den særskilte artikel derfra.

Meget glædeligt for Danmark var det dog, at vi (mig bekendt) for første
gang fik en person ind i FIFe's bestyrelse, nemlig Birgit Nehammer, der
på overbevisende vis blev valgt til posten som vicesekretær - Stort TIL
LYKKE til Birgit. I JYRAK har vi siden sidste Hvæssebræt haft et godt
og konstruktivt møde med konsulenterne. Som vedtaget på vores gene-
ralforsamling, arbejdes der videre med en konsulentuddannelse.

fYRAK holdt en god udstilling i det Nordjyske - i Støvring. I den for-
bindelse blev det endnu en gang bevist, at en lille samling energiske med-
lemmer kan gøre underværker i lokalområderne ved udstillinger, idet
Steen & Else Christensen nærmest satte Støvring på den anden ende. I
hvert fald var der ikke mange mennesker i Støvring og omegn, der var i
tvivl om, at der er noget, der hedder racekatte og Jydsk Racekatte Klub.
Udstillingen har givet os en vældig god propaganda og efterfølgende har
mange killinger fået nyt hjem i Aalborg-området.

Der er udkommet et nyt nummer af FIFe-News. Det er på engelsk og
kan fås på vores udstilling i Esbjerg eller ved indsendelse af et frimærke
(5 kr.) til undertegnede, så længe lager haves.

Alle ønskes en god og varm sommen
D orte Kaae, formand JYRAK
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HVÆSSEBR,IETTET
Medlemsblad for Jydsk Racekatte KIub

30. årggng - udkommer 4 gange
årl igt. Arsabonnement kr. 200,-

Ansvarshavende redaktør:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ.
TIf. 98 15 93 18

Redaktionsudvalget:
Christina Kausmally
Råhøjparken 214
8260 Viby J.
Trf. 86 28 94 30

Helle Høybye
Dons Landevej 223
6051 Almind
Ttf .75 55 441.9

Erik Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Ttt.75 6134 87

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

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

Dead-line for blad nn 3 1995:
10. august 1995.

Forsidebilledet:
Ch. Xerkes v. kerbeck, PER n.
Ejer: Linda læerbeck.

Efiertryk af diverse artikler og indlæg
i bladet er tilladt med kildeangivelse,
med mindre andet er angivet ved de
enkelte indlæ9.
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M.u.h. redaktionen!

Ja, kære læser, så sidder du igen med et num-
mer af >>Hvæssebrættet<<, som du enten læs-
er med glæde, arrigskab, ligegyldighed el-
ler måske med blandede følelser, fordi ind-
holdet er blandet.

Det må det nØdvendigvis være, for det er
vore medlemmers interesseområder også -
lige fra opdræt og udstillin g af topkatte til
de daglige glæder derhjemme med >>Ver-

dens bedste mis<<, der absolut ikke vil begå
sig på en udstilling, eller som man i hvert
fald ikke Ønsker at udstille.

Det kan være svært for os i redaktionen at
vide, om vi vægter vort stof rigtigt - præ-
senterer det bedst muligt, eller om vi er helt
håbløse.

Vi prØv er at råde bod på det sidste. Frem-
tidig vil redaktionen være udvidet med 3
nye medlemmer, som vil blive præsenteret i
næste nummer, hvor vi også fån at se, hvad
de bidrager med.

Ha' en god sommer med alle misserne!
Helle, Christina og Erik

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

Et par ord fra formanden
Med venlig hilsen redaktionen
Studiekredsene
[,æsernes sider
Opslagstavlen
Dyrlægesiden
Boganmeldelser

Afsnit 2, >>Referater<<................. . side 22
Referat af bestyrelsesmøder
Møder i F.U.

Afsnit 3, »Resultater m.v.<< ........ side 27
Støvring-udstil lingen

Import & Export
Championgalleriet

Afsnit 4, >>Infosiderne<<................. side 32
Øvrige serviceydelser
Ammeformidling
Udenlandske klubber
Udstillingsresultater, udland
Opdræt og avlstjeneste
Danske udstillinger

Afsnit 5, »Blanketter til afrivning<<-....-........ side 41
Spiseseddel til udstillingen i Grenaa
Udstillingsoversigt'95
Tilmelding ind- og udland
Champion/lm- & Export/Udstillingsresultater
Parringsanmeldelse / Stamtavlerekvisition
Referat fra JYRAK's generalforsamling
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PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug ihjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
natu rlige fordele fremfor
almi ndel igt kattegrus. ,ll;age

g
HYGIEJNISK
NATURE-CAT kattegrus
absorberer hu rtigt, 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.

i\\ §/ / . \ \\\\

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

)r,''iol '

1,,,,,1t,\

N
Ii ttis I

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

HYGIEJNISK - SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

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

Studiekredsledere:

Vest:
Ole Ø. Nielsen
Egeallå13
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 t5 22 16.

Aalborg:
Carsten Bircow Lassen
Åbyvej 8, Biersted
9440 Abybro
Tlf. 98 26 90 50

Århus:
Annette Andersen
NøneEl16 86, IV th.,
8000 Arhus C.
Tlf. 86 13 63 83.

Djursland:
Frederik Byrgesen
Rugårdsvej L8, Nordal,
8444 Balle.
Tlf. 86 33 70 20.

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

Sydøst:
Kirsten Madsen
Arøsundvej 65 a
6100 Haderslev.
Ttt.74 53 23 96

Randers:
Solveig Christensen
Erlingsminde L5
8900 Randers.
Tlf. 86 4t 8L 63.

Fyn:
Lis Rhymer Friis
Bøgebjery7,
5471 Søndersø
Ttf.64 89 15 03.

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

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

Viborg:
Elisabeth Ladekarl
Reberbanen 1,e, 1. tv.
8800 Viborg.
Tlf.86 62820t.



STUDIEKREDSE
I »Hvæssebrættet« nr. 4 og 2 bringer vi
sæsonplanerne for henholdsvis 1. og 2.
halvår.

STUDIEKREDS.NYT!

STUDIEKREDS RANDERS
Program for Studiekreds Randers, efterår 1995:

Tid: Første onsdag i hver måned - første gang onsdag den 6.
september kl. 19.00.

\'Iødested: Vorup Bibliotek, Bøsbrovej 16, 1. sal, lokale 1.
Kaffe og the 10 = 10 kr.. Vi skiftes til at bage.

6. september 1995: Kend din klub og formand. Dorte Kaae
kommer og fortæller om Jyrak.

.1. oktober 1.995: De sidste ting på plads omkring hobbyud-
stillingen den 7. oktober.

7. oktober 1995: Hobbyudstillingen i Plantorama i Paderup
ved Randers. Pris pr. kat: 50 kr. Opdrætter annoncer: 25 kr.
Sidste tilmelding den 15. september til studiekredsformanden.
Obs! Begrænset øntsl bure.

1. november 1995: Førstehjælp til katte og om giftige plan-
ter. Dyrlæge Peter Kirk fra Bygholms Dyrehospital kommer
og holder foredrag.

6. december 1995: Julehygge med gløgg og æble skiver. M
spiller banko og alle der kommer medbringer en gave. Max.
2o kr' 

Aile er velkomne!
Hilsen Studiekredsen i Randers,

Solveig Christensen, Erlingsminde 15, 8900 Randers
Tlf. 86 41 8t 63

STUDIEKREDS
FYN:
EFTERÅRSPROGRAM
FORSTUDEKREDS F"TN
1995:

Kom så ud af busken! ! !

Som et forsøg har Studie-
kreds Fyn besluttet sig for at
gå sammen med Racekattens
Studiekreds i håb om, at se

nogle flere deltagere pi mø-
derne.

Vi har sammensat, efter
vor mening, et fint program.
Kom selv og døm.

Medbring kaffe, brød, stor
spørgelyst og godt humør. Pris pr. person kr. 10,00.

Tidspunkh l.lgrdag i hver måned fra kl. 19.00 -21,.45.
Mødested: Tingløkkeskolen, Bergendals 4116 25, Odense SV.

Emner:
7. september 1995: Dyrlægeaften ved K. Steensborg, der vil
tale om blodtyper /Neonatal Isoerythrolysis.

5. oktober L995: Berit Østbjerg fortæller om udvikling og hi-
storie ved Colourpoint.

2. november 1995: Susanne Bugge: Kattesport i almindelig-
hed og om Rex katten.

7. december 1995: Julehygge. Medbring 1 pakke å 20 kr. Stu-
diekredsen serverer gløgg og æbleskiver.

FORÅRSPROGRAM 1996:

1. februar 1996: Lene Christiansen og Anne Lise Kaae for-
tæller om Siam/ OKH og Balineser.

7. marts 1996: Birgit Nehammer beretter om dommervirke
og om Burmilla opdræt.

11. april 1996: Dyrlæge Charlotte Rhymer Friis fortæller om
de alvorlige sygdomme - fip - felv og faids.

2. maj 1996: Kim Brems fortæller om Exotic og perser.

8. juni 1996: Udflugt til Givskud lBvepark. Madkurv og
drikkevarer medbringes. Tilmelding til studiekredslederne.
Mødested og tid: Kl. 10.00 hos Lis Friis, Bøgebjerg7,5471,
Søndersø.

P.S.: Ret til ændring forbeholdes.

Studielaeds Fyn:
Anne Lise Kaae, Ingridsalle 3, Odense SU tlf. 66 12 52 91

Lis Rhymer Friis, Bqgebjerg 7, Sgndersø, tlf. 64 89 15 03
Grethe Højgård, Dragebakken2T2, Odense S\ tlf. ffi 17 37 08

i1

TNO PROBTEM

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

hi"b' Dyrehcrndel
Niels Ebbesensgode 8o . 9000 Aolborg . Tlf.98 1222 11

§.
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STUIIIEKBEDS.NYT!
Jyraks nordligste studiekreds:

STUDIEKREDS FREDERIKSHAVN
EMERÅRSPROGRAM 1995:

Vi byder velkommen igen til efterårets arrangementer og
håber, alle har haft en dejlig sommer.

Vi mødes i Skolegade 8 kl. 19.30 som sædvanlig. Alle er
velkomne - tag bare familie og venner med.

N.B. Husk, hvis der er børn med, selv at medbringe soda-
vand eller lignende, ellers kan der købes kaffe, the med brød
til 10,00 kr.

Tirsdag den 26. september kl. 19.30: Lene KattenhØj Gam-
melgård, mangeårige ejer af persere, viser pelspleje.

Torsdag den 26. olrtober kl. 19.30: Leif Henriksen fortæller
om Genetik. Et emne for alle opdrættere, vi kan jo alle lære
noget nyt.

Tirsdag den 28. november kl. 1930: Dyrlægeforedrag ved
Mogens Højlund, Frederikshavns Dyreklinik.

Speciale: Øjenoperation og øjensygdomme hos katte m.m.
Der må gerne spørges.

I tilknytning hertil holder vi julehygge med gløgg og æb-
leskiver og ønsker alle en god jul.

Vi ses med nyt program efter nytår. Forslag er altid vel-
komne.

Med venlig knttehilsen
Kis og Lene Kattenhøj Gammelgaard

PROGBAM FOR STUDIEKRE,DS VIBORG
EFTERAR 1995:

4. september 1995: Besøg på forsøgsanlæg Foulum. Program
kommer senere. Adresse: Blichersall6 1, Foulum.

2. oktober 1995: Besøg af domrner Elisabeth Schreiber, som
vil fortælle lidt om bedømmelse af katte. Der vil være mulig-
hed for at stille spørgsmåI.

6. november 1995: Planlægning af hobbyudstilling. Poul
Christensen vejleder vedr. hobbyudstillingen, som skal finde
sted i marts eller april 1996.

4. december 1995: Julefrokost med gløgg og æbleskiver.

P.S. I",okale og mødetid oplyses senere.

STUDIEKREDS HORSENS:
Efterårets program:

Vi mødes den sidste tirsdag i måneden fra kl. 19.00 ti121,.50
i Allegade 4, lokale nr. 1D.

12. august t995: Vi afvikleren hobbyudstilling i forbindelse
med et stewardseminar i gymnastiksalen til Allegades skole.

26. september L995: Filmaften: M har løfte om en video fra
december måneds store katteudstilling i lnndon.

Månedens kat: Maine Coon.

31. oktober 1995: Valg af studiekredsleder. Vi håber at kun-
ne gennemføre det tidligere aflyste arrangement med Anette
Zakaria.

Månedens kat: Sølvkatten.

28. november L995: Juleafslutning med vort sædvanlige ter-
ningespil. Medbring pakke til max.20 kr. samt det sædvanli-
ge gode humør' 

Med venlig hilsen
Susanne Clausen, studieløedsleder

STUDIEKREDS ÅRIIUS
Program for Studiekreds Århus, efterår 1995:

20. august 1995; Valg af studiekredsleder og planlægning af
program samt snak om udstillingen i Arhus i november.

27. september 1995: AFLYST!!! på grund af lokale-
mangel!

25. oktober 1995: Mere om iomøopati ved dyrlæge Kirsten
Brock. Kort genopfriskning af de grundlæggende principper
i homøopatien, og derefter om behandling af konkrete syg-
domme.

18.-19. november 1995: Udstilling i Scandinavian Cengress
Center i Å,rhus.

29. november 1995: Ikke fastlagt.

13. december 1995: Julehygge! Studiekredsen byder på
gløgg og æbleskiver. Hver person bedes medbringe to pakker
til en værdi å ca. 1O kr. Af hensyn til indkøb bedes I tilmelde
jer til Annette senest 77. december.

Mødested: Brobjergskolen, Frederiks A116, Å,rhus. L,okale
104, det vi plejer at være i.

Tidspunkfi 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, Ngrre A116 86, 4. th., 8000 Århus C.
flf.8613 63 83.
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PROGRAM FOR STUDIEKREDS STRUER
SOMMER/EFTERÅR 1995:

Juni og juli: Sommerferie!

6. august 1995: Sommerudflugt. Vi besøger Udklittens Mai-
ne Coon ved Gitte Philipsen. Madpakker og børn medbringes.
Bindende tilmelding til Alice Schultz, tlt.97 86 L9 84 senest

28. juli 1995.

5. september 1995: Vi mødes på Struer Dyrehospital, hvor
dyrlæge Kåre B. Videbæk viser rundt og fortæller.

10. oktober: Kattepsykologi ved Jyraks konsulent Vivian El-
ling. Mødested: Folkets Hus, Tegltorvet kl. 19.00.

Med venlig hilsen, studielcredslede4 Alice Schul4
Dalgårdsvej 57, Reven,7600 Struer

JYRAK
9o'ernes katteklub

- fordi der er forskel!



STUDIEKBEDS-NYT!
STUDIEKREDS SYD.ØST
(før Studiekrrcds Kolding):
TIL ALLE MEDLEMMER I SYD.øSTJYLI.AND:
Da vores nyvalgte studie-
kredsleder Villy Jørgensen
har trukket sig på grund af ar-
bejde, er jeg, Kirsten Madsen
blevet spurgt, om jeg ville
overtage studiekredsen. Efter
en vellykket hobbyudstilling
på Haderslev Bibliotek fik jeg
blod på tanden og sagde ja.

Valget finder sted den 8. .d
august hos Heidie Nowakowski, Kolding.

Navneforandringen på studiekredsen, er for at få så mange
katteinteresserede med syd fra som muligt.

Så her er aktivitetsplanen for efteråret i studiekreds syd-6st:

Tirsdag den 8. august 1995: Valg af ny studiekredsleder.
JYRAK's repræsentant Klaus Donneborg fortæller om sit

arbejde med Jyrak og lidt om, hvordan vi udfylder de for-
skellige formularer rigtigt.

Afholdes hos Heidie Nowakowski, Dons landevej 97, Kol-
ding, tlf. 75 56 89 59.

Tirsdag den 5. september: Kattesygdomme og førstehjælp
v/ dyrlæge Gitte Kongshammer.

Aflroldes hos Birgit og Carl Bojsen, Klebækvej 13, Lun-
derskov, tlf . 7 5 58 62 64.

Tirsdag den 3. oktober: Mit arbejde som dommer og katte-
opdrætter v/ Lis Staunskjær.

Afholdes hos Ejvind Jepesen, Lyngsvej 1, Kolding, tlf.
tlf .75 52 4074.

Tirsdag den 7. november: Bogaften v/ Kirsten Madsen. Vi
ser på både fagbøger, skønlitteratur ogbørnebøger, som dre-
jer sig om katten. Alle er velkommen til at tage deres spænd-
ende kattebøger med. Ring til tlt.74 53 23 96.

Tircdag den 5. december: Julehygge med gløgg og æbleski-
ver. Tag 2 små pakker med, som vi kan spille bingo om. Alt
dette foregår hos Helle Høyby, Dons Landevej223, Alminde,
ttt.75 55 44 79.

Jeg vil gerne byde nye som gamle studiekreds medlemmer
velkommen til et hyggeligt efterår. Håber at mange kan afse
lidt tid til studiekredsen' 

Med venrig hilsen
Kirsten Madsen, Årqsundvej 65 a, 6100 Hiderstev

Tlf. 74 5i 23 96 - Studiekreds Syd-Øst

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

Danmarks største udvalg i

sportspræmier:

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

86 11 41 11
Telefa,r: 86 11 00 82
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LÆSEBNES SIDEB

BesØg hos en
Jyrak-opdrætter
På en varm solskinsdag befinder jeg mig midt i det dejlige
fynske landskab. Jeg skal besøge Lis Rhymer Friis, hendes
abyssiner og alle hendes andre dyr. For Lis er opdrætter i me-
re end 6n forstand.

Lis er Jyrak's konsulent på Fyn, studiekredsleder og aner-
kendt opdrætter af abyssiner og på alle måder et aktiv for
dansk kattesport. Men hun »opdrætter« desuden hængebugs-
vin, simmentalerkvæg, mange forskellige slags ænder, kalku-
ner, høns, gæs og vildsvinkrydsninger. Bl.a. fortalte hun om
hønseracen Plymouth Rock med specielle mønstre og farver,
som hun forsøger at fremavle.

Selv jeg, som er et rigtigt by-menneske, blev hurtigt beta-
get af disse velpassede og velfodrede smukke dyr, som lever
frit blandt artsfæller. Her er ikke noget med små båse og for-
tøjninger. Men tro sandelig ikke, at fordi der er mange dyr, at
det også er rodet. Nej, der er orden i tingene og Lis kender al-
le dyrene fra hinanden og mange af dem har navne.

Selv om Lis ikke havde killinger, dajeg besøgte hende, var
der alligevel dyrebørn at se på. Hængebugsvinene havde un-
ger og de løb rundt og legede i en stor indhegning. Faktisk
meget lig når killinger leger. Desuden var der 3 små kalve på
ea.9 dage, med de skønneste øjne, man kan tænke sig. Jeg var
parat til at tage en med hjem, men den ville nok savne sin mor.

Som katteopdrætter er der kun få, der kommer op på siden
af Lis. Hun har opdrættet katte siden L973, altså i22 fu ogla-
vet ialt 120 kuld. Og alt dette startede med, at hun besøgte en
udstilling, hvor hun købte en brunmasket siam og bestilte en
r6d aby.

Det blev kun til nogle få siam-kuld, bl.a. lavede hun den
første ebony og den første spottede. Aby'en blev snart »hen-
des race<<, og dajeg spurgte hende hvorfor, svarede hun, at hun
synes aby'en er mere selvstændig og klogere. Faktisk mener
hun, at den er den klogeste katterace! Hun synes også bedre
om aby'ens naturlook, hvorimod hun ikke kan lide siamese-
rens ekstreme udseende. Og Siames_qren kan være fornærmet
i flere dage, hvis man har gjort no§et, den ikke kunne lide.

Lis har foruden aby'er også en brite. Den købte hun, fordi
hun gerne ville have en rigtig krammekat. Det blev bare hen-

des mand, der fik en skødekat til fjernsynsaftenerne. På 1. sal
har Lis indrettet børneværelser til killinger selvfølgelig. De
bliver født i en rigtig barneseng og bor så i værelset til de be-
gynder at ville opleve verden. Så kommer de ned i stuen, hvor
de så langsomt vænnes til husets gvrige beboere. Voksne kat-
te, en lille terrier og to rottweilere og til tider også en gris.
(Hængebuggrisen Sofie er vokset op inde i huset).

Den ene længe på huset har tidligere været stald. Lis for-
talte, at de for år tilbage lige havde sat stalden istand til deres
heste, med båse, drikkeautomater o.s.v. Da'hun meddelte sin
mand, at det nu skulle laves om til kattene. Der er flere bure
til kattene med adgang til l6begårde, men lågerne stod åbne.

Undtagen ind til hankatten.
Simba, avlshannen, som Lis selv har opdrættet var oprin-

deligt solgt, men han blev leveret tilbage og Lis kunne nu se,

hvad han havde udviklet sig til, og hun valgle heldigvis at be-
holde ham. Han har et dejligt temperament og han bærer ty-
deligt præg af at være meget i kontakt med mennesker. Sim-
ba går nemlig med ble. Et par timer om dagen får han bleen
på og får lov til at komme ind i huset.

I kattenes bure er der hylder og liggepladser og i hver er der
en griselampe til opvarmning. I løbegårdene er der hylder,
gynger og gangbroer.

Lis opdrætter aby'en i vildsfarvet og rød og i de senere år,
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Indlæg til
Hvæssebrættet...

har hun også lavet sølv. Mange af de andre opdrættere var me-
get imod opdrættet af sølv aby'er, da de mente, det ville øde-
lægge avlen. Men sølv er dominant og en af forældrene skal
være sølv for at kunne give sølv.

Lis' avlsprogram er langsigtet for, som hun siger, hun skal
også have killingerne solgt. Avlen foregår seriøst uden indavl,
men fortrinsvis med hendes egne linier.

Avl med sølv giver problemer med rufisme, det vil sige,
rødfarvning af de s6lv, hvor de skal være hvide.

Aby'en findes også i farvene blå og fawn, men efter Lis'
mening, er de kunstigt fremavlet med hjælp fra andre racer.
Til blå er der eksempelvis brugt blåmasket siam. Ligesom rød
heller ikke er en oprindelig farve, det er en mutant.

| øvrigl fortalte Lis mig om sin teori om, at temperamentet
har en tendens til at følge farven. D.v.s. jo lysere farve, jo bli-
dere temperament. Det kunne give os alle noget at tænke over!

Abyssinerne skal vide, hvem der bestemmer for ellers vil
den tage magten fra både ejeren og de andre katte. Hvis den
ved, hvem der bestemmer, vil den også opføre sig pænt på ud-
stillinger og lignende, og man har en kat, som både er aktiv
og kærlig. Men aby'en er en stor individualist, man skal ikke
have for mange sammen.

Lis' mål for fremtiden er, at lave sunde katte med gode ty-
per og et godt temperament, men avlen er langsigtet, for hun
beholder sine gamle avlskatte til de dør og det er begrænset,
hvor mange katte, hun vil have.

Tak, Lis, for en hyggelig eftermiddag og som vores >)gam-

le« redacteur plejer at sige - vi ses på scenen!
Mange katte hilsne4 Helle Hqybye

Tirsdag d. 18. april havde Studiekreds Aalborg inviteret til en
spændende aften. Man havde indbudt bio-kineseolog Tove
Nielsen til at komme og holde foredrag om hendes meget spæn-
dende virke med alternativ behandling af mennesker og dyr.

Fr. Tove Nielsen viste sig at være en gæv pige med begge
ben plantet i den jydske muld. Hun begyndte at fortælle om
sit virke på en stilfærdig ligefrem måde, som tog mystikken
afbehandlingerne og som fik eventuelle skeptikere blandt til-
hørerne til at lytte fordomsfrit.

Et par aftilhørerne havde katte med, som havde nogle "ska-
vanker.. af fysisk og psykisk art. Tove Nielsen tog roligt kat-
tene op på bordet foran sig, kælede stille med kattene og for-
talte samtidig om de forskellige energibaner, som katte, såvel
som andre levende skabninger er udstyret med. Gennem den
rette påvirkning afenergibanerne kan balancen i legemet ret-
tes op. Tove Nielsen bruger bl.a. Bach's blomstermedicin til
behandling, såvel som til at finde ud af, hvad det pågældende
dyr lider af.

En af kattene havde været forsvundet, og var kommet hjem
i kummerlig tilstand med et brækket ben og et psykisk knæk.
Tove Nielsen lagde hænderne på katten og gennem telepatisk
kontakt med katten fik hun at vide, at det ikke var en påkpr-
sel, men nogle børn med en barne-/dukkevogn, som var kat-
tens egentlige trauma. Det var fantastisk at se, hvorledes kat-
ten reagerede, først med urolig pisk med halen, uroligt blik,
siden slappede den af, spandt og havde det bare så dejligt. Det
var som om at det, at katten fik "fortalt" om sine uhyggelige
oplevelser fik den til at blive sig selv igen.

Der blev stillet mange spørgsmål efter foredraget og de-
monstrationen. For mange af tilhørerne var det måske en ny
verden af behandlingsmetoder, de stiftede bekendskab med,
men det er nogle metoder, som er værd at overveje, fremfor
altid blot at smække nogle penicilinpiller i katten, hvis den er
lidt ud-til-bens en dag. Bach's blomstermedicin kan anbefa-
les også til mennesker. Det er virkeligt et godt initiativ til
»alm. medicin«. Ved forkølelser og andre småskavanker er det
så absolut at foretrække.

Fr. Tove Nielsen bruger mest sine hænder ved behandlin-
gen, sjældent pendulering, da hun mente det for hende var hur-
tigere og lige så sikkert med »håndspålæggelse". Men hvad
man end mener om disse alternative helbredelser, så er det et
godt råd ikke katagorisk at afvise dem, men undersøge mu-
lighederne med et åbent sind og sund fornuft. Jeg tror mange
lærte en masse denne aften og vi blev i hvert fald overbevist
om, at der findes mere mellem himmel og jord, end vi umid-
delbart kan se' 

Heren Tqttrup
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DK Soyadi's Belle

Kære Solv.eig
og Flemmin§
Jamen, hvor er hun dog en pragtfuld missekat!

Hun stortrives og er altid så glad og er meget aktiv, opfin-
der stadig nye lege med grankogler, bordtennisbolde, dyrker
sine målebægre og er man så ubetænksom, at pudse næse i en
papirserviet, så sidder hun straks med hovedet på skrå og løf-
tet pote, for noget af det bedste hun ved, er at spille ping-pong
med en sammenkrøllet serviet .

En af hendes passioner udendørs er at klatre i træer. Skov-
duerne bliver der hunset med og de stakkels Egern får heller
ikke megen madro. En af hendes udkigsposter er på en kløf-

Belle, marts 1995. Brændeknuden måler 21 cm på tværs. Det
svarer til, at Mis måler j6 cm op til sit hqjre qre.

10

Killinger uden mor,
og hvad så???
Her spindes en ende om en lykkelig udgang!!!
Tillad mig at introducere mig selv. Jeg er i al beskedenhed en
lille forkælet HUN-BRITE. Jeg er 3 år gammel og har altid
været meget genert.

Min mor og far kalder mig Miss Malou, selv har jeg set no-
get andet i stamtavlen, men hvis de er glade så OK med mig.

Mor og far fik mig egentlig kun fordi de kendte en som hav-
de en stor hankat, også en >>Brite<<, så gik de på katteudstilling
og fik kontakt med hende, der havde opdrættet mig. Hun hav-
de en stor killing derhjemme, som hun gerne ville sælge.

De skulle bare lige ned for at se, hvordan jeg så ud, sagde
far. Han havde nu købt både kattebakke og madskål inden de
kørte, så inden jeg havde set mig om, sad jeg i en mørk kasse
på vej i en bil til et nyt og fremmed sted. De er nu egentlig
meget flinke, jeg kan vist ikke rigtig klage over noget - det
skulle da lige være, at far spiser for mange af rejerne.

I en lang periode gik jeg og havde det godt, men så fik mor
og far mærkelige ideer. I efteråret 1994 kom De i tanke om,
at det måske kunne være en god ide at få killinger. Det talte
de meget om og jeg brokkede mig en del. Killinger havde ik-
ke min interesse. Far syntes i en periode, at jeg snakkede for
meget og så boede jeg i køkkenet om natten.

Han sagde, at hvis det skulle vare ret meget længere, så fik
jeg sgu' P-piller igen. Det kunne han da bare have givet mig.

Men de fandt en herre, efter min mening et passende parti.
Han var egentlig meget s6d og charmerende og jeg faldt pla-
dask for hans tilnærmelser. (Pas på med de hankatte, piger!!!).

Efter nogen tid blev jeg tykkere og ind imellem sparkede
der noget i min mave. Så hoppede jeg op til mor - hun nusse-
de mig som sædvanlig og så blev der stille i maven igen.

Om aftenen giorde det nogle gange lidt ondt og så gik jeg
rundt og småpeb. Det kunne jo være min kæreste ville kom-
me og trøste mig. Men jeg tog desværre fejl.

I slutningen af februar kom mor hjem med en mærkelig
seng. De kaldte det for en fødekasse. Hvad skulle jeg dog med
den? - Jeg sover da i fars tØj, eller i fodenden, eller i vindues-
karmen, eller bedst af alt, på det varme gulv i badeværelset.

Nå men selvfølgelig skulle kassen undersøges og mor syn-
tes, jeg var meget dygtig.

Den 11. marts om formiddagen fik jeg rigtig ondt. Mor
kaldte det for v6er og ringede efter Karin, som meget kærligt
havde lovet at komme for at hjælpe. Hun sad der også troligt

tet gren i et gammelt fyrretræ. Uanset hvad vi laver i haven,
er hun hele tiden lige omkring os og leger og »snakker« me-
get. Faktisk ser vi aldrig Belle gå - hun er en utrolig hurtig-
løber. Når hun så har pisket rundt i nogle timer, bliver hun
pludselig helt »flad« og skal straks ind og sove.

Hun er utrolig nem og råber aldrig op, når hun vil noget,
men venter tålmodigt. Hun har aldrig vist klør og dyrlægen
var meget overrasket over de bløde poter, selv om mis var lidt
utilfreds med at blive set grundigt efter. Dyrlægen havde ik-
ke haft en Van i hånden før og var meget begejstret for Belle.

Hun er meget tillidsfuld og elsker at blive børstet og nus-
set og puslet - sidder der noget fast i pelsen, siger hun det
straks. Hun er hyppig gæst i badeværelset, hvor hun »vasker<<

gulv og bunden af badekanet. Vand skal helst stj æles fra ting
i køkkenvasken og helst fra en rindende hane.

Hun kender sine rettigheder fra købekontrakten og ved, at
hun er en kælekat. Vi bliver udnyttet på det groveste.

At Belle er sådan en dejlig kat må skyldes hendes særdeles
gode barndom.

Mange hilsner Merete og Jan



næsten hele dagen - tusind tak for det. Desværre skete der ik-
ke rigtig noget, jeg kunne mærke, at jeg havde noget inde i
maven, der skulle ud, men jEg kunne ikke. Far kom hjem fra
arbejde og vi ringede efter (AH NEJ) dyrlægen. Hun var dog
utrolig flink, gav mig et stik med noget vefremkaldende, og
sagde at nu skulle der gang i det, ellers måtte hun hjælpe på
anden vis.

Mor og far skulle til 50 års fødselsdag, og fødselaren var
blevet lovet en killing, så ungerne skulle da gerne være født
inden festen begyndte, men nej - mor gik alene til fest.

Far ogjeg kørte på dyreklinik, forjeg skulle opereres!!!
Det er ikke nogen rar oplevelse, sådan at blive skåret i, men

jeg blev da heldigvis steriliseret ved samme lejlighed. Far sag-
de, at det skulle jeg ikke igennem en gang til.

På dyreklinikken blev jeg bedøvet og far sad og ventede.
Dyrlægen skar mig op og hentede den killing der sad i føde-
gangen, den sad helt fast. Jeg var nemlig slet ikke stor nok til
at kunne føde. Den killing var desværre død.

Lidt efter kom dyrlægen med killing nr. 2 (vist nok en hun).
Den var meget livlig og far sad sammen med dyrlægens hjæl-
per, en rask knægt, og tørrede killingen ren og tør. Så kom nr.
2 (hun??), samme procedure som med den første og vi havde
nu 2 friske og miavende killinger. Nr. 4 kom så (en stor lys
han), men der var ikke rigtig liv i ham. Dyrlægen gav kunstig
åndedræt og svingede lidt med ham - det hjalp, men ikke me-
set - det var som om, han havde haft det hårdt nok og ikke gad
mere.

Far tog killingerne og mig med hjem, og mor kom hjem og
tørrede mine killinger endnu engang. Jeg sov, var endnu halv
bedøvet, så mor lagde killingerne ned til mig i kassen. Hvad
skulle de dog der? Hvis de vil have killinger, så kan de da selv
passe dem.

Jeg ville gerne sove, men kunne ikke komme til for de små.
Så jeg gik over på mors sengetæppe og lagde mig der.

Mor kom og hentede mig og sagde, at jeg selv skulle pas-

se dem. Mor flyttede mig tilbage, men jeg gik bare min vej
i sen.

Så blev far sur og sagde, at de nok hellere måtte prøve at
holde mig, mens de holdt killingerne til, men jeg hvæste og
kradsede far. Så blev mor ked afdet, ringede til Karin, der sag-

'Je, at de skulle blive ved med at prøve, og det glorde de og-
så. men der var ikke noget at gøre.

Efter at have talt med dyrlægen, gik mor i gang med at fod-
:e mine killinger med en blanding af sødmælk og æggeblom-
me (efter dyrlægens anvisning). Men mine killinger skal ha-

ve mad hver anden time og det er simpelthen for meget for
mig mor. Far prøvede igen sammen med mor at få mig til at
give dem mad, men jeg var overhovedet ikke interesseret.

Sødmælk og æggeblomme dur ikke, det skal helst være mo-
dermælkserstatning, og så skal mine killinger vaskes i num-
sen med en våd svamp temmelig tit, ellers får de forstoppel-
se, men det vidste mor og far ikke og de fik det først at vide
af Søren og Karin, da de kom på bes6g søndag formiddag og
foreslog, at mine killinger skulle til en amme, for ellers ville
de ikke klare det.

Mor syntes ikke om ideen, hun måtte dog søndag efter-
middag erkende, at spædbørn er en ting, killinger noget helt
andet. Søndag aften kontaktede vi Helle fra Jyraks Amme-
formidling. Til alt held (for os) havde Helle en burmeser (kal-
det »Pølsen«), der kun havde en killing, så far og mor kørte
til Kolding med killingerne (sikken dejlig fred der blev).

»Pølsen« kunne lide mine killinger med det samme. Vi hun-
katte er da heldigvis forskellige, og de blev alle tre lagt til om-
gående. Helle er meget sød til at holde Øje med killingerne og
veje og måle dem hver dag. Den start mine killinger fik, har
nok været for meget for de to små. De spiser ikke rigtig og ta-
ber sig i vægt. Den første døde om tirsdagen, den anden om
torsdagen, men ham der næsten havde givet op ved fødslen,
han er nu en stor og stærk han på snart 6 uger. Han skal blive
hos sin amme til han er gammel nok til at komme hjemmefra.

Mor og far fortæller mig hver gang de kommer hjem, hvor
godt han har det. Det er jeg da glad for at h6re, men når jeg
hører hvor vild han er ind imellem, er jeg da glad for, at der
er noget, der hedder ammemødre, jeg er nemlig helt sikker på,

at jeg ikke selv ville kunne klare at have sådan en vildbasse
hængende ved mine flotte brystvorter hele tiden.

Jeg glæder mig da selvfølgelig til han komme hjem, og jeg
har allerede besluttet, at han skal hedde Mr. Balou, far troq
det er hans id6, men han tager fejl.

Jeg kan ikke få killinger igen, men mor og far siger, at med
al den hjælp de har fået både fra Karin og Søren, fra dyrlægen
[,one, og ikke mindst fra Ammeformidlingen, så har de ikke
mistet lysten eller modet til at prøve igen, så de skal da have
en hunkat. Jeg håber, at hun har mere lyst til sine killinger end
jeg har haft, og vil da også gøre mit til, at det lykkes, dog er
jeg lidt betænkelig ved, om hun nu tager min kæreste.

På den anden side set, han har jo svigtet mig.
Uden hjælp fra disse søde mennesker, så havde ingen af mi-

ne killinger overlevet, nu får jeg da een hjem. Jeg vil derfor
opfordre alle mine med-hunkatte til, hvis I har plads, at mel-
de jer til ammeformidlingen. Adressen står i »Hvæssebræt-
tet« hver gang. Du kan redde killingeliv og samtidig få gode
råd og kyndig vejledning fra alle de katte, der ligesom jeg, har
valgt at omgive sig med rare og forstående mennesker.

Far siger lige nu, medens jeg sætter den sidste klo på tasta-

turet, at jeg måske får meget mere at skrive om, når nu min
søn kommer hjem.

Så det er ikke helt umuligt, at I hører fra mig igen engang.
Med venlig hilsen og miauvv, miauvy miauvu, !

(en hilsen til alle katte der læser Hvæssebrættet).
Miss Malo4 clo Kjærbqll, Rqnnebærparken 2, 6760 Ribe

P.S. Fra Malou's mennesker sknl der også være en stor tak til
de menneske6 som gjorde det muligt for os, at beholde vor
dejlige kat og en af hendes killinger.

Specielt en stor tak til Helle Hqybye. Vi har det altid hyg'
geligt og føler os utrolig godt tilpas, fordi vi ved, at du passer
så godt på vores killing.

Også en stor tak til Karin og Sqren her fra Ribe for al de-
res hjælp.

Med venlig hilsen, fam. Kjærbøll
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Jeg havde læst i et tysk katteblad, at der skulle være en ud-
stilling i Sønderborg den 22.-23. april. ArrangØr var RVDE
Nord. - Dansk RVDE, altså en af de autoneme klubber, d.v.s.
udenfor FIFe.

Vi drager så afsted til Sønderborg. Parkeringspladsen uden-
for hallen er pakket med tyske biler, og en tysk bus oveni-
købet.

Entreen kostede 28 kr., eller tilsvarende i D-mark. Hvis vi
ville have et katalog, kostede det også 28 kr. Kataloget, som
stort set kun var en samling kopier i et plasticomslag, var
spækket med stavefejl, dansk-tysk fejloversættelser o.s.v.
Som dansker følte man sig virkelig kænket på det danske
sprogs vegne - så slemt var det.

De påstår, at de har mange danske medlemmeq men ved en
nærmere gennemgang af udstillerlisten finder vi 6n adresse i
Danmark. En Mohr i Haderslev, man kunne fristes til at tro,
at det er en proforma adresse.

I selve hallen blev man grundigt forvirret, - alle racerne var
blandet. I de første bure var godt nok persere, men så kom der

Dissident udstilling
i Sønderborg

Tillykke...!

somali, britere og så igen persere o.s.v. Alt var blandet sam-
men. Burene stod i lange lige rækker. I6vrigt var det nogle rig-
tig lækre bure, kvadratiske (tyske mål) med god lukkemeka-
nisme, og de kunne laves til dobbelt bure ved at skille væggen
i midten, kunne skubbes halvvejs væk. Burene var udstyret
med enten det mest elementære eller det overdådigt udsmyk-
kede med brokade, blonder og silke og meget mere, som ty-
skerne er så glade for.

Som burmeser-opdrætter var jeg jo interesseret i deres bur-
mesere. Der var kun 6n. En blå han-kastrat. En så forholdsvis
almindelig race har de så få af, men de havde Japanese Bob-
tail, Scottish Fold, American Curl, Mandarin, (eg ved ikke,
hvad det er!), bombay og Thai-siameser (det skulle være den
gamle type Siam). Mest rigt repræsenteret var persere og brit-
tere, men også Maine Coon og skovkatte, dog ikke i samme
omfang som hos os. Aby'en var ikke særligt udbredt Siam/
orientaler ligesom her.

Meget iøjnefaldende var den eneste huskat. Den havde den
flotteste farve, jeg har set længe. Vi troede, det var en eller an-
den eksotisk race.

Typemæssigt dækkede de hele skalaen. Mange af især Hel-
lig Birma, Brittere og Colourpoint var danske eller med dansk
afstemning. Det glædede os, at 2 dansk-opdrættede brittere
blev Best in Show.

Dommerne kom fra Norge, Sverige, Holland og Tyskland.
Når kattene skulle op til dommeren, blev de kaldt over højta-
leren, og de bærer selv katten hen til dommeren.

Somali og Balineser var i semilanghårsgruppen. Exotic,
siam og orientaler var i korthårsgruppen.

Best in Show foregik på tysk, som alt andet. Hos RVDE
Nord findes de samme klasser som hos os. Aben klasse, cham-
pion klasse, Int. Champion klasse, Gr. Int. Ch. klasse og Euro
Ch. klasse. Men de skal kun have 3 certifikater i hver klasse,
dog skal det stadig værei2lande og 3 lande o.s.v. som hos os
i FIFe. Desuden findes der i nogle dissident klubber Grand
Euro Ch. og World Champion. Det sidste skal erhverves på 3
udstillinger på 2 kontinenter.

En Balineser-killing, som var nomineret, var blevet solgt
på udstillingen til en dansker. Min tanke var, om hun vidste,
hvad hun giorde. Hun ville jo ikke kunne udstille den her, kun
på den udstilling som Dansk RVDE afholder en gang årligt i
Danmark, ellers skal hun til Tyskland. Og det samme gælder
m.h.t. opdræt.

Hvis vi derimod sælger katte til medlemmer af en dissi-
dentklub beholder katten sin FlFe-stamtavle, som de aner-
kender.

Dissidentklubberne er generelt mere åbne for eksperimen-
ter og nye racer, hvor FIFe er mere restriktiv. FIFe fører me-
re kontrol med forsøg med nye varianter, farver m.m. for at
bevare racerne rene.

H, H.

. - ;:e lisst tillvkke med jeres Best in Show nr. I
\\ -:.1 \\'inner Ambi Purr's Da Vinci.

Mange kntte hilsner
.1 . ... .Flc)r bl e og Gipsy d Hunter (bedstemor)
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)ALLE,s DYRERIGE EÆ OGSÅ;
=-rsfoder-RoyalCanin-Nagut-Technical-Hokamix-Vitabena-KWshampoo-serie-SA37-Kitzyme,nyhed,su-
::'godl-Pelskur-Ormekur-TangleFix-CoatCloss-Croomingpudder-Øjensalve-Ørerens-Pili natursalve-Vita-
: ^ min sporelementer - Katto vit tørkost - også light - Lam og ris - ny Kitekat tørkost - Animistrath, naturligt B-vitamin -
I :erspray, hindrer slikning og kradsning på uønskede steder - Katte transporter, mange modeller og farver - Plydshu-
:' - Senge - Kradsetræer, også store lege-modeller - Kattegrus - Bonnie dyrecenter - Cassius - Biokat - Kattebakker
--se m.m. Vi har også de rigtige karter, børster og strigler. Postordre besørges, men måske er vore kæledyrsbusser
: : område? Ring og hør nærmere!
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Som sagt var vi jo på bondegårdsbesøg og et af rummene i
stalden var nydeligt indrettet med hylder og halmballer til evt.
»damebesøg«. Så Linda og Bo,s hankatte kan med rette sige:
»Skulle der være en tur i høet, skat?«.

Når man er en norsk skovkattekilling er man til skæg og
ballade. Det kunne f.eks. være en tur i >€yngen« eller ,hæn--
gekØjen« om man vil. Altså slet og ret et sæde af en art og så
hængt op i en mere eller mindre vovet afstand fra jorden Åed
en snor i hvert hjørne.

Veltrænede er Linda og Bo's katte også. Ingen kludder i val-
sen og viklen sig ind i snoren, når man skal gå en tur i selen
udenfor. Med en snor spændt fra træ til træ tværs over haven
i ca. 1 til 1,5 meters højde over jorden, og selen hæftet med
en karabinhage, tager de norske sig en rask lille »100 meter«!

Sidst men ikke mindst skal der jo tømmes bakker, når man
har kat og vi spekulerer vel alle ind imellem på, om der ikke
skulle være en nemmere måde for dette. »Grillvognen« kan
måske løse problemet!

Linda-Ole opfinder har strikket følgende model sammen.
Et stk grillvogn, hvor øverste bordplade er skiftet ud med fint
netværk. Herigennem hælder man compact (fint) grus og vup-
ti, så er skidtet siet fra og det rene grus er drysset neO i en triit
tissebakke på nederste hylde i grillvognen. Smart hva,?!

Det var en rigtig hyggelig og oplevelsesrig aften - så vel
mødt i Studiekredsen næste gang!

Venlig hilsen, fru Pigalop

En hyggelig aften
i studiekredsen!
I Århus studiekredsen er der engang imellem blevet foreslået,
at det kunne være sjovt at samle aftenens oplevelser i et lille
.."fulutf så andre end lige studiekredsdeltagerne kunne få glæ_
de af dem.

.. 
Det prøver jeg så på her, og håber, at andre måske får lyst

til at følge ideen.
En aften stod programmet på besøg hos Linda og Bo palm,

opdrættere af norske skovkatte, alternativt landbrug med køer
og katte og små opfindelser. Ja, det behøver jo ikke altid at
dreje sig om katte alene, så vi drog ud på landit og fik en fin
lektion i, hvordan med trækker koen i stald, og hvordan det
går nemmest, hvis man bare får grimen på den* »rigtige« ko
først! Med lidt hjælp fra Brian gik det n*sten glatl Efteiat ha_
ve overværet denne forestilling, var vi samstemmigt enige
om, at sådan nogle søde og rare køer, kan man da ikke næ-n_
ne at spise.

Dernæst gik turen til løbegårdene. De var flækket sammen
aftøjstativer, som Bo havde fundet på fabriksudsalg eller var
det i Kina?! løbegårdene så nu mere almindelige ud end det
umiddelbart kunne lyde til og de fungerede fintlfter hensig_
ten.

Kattegynge.

Til Hvæssebrættet...

Tisæl<asse -rensemas kine. ( G r illvo gn).
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Fra fr. Edel Ringsted, forh. mangeårige formand for Racekat-
ten har vi modtaget følgende positive indlæg:

En dejlig søndag i Stpvring d. 19. marts. Det var en ople-
velse at være på en katteudstilling igen. Jeg blev hentei og
bragt, og da jeg ankom til Støvringhallen bød formanden for
Jyrak, Dorte Kaae mig velkommen.

Atmosfæren på udstillingen var fin med et stort publikum.
Dernæst viste næstformanden, Poul Christensen mig rundt,

og det var en glæde at se burene stillet op på denne måde, så
vi rigtigt kunne se misserne. Det var dejlige katte, og en fan-
tasi afgardiner, som passede til kattenes pelsfarver.

Så kom showet med de bedste katte - som var et sceneri og
en oplevelse - og så kendte jeg forgvrigt de tre dommere frå
gamle dage og fik også hilst og sludret med dem.

Efterhånden havde jeg gået i fire timer og var naturligvis
træt, men jeg vil her takke for en dejlig dag.

Edel Ringsted



Parringer i udlandet Thick 7:Dækog rul
Da det er blevet almindeligt af få panet i udlandet, skal jeg
her lige kort fortælle, hvad der er nødvendigt, for senere at få
danske stamtavler med en hankat som fader, der ikke er stam-
bogsført i Felis Danica.

Parring med hankat
registreret i andet FlFe-forbund:

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

Parring med hankat, registrerrct i GCCE CEA
eller andet forbund, anerkendt af FIFe

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

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

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

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

bogssekretær, så avlsrådet kan vurdere de genetiske oplys-
ninger. Derefter skal Forretningsudvalget (FU) afgøre, hvor-
vidt man vil enerkende stamtavlen.

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

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

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

LER REGISTERKORT.
Bevis for kattens evt. titel kan være følgende.
Brev eller fotokopi afbrev fra det forbund, hvor katten er

registreret, der bekræfter kattens titel.
Fotokopi afcertifikaterne. Fotokopi af stamtavle, hvor kat-

ten optræder med den aktuelle titel.

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

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

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

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

Grethe Pedersery stambogsføren

U

U

JYRAK
- 9o'ernes
katteklub!

U

U

Her er endnu et velkendt hundetrick, som du nemt kan lære
din kat. Først skal du sige: »Dæk« med tryk på ordet. Så skal
du forsigtigt trykke din kat ned, så den ligger på siden (fig. 1).
Når den ligger ned, skal du give den en godbid. Gentag dette,
idet du holder pause mellem kommandoen og godbidder, ind-
til katten forstår forbindelsen mellem kommandoen og det at
Iigge ned. Når du har opnået det, kan du gå videre med at lære
den at rulle: Få den til at ligge ned som sædvanligt. Når den
gør del, sig »Rul« og, igen forsigtigt rul den om på den anden
side. Giv den straks godbidder (tig.2). Gentag det til du sy-
nes, at den har lært det. Husk at give den en godbid som ros.

Når din kat er så dygtig, vil du snart kunne nøjes med 6n

kommando - »Dæk og rul«, og den vil gøre som på fig. 3-6.

n

o

@

@

@

@

a

a

a

a
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TlrkiskVan...
- en dag rykkct ud af min dagbog!

Jeg hedder Dominik og er af racen Tyrkisk Van, og er af hun-
køn: og netop køn synes jeg selv, at jeg er, når jeg beundrer
mig selv i spejlet.

Når mine mennesker siger noget, svarer jeg dem ved at
snerre, at sige miav er ikke det, jeg er bedst til.

Jeg svarer hellere ved at snerre i forskellige styrker og to-
ner. Jeg har endda hørt folk, der trorjeg hvæser, nårjeg bare
siger hej til dem.

Hvad min dag går med: Om morgenen, når min mor og far
står op, gør jeg med et diskret snerren (ca. 95 db), opmærk-
som på, at jeg er meget sulten (mindst 14 dage siden jeg sidst
fik mad). Når de så endelig får hældt en dåse op, holder jeg
mig beskedent i baggrunden, sålænge (Bino, som også bor her,
og er af ubestemmelig race og min egen dejlige og utrolige
kloge søn, som også er en Tyrkisk Van. Man har da vel orden
i sin race), får spist op, når de er færdige, hælder min menne-
skemor mad op til mig, så jeg kan spise alene.

Efter alm. morgentoilette i nyt grus er jeg klar til dagens
mange gøremål. Hvis klimaet udenfor tillader det, opholder
jeg mig gerne lidt ude i mit hus, som er udenfor køkkenvin-
duer. Der kigger jeg på det, jeg kalder Menu Kortet: Det er
selvfølgelig fugle, jeg mener. Jeg gør dem sommetider bange
ved at drøne frem mod gitteret og snerre lidt. Jeg må skam nok
indrømme, at bare tanken om fier i munden kan give mig kval-
me.

Senere nårjeg er inde igen, hjælperjeg med alt forefaldende
arbejde. Mor synes ikke altid, at hjælpen er så stor. Især når
der bliver lagt vasket6j sammen, er det mig en stor glæde at
lufte strpmper, d.v.s. at sprede dem over hele huset. Det er en
del af min beskæftigelsespolitik.

En ting som de må klare alene er stØvsugning, og det er for-
di. at mor og far synes, at det er evig fnis at prøve at suge mig
igennem det blanke rør.

Efter rengøring m.m. er det tid for en lille slapper. Der fo-
:etrækker jeg læderstolen (der efterhånden ligner en mølædt
so fra Indien), eller emhætten, som er dejlig varm.

Sidst på dagen gør jeg igen opmærksom på min sult, og det
ie-rregår ligesom om morgenen.

Efter almindelig aftensmads hygiejne leger jeg gerne med
Bino og Alib, og jeg må ikke glemme min far, som har en tom-
:nestok, som han absolut vil lege med. Men jeg synes, at det
:r (gigant fnis og klap i små poter), nårjeg drøner rundt som
-1ue i flaske, men han bliver så glad, når jeg gider lege lidt
:ed ham.

Efter at vi så har fået huset til at trænge til rengøring og op-
rydning igen, er min arbejdsdag slut.

Fjernsynstid er dejlig - især når min far sidder i den Indi-
ske Ko, foretrækker jeg at ligge oppe og hygge hos ham. Alib
foretrækker at hygge hos mor og Bino er et eller andet sted.
Men sengetid er mere end dejlig, det er råhygge. Jeg smutter
gerne med min mor i seng, så ligger jeg og suger mig fast på
min mors kind i 5-10 min. Det er hygge.

Derefter liggerjeg i fodenden til kl.3-4, hvorefterjeg kal-
der på min far ved at småsnakke og kradse på hans sengebord,
hvorefter jeg bliver lukket ned i køkkenet, mens han mumler
nogle ord, som bliver slettet af cencuren.

Det var så en af mine dage!
Vil du vide mere om os og racen Tyrkisk Van, er du vel-

kommen til at ringe til min mor på tlf .97 53 31 46 eller kom
forbi og se os og få en kattesnak og en kop kaffe. Så kan du
også se, hvor smuk og klog jeg er.

Venlis hilsen Dominik.- ULUBATDK
vl opdrætter af Tyrkisk Van,

Dorthe Kristenseq
Bakkn 84, Hvidbjerg, 7860 SpØttrup

Invitation til
Stewardseminar

I samarbejde med Studiekreds Horsens arrangerer
JYRAK stewardseminar på...

Allegades Skole i Horsens
lørdag den 12. august 1995 kI. 08.00 - 17.00.

Seminaret henvender sig til både Øvede og uøvede
stewarder. Der udstedes stewardcertifikat, der tæller
som forberedelse til dommeruddannelsen.

Undervisningen omfatter :
Kattepsykologi, praktisk håndtering af katte, FIFe's og
Felis Danica's udstillings- og stewardregler. Der af-
sluttes med at øve »Best in Shov«.

Blandt instruktørerne vil være internationale domme-
re. Tilmelding sendes til Erik Andersen - her fås også
endeligt program. Se adresselisten.

Kursusgebyr inkl. fortærring kr. 100,-.

Deltagerantal: Max. 30 personer. Sidste tilmeldings-
frist 29. juli 1995. Alle er velkomne.

Studiekeds Horsens forestår den praktiske afvikling af
hobbyudstillingen, hvor de tilmeldte katte benyttes til
seminaret.

TILMELDING:

Navn:

Tlf.:-Klu
ønsker at deltage i seminaret den 12. august 1995.

(Underskrif)

Kursusgebyr indbetales til JYRAK's postgirokonto nr.
s 06 85 09.
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DYBLÆEESIDEN,..

Når billigt bliver
meget dyrt, eller???
Vi har vel alle været nye (og dumme - læs: uerfarne) i kattes-
porten. Vi har vel også alle prøvet at falde for KATTEN, men
på en gang er disse komponenter ikke smarte, og kan blive en
på mange måder meget dyr cocktail.

Jeg faldt for katten for snart 7 ll2 år siden (på det tidspunkt
havdejeg haft racekat i 3 måneder), dajeg var hos opdrætte-
ren for at se til en killing, jeg havde købt. Der var katten. På
30 meters afstand tryllebandt hun mig. Jeg måtte have hende
med hjem (ikke at eje hende var utænkeligt).

Tro det eller ej, jeg fik katten for det rørende beløb af500,00
kr. (På dette tidspunkt var hun højgravid - kun 14 dage til for-
ventet fødsel). Lykkelig hjemførtejeg dette verdens 8. vidun-
der - ok smuk - men efter standarden var hun ikke, men som
sagt vidunderlig.

Første stop blev hos dyrlægen til et almindeligt helbreds-
tjek. OHH en balle jeg fik. Katten var undervægtig, munden
i en katastrofal uplejet tilstand og iøvrigt er det dybt uansvar-
ligt at flytte en højgravid. (Er der flere fejl, man kan begå på
samme tid?). Nå, men jeg tog nu alligevel vidunderpigen med
hjem, og inden fødslen lykkedes det trods alt at få lidt mere
kød på pigen.

Fødslen forløb rimeligt - pigen var træt - men efter et en-
kelt dyrlægebesøg i fin form og lykkelig for sine 3 mirakler
(alle levendefødte og stadig absolut i fin form).

Da miraklerne var 6 uger, blev dyrlægen og jeg enig om, at
nu kunne munden ikke vente længere, og killingerne kunne
nok undvære mor et par timer.

Tænderne blev renset og med kraftige penicilindoser prøv-
ede vi at komme en meget slem tandkøds- og knoglebetænd-
else til livs, for at bevare tænderne - herregud, pigen var knapt
7 år, men det skulle vise sig at være en fejltagelse. Ved dette
dyrlægebesøg medbragte jeg den føromtalte killing. Ny balle
fra dyrlægen. Den 12 uger gamle killing vejede knapt 800
gram. Så dum må en begynder ikke engang være. Nå, hvad
gør »man« så?

Jeg tog katten med hjem og brugte 3-4 måneder til at kom-
me et spiseproblem til livs: killingen spiste, kastede op, spi-
ste o.s.v., indtil hun lærte at mad ikke er en mangelvare og her
dør man ikke af sult. I dag er hun en dejlig kat, men spise-
problemet vil sandsynligvis aldrig helt forlade katten (man
kan måske sammenligne det med det man på den menneske-
lige race kalder »tidligt skadede børn«).

\å, det var vidunderpigen vi kom fra. Dyrlægen og jeg
kæmpede en kamp om hendes tænder blot for at holde hende
snertefri. (Hun havde konstant ondt) og få munden i noget
ier biot ligner en normal tilstand. Da min dejlige pige fik svul-
s:er i æggestokkene og måtte neutraliseres, benyttede vi nar-
i::,-en til at fjerne de tænder, der bestemt ikke stod til at red-

Ei:er 6-S måneder jævnlig tandbehandling, begyndte pigen
tr: ::r. 

" 
æet - diagnose: dårlige nyrer. Valget kom til at stå

-. .;: :is: eller kolera: Skulle pigen have smerter altid el-
:- s:.-..; :.n cJ. Fortsat medicinering for at holde munden

::: .,.: -:..ukket. idet nvrerne da ville stå af, så vi valgte

:

en mellemvej. M indlagde binyrerbarkhormon i tandkødet, og
håbede, at det kunne holde smerterne nede og så behandlede
vi nyrefunktionen med diætfoder.

De første 2 måneder gik det godt, så tabte vidunderpigen
igen vægt. Ny diagnose: Diabetes, fortsat dårlig nyrefunktion
og munden i stadig forværring.

Der var kun et muligt valg.
Efter 1 år og 22 dage i mit hjem måtte jeg træffe det for kat-

ten bedste valg, og for mig mit livs hårdeste beslutning.
Jeg har lært af det.
Jeg havde jo set hos opdrætteren at forholdene ikke var

særlig gode for kattene. Alligevel købte jeg ikke een, men 2
undervægtige katte. Dumt? Ja, - uetisk? Endnu mere, Ja.

Men jeg lod mig forblænde af kattene.
Jeg fik betalt min dumhed med en kæmpe sorg, og mindre

væsentligt, en økonomisk øretæve. Min dejlige piges dårlige
pleje kostede mig tæt på 10.000 kr. og dette uden operationen,
som jo var uforudsigeligt.

Min trøst er, at min dejlige pige havde et godt og næsten
smertefrit sidste år, og jeg vil aldrig glemme hende.

Hvad kan andre så bruge historien til? ljae, nok ikke ret
meget. Men alle kan lære, hvad jeg »glemte«? - at se sig for.
Der 6r ingen grund til at lytte for meget. Mange ved en mas-
se, som der ikke altid holder i virkeligheden, men SE, SE og
SE - vi har nok alle øjne og ikke mindst næse for, når noget
er galt.

Det er nok den eneste måde at spare sig selv fra en masse
sorg (og regninger).

Ikke mindst er den eneste måde at komme opdrættere, som
ikke behandler deres katte rimeligt til livs, er ved at lade være
med at k6be og så stoppe de vel produktionen!!!

I håb om at andre trods alt kan lære af min erfaring.
Alle skal være velkomne til at kontakte mig i så fald, at jeg

kan være behjælpelig.
Med venlig hilsen

Bodil Westh Olsen, Diamond's, Egholm 2,
Huseby, 3200 Helsinge, tlf. 48 71 26 40

P.S. N ar lcose kan forårsage nyreprobleme\ men passes en kats
tænder fra første færd, er det ikke ubetinget n@dvendigt at
lægge i narkose.

SOKOKE
KLUBBEN
Killinger-Info:

Gloria Møldrup
6s 96 81 43

Maria Meager
97 97 14 57



Infektiøs blodmangel
hos kat
,.eller "Felin Infektiøs Anæmi.. forårsages af parasitten Hæ-
:obartonella felis. Parasitten invaderer de røde blodlegemer,
rrm sprænges. Det angives, at op til l0Vo af alle tilfælde af
:lodmangel hos kat, skyldes denne parasit. Sygdommen er
::red sikkerhed påvist flere gange i Danmark, men det er min
:ersonlige vurdering, at procenten i dette land er meget lave-
:e end de angivne lOVo.

Sygdommen opstår når blod fra en syg kat overføres til en
::sk kat. Dette kan ske via tæger, loppebid, kattebid, blod-
::ansfusioner eller fra mødre til fostre ved fødslen. Lidelsen
*an ses hos katte i alle aldre, men mest udsat er unge hankat-
re med stærke lyster til styrkeprøver i form af bid og slagsmål.

Symptomerne er nedstemthed, appetitlpshed og blege eller

_iule slimhinder f.eks. i mundhule og indvendig nederste øje-
1åg. Symptomerne afhænger delvis af, hvor hurtigt blodman-
selen udvikler sig. Udvikler den sig langsomt, vil man se
,, ægttab, men katten er relativ frisk. Er udviklingen hurtig, ses

Jer kun et ringe vægttab, slimhinderne er gule, og alm6nbe-
i'indenet er stærkt påvirket evt. førende til død. Temperaturen

er i begyndelsen høj, senere bliver den lavere end normalt.
Diagnosen stilles ved mikroskopisk at påvise parasitten i

de røde blodlegemer. Diagnosen kan være svær at stille. Ofte
kræves der mange blodprpver, idet parasitten ikke er synlig i
blodet hele tiden. Endvidere er det sådan, at der i kattes blod-
legemer ofte findes nogle partikler, der fejlagtigt kan blive ty-
det som hæmobartonella. At stille diagnosen kræver en vis er-
faring i at mikroskopere katteblod.

Der findes ingen medicin, der kurerer denne sygdom. Kat-
te, som tilsyneladende kommer sig, er kroniske smittebærere.
Behandlingen består i, at man giver et antibiotikum (f.eks.
oxytetracyclin) i minimum 3 uger sammen med et binyrebark-
præparat. Man mener, at det er en overfølsomhedsreaktion,
der er årsag til, at de røde blodlegemer springer - derfor bi-
nyrebarkhormoner.

Tilsyneladende er det sådan, at denne parasit selvstændigt
kan give problemer, men det diskuteres stadig, om svækkel-
ser i kattenes immunforsvar ikke er den egentlige årsag til syg-
domsudbrud. F.eks. vil man relativt ofte finde, at sygdomme
som FeLV (katteleukæmi), FIV (katteaids), FIP (smitsom
bughindebetændelse) og alvorlig influenzainfektioner findes
samtidig med hæmobartonella.

K Steensborg - faglæge i sygdomme
hos hund og kat, Arhus

Kat i spring...
Billederne er indsendt af Grethe Højgård
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En ny bog om katte
- og to lidt ældre
Jørgen Liljensøe: Kat i hus og have.
Borgen, 1994. 189 side4 198 kr.

Jørgen Liljensøes nye bog om katte hører til all round katte-
bøgerne / kattehåndbøgerne. Det er den type b6ger, der som
regel indeholder korte afsnit om f.eks. katten historisk set og
om tamkattens vilde slægtninge, men som først og fremmest
beskæftiger sig med det at få en kat - herunder beskrivelse af
de forskellige racer - og med det at have en kat.

»Kat i hus og have« følger også dette mønster. Jørgen Lil-
jensøes baggrund for at skrive bogen er især egne erfaringer
med katte gennem mange år. Han har også læst nogen littera-
tur om katte, men hans egne oplevelser og iagttagelser er imid-
lertid langt det vigtigste.

Af de korte indledningsafsnit vil jeg især fremhæve afsnit-
tet om kattens sanser. Det er vældig godt.

Bogens vigtigste afsnit: - at få og have kat virker som ret
personlige afsnit. I bund og grund er det en beskrivelse af,
hvordan forfatteren har katte, og ikke så meget hvordan
>>man<< kan have katte. Det begrænser bogens anvendelses-

muligheder en hel del. Bl.a. skal bogens titel: »Katte i hus og
have« tages helt bogstaveligt. Jørgen Liljensøe afviser totalt,
at man kan have indekatte på en fornuftig måde, hvis man bor
i hus med have, og løbegårde sættes nærmest på linje med bu-
re. Det er derfor primært en bog for folk med fritgående kat-
te, mens de, der har indekatte eller katte med adgang til en

løbegård, ikke kan hente ret meget i bogen.
Det skinner igennem, at forfatteren er meget glad for kat-

te, og stort set har han fornuftige meninger. Dog har jeg svært
ved at forlige mig med, at han sætter aldersgrænsen for, hvor-
når man kan tage killinger fra moderen til 8 uger. Han fore-
trækker dog 10 uger.

Til gengæld kan jeg godt lide, at Liljensøe flere gange gør
klart, at vi på nuværende tidspunkt ikke ved alt om katte. Der
er fænomener angående katte, der endnu ikke kan forklares
eller bevises ved fornuftens brug, men derfor kan de godt være

rigtige, mener han.
Afsnittet om racerne er ikke specielt vellykket. Man mær-

ker tydeligt, at til trods for, at forfatteren selv har haft flere ra-
cekatte, så er han ikke på hjemmebane her. Jeg tror, han har
forsøgt at få alle de racer, der p.t. findes i Danmark med, men
det er ikke lykkedes. Af de allernyeste som f.eks. burmilla og
korat ikke er med, er tilgiveligt, men den japanske bobtail er
heller ikke medtaget, og den har dog været i landet i nogle år.

Htrrfis d[fm ka't
kr*mms: laeis,G,
deklaratiorr*@.-H.- 4

of Prem\trtn

- ville den vælge FROMM -

helt naturligt.

Ring efter brochure, så ved
du hvorfor - helt naturligt!

Måske verdens bedste
kattefoder!
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Desuden er der nogle underlige inkonsekvenser og unøjag-
tigheder under de enkelte racer. Orientaleren er overhovedet
ikke omtalt, kun de maskefarvede siamesere er med. For lang-
hårskattene er det omvendt, her er det colourpointen, der ik-
ke er nævnt. Heller ikke balineseren nævnes, mens somalien
er nævnt sammen med abyssinieren. Han kommer ikke me-
get ind på farvevarianter, og det er også OK. Men under bri-
tisk korthår står der, at den findes i blå, creme og blåcreme,
og når de nævnes, er det forkert ikke at omtale, er der også er
mange andre farver.

Om hver enkelt race står der lidt om deres udseende, me-
get om racens oprindelse (»legenderne«) og ganske lidt om
temperamentet. Denne vægtning er efter min mening forkert.
Legenderne er underholdende, men det er ikke lige dem, man
har mest brug for at vide noget om, hvis man skal vælge, hvil-
ken race man vil have. Desuden synes jeg ikke, at tempera-
mentet i alle tilfælde er lige præcist beskrevet. F.eks. er det ik-
ke mit indtryk, at den norske skovkat er reserveret over for
fremmede.

Hver race er illustreret med 6n foto af den moderne slags
uden baggrund. Jeg kan godt huske, da disse fotos blev taget
på en udstilling, og måske er det i virkeligheden udvalget af
racer på netop denne udstilling, der har været afgØrende for,
hvilke racer der er omtalt (men colourpointen og orientalere
har nu nok været til stede!). Bortset fra disse fotos er bogen
kun ganske lidt illustreret.

»Kat i hus og have« er altså beregnet for og anvendelig for
mennesker, der vil have eller allerede har en kat på den »al-
mindelige« måde. Det vil sige en kat, der går frit ud og ind af
huset; den bliver ikke udstillet, men måske kommer der et
kuld killinger i ny og næ. Det er nok ikke den type katteeje-
re, der er flest af i kaiteklubberne, men det er gaianteret dem,
der er flest af overhovedet.

For disse kan bogen bestemt være med til at give et (end-
nu) bedre liv med katte. Den er let at læse, fortalt i et lidt snak-
kende sprog, og krydret med anekdoter fra Jørgen LiljensØes
eget liv med katte giver den som nævnt mange gode råd og
indeholder stort set fornuftige synspunkter.

Lillian Misuli: Familiekatten.
Paperbackudgave fra Aschehoug Fakta, 199j.
144 side4 98 kr - Fqrstu udgave kom i 1987

»Familiekatten<< er den bog, jeg foretrækker som lekture for
den kommende katteejer.

Så vidt jeg kunne se ved en ikke alt for grundig gennem-
bladring hos boghandleren, er bogen ikke revideret siden
1987-udgaven. Det gør nu ikke så meget, men de nyeste ra-
cer er altså ikke med. Desværre er der en mærkelig forglem-
melse i afsnittet om racerne, idet Maine Coon'en slet ikke er
omtalt.

Bortset fra det er det en herlig kontant bog. Som Jørgen Lil-
jensøes bog er den meget personlig, men på mig virker det,
som om Lillian Misuli har en bedre og større baggrundsviden
for sine håndfaste meninger. Hvis den nye katteejer læser »Fa-
miliekatten<<, inden katten anskaffes, ved denne virkelig, hvad
man går ind til, om det gælder både glæder, sorger og ikke
mindst ansvar.

Alice Emborg: Politikens kattebog.
5. stærkt reviderede udgave, Politileens Forløg, 1994.
316 side4 149 kn

De fleste har jo nok opdaget, at »kattebibelen<< sidste år ud-
kom i en gennemrevideret udgave.

Og det er stadig kattebibelen. Det er den grundigste og mest
omfattende af kattebøgerne på det danske marked. Måske
kunne man Ønske sig revideringen endnu mere omfattende,
men langt de fleste afsnit er helt up-to-date.

Hvor den nye katteejer let kan læse »Kat i hus og have<< og
»Familiekatten<< fra ende til anden, vil man nok snarere pluk-

læse, læse udvalgte afsnit i »Politikens kattebog«. Den har
større håndbogspræg end de to andre bøger, hvilket gØr at man
har glæde af bogen i længere tid. Det er den, man kan slå op
i, når der er et bestemt emne, man vil vide noget om eller vil
have genopfrisket. Selv for folk, der efterhånden har flere år
med katte på bagen, er det en god bog at have stående i reo-
len, og den er rigeligt prisen værd. Kirsten Kaa

StamnaYne til
Jyrak-medlemmer L994
Efter nogle års pause genoptager vi på opfordring offentlig-
gørelsen af de stamnavne, vore medlemmer har fået godkendt
i det foregående år. Her følger de i den orden, ansøgningerne
er godkendte:

Stamnavn:
Amon-Re DK
Champagne DK
Fon Zano DK
af Børgesen DK
Bosserne DK
DK Catwalk's
Ltitken DK
DK Dennie's
O'Brian DK
af Konel DK
Reppien DK
Von Ægir DK
DK Mælkevejen's

DK Perfection's
Guillamore DK
Ombathi DK
Bounty DK
DK Burdinni's
DK Moldtes
DK Tenepifcats

af Lunensis DK
DK Gundahl's
DK Piaf's
Escada DK
Mackaya DK
Aranka DK
DK Showtime's
Dobless DK
Grøl-Kat DK

Malakit DK
Missi Cemine DK
Rapelima DK
Syssel Lynx DK
Den Blå Mus DK
DK Ådalen's
Kibutata DK
DK Kendueskeag's
DK Jamsession's
DK Zepian's
Konstantinos DK
De Brismo DK
DK MY frve's
Sct. Seba DK

Indehaver(e)
Lotte & Lars Bastrup Knudsen, Vejle
Asbjørn Mortensen, Struer
Betina [,ambertsen, Fredericia
Charlotte Børgesen, Odense S
Irma Bossen, Esbjerg V
Annette Henriksen, Varde
Charlotte Liitken Landroch
Dennie Jette Holm Andersen, Løsning
Susanne Sloth, Vejle
Anne Konig & Henrik Nielsen, Assens
Erna Kristensen, Esbjerg V
Bettina Lau Jensen & Per Hald
Conny Aagaard & Allan Olesen,
Sønder Felding
Henriette Alfang, Hornslet
Dorthe Guillamore Hvolby, Støvring
Anna Lise Madsen, Otterup
Lita l-orenzen, Esbjerg N
Inge Charlotte Albertsen, Sæby
Marie Hollænder, Grindsted
Mette Nedergaard Rasmussen &
Nielsen, Kjellerup
Elisabeth Ladekarl, Viborg
Pia Gundahl Helbo, Egå
Pia Falk Bjerregaard, Aars
Grethe Hermansen, Silkeborg
Bente Glinvad, Sabro
Margit & Hardy Kristensen, Østbirk
Anne Juul Trane, Hørning
Elsa Toni Mikkelsen, Nørre Nebel
Anny Nikolajsen & Bruno Mølgaard,
Fårvang
Jette Kristiansen, Horsens
Birgit Gilbjerg Madsen, Vejen
Lisbeth Jensen, Mariager
Anette Nielsen, Hjørring
Birthe Sørensen, Mørke
Elin Damgaard Nielsen, Vejle
Helle & Henrik l,auridsen, Brabrand
Kate Vid Gard, Esbjerg V
Lone & Poul Dela Astrup, Skjern
[.one Hansen & Jørgen Vibe, Grenå
Troels Bøgebjerg, Kolding
Jane l.aursen & Preben Bjerg, løsning
Bente Foverskov, Pandrup
Jytte Sondrup, Esbjerg V

JYRAK
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FI Fe's generalforsamling 1 995

FIFe a{holdt i år sin årlige generalforsamling i den holland-
ske by - Tiel. I alt 30 lande var repræsenteret, lige fra Rusland
i øst til Argentina og Brasilien i Sydamerika samt Malaysia
fra Asien + naturligvis de mange europæiske medlemslande.

Præsident Alva Uddin åbnede Generalforsamlingen med
mindeord over 4 dommere, som FIFe har mistet i årets løb -
tidligere vicepræsident fra Luxembourg Marc Pohl, D. Wink-
lerova fra Czeckoslovakiet, M. Bruno fra Italien og Annie
Christensen fra Danmark. Til ære for dem holdtes 1 minuts
stilhed. FIFe er i vækst. I alt blev ser sidste år afholdt 311 int.
udstillinger og 7 nationale.

Der blev taget 26 eksaminer, så der nu er 201 dommere.
Næsten 1700 nye stamnavne blev registreret og der blev ud-
stedt over 50.000 stamtavler. I Europa Rådet har man i de sid-
ste 4 år arbejdet på et forslag på at beskytte kæledyrene. Vi-
cepræsidenten og præsidenten har deltaget i diskussionerne,
idet forslagene bl.a. har drejet sig om opdrættet af hvide kat-
te, manx, scottish Fold of Sphynx, hvorfor det er af stor be-
tydning, at FIFe bliver hørt.

Der vil i midten afjuli blive afholdt et møde i Holland, hvor
de store katteorganisationer vil mødes og diskutere "open do-
ors" mellem organisatio- nerne samt standardisering af stan-
darder. Bl.a. vil problemerne omkring døvhed indenfor hvide
katte også blive diskuteret.

I løbet af året er der blevet arbejdet hårdt på at få trykt fol-
dere med statutter, regler og love. Alt er udleveret til dom-
merne. Standarderne er nu også trykt, og dem der har bestilt
r il få dem i nærmeste fremtid. Præsidenten sluttede sin tale
med at minde om, at alle er en del af FIFe, og at det er op til
den enkelte at yde sin del til at FIFe bliver den største og bed-
ste katteorganisation i verden.

Efter diverse rapporter fra de forskellige kommissioner gik
man o\/er til valg. Alva Uddin blev genvalgt som præsident
:--r de næste 3 år. Den hidtige generalsekretær Reiny van Ha-
e:::i,sen ønskede ikke genvalg, og i stedet for blev viceseke-
:=ien Pennv Bydlinski valgt til ny generalsekretær.

T:l den ledige post som vicesekretær var der 3 kandidater:
,- { Frii lra Argentina, G. Tjeerdsma fra Holland og B. Ne-
-:::e: fra Danmark. Valgt blev Birgit Nehammer. I Dom-
-;: LO-kommissionen blev Aase Nissen genvalgt og i
S: - .. -i,: rnmissionen blev Dorte Kaae valgt ind. Også Norge
. : S'.:::-re irt pænt for sig af pladserne i de forskellige kom-
- !.:. :;:. s, \,rrden er herefter ganske pænt repræsenteret i
- . . l:: : ... .-praset 3 nve lande, nemlig Island, som Felis

Danica har været behjælpelig i opstarten af kattesporten på Is-
land. Desuden blev Letland optaget.

Flere lande søgte om patronage og heraf blev Uruguay og
Belgien bevilget prgvemedlemsskab. Som sædvanlig var der
en del forslag til afstemning fra de forskellige lande, og ved-
taget blev det efterfølgende.

Ved hobbyudstillinger og seminarer skal killingerne have
den minimumsalder, som er foreskrevet i udstillingsreglerne.

Under generelle fejl, der udelukker certifikat tilføjes: Unor-
maf størrelse og form på øjne og øjenlåg (ectropium/entropi-
um) Døve katte kan ikke udstilles. Hvide katte skal have en
dyrlægeattest på, at de ikke er døve. Døve hvide katte må ik-
ke anvendes i avl. Ved udstillinger skal alle katte have klip-
pet kl6er. Dommer og LO-kommissionen har arbejdet på for-
bedringer af dommeruddannelsen. Det blev vedtaget at arbej-
de videre på dette. Ændring af standarden for British Shortha-
ir: pelsstrukturen skal føles "crisp" indring for Perser/exotic:
Pointfordelingen ændres, ved at der flyttes 5 point fra hove-
det til kroppen, således at begge nu får 25 point.

Det er ikke tilladt at gå før tiden på udstillinger, uden spe-
ciel tilladelse fra udstillingsledelsen. British Shorthair aner-
kendes i colourpointfarverne. EMS-kode w 67 indføres hos
Perser/exotic. Ny standard for Burmeser.

Alle klubber/lande som har haft medlemmer på udstilling,
skal have tilsendt et katalog samt resultatliste indenfor 40 da-
ge. Forskellige afde engelske udtryk i Aby-standarden er kor-
rigeret. Ved dommereksamen skal der være minimum 50 kat-
te tilstede i den pågældende kategori (40 ved siam/OKH) Ved
udstillinger ændres navnene fra Perser/exotic til Category I,
Semilanghår til category II, Korthår/SOM til Category III og
Orientalere til Category lY. Øjenfarve 62 (orange) anerken-
des indenfor sølv British Shorthair.

Dommerne kan nominere en voksen kat, selv om den er ble-
vet slået i Best In Variety af en killing/ungdyr eller af en an-
den voksen kat af modsat køn.

Det tillades at deltage i udstillinger, som er arrangeret af
klubber udenfor FIFe, ligeledes kan medlemmer udenfor FI-
Fe deltage i FlFe-udstillinger. Certifikater opnået på disse ud-
stillinger kan ikke bruges til FlFe-titler.

Ved dobbeltudstillinger behøver kattene kun gå igennem
dyrlægekontrollen på den første dag, de udstilles.

Der blev vedtaget enkelte ændringer i Europa-standarden.

FD'S
disciplinærnævn

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

5970 Ærøskøbing
mærket: »FD's disciplinærnævn<<



Referat af
bestyrelsesmØde
aftroldt hos Linda Palm den 24. januar L995
Deltagere: Dorte Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Klaus
Donneborg (KD), Linda Palm (LP), Erik Andersen (EA), Ka-
ren Mette Have Kristensen (KMHK), Bodil Eggebrecht (BE),
Carsten Bircow lassen (CBL). Afbud: Ole Klivager (OK).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 16. januar 1995 samt GF-

referat.
2. Kassererenorienterer:

a. Økonomi generelt.
b. Medlemmernes afregningsform.
c. Telefon-godtgørelse.

3. Kommende møder:
a. Konsulenter
b. Studiekredse
c. Redaktion
d. Dyrlæger

4. Indkomne breve
5. Udstilling - Støvring.
6. Næste møder
7. Burpark
8. Katterigodkendelse
9. Almen orientering
Evt.

Mødet startede kl. 19,10:

4d.1.
Godkendt. DK renskriver GF-referat, der bringes i Hvæsse-
brættet 211995.

4d.2.
a. Økonomiske forhold gennemgået.
b. For at lette bogføringen skal udskrevne regninger betales

særskilt på medfølgende indbetalingskort.
c. For indeværende valgperiode fordobles telefongodtgørel-

sen.
Kørslen refunderes til statens laveste takst.

4d.3.
a. PC indkalder til møde i april vedr. kommende uddannel-

se. Afholdes hos LP.
b. Der indkaldes til møde med studiekredsledeme hos LP.

Dato ikke fastlagt. EA arbejder på hobbyudstilling 10/6 i
»Den geografiske Have<< i Kolding.

c. DK forsøger at arrangere redaktionsmøde også med evt.
nye interesserede. Forslag til dyrlægebrevkassen diskute-
redes. Manuskript 1/95 til trykkeri 6/3. Udsendes uge 13.

d. Møde 2712 med repræsentanter fra Smådyrspraktiserende
Dyrlægers Forening og DK, PC samt KD.

4d.4.
Annoncetilbud fra Stiftstidende diskuteredes. Der indhentes
nyt tilbud på årsbasis.

Vagn Christensen har skrevet til parterne i klagesagen fra
Horsens (LB).

PC kontakter Støvring-fotograf for at klarlægge, hvad der
ønskes.

4d.5.
Arbejdsopgaver fordelt i henhold til planlægningsskema.

4d.6.
Næste B-møde den 31. marts 1995 kl. 18.15 hos LP.

4d.7.
Forslag om at mærke vore bure med hundetegn godkendt. Det

bemærkes med glæde, at Preben Bjerg gerne står til rådighed
ved læsning i burparken før udstilling og evt. andre opgaver.

Ad.8.
For at undgå enhver form for misforståelser fastsloges, at EA
og Gerda Andersen IKKE sammen må godkende katterier.

Ad.9.
PV gav på grundlag af afsluttede/afuiste retssager en oriente-
ring om kattens retssikkerhed omkring ejerskifte med klau-
suler.

Evt.
Det skal huskes, at revisors anmærkninger giver anledning til
opfplgning.

Mødet slut 24'00' 
Referent, ErikAndersen

Tlf.-mØde i FU
den22. marts 1995 kt.20.00
Med på linien var Aase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN),
Dorte Kaae (DK), Steen Nielsen (SN), Birgit Nehammer (BN)
og Kjeld Mathiasen (KM).

Dagsorden:
1. FD's disciplinærnævn's praktiske arbejdsgang.
2. Navne til FIFe's kommiteer.
3. FD's udstilling - 2 dommere skal inviteres

- udsendelse af indbydelser m.m.
4. Nordisk møde.
5. Eventuelt - herunder næste mødedato.

1. GP's postboks'72,5970 Ærøskøbing anvendes. Post mær-
kes >>FD's disciplinærnævn<<. Inga de Pineda indtræder i
nævnet, idet pladsen blev holdt åben på plenarforsamlin-
gen. RK's disciplinærnævn er nu afsluttet, og FD's disci-
plinærnævn kan starte.
Udgifter: Kilometerpenge dækkes efter statens laveste
takst, ellers anvendes tog.
Disciplinærnævnet refererer til FU.

2. FD's kandidater til FIF'e kommissioner: LO-kommissio-
nen - Aase Nissen, Show-kommissionen - Dorte Kaae, Vi-
cesekretær - Birgit Nehammer.

3. Yderligere dommere til grænseudstillingen foreslået: Dor-
temarie Kaplers, Leslie v. Grebst. Spejdere fra Jyrak op-
stiller/medtager bure. Hanne Kaarsberg laver spiseseddel.
Øvrige arbejdsopgaver fordeles på næste FU-møde.

4. Nordisk møde aflyses p.g.a. manglende interesse, kun Fin-
land har sendt forslag.

5. Vedr. brev fra Solveig Schjørmann sendt direkte til LO-
kommissionen. FD anmoder formanden for LO-kommis-
sionen om at trække det tilbage, idet det er blevet rund-
sendt til hele FIF'e. FD's love tilrettes med disciplinær-
nævnet, der tilsættes som § 10.
Efterfplgende paragraffer rykkes.

Næste møde: 29. april i København.

Mødet sluttede kl. 20.50.
Referent, Dorte Kaae

JYRAl(
- fordi der er forskel!
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JYRAK's TOP 3
KATTET994
Hvæssebrættet's redaktion gratulerer
kattene og deres ejere med de fine re-
sultater opnået i 7994. Vinderne blev
hyldet i forbindelse med udstillingen i
Støvring den 18.-19. marts:

HANKATTE:

Nr.1-10l,6point
Canasta's I-a Picasso
Lida Jensen
Bakkesvinget 70 st.
8700 Horsens

Nr.2-101,2point
Soyadi's T. van Alexander
Solveig Christensen
Erlingsminde 15, Romalt
8900 Randers

Nr.3 - 98,8 point
Dansbjerg's Odin
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup

HUSKAT - Nr. 1 - 100,4 point
Mikkel
Claus & Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens

KASTRATER:

Nnl-107,4point
Gipsypride's Quick Mirage
Pia Engelhard Larsen
Vestergårdsgade 28
9700 Brønderslev

Nr.2 - 104,0 point
l.lvehulen's Napoleon
Kim Agerbak
Damvej 100
8471 Sabro

Nr.3 - 102,4 point
Kijanasana of Watamu
Sonja Pedersen
Sandenvej 10
9300 Sæby

HUNKATTE:

Nr.l-99,0point
Klivager's Odessa
Lene & Frank Eriksen
Kornelparken 98, Grindsted
9310 Vodskov

Nn2-98,4point
Honey af kænej
Anna Frandsen
Kærvej 4
6731 Tjæreborg

Nr.3 - 98,2 point
Miss Dittmer's Nille
Pia Kjeldgaard
Jernbanegade 16, 3. th.
8800 Viborg

Nr.3 - 98,2 point
Gipsy Rose of Gipsy Cats
LizziHartvig
Gråstenvej 29, Felsted
6200 Aabenraa

KILLING/UNGDYR:

Nr. 1- 99,0 point
Dan Queen Aramis
LizziHartvig
Gråstenvej 29, Felsted
6200 Aabenraa

Nr.2-98,4point
Wehnert's Aristocat
Claus & Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens

Nr.3-93,4point
Thunderball's Silky
Karin Sørensen
Henrik Rantzatrsvej 35
6000 Kolding

-aka

t+o
c

Eaa

-er min kot rosk?
Urinveislidelser er de olmindeliosle olvorlioe svo-
dommå hos kolle. Tidlig diognåse giver r;'utighåa
lor hurlig helbredelse.

Cof5con*bruoes til tidlio o6visnino of urinveis-
problemer, rutinåmaessio k-oÅtrol elleiforebvooende
bvervågning - hlemme Eos dig selv, hvor koitå løler
sig lrygl

Cat9can'"-s6 hiælper du din kol. sd tidliot som
muligt - sd skåns<jmt iom muligt. Nemr, hur"tigt,
prol(lrsl( og hygtelnrsk.

CotScoil"

Bryg dyrlæqen
-nor der er Drug for det!

-hvis du har mistonke til din kot

Col5con'"[ås hos dyrlaegen, der oqsd kon oive yderligere
oplysninger. Du kon ogs6iekvirere biochure Jirekrå hos

Frrffi* POSIBOX 16 . øGEI.UNDIE' 7 . DK.733O ERANDE
IEt. 75 3d 53 44 . fAx 75 34 52 ll
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I§år dSrlægen sætter
dinkatpådiæt, så

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

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

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

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

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

Prescription Diet fås kun hos dyrlægen.

IN
HiII'S

Diætkostfua dyrlægen
25



.SPøRG DYRLÆGEN
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familieforøgelse

Løvens kemiske Fabrik
lndustriparken 55. 2750 Batlerup

Tlf.44 94 58 88 . Fax 44 94 2A 85



Udsti I I ingsresu ltater struring
den 78.-79. marts fi95

BEST IN SHOW:
LH: Xerxes von Leerbeck DK (PER n)

Ejer: Linda & Torben Leerbeck.
SLH: Cozy Farm's Gipsy (MCO 5)

Ejer: Susanne & K. Christiansen.
KH: Tena Cota's on Safari (ABY n)

Ejer: Jannie de Hey.
SIÅ/OKH: Ivanthes Queenie (ORI a 24)

Ejer: L. Maden & J. Andersen.

BEST IN SHOW. KASTRATER:
LH: Shadow on the Wall af Tamara (PER n)

Ejer: Mette & Niels Nielsen.
SLH: DK Cozy Farm's Maximillian (MCO 5).

Ejer: Anette Melchior.
KH: Syriams Daisy (BRI a)

Ejer: Camilla Christensen.
SI{OKH: Canasta's [.a Picasso (ORI b 24)

Ejer: Lida Jensen.

HUSKAT: Thilde
Ejer: Lisbeth Jensen.

BOX: Miktel
Ejer: Susanne Wehnert.

ØVRIGE.BEST IN SHOW:
I.ANGHARYEXOTIC
BOX: DK Dan-Queen Miss Heartbreaker (PER fo 3)

Ejer: Dorthe & Johny Ellgaard.
BOX KAST.: Telone's Front Page Headlines (EXO f).

Ejer:A&KAndreasen.
UNGDYR: Dirty Harry af Tamara (PER n).

Ejer: Anette & Allan Hansen.
KILLING: Oresta's Royal Surprise (PER d 02).

Ejer: Dorthe & Johny Ellgaard.
VETERAN: Charmos af Taperije.

Ejer: Elsa Knakkergård.
KULD: Falkenstrøms.

Ejer: Tove Falkenstrøm.
AVL: Maydan Shah's Pump the Jam.

Ejer: Hedi Burmester
OPDR IET: Gipsypride's

Ejer: Heidi Burmester

øvRIGq NOMTNER-EDE
I-ANGTIAR/EXOTIC
VOKSNE HANNER:

Gandow's Simply the Best (PER a).
Ejer: Susan Z.Taylor.

Maydan-Shah's Party Cracker (PER a 03).
Ejer: Anne Maria Nielsen.
DK Nejing's Kismet Tiger (PER d 03).
Ejer:
Misty Brown's Dr. Kiss (PER d 33).
Ejer:

VOKSNE HUNNER:
Sleeping Beauty's Charismar (EXO f 22).
Ejer: Sonja Aukbo Nielsen.
Mystichill's Sweet Pea (PER 0.
Ejer: tæjla & Kim Christensen.
Take care of Simone (PER ns).
Ejer: Anne Marie Andersen.

KASTRAT HANNER:
Timberline's Pugszy (EXO d22).
Ejer: A. G. & K. Andreasen.
Gipsypride's Quick Mirage (PER ns).
Ejer: Pia Engelhard larsen.

KASTRAT HUNNER:
Flower in the Heart of Pasilak (PER d).
Ejer: Bettina & Jens Møller.
Anemone af Benne-Cat DK (PER ns 12).
Ejer: Karen Nielsen.
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KULD:

OPDR,tsT:

Kasmir's.
Ejer: Tania Saxberg.
Cozy Farm.
Ejer: Susanne Christiansen

UNGDYR: Nejing's Melody (PER g).
Ejer: I. & N. Jørgensen.
Barbarossa v. Lady Angie (PER ds).
Engelhard's Jasmin (PER fs)
Ejer: Pia Engelhard Larsen.
DK Gremlin's Miss Piggy (PER d 03).
Eier: Tove & Helle Jensen.

KILLING: DK Long Fing Fong's Fireball (PER n)
Ejer: Rita Lind Larsen.
Engelhard's Killian (PER ds).
Ejer: Heidi Burmester.
Chaparral's Silver Oliver (PER ns 11).
Ejer: Anne Marie & Per Loft.

ØVRIGE BEST IN SHOW:
SEMII-ANGHAR
BOX: Skønhedsplet Felis Jubatus (NFO a)

Ejer: Madsen & Kristensen.
BOX KAST.: Lady Cleopatra Sneum (SBI a)

Ejer: Conni Christensen.
UNGDYR: Radiobil Felis Jubatus (NFO 4).

Ejer:A&KAgerbak.
KILLING: Molly Malou Milinokets (MCO 5).

Ejer: C. & J. O. Jørgensen.
VETERAN: Løvehulens Napoleon (MCO 8).

Ejer:A&KAgerbak.

øvRrGE NOI\,UNEREDE
SEMII-ANGHAR
VOKSNE HANNER:' 

DK Santor's Beau Diddley (MCO 7).
Ejer: Margit Bekhøj.
DK Soyadis Tvan Alexander (TUV).
Ejer: Solveig Christensen.

VOKSNE HUNNER:
Vaughani Felis Jubatus (NFO 2).
Ejer: Madsen & Kristensen.
DK Kiru's Sultana Princess (SBI a)
Ejer: Kirsten Ulsø.

KASTRAT HANNER:
Karlos (NFO 4).
Ejer: [.one Kongsbak.
DK Soyadi's Brutus (TUV).
Ejer: Solveig Christensen.

UNGDYR: Skovlærke Felis Subatus (NFO 2).
Ejer: Køhn & Kildeskov.

KILLING: Moutainer's Mell Gibson (MCO 7)
Ejer: Kate vid Gard.
DK Guillamore's Ariel.
Ejer: Dorte Hvolby.

øYRIGE.BEST IN SHOW:
KORTHAR
BOX: Gimanmor Kira (BRI g).

Ejer: Anne Mette Moring.
BOX KAST.: Kijanasana af Watamu DK(SOK).

Ejer: Sonja Pedersen.
UNGDYR: Line af Hajeka (BRI a).

Ejer: Karen & Hans Jeppesen.
KILLING: DK Regnbuen's Adrian (RUS).

Ejer: J. & C. Sørup Holm.
VETERAN: Miss Dittmer's Nille (BRI n).

Ejer: Pia Kjeldgaard.
PENSIONIST: Dunwald's Blondie (BUR b).

Ejer: Camilla Christensen.
KULD: British Shorthair-kuld.

Ejer: Pia Kjeldgaard.

28



ØvRIGqNOMTNEREDE
KORTHAR
VOKSNE HANNER:

DK Spanggaards Actor (BUR b).
Ejer: Henriette S. Andersen.

KASTRAT HANNER:
Kelypso af Punica (ABY n)
Ejer: Ulla hhman Jensen.

KASTRAT HUNNER:
GIC Dunwalds Blondie (BUR b).
Ejer: Camilla Christensen.

UNGDYR: [,ogo af Punica (ABY n).
Ejer: Ulla Lohman Jensen.

KILLING: DK Spanggaards Bine (BUR c).
Ejer: H. Spanggaard.
Mickey af den 81å Mus (RUS)
Ejer: J. & M. Strandberg.

VETERAN: Miss Dittmer's Nille (BRI n).
Ejer: Pia Kjeldgaard.

øVRIGE BEST IN SHOW:
SIAM/ORIENTALERE
BOX: DK Wee-ko's Against Atl Odds (ORI n)

Ejer: Lissi Faurschou.
UNGDYR: Bøgevænget's Fiffani (SIA a).

Ejer: Jytte Bojsen.
KILLING: DK Wee-ko's Beautiful Pride (ORI b).

Ejer: Madsen & Andersen.

øVRIGE NOMINEREDE
SIAM/ORIENTALERE
VOKSNE HANNER:

Ekland's Cedric (BAL a).
Ejer: Benny Jensen.

VOKSNE HUNNER:
Piaf's Bianca (ORI n).
Ejer: Pia Falk Bjenegaard.

UNGDYR: Bellamis' Obsession (ORI c).
Ejer: Dorte Kaae.

KILLING: Seraya's Passion (SIA a).
Ejer: Dorte Hagen.

EXPORT TIL HOLI.AND
AMBI.PURR,s OBELIX
Race: Burmeser, chokolade.
Far: Exeter of Magicat.
Mor: Omphale Shwe-Dagon.
Opdrætter: Charlotte Mortensen.
Ny ejer: Gerda Rutten.

IMPOBT I EIIPOBT
U

U

Ny postboks
Fplgende postboksadresse bedes frem-over benyttet:

FELIS DANICA
Postboks 72

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

Med venlig hilsen
G rethe P eder s e n, s t ambo g sfgrer
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Ghampiongalleriet

)\
I

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

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

fv'

t/

,

Ch. Kongshøj Newline
Rum T[rm Tirgger
Født: 23. april1994
Farve: Exotic, EXO d, r6d
Opd.: Grethe Hansen
Ejer: Tove FalkenstrØm

STED. DATO RESULTAT

Ebeltoft, 15. april 1995 ........ CAC
Ebeltoft, 16. april 1995 ........
Struel 7. maj 1995...............

CAC
CAC

Ch. Kimyasana
Født: 28. december 1991
Farve: Sokoke, SOK N 22
Opd.: Grethe-Højgård
Ejer: Grethe-Højgård

STED. DATO RESULTAT

Aarhus, 3.-4. april 1994.......
Billund, 15. maj 1994...........
Vissenbjerg, 26. nov. 1994...

CAC, BIV
CAC,
CAC,

BIV
Champion

Int. Ch. Santor's Beau Diddley
Født: 29. oktober 1993
Farve: Maine Coon, MCO ns 23
Opd.: Jonna Larsen
Ejer: Margit Bekhøj

STED. DATO RESUUTAT

Horsens, I l. sept. 1994........
Vissenbjerg, 27. nov. \994 ...

Støvring, 19. mans 1995......
Ebeltoft, 15. april 1995........
Struer, 7. maj 1995...............
Tiel, 21. maj 1995 ................

CAC
CAC
CAC, BIV, Nom., Champ
CACIB
CACIB, BIV
CACIB, Int. Champion

Ch. Bartel's Fancy Girl
Født: 22. oktober 1993
Farve: Perser, PER F 01 Van, hvid/tortie.
Opd.: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Linda og Jørgen Henriksen

STED. DATO RESUI.:TAT

Eb€ltoft, 15. april 1995 ........
Ebeltoft, 16. april 1995 ........
Magdeburg, 21. maj 1995.... CACIB, Int. Champion

CACIB
CACIB

Eun Pr.I'm in love
with You of Pacilak
Født: 13. november 1991
Farve: Perser, PER e
Opd.: Ulla Hansen
Ejer: Christina S. Petersen

STED. DATO

Kellinghusn, 3. juli 1994....
Salzgitter, 24. juli 1994 ........
Scheemda, 25. sept. 1994.....
Hoogeveen, 9. okt. 1994......
Berlin, 20. nov. 1994............
Vssenbjerg, 27. nov. 1994...
Støvring, 19. marts 1995......

RESULTAT

CAPE
CAPE
CAPE
CAPE, NOM.
CAPE, NOM.
CAPE, NOM.
CAPE, Europa Premier

Int. Ch. Wehnert's Aristocat
Født: 15. marts 1994
Farve: Hellig Birma, brunmasket
Opd.: Claus & Susanne Wehnert
Ejer: Claus & Susanne Wehnert

STED. DATO RESULTAT

Vordingborg, 29. jan. 1995...
Solrød, 14. februar 1995 ......
Stpvring, 18. marts 1995......
Enschede, NL, 19. marts'95
Ebeltoft, 15. april 1995 ........
Ebeltoft, 16. april 1995 ........

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

>>Gr. Int. huskat<<, Mikkel
Født: l. maj 1985
Farve:
opd.
Ejer: Susanne Wehnert

STED - DATO RESULTAT

Juelsminde- 20. mans 1994..
Århus,3. april 1994 .............
Billund, 15. mai 1994...........
Kellinghusen, 3. juli I 994....
Støvring, 18. marts 1995......
Enscheede, 19- marts 1995...

BIS
BIS
BOX
BIS
BOX
BIS
Årets huskat 1993/1994
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Int. Ch. DK Jente's Orson
.-.-rdt: 6. november
:arve: Hellig Birma, SBI a 21, blåtabby
-tpd.: Gerda Andersen

-ier: Gerda Andersen

STED. DATO RESUUTAT

::Jingborg, 29. jan. 1995...
' lring, 18. marts 1995......
: - *-hede. 19. marts 1995 ....

CACIB
CACIB
CACIB, BIY NOM.
lnt. Champ

Ch. Bartel's Fancy Girl
r,rdt: 22. oktober 1993
:,rve: Perser, PER F 01

- pd.: Karl Heinz Bartel's
:'er: Linda & Jørgen Henriksen

STED. DATO RESUUTAT
-::ens, 11. sept. 1994.......

rsenbjerg, 77. nov. 1994..
:r..rring, 19. marts 1995.....

CAC
CAC
CAC, Champion

Eur: Ch. Exeter of Magicat
'.-dt: 16. november 1990
t.rve: Burmeser, BUR d

pd.: Helle H6ybye
:-er: CharlotteMortensen

STED. DATO RESUIJXAT

-: sminde,20. marts 1994..
-:us. 3. april 1994 .............

.-'rus. 4. april 1994 .............
: .rnd,5. maj 1994.............
: r :gitter, 24. juli 1994........
-::<ns. 10. *pt. 1994.-......
: ::isen,23. okt. 1994 ........

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

Eun Pn Rockland's Bogart
Født: 29. oktober 1989
Farve: Maine Coon.
Opd.: Margit Bekhøj.
Ejer: Margit Bekhøj.

STED. DATO RESULTAT

Grenå, 11. dec. 1993............
tuhus,3. april 1994 .............
fuhus,4. april 1994 .............
Billund, 15. maj 1994...........
Kellinghuæn, 3. juli 1994....
Horsens, 10. nov. 1994.........
Vissenbjerg, 26. nov.1994 ...

CAPE
CAPE
CAPE, NOM.
CAPE
CAPE
CAPE, NOM.
CAPE, NOM.

Ch. Santor's Bean Diddley
Født: 29. oktober 1993
Farve:
opd.
Ejer:

Jonna Larsen, Nibe.
Margit Bekhøj, Rønde.

STED. DATO RESULTAT

Honens, 10.-11. nov. 1994...
Vssenbjerg, 26. -27. nov.' 94
Støvring, 18.-19. marts 1995

CAC
CAC
CAC, BIV NOM.

Ch. Maydan-Shah's Parti Cracker
Født: L. december 1993
Farve: Perser, PER A 03
Opd.: Laila Bjerrum
Ejer: Anne Maria Nielsen

STED. DATO RESUUTAT

Vissenbjerg. 27. tov.7994 ...

Støvring, 19. marts 1995......
Ebeltoft, 16. april 1995 ........

CAC, BIV
CAC, BIV NOM.
CAC. Champion

Ch. Eisenblåtter Alfons ÅU".g
Født: 25. april 1993
Farve: Colourpoint, PER A 33
Opd.: Connie Eisenblåtter
Ejer: HenrietteThomsen

STED - DATO RESULTAT

4. april 1994 ........... CAC
CAC
CAC

Vissenbjerg, 26. nov. 1994..
Støvring, 19. marts 1995.....

Ch. Ambi-Purr's Da Vinci
Født: 21. februar 1994
Farve: Burmeser, BUR e
Opd.: Charlotte Mortensen
Ejer: Charlotte Mortensen

STED. DATO RESULTAT

Vordingborg, 28. januar 1995
Støvring, 18. marts 1995......
Ebeltoft, 15. april 1995........

CAC
CAC
CAC, NOM.

Ch. Thunderball's Silky
Født: 4.januar 1994
Farve: Maine-Coon, MCO n
Opd.: Inge og Erik Sørensen
Ejer: Karin Sørensen

STED. DATO RESUUIAT

Visenbjerg, 26.-27. nov.'94
Støvring, 18.-19. marts 1995
Struer, 7. maj 1995...............

CAC
CAC
CAC, Champion
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JYRAK

SERUICE

YDELSER

Stamboqs-
sekretaiiat

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

STAMTAVTEKOPI PRISER

Stambogspriser pr. U10-1991 :
Stamtavle 0-3 mdr.
Stamtavle 3-6 mdr. kr. 165,-

TITEIPÅFøRINGER Kopistamtavle .......................... tJ i-r: -

Nyt omslag
§Titler registreres via et titelblad.

På titelblndet kan følgende bedømmel-
se indskrives:* BIV eller mere til killinger/ungdyt* Certifikat (CAC, CAP o.s.v.) eller

mere til voksne katte.

For atfå bedømmekerne på titelbladet,
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 indsendelse af stam-
tavlen - evt. sammen med førnævnte do-
kumentation for nye titler - udstedes et
nyt titelblad.

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

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

Opdatering af titelblad og registre-
ring af titler sker på følgende adresse:
Felis Danica, Postboks 72, 5970
,tEreskøbing.

Nyt indlæg
Stamnavn
Transferes
Ekspeditionsgebyr

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

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:

stamtavle 6-12mdr.

I - 3 stamtavler
4 - 9 stamtavler

l0 - 20 stamtavler

5,00 h.
8,75 kr.

15,00 kr.
ALLE RACER:
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 76 82

OPLYSNING FRA
§rn, vrr o d s-s-nxnBrÆREN !

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 kryptocidat-
test sammen med paningsattesten.

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

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

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

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

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

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

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

Registrering af stamnavn sker ved frem- HUSK!!!
sen-delse af'mindst 3 forslas til stamboss_ Når din hankat bliver far til sit første kuld,
seketæren: at medsende en kryptorchid attest når du

søger om stamtavle.

STAMNAVN

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

der videresender ansøgningen til FIFe
gennem Felis Danica. Det registrerede
stamravn 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
n:d indsendelse af ansøgningen.

Dispe nsation til friøgelse af stamnavn
ian r.pnåes i tillælde af, at man kun øn-
si.: a: o:drætte et kuld før en eventuel
s:::t,:s.ir:urn. I dette tilfælde kan afkom
i.,:. i.l;:s.,ed et navn.

..:

HAl{KAT

EJ EHS KI FTEIATll N U L tE RI tll G

Ejerskifte af - og annullering af stdm-
tavle foretages grati§ af stambogssekre-
tæren.

K0NTIl,lGEItlT-
SATSER 1995

Hovedmedlem
Familiemedlem.
Hele husstanden
Pensionist

k.225,-
l<t. 25,-
kx.250,-
kr. 125,-
kr.200,.Abn.

kr. 125,-

kr.250,-

l«. 500,-.
kr. 75,-
kr. 25,-
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Ammeformidlingen har igen og igen
bwist, 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.

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

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

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

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

Thksten for killinger i pleje er som føl-
ger:

killing kr. 6,- pr. døgn

UDSTIttING, INDIAND

Tilmelding til udstillinger skal ske gen-
nem egen klub.
Ansøgning til dommerassistent og
dommerelev skal også ske gennem
egeri 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 tshøj. Tlf. 4273 36 31.
Kasserer: Pia Matthesen,
Carl Danfeldts Alle 11.,261.0 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 1273.
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-
ken 47,8400 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, Høvej 52,
8520 Lystrup. Tlf. 86 2290 04.
Giro 5 06 85 09.

Udstillingsgebyr
Racekatte
Huskatte

kr.200,-
k.200,-

Avl, opdræt kI. 50,-
Veteran, pensionist,
hvis de også dømmes i deres
respektive klasser k. 50,-

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

FIFe kokarder pr. UL-L9922
Eur. Ch.
Eur. Pr.
Gr.Int. Ch.
Gr.Int. Pr.

Int. Ch.
Int. Pr.

Kokarderne kan købes på udstillingerne
mod fremvisning af alle de certifikater,
der berettiger til titlen. Katte, der opnår
deres titler in den ll l-I992, får deres kok-

Ammeformidling

I
2
J

killinger.
eller flere

... . . .. . kr. 8,- pr. døgn
killinger kr. 10,- pr. døgn

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

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

Helle Høybye
Dons Landev ej 223, Dotts
605l Alminde
Tlf. 75 55 44 t9

Jyrak's killingeliste

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

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

tilmelder:

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Navn:

Adresse:

Postnr./By

Tlf.: Godkendt katteri:
trJa INej

Race:

Født:

Farve:

Farve:

Farve:

Farve:

Farve:

I(an

Køn:

Køn:

Køn'

Køn'

gratis!
gratis!
kr.l25,-
kr. L25,-
kr.l25,-
kr.l25,-

Prisen for annonceplads, arder efter den gamle ordning. Titler op-
uansetantalaf mmkunk Erdul<ed-afatklippeibladet,erdirvelkommentilatko- nået efter tlt-L992, administreres efter
50,- pr. måned. plere blanketten. de nye regler.

JJ
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Stamnavn:
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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 rned hvid. efter linierne Bar-8, Anz,
Kitty-Charmos, Harwood, Wynden og Marnei. Egen avls-
han "Maydan Shah's Parti Crackef'.
Anne Marie Nielsen & Henrik Sørensen,Turupvej 91, Turup
5610 Assens. Ring og hør nærmere på I 6479 Lg75

Af Taperije
Seriøst perseropdræt. Kærlige sunde killinger, flere farver.
Fnt opvokset i hjemmet. Godkendt katteri. Ring og hør
nær-mere:
Elsa Knakkergaard Sønderalld 13b, 8500 Grenå
a 8$2 4729

Af Ktinel
Seriøst perseropdræt. Opdræt af kærlige og velafbalancerede
killinger i alle farver, ogffi bi-og tricolour. Virkelig god
tlpe og pelskvalitet. Egen avlshan. Ring og hør nærmere:
Anne Kdnig & Henrik Nielsen,
Th. Bangs,ej 9 6620 Glamsbjerg
7 6472 3973 Bil:3066 6135

Limara's
Seriøst perseropdræt, af kærlige sunde killinger i alle
fuldfarver og bicolour. Egen avlshan "L1.nge's Up and
Away", per e. På stamtavlerne har vi : Kyaleen, Ronlyn,
Framor. Mahei, Mida's, Bar-8. Ring og hør nærmere:
Lis Iversen, Munkedalen 11, Skærup 7080 Børkop
7 7586 7037

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

Clipper
Opdræt i alle maskefarver, samt lilla og chokolade persere
efter bl a. TOP 5-vinder nr. 1/91 Eur. Ch. Veronica af
Chpper Killinger frit opvokset efter sunde,
,, elafbalancerede forældre. Egne. højt præmierede
l ishanner.
I'aren-\lane Juhl Petersen, Kirkegade 66, Hjordkær
:l.. Rcrle Kro t 7166 6947

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

Killinia's
Seriøst godkendt katteri. Dejlige afbalancerede killinger
efter gode avlskatte, god pelskvalitet og øjenfarve. Vi
opdrætter fuldfarvet, bi-tricolour samt smoke, efter rene

linier. Egne avlshairner: "Lord Follow's Andrew" (sort).

Pepeluali's Faustino (sort/hvid).

Jette Valentin, Langbro 10, Blans
6400 Sønderborg Z 7446 1924

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

Permajdi
Charmerende killinger lejlighedwis til salg. Colourpoint og
perseropdræt, også med chokolade og taby. Alle mine
racekatte er fritgående i hjemmet.
Marianne Dejgaar4 Poul La Coursvej 17

8660 Skanderborg A 8652 2906

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 L7

9530 Støwing I 9837 3731

Von Leerbeck
Seriøst kvalitetsopdræt med vægt på sunde og raske persere,

med det iglige gode temperament i vor kendte pelskvalitet,

af såvel classic som ekstreme typer. I fuldfarvede pasteller
og mørke farver. Egne højtpræmierede avlshanner.
Linda og Torben Leerbeck, Hovedgaden 32,

8641 Sorring 7 8695 7582

Mac Burney
Colourpoint opdræt i forskellige maskefarver
Karen Mette Have Kristensen
Roslaruej 12, Jehjerg
7870 Roslev I 9757 4559



rødmasket avlshan med gen for nævnte farver. Killinger- Af Kæhlefshøj
meget kærlige-lejlighedwis til salg.
Aase Ibsen, søstjernen 48, ilTloEsbjerg v. Lille opdræt i fortrinsvis brun' God tlpe og med en høj

ir,"e"griå""' #ø i"iiiilii?,' , 
ffii'It?r1,ff§:ffiftr"5471 Søndersø '3 6486 1270

Joynes Nesbi
Colourpoint! Opdræt af alle maskefarver-særlig chokolade,
brun, lilla, rød og blå-i øvrigt efter hunkattens farve. Har

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. E§ne
avlshanner.

6230 RødeKro A 7466 6947

Habito's
Seriøst lille opdræt af colourpoint og fuldfarvede med gen
for colourpoint i flere forskellige farver, bl.a. efter ameri-
kanske linier. Egen avlshan ! Lejlighedwis salg af sunde
og tillidsfulde killinger, Ring og hør nærmere.
Annemarie Lund. Skeibwænset 117 b"

The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten Maine Coon, verdens største

racekat. En semi-langhårskat med overkommelig pelspleje.

Robuste killinger, tillidsfulde, frit opvokset og vant til at

"være i hændet'', efter kærlige forældre af høj standard.

Nana & Leo Stoløe Jessen, Elmevej 8

8543 Hornslet t 8699 6004

Sanbo6
Maine-Coon: Er De interesseret i verdens største racekat, da

kan vi lejlighedwis tilb5de 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.
Susame & 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 udstget med et n*igt
kattetemperament: De er livlige, selvstændige, robuste og
kærlige. Killinger af den rigtige Van og den ægte ltngora,
har vi lejlighedwis til salg.
Kirsten Weidmann og Kurt Froken
Bjørnshøivei 26, 8680 Thrige t 8623 0533

Ambi-Purr's
Kvalitetsopdræt af dejlige racetypiske Burmesere. Killinger-
ne har gl supertemperament, og er frit oprokset i hjemmet
sammen medfamilien. Er hundevant.
Egne toppræmierede avlshanner. Flere farver. Speciale: Rød
og Creme. Opdræuer af World Champion 1995.

Charlotte Mortensen, Skovblparken 101

8464 Galten a 5694 4857

Miss Dittmer
opdræt af British Shorthair, sort og blå. Killinger
lejlighedsvis til salg.
Nanna Bødker, Funder Kirkevej 1l
8600 Silkeborg t 8685 1150

Watamu
Meget livlige, kærlige og tillidsfulde killinger lejlighedwis
til salg.
Grethe Højgfud5 Dragebakken 27 2

5250 Odense SV V 6617 3708

Jawhara's
Opdræt af Balinesere/Siamesere i forskellige maskefarver
Killinger lejlighedsvis til salg.
Anne Lise Kaae, Ingrids A116 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, Es§ergparken 5,

9220 Nborg I 9815 9318

Af Kæhlershøj
Lille opdræt af Balinesere i maskefarverne Chokolade, Lilla
og Blå. Egen avlshan med et blidt og dejligt temperament,

som giver nogle gode velafbalancerede killinger.
Hanne Kæhlershøj, Mel§vej 86

5471 Søndersø 7 6486 l2l0

JYRAK
9o'ernes katteklub!

(l
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Tyskland

KLUBINFO

Lux Cat Club, Mr. M. Pohl
B. P. 526, L - 2Ol5 Luxemburg.
TLf.35237 9439.
Fax35237 93 27.

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

1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13
D-35614 Asslar,
Tlf. æ4u8479.
Fax644ll874l3.
Postgiro: Franldurt/Main
56212-ffi7

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

Holland
MUNDIKAITOC:
Gerda Tjeerdsma, Kerkstraat 12,
NL-9649 Gr. Mutendam,
Giro 2358697. Fax 5987 27649
Pris pr. kat: 50,- gylden.
TIf.5987 27335.

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

Cat Club de Paris
75 Rue Claude Decaen, F - 750 12 Paris
Tlf. +33 146282@9,fax +33 I 43424309

Schweiz
Federation Feline Helvetique
Solothurnerstrasse 83
CH - 4053 Basel.
Tlf. +41 613570æ
Fax +41 61357064

36

Adresserludl. kluhher

Luxemhurg San Marino

J. Sztykiel
ul.Garwolinska9mT5
PL - 04 348 Warszawa.
Tlf. 48 22-415533. Fax 48 22-432402

Asociacion Felina Espanola ASFE
C/Santa Virgilia 2 Esc. Izq-Bajo C

E-28033 Madrid - Tlf.34 9138L8475

folen
i:liI

LH

Spanien

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

Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
MMOE
R6zsa sto. 64
H - 1064 Budapest.
Tlf. 1 111 08 36.
Fax 1 111 08 36.Finland

Suomen Kissaliitto r.y
Kiilinmåentie 8
FIN - 01590 Maisala
Tel.358-O-8274424

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja 20
I. 10138 TORINO TO
Tlf. +39 114344627.
Fax +39 lL 4344621.

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

Osterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - 6vEK,
Liechtensteinerstrasse 1 26,
A - 1090 Wien
Tlf. +43 L-3t9il23.
Fax +43 l-3106540.

Klub der Katzenfreunde Osteneichs -
KK6, Castellezgasse 8/1.
A - 1020 Wien
Tlf. +43 t-21478ffi.
Fax +43 l-2120697.

Østrig

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

Frankrig II Slouenien
Slouakia

hrtugal

Slovens§ ZV AZ Chovatelov
Kd.nta44
SL - 82476 Bratislava 26
Tlf.4260054
Fax4263772

Clube Portugues de Felinicultura
A. P. Castelo Branco
Rua Dr. Pereira Bernardes 10-5o D1o
P- 1500Lisboa.Tlf. +351 17153639.
Fax +351 17828113.
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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 Hvæsse-
brættet. Vi har lavet en kupon (bagest i bladet) til brug ved
indsendelse af resultater opnået i udlandet, som bedes sendt
til : Hvæssebrættet, Voldgade 70, 8700 Horsens.

Sted/dato: Magdeburg, 21. maj 1995

Kattens navn Bartels Fancy Girl

Resultat: CACIB,Int. Champion

Ejer: Linda og J6rgen Henriksen

Sted/dato: Magdeburg, 2L. maj 1,995

Kattens navn: Santor's Beau Diddley

Resultat: CACIB,Int. Champion

Ejer: Margit Bækhøj

Sted/dato: Lisabon, 22.-23. april 1995

Kattens navn: Ambi-Purr's Da Vinci

Resultat: CACIB, Nom. Bis, Best of Best nr. 
.l

WORLD CHAMPION 1995

Ejer: Charlotte Mortensen

NTY FORMUIA
Hvad får du, når clu kombinerer et videnskabeligt afbalanceret fodeq som
sikrer komplet ernæring med en smag, som selv de mest sippede katte
bliver vildt begejstrede for? I\Y Formula, fra Techni-Cal.

D6r er et Techni-Cal foder, der opfylder din kats specielle
behov.

Techni-CalKtlltnge Foder - Specielt skræddersyet til at sørge
for brændstof til en krop i vækst.

Techni-Cal Katte Foder - Vedligeholder stærke muskler og
tænder hos den almindelige kat.

Techni-Cal Katte Foder Lite - Den lette, men dog fuldt til-
fredsstillende kost for overvægtige mindre aktive katte.

For at opnå det bedste helbred i hele livet, giv dem IYY
Formula Techni-Cal.

Vil du vide mere kontakt

Klinge Dynasty
Telefon 75 64 38 44

Thanu. Car
TEaw -CAr

T!CIil1.CAT
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TEcrru-Cer Til tterdens beclste kat.l - Dirt.



Kun 1 gang dagligt i 3 dage.
Skal ikke gentages efter 14 dage

Pakning Pris* Dosis: Tabl. 250 mg: 1 tabl. pr. 5 kg kat dagl. i 3 d{
Mixtur 1O%o:2,5 ml pr. 5 kg kat dagl. i 3 dage. I
Panacur indeholder det aktive stof fenben dazol. I
Panacur dræber spolorm, hageorm og nogle arter{
bændelorm. il
Læs den påtrykte vejledning inden anvendelse t
Detaljeret brochure kan rekvireres hos: I

Nok til

Tabl. 10 stk.
Tabl. 20 stk.

Mixtur 100 ml
Mixtur 250 ml
Mixtur 1000 ml

37,75
68,50

135,00
245,45
853,50

3katteå5kg
6katteå5kg

13katteå5kg
33katteå5kg

132katteå5kg
.Apotekets udsalgspris kr. incl. moms 1.1.94.

Hoechst Danmark A/S
lslevdalvej 110, 2610 Rødovre, Telefon 44 88 82 96 Hoechst

,



AVTSTJENESTE

PERSER
Caesar
Hvid med blå øjne. Fødti 813-1991
Far: Int. Ch. SultanafVendsyssel.
Mor: Ch. Queneeckee af Clipper.

Karen-Marie Jensen,
Anneb_ergvej 24,
9000 Ålborg.
Ttf. 98 1200 6l

PERSER
Ch. Chivas af Falk de Bytho DK
Creme/hvid. Fødtt 30 I 6-199 L.

Far: Int. Ch. Charmos af Thpenje.
Mor: Vadstedsgård's Bolette.

Villy Jørgensen
Nørregade 29 A
6580 Vamdrup
Tlf. 75 s8 0123

Denne rubrik er beregnet
for JYRAK's medlemmel
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
Høvei 52
8520 Lystrup
Tlf. 86 2290 04

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

Pavarotti
Mor: Ch. Honeylove of Greystoke.

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

PERSER m/ Colourpointanlæg
Int. Ch. Chocolate
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

Et «lansh
krzalitetsprodulst

til a"lle Isa,tte

Miskiss 100 g fås i
f6lgende varianter

. Kylling

. Laks/rejer

. Oksekød

. Vildt

. Makrel

. og nu også til killinger

'fff Produkterne udvikles.

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

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

LØVEN PETFOOD A/S

LEO

NIYGADE 5.9760 VRAA
JENSKIELDSEN
BIL-TLF. 30268183. Efterkl. 18,00:75 651675

Mf;mfl;uxffimw;
Luxus MeSnu
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Danske udstillinger i 1995

Dato: Sted: Klub: Bemærk:

1.-2. juli
13. august
2.-3. sept.

L6.-1"7. sept.
1. okt.
L4.-L5. okt.
4.-5. nov.
1"8.-19. nov.
10. december

ESBJERG
Jyllinge
Kruså + Flensboro

GRENÅ
Hillerød
Kolding
København
Ånnus
København

JYRAK
Darak
Felis Danical
DET<ZV
JYRAK
Racekatten
Perseren

Darak
JYRAK
Racekatten

2. cert.

Se spiseseddel

Se annonce

Se nedenfor

o

ARTIUS, 18.-19. NOVEMBER L995
FORELØBIG

DOMMERLISTE

Tilmeldingsfrist:
18. november

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

C. K. Gulsett
R. Rtittimann

Holland
Norge
Norge
Norge
Danmark
Norge
Schweiz

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

Næste Jyrak-udstilling: 16.-17. marts 1996 i Skive!

Redaldionen
Ønslrcr alle
en god
sommerferie!

(t



FELIS DAD{fCA - 1. DEKZ\| e.V.

Grænseudstilling - Kruså & Flensburg
2.-3. Sept. 1995 - 2 x l-dages udstilling

+ 1.a t 1995

trol:

Tilmeldingsgebyr pr. kat kr. 200,-
kuld kr. 25O,-, avl, opdræt, veteran,

+ kl. 7.00 til kl. 9.00

Felis Danica: Steen Nielsen, Kildebakke-
gårdsalle 137 B, 2860 Søborg

+

t: kr. 50 - ekstra 3071863

Annnoncer - I Side A5: kr. 25O,- I> Hanne Kaarsberg, Bylaugsvænget 55,
1/2 Side A5: kr. 279t Tlf.: 32 53 36 24

4t
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INTERNATIONAL UDSTILUNG
0L. OKTOBER tgg5

FREDERIKSBORGTIALI.EN
MTLTYERSVEJ 39
34oo HIr r ERøD
TLF.: 42 26 5122

DOMMERLISTE:
Jøgen Jensen ..............,........ Danmark
Dofiernarie Kap|er.............. Dønmørk
Hanræ-SoJie 9neum............. Dønmørk

Danmark
,. England

... ........ Iangh år/Semilangb år

........... Semtlangbår

Mge.
udstilles.

.. Iøngb å r/S e mt I øngh år/S I am/OI«I

..KottbårMaianne Rotb
Terese Clnrke ... Konbår

Siary'OKII
IauisCoste.. .......Frankrig............Kottbår/Siam/OIGI
Juliøne Umann.........,..........,.... hallen ............ Langb dr/Semiløngb år
Lena Nordstrøm ....Soerige ............1an9bår/Semilangbår
ComeliaValler.....................TJtskland....,,......I^a.ngbår/Sernilangbår
All-Rannd dommer fra USA

Ret til ændringer fofueboldes

Ejeren BÆRER SELY katten på udstillingen!
Der vil i hver dommering vzEre en steward til stede.

Sønd^g d. 01. oktober 1995, kL 06.30 - 19.00
DyrlægehonrolkL 05.30 - 09.15
Alle kattene skal være i bur senest kt 09.30
Ud5tillingsa åbner for publikum kL 10.00

Vaccinationer mod kattesyge og katteinfluenza må højest
være 1 år gamle og skal være mindst 15
Drægtige og diegivende hunner må ikke

Medlemmer af andre hovedklubber sender
ket og kopi af indbetaling til egen klubs

UdsttlltngsgebSrret
Skal være indbealt før eiler senest på
ril:
Kasserer Pia Matthesen
Carl Danfeldts A116 11

2610 Rødovre
Gbo:492-3626

Annoncer
BiameJakobsen, tlf.: 43 5419 9l

Præmler
Gurt Petersen, tlf.: 58 26 47 79

Såfremt en eller flere killinger fra et tilrneldt kuld ønskes
bedømt i killingeklassen, skal seperat tiknelding indsendes
og denne tilmelding tæller som 6n tilmeldt kat.
Et kuld er mindst 3 killinger.
Veteranklassen vil blive slået sarrrmen, hvis der ikke er
mindst3ihverguppe.

KUN for Racekattens medlemmer:
Iei et 'tll salg" bur for kr. 150,-.

UDSTILLINGSPRISER
For medletnrner af Racekatten gælder følgende priser:
1. tilmeldte kat: Kr.200,-
2. tilmeldte leat: Kr. 175,-
3. og efrerfølsende tilmeldte katte: Kr. 150,-
Kuld, uønset antal tilmeldte katte: Kr. 250,-
Veteranklassen: Ebffa kr. 50,-
Auls- og opdrætsklassefiie: Grøtis

For medlernrner af andre hovedklubber gælder
følgende priser:
Alle katte: Kr.20o,-pr. kat.
Kuld, uanset antal tilmeldte katte: Kr. 250,-
Veterønklassen: Ebtra b. 50,-
Auls- og opdrætsklasserne: Gratis

BEM.ÆRK!
I§YT GIRONUMMER KUN TILLJDSTILTINGER: 492-3626
42

SPECIAISHOW:
EUROPE

TILMELDING
Medlemmer af Racekatten sender tilmeldingsblanket
og kopi af indbeøling til:
Iis Vindex Nielsen
Vildtbanestien 15, 1.th.
2635rshøi
Tlf.:4373 %31

Stdste ttl- og afmeldtngsfrlst
d. 18. September 1995
eller når halkapacltet er nået.

Dornrnerelever bedes kontakte
Steen Nielsen, rJf .: 39 69 92 94 (hverdage 19-20, tirs. tjl

Stewarder bedes kontakte
Lisa Høi, if; 59 93 18 25 (tirs.-tors. kl. 19-21)

Stande
Bruno Vinholt, tlf. & fax: 53 5299 26

,
.>>



I

I NT E R NAT I O N AL RAC E KATT E U D STI LLI N G

Grrenå 16.-17.sept. 1995,

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til: Ktaus Donneborg

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem

egen klub.

(lnc!. 1 katalog pr. udstiller).
Kr.200,- pr. kat.
Kr. 250,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 md.).

Kr. 50,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

O v e n ståe n d e u d sti I I i n g sg e by r s kal i n d betal e s ti I
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 atmelding er
senest l. måned tør udstillingen!

Husk frankeret svarkuvert!

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:
CHEFSTEWARD:

Camilla Christensen
Enghaven f8, Biersted

94r'.0 Abybro
Tlf . 98 26 87 05

PRlEMIESEKRETAER
OG ANNONCEKONSULENT

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Ttf. 98 31 86 42

F o r e løb ig domrn e rlkt e :

A. Udding, Sverige
S. Håmålåinen, Finland
M. Leleitner, Tyskland

P. Bydlinski, England

E. Jones, England
Birgit Nehammer, Danmark

Tilmeldingsfrist: 16. august

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

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. Kattene
udstilles i øvrige på udstillerens eget ansvar.

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

Udstillingen og bedømmelserne afvikles i henhold til FlFe's
regler samt Felis Dan ica's ti I lægsregler, og BEMÆRK venligst,
at dommernes afgørelser er inappellable,

Burmål: Enkeltbur 75 x 60 x 60 cm
Dobbeltbur 150 x 6Ox 60 cm

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

Ønskes f lere katte i samme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
anføre§ på de respektive tilmeldinger.

Afvises en kat idyrlægekontrollen, eller såfremt dyrlægen kon-
staterer.en hvilkån som helst sygdom på katten, vil katten og
andre katte fra samme udstillei 6live bortvist omgående.

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

Alle JYRAK-medtemmer har gratis adgang mod forevisning at gyldigt m.edlemskort!
Lørdag dømmes semitanghår, koithår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH.

Uel mødt i Grena
o
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JYDSK RACEKATTE KLUB
U

U TIDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINSBLANKET
TIL UDSTILLING I:

den I -19

Kattens navn:

Født: Han: E Hun: E

Race: Stambogsnr

Farve: EMS nr.:

Far: EMS nr.:

Mor: EMS nr.:

Opdrætter:

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

10 tr Kastrat (Over l0 mdr.)
11 tr Ungdyr (6-10 mdr.)
12 tr Killing (3-6 mdr.)
14 tr Huskat
15 tr Avl
16 tr Opdræt
17 tl Veteran (6-10 ar)
18 tr Pensionist (over 10 ar)
19 tr Kuldklass e (3-4 mdr.)

tl Udenfor bedømmelse
tr Til Salg

Ejer: E

Adresse: Klub:

Postnr By:

Ønskes i bur med: EMS nr

tæder de til enhver tid gældetrde FELIS DAI.IICA karantænebestenrmelser vedrørende katte, der er eller har været inficeret at eller udsat for, smitsomme sygdomme.

den I 19

(Egenhændig underskrift )

I' UDFYLDES AF TILMELDEREN J

Det bekræftes herved, at

Kattens navn

er tilmeldt udstillingen i:

Udfftdes med nayn og adresse den I -19

45

Denne seddel gældø som kvixeringlor tilmeldelse til udsdllbryen, når den erforsynd med klttbbens stempel og er rdurnerd dl udstilleren
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GHAMPIONGATTERIET: Udlyldes på maskine eller med tydelige
blokbogstaver, hvis stavefejl skal undgås!

Kattens navn: Født den:

Titel:

Race: Opdr. nr.:

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

IMPORT / EXPORT FRA / TIL LAND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

IMPORT IEXPORT

UDSTILLINGSRESUTTATER UDTAND:
Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

47



xv

JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub

Trf.:

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

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

119 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse

den I 19

H ankatteejerens u nderskrif t

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

I

Hunkatteejerens navn: Klub:

Hunkatteejerens adresse: Ttf

den I '19

48

Hunkatteejerens underskrift
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energi og kræfter i at fremstijle !\,hiskas
til Killinger - nølagtig som dit lilie ener-
gibundt kan li,det.

Og når din kiiling ieger, r_il du se
resultatet af de gode madr.aner _ i form

Trods det, er en l0 uger gammel kil_
ls mave ikke meget større end et fin_

: bøI. psrLr. er det nødvendigt med en
.'cialkost til killinger. Maden skal
rchoide alle nødvendige næringsstof_

have den rigtige smag og duft
for at tilfredsstille den lille gourmet. Og
r,ære let at tygge, da killingens tænder
endnu ikke er fuldt udviklede.

På Waltham Centret for dyreer_
næring har forskerne Iagt en mængde Katte villE VæIge Whiskas

af en sund, blank pels og stråiende øjne.

r din killing slår ø;.nene op,
:. den travlt med at udforske
:.1en. Så travlt, at den, i for_
.1 til kropsvægten, skal

, e et tre gange så stort ener_
l-skud som en vclksen kat.

fer og samtidig være let at for_
døje for den sarte mave.

Allerede i en tidlig
alder ved din killing, hvad der
er godt for den. Maden skal

%

En mave på støruelse .med
har bruot)

C
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Din kats pels afspejler rydeligt den kost du

giver den. Katte er helt og holdent kødædere.

De har brug for en kost, der er næsten dobbelt så

rig på proteiner som hundes. Og kun animalske

proteiner giver din kat de næringsstoffer, der

skal til for at udvikle en flot pels, spændstige

muskler, sund hud og stærke knogler.

Iams tørkost til katte og killinger er frem-

stillet af kyllinger, ægogfisk. De reneste og

mest naturlige proteinkilder, der findes. Vi'

anvender kun førsteklasses §llingefedt, som

dækker kattens store energibehov. Det forkiarer

også, hvorfor Iams-katte har kraftigere og mere

glansfulde pelse, sarnt en renere og sundere hud.

Naturligvis indeholder vore produkter

hverken konserveringsmidler eller kunstige

årve- og smagsstoffer. Og fordi Iams inde-

holder de rigtige mængder magnesium, er der

IAm§5:

mindre risiko for, at din kat udvikler npe- eller

blæresten. En lidelse, der ofte forekommer, når

der anvendes et tørfoder afringere kvalitet.

Iams indeholder flere nl,ttige næringsstoffer

pr. gram end noget andet foder, hvad enten det

drejer sig om dåsemad eller tørkost. Der er altså

penge at spare, for din kat har brug for meget

mindre mad. Allerede efter seks uger kan

du formentlig se virkningen. Afføringen bliver

mindre og mere fast, og katten er firld af energi.

Med Iams l<an du se resultatet. For med Iams

er er smukt ydre bwiset på et lige så sundt indre.

DnT BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIN KAT.

]VIERE ]NFOR}VATION OG OPLYSNINGER OM N,ERfuIESTE FORHANDLER FÅS HOS PREMIUM PET FOODS, TELEFON: 45 76 15 10.


