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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Katteri Nejings. Lynges Kokomo Grand lnternational Champion

Din kat har brug for et foder, som er højt ydende og nøje
afrnålt, og som respekterer dens fusiologi og dens
ernæringsmæssige behov.
Idegrundlaget for Royal Canins tørfoder er
altså at give din kat alle de uundværlige
næringskilder dens krop har brug for,
og at bevare dens vitalitet.

Vi har afmålt fedtindholdet i C32 meget nøje, sådan at din voksne kat
får al den energi, den har brug for.
K34's højere proteinindhold dækker helt perfekt killingers
energibehov og giver dem ideelle opvækstbetingelser.
Vi anbefaler også K34 til drægtige og diegivende hunkatte.
Mange katteopdrættere fra hele Europa har testet og godkendt
disse produkter for Royal Canins forskningscenter.
Royal Canin er specialister i ernæring, og anser det som
en pligt at bevare naturens kvaliteter.

ROYAL CANIN DmmukA,/S
Harrevej 4 8900 Randers . Telefon 86 43 90 55

'.4,
ROIZLC\NIN
PROFESSION EL ERN/|ERlNG

BESPEKT FOR DYRENES VERDEN



BESTYRELSE
Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Tlæffes efter
922O AalborpØ H. 19.00
Tlf. og fax 98 15 93 18

Næstformand / Studiekredskontalrt:
Paul Christens6n
Enghaven 28, Biersted
9440 Aabybro.
Tlf. 98 26 87 05

Kasser.er + killingeliste:
Linda Palm
Nord Kanalvej 8, Ginnerup
8500 Grenaa
Tlf. 86 33 99 LO

Giro nr. 5 06 85 09

Udstillingssekretær
udland og øvrige DK-klubber:
Erik Andersen,
Voldgade 70, 8700 Horsens.
'Ilf.75 61 34 87. Fax 75 61 76 69. .

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

Stambogssekrctær:
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
Tlf.86 987682
Sekretær og medlemskontakt /
nye medlemmer:
Karen Mette Have Kristensen
Roslewej 12, Jebjerg
7870 Roslev
Ttf.97 57 45 59

1. Suppleant / Karantaenemeldinger:
Ole Klivager
Rugårdsvej 898
5471 Søndersø.
Ttf- 64 83 18 70

2. Suppleant/
Carsten Bircow L,assen
ÅUyvej 8, Biersted
9440 Abybro
Trf. 98 2690 50

UDENFOR BESTYREI§EN:
Præmiesekretær og
annoncekonsulent:
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
9270Klarup
Tlf. 98 3186 42

Vandrepræmiesekretær:
Flelle Høybye
Dons Landevej 223
6051Almind
Tlf. 75 55 4419

Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medlemmer
og læsere!
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Udstillingssæsonen er atter over os. Siden L. juli har JYRAK været arcangarl

medarrangør af ikke mindre end 3 udstillinger. Vores sommerudstilling var
henlagt til Esbjerg, hvor et godt stykke over 400 lgatte var udstillet pi 2 af
sommerens hedeste dage. Selv om vannen var overvældende fandt mange til-
skuere alligevel frem til alle de smukke katte, ikke mindst på grund af et par
ihærdige medlemmer, som havde hængt plakater op. I sl«ivende stund, hvor
trætheden efter Grenaa-udstillingen endnu ikke er helt væk, kan vi ligeledes
konstatere, at også denne udstilling forløb fint. Grenaa by har 850 års jubi-
læum i år, og gav derfor hver udstiller en lille erindringsgave i form af 2 me-
get flotte "muleposer". Efter begge udstillinger, havde vi nogle meget trætte
medlemmer, som havde arbejdet med at sætte udstillingen op og tage den ned
igen. Det får I mange tak for.

I forbindelse med udstillinger, må det dog nævnes, at det at arrangere en

udstilling, er et kæmpearbejde. Bestyrelsen lægger mange timer i hver ud-
stilling, som vi har 4 af pr. år, så derfor kan det godt være, at nogen af os ser

lidt "færdige" ud, når klokken bliver 18.00 søndag aften, for på det tidspunkt
har vi arbejdeti2 døgrt, måske sovet på en luftmadras i kælderen eller selv
betalt et hotelværelse, et sommerhus eller hvad der nu er billigst. Desuden er
der blevet arbejdet i døgndrift de sidste Znger for at alt kan være klart, så

udstillerne kun behøver at komme om morgenen og sætte kattene i bur.
Felis Danica har i samarbejde med 1. DEKZV e.V i Tyskland arrangeret

en grænse-udstilling. Der var udstillet over 600 katte hvert sted, mange af
dem naturligvis de samme, så mange fik reddet sig et udenlandscertifikat.

Æle medlemmer i de danske katteklubber har modtaget det nye Felis Da-
nica-blad. Det er fgrste gang, at et fællesblad udgives, og reaktionerne har
været meget positive. I Felis Dånica har vi fundet, at det er en god ide at sen-

de en del fællesinformation ud til samtlige medlemmer samt at bringe nye og
interessante artikleq som ikke allerede haer været bragt andetsteds. Felis Da-
nica bladet er indtil videre et forspg, men forhåbentlig er det kommet for at

blive - hvem ved, om vi en dag har et fælles blad, som udkommer hver an-

den måned, men det er indtil videre fremtiden, som alle medlemmer i høj grad

skal være med til at planlægge.
Her i efteråret er alle studiekredslederne indkaldt til det årlige møde, hvor

der udveksles erfaringer og gode ideer, så har du et eller andet på sinde, en
god ide måske, så kontakt din studiekredsleder. Også konsulenterne holdes

der møde med, hvor konsulentuddannelsen tages op, således at den frem-
lægges på næste års GE, der finder sted i Odense den 17. februar.

Næste store arrangement i Jydsk Racekatte klub er udstillingen den 18.-

19. november i Å,rhus' nye store og meget flotte kongrescenter. Meld til al-
lerede nu hvis du vil med. Sidst vi havde udstilling i Århus var der over 5.000

tilskuere!!
Dorte Kaae, formand Jydsk Rucekatte Klub.

1



U

U
HVÆSSBBRÆTTET
Medlemsblad for Jydsk Racekatte Klub

30. årggng - udkommer 4 gange
årligt. Arsabonnement kr. 200,-

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

Redalitionsudvalget:
Christina Kausmally
Råhøjparken 274 - 826OYiby l
Trf. 86 28 94 30

Helle Høybye
Dons [,andevej 223 - 6051Æmind
Ttt.75 55 44 19

Erik Andersen
Voldgade 70 - 8700 Horsens
Ttt.75 61 34 87

læo Stoltze Jessen
Elmevej 8
8543 Hornslet

Sats og tryk:
Dathoprint
Svend Dahl, Aars
V. Boulevard 11 -
'tlt.98-62-7-2-3-4

DeadJine for blad nr. 4 1995:
10. november 1995.

Forsidebilledet:
L C. Jente's Nikoline, SBI a.
Opdræt: Gerda Andersen.
Ejer: Christina Kausmally

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

Aps
9600 Aars
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M.u.h. redalftionen!

Det blev så ikke til dette nummer af Hvæs-
sebrættet, at de store ændringer kom til at

ske; men Leo er dog nu med i redaktionens
arbejde og i gang med at fikse op på de for-
mularer, vi optrykker, ligesom der arbejdes
på en total omskrivning af vore info-sider.

Til næste nummer skulle tingene gerne
være på plads, så vi fra årsskiftet kan sætte

>rden gamle redacteur<< på græs og tå ny post-
adresse til redaktionen.

Bemærk, at der på dette nummers op-
slagstavle er indkaldt til ordinær GF og gjort
opmærksom på rettidigt kontingentbetaling.

Christina, Helle, Leo og Erik

PS! Vi har beklageligvis måttet konstatere, at

noget af vores post ikke kom frem til tryk-
keriet, hvilket har medført forsinket udsen-
delse. E. A.

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

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

Afsnit 2, >>Referater<<................. side 24
Referat af bestyrelsesmøder
Møder i F.U.

Afsnit 3, »Resultater m.v.<< ........ side 26
Esbjerg-udstillingen

Import & Export
Championgalleriet

Afsnit 4, »Infosideme«...............- side 34
Øvrige serviceydelser
Ammeformidling
Udenlandske klubber
Udstillingsresultater, udland
Opdræt og avlstjeneste

Afsnit 5, »Blanketter til afrivnlng<<................ side 4j
Spiseseddel til udstillingen i Arhus
Udstillingsoversigt 1995-1996
Tilmelding ind- og udland
Champion/Im- & ExportiUdstillingsresultater
Parringsanmeldelse / Stamtavlerekvisition



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
naturl ige fordele f remfor
al m i ndel igt katteg rus. ,ll;ige

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

KATTE
GRUS

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

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

,rrrr'I
1, ',,1r,[\''l
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øKONOMISK
NATURE-CAT kattegrus er
foran! Undersøgelser har vist,
at NATURE-CAT kattegrus er
mere økonomisk end
almindelig kattegrus

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTøR

A/S Cafl Ff. MOftenSen . Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov . rf s3 6714 44
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STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

Vest:
Hans H. Ibsen
Søstjernen 48
6710 Esbjerg V.
Ttt.75 1,5 35 45

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

Århus:
Annette Andersen
NøneEll6 86, IV th.,
8000 Arhus C.
Tlf. 86 13 63 83.

Randers:
Solveig Christensen
Erlingsminde 15
8900 Randers.
Tlf. 86 4181,63.

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

Frederikshavn:
Kis Gammelgård
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 98 42 05 1,0

Djursland:
Jesper Wied
Søholtvej L0
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 36 39 40

Salling:
Else Jeppesen
Ørslevklostewej L76
7840 Højslev.
Ttf.97 53 83 68

Horsens:
Susanne Clausen
Symfoni A116 8,
8700 Horsens.
Ttt,t5 643323.

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

Sydøst:
Kirsten Madsen
Årøsundvej 65 a
6100 Haderslev.
Ttf.74 53 23 96

Viborg:
Elisabeth Ladekarl
Elkærvej27,
8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 40 43.



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

STUDIEKBEDS.NYT!

STUDIEKREDS AALBORG
BrrBnÅnsPRoGRAM 1995:
Jeg håber, at alle har haft en god sommerferie, og vil gerne
byde jer velkommen til Studiekreds Aalborgs arrangementer,
som kommer til at se sådan ud:

Iørdag/søndag den 21.-22. oktober 1995:
HUSK!!! Igen i år er vi blevet inviteret til den snart tradi-
tionsbundne udstilling, FUGL & FRITID, i Aars Messecen-
ter. Mød talstærkt op og præsent6r vores klub og vores katte.
Vi plejer at have et par hyggelige dage på deres udstilling.
Husk at medbringe mad, kaffe og kage.

Bindende tilmelding skal ske til mig, senest fredag den 13.
oktober.

Onsdag den 1. november 1995:
Bibliotekar Karen Marie Melgaard vil komme og fortælle om
de kattebpger, der findes på bogmarkedet.

Skulle der blive tids til overs, kan vi begynde at tænke over,
hvad vi gerne skulle beskæftige os med til næste års Studie-
kredsaftener. Har I nogle gode ideer så kom frem med dem.

Fredag den 8. december 1995:
Julehygge! Tag hele familien med, og lad os få en hyggelig
aften. Der bliver lavet glogg og æbleskiver. Er der nogen, der
har lyst til at lave lidt.trjemmebag til kaffen, er de meget vel-
komne til det. Der bliver bankospil, så tag hver især en lille
gave med til ca. 10 kr.

Alle aftener foregår på Vejgård Bibliotek, Hadsundvej 35,
Vejgaard, Aalborg kl. 19,00.

Vel mødt i Studiekreds Aalborg
Carsten Bircow Lassen, Åbyvej 8, Bierste$

9,140 Åbybro - tlf.98 26 90 50

STUDIEKREDS HORSENS:
Efterårets pmgram:

M mødes den sidste tirsdag i måneden fra kl. 19.00 til21.50
i Allegade 4, lokale nr. 1D.

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

Månedens kat: Sølvkatten.

28. november 1995: Juleafslutning med vort sædvanlige ter-
ningespil. Medbring pakke til max. 20 kr. samt det sædvanli-
ge gode humør' 

Med venlig hilsen
S us anne C laus e4 studie kre ds le der

STUDIEKREDS SALLING
EF'TERÅRSPROGRAM 1995 :

Efter længere tids pause opstår vi igen, men er flyttet til Ski-
ve.

Mødested: Aakjærskolen, Asylgade 6, indgang A4, loka-
le3l3.

Mødetid: ,$.nden tirsdag i måneden kl. 19.00.
Medbring: Kaffe/the, 10 k til kassen og spørgelyst.

Tirsdag den L4. november 1995:
Dommer Hanne Sofie Sneum ser på din kat og fortæller om
forskellige katte.

Tirsdag den9. januar 19962
Katteartikler. Forberede udstilling v/ Dorte Kaae.

Urdagden 20. januar 19962
Propagandaudstilling i Nykøbing.

Tirsdag den 6. februar L9962
Killinger - hvordan? NB: Udstilling - hvordan går det?

Tirsdag den 12. marts:
I-Iclstilling. Hvordan foregår en udstilling? Hvad skal med-
bringes? Hvad står de forskellige titler for?

16.-17. marts 1996:
Stand på udstillingen i Skive Hallenne.

Tirsdag den 9. april 1996:
Besgg hos opdrættere.

PS. Ret til ændringer forbeholdes. Alle er velkomne!

Vi ses i Studiekreds Salling, Else Jeppesen
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JYDSK EMBLEM FABRIK
Ormslewei 23-25. 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
Telefax: 86 11 00 82



STUIIIEKBEDS.NYI!
PROGRAM FOR STUDIEKREDS VEST
EFTERÅRSPROGRAM 1995:
1. møde er afholdt den 19. august hos Aase- og Hans Henri
Ibsen, Sædding, Esbjerg, med program: Valg af nu studie-
kredsleder.

Vores ellers nyvalgte leder, Ole Ø. Nielsen har fået familie-
forøgelse med et hold tvillinger og har derfor trukket sig. Ef-
ter forslag blev jeg, Hans H. Ibsen, valgt til ny leder af Stu-
diekreds Vest. Jeg takker for valget. Jeg kan nævne, atjeg sam-
men med min kone Aase har haft Perser- og Colourpointop-
drættet »Joynes Nesbi« siden 1988.

I-ørdagden 28. oktober 1995 kl. 14,00:
Repræsentant fra dyrefoderfabrikken »Arovit«, Esbjerg, for-
tæller om deres kattefoder. Sted - meddeles senere.

Weekenden ll.-112. nov. - nærmere om tidspunkt senene:
Hobbyudstilling sammen med Esbjerg Kaninavlerforening.

Urdagden 2. december kl. 14,00:
Julehygge med gløgg og æbleskiver. Amerikansk lotteri. Stu-
diekredsen sørger for gevinster. Sted: Aase og Hans H. Ibsen,
Spstjernen 48, Sædding.

Jeg vil gerne byde nye som gamle medlemmer velkomne til
et hyggeligt efterår. Håber at mange kan afse tid til at komme
til de nævnte arrangementer. Af hensyn til indkøb til kaffe-
bordet m.m. bedes I tilmelde jer et par dage forinden til un-
dertegnede' 

Med venlig hilsen
Hans Henri lbsen, Sqs{ernen 48, Sædding,

6710 Esbjerg U tlf. 75 15 35 45

STUDIEKREDS ÅRIIUS
Pmgram for Studiekr.eds Århus, efterår 1995:

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

L8.-19. november L995: 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 6 ca. 1O kr. Af hensyn til indkøb bedes I tilmelde
jer til Annette senest 17. december.

Mødested: Brobjergskolen, Frederiks ,4,116, Århus. L,okale
104, det vi plejer at være i.

Tidspunkt: Kl. 18.30-21.45. Foredrag fra kl. 19.00.
Medbring: Godt humør, theÅaffe m.m. samt en 10'er til

kassen.
Studiekredsleder:

Annette Andersen, Nqrre Alld 86, 4. th., 8000 Århus C.
Ttf. 86 13 63 83.

STUDIEKRED S DJURSI.AND
Program for Studiekreds Djursland,2. halvår 1995:

Torsdag den 2. november kl. 19.00:
Ikke fastlagt.

Månedens lrat: Maien Coon.

Torsdag den 7. december kl. 19.00:
Juleafslutning med knas og bingo. Medbring en gave til ca.

10 kr.
Alle møder bliver holdt på Vester skole, lokale 11b.

På gensyn!Jesper Wed, Søholwej 10,
8400 Ebeltoft, tlf. 86 36 39 40.

STUDIEKREDS
FYN:
Er'TERÅRSPROGRAM
FORSTUDEKREDS F"TN
1995;

Kom så ud af busken ! ! !

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

nogle flere deltagere på mØ-
deme.

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

Medbring kaffe, brpd, stor
spørgelyst og godt humør.

Pris pr. person kr. 10,00.

Tidspunkt: L. torsdag i hver måned fra kl. 19.00 - 2I.45.
Mødested: Tingløkkeskolen, Bergendals A116 25, Odense SV.

Emner:
2. noiember 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.

P.S.: ,Rel til ændring forbeholdes.

Studieldreds Fyn:
Anne Lise Kaae, Ingridsalle 3, Odense SV t$ 66 12 52 91

Lis Rhymer Friis, Spgebjerg 7, Søndersø; tlf. 64 89 15 03
Grethe Hqjgård, Dragebakken2T2, Odense SV tlf. 6 17 37 08

Redaldionen beklager, al >>Sætternissen<< var på spil i sidste
nummer af Hvæssebrættet, så mgdedage blev ønfgrt som 16r-
dage i stedet for torsdage. Undslqld. Erik

JYRAK
9o'ernes katteklub

- fordi der er forskel!
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EN LOPPELøSNING!

PROGRAM VET LøSER PROBLEMET MED LOPPER
HOS HUNDE OG KATTE. EFFEKTIW!

PROGRAM VET løser Ioppeproblemet på en
helt ny og etfektiv måde.
PROGRAM VET stopper loppernes formering.

Det er vanskeligt at undgå lopper. Det ved du,
som er hunde- eller katteejer. Du ved også, at
lopper normalt formerer sig så hurtigt, at selv
ganske få lopper hurtigt bli'r til et problem.

Den nye loppeløsning PROGRAM VET hindrer
kitindannelsen hos loppernes larver, hvilket
medfører at de ikke udvikles. Da ingen pattedyr
har kitin som bestanddel i kroppen, er hunde
og katte derfor helt upåvirkede af, at indtage
PROGRAM VET. Ved at angribe problemets
kerne, holder PROGRAM VET dine kæledyr fri
for lopper. Effektivt.

PROGRAM VET doseres 6n gang om måneden
sammen med et fuldt måltid mad. Det smager og
lugter ikke af noget.

PROGRAM VET kan bruges til både unge, gamle
og drægtige dyr, og er også godkendt til katte.

Loppesæsonen starter sædvanligvis i foråret.
Bruger du PROGRAM VET til behandling af dyr,
der allerede er angrebet af lopper, bør du i

begyndelsen også anvende et almindeligt loppe-
middel, der kan dræbe de voksne lopper. Husk
også at støvsuge for æg og larver...- og glæd
dig over, at det er sidste gang, du behøver d6t.
Skulle din hund eller kat medbringe et par lopper
udefra, sker der ingenting ved det. Eventuelle
æg klækkes ikke. PROGRAM VET stopper pro-
blemet ved første bid.

Bruger du PROGRAM VET hver måned, er både
dit hjem og dine kæledyr sikret mod lopper i

fremtiden.
En effektiv loppeløsning.

Fås hos dyr!æger og på apoteket

PROCRAff,\
PROGRAM VET (Lufenuron):
lndikationer: Kontrol af lopper hos hund og kat. (Påvirker
loppen i larvestadiet). Anvendes i kombination med andet
ektoparasitært middel med virkning på de udvoksede
stadier. Alle hunde og katte i husstanden/på ejendommen
skal behandles.
Dosering: Katte, mikstur 30 mg pr. kg legemsvægt.
Hunde, tabletter 10 mg pr. kg legemsvægt.

LOPPELøSNINGEN TIL HUNDE & KATTE

Pakningsstørrelse:
1x6 miksturer å 133 mg til kat op til 4,5 kg legemsvægt:
AUP incl. moms kr. 167,50 -
'1x6 tabletter å 67,8 mg til hund op til 7 kg legemsvægt:
AUP incl. moms kr. 167,50 -
1x6 tabletter å 204,9 mg til hund fra 7 til 20 kg legemsvægt:
AUP ir)cl. moms kr. 157,50 -
lxG tabletter å 409,8 mg til hund fra 20 til 40 kg legemsvægt:
AUP incl. moms kr.167,50. Udlevering V.
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Ciba-Geigy A/S - Lyngbyvej 172 - 2100 København Ø - Tlf. 39 29 14 22
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LÆSERNES SIDEB

Du vil udstille
- og hvad så?
Det er ikke noget let spørgsmåI. Tværtimod er det et helt kom-
pleks af problemer, som begynder allerede ved tilmeldings-
formularen, som skal udfyldes.

Efter 1 112 år på posten som udstillingssekretær for uden-
landske og øvrige DK-klubber, må jeg konstatere, at enten er
vi som klub meget dårlige til at informere vore medlemmer,
eller også er der nogen, der ikke er modtagelige for informa-
tioner, fordi de tror, de ved besked.

Når jeg efterfølgende nævner eksempler på hvilke fejl, der
bliver begået, håber jeg på, ikke at blive misforstået. Menin-
gen er nemlig ikke at hænge nogen ud, men udelukkende at
medvirke til, at andre nye udstillere kan lære af det.

Lad os starte med at fortælle lidt om min funktion: Jeg er
nærmest en slags post-ekspedition, der skal sørge for, at ind-
komne tilmeldinger bliver sendt videre til den klub, der ar-
rangerer udstilling. Inden jeg gfi det, skal jeg lige s6rge for
et par ting: Først kontrollerer jeg medlemskabet af JYRAK på
grundlag af den seneste fortegnelse over hovedmedlemmer.

Allerede der kan jeg komme ud for at skulle foretage et par
opringninger, fordi udstillernavn ikke er på listen, det er
måske samlever eller en forældre, der står som hovedmedlem,
eller også har man - det sker faktisk - slet ikke betalt endnu.
Det skulle lige vente til næste lønningsdag.

Dernæst kontrollerer jeg, om formularen ser formelt rigtig
ud - f.eks. fødselsdato, så killinger under 3 mdr. ikke tilmel-
des, eller at dyr i det hele taget passer aldermæssigt til den til-
meldte klasse. Der er tit fejl eller mangler i dette felt. Nogle
kan jeg afhjælpe ved at slå op i gamle kataloger, andre kræver
lige en opringning.

Ellers må jeg i øvrigl konstatere, at hvis der er mulighed for
at misforstå noget, så bliver det også gjort - selv »gamle« ud-
stillere uden de nye EMS-betegnelser benytter de gamle ko-
der, selv om de ved opslag i kataloget fra deres seneste ud-
stilling nemt ville kunne se, hvilken betegnelse der skulle be-
nyttes.

EMS-nr. for forældrene bliver tit i stedet for udfyldt med
stambogsnummer!!!, og så er der skriften:

Der er alt for mange, der har lært at skrive i samme skole
som min læge, så jeg føler virkelig med den udstillingssekre-

tær, der efterf6lgende skal indberette oplysningerne til kata-
log, dommersedler med videre.

Så er der også nogle ting, der ikke er mit eller JYRAK's
bord. Betaling skal ikke stiles til mig eller JYRAK's kasserer;
men til den arrangerende klub. Denne klub sender også spi-
sesedler med dommerfortegnelse sammen med kvittering for
tilmeldelsen.

Betaling er i det hele taget et problem i sig selv. Specielt
konstaterede vi det i forbindelse med grænseudstillingerne i
Krusaa og Flensborg.

Ikke alle var klar over, at der var 2 selvstændige affangøreq
nemlig Felis Danica på den danske side og 1. DEKZV på den
tyske side. Resultat - JYRAK's kasserer modtog enkelte be-
talinger. Jeg retumerede nogle checks og Felis Danica's kas-
serer modtog gebyrer for begge udstillinger.

Ikke nok med det - når man nu troede, at der kun var en ar-
rar.gør, så kunne man jo også nøjes med en formular. Så ud-
rivningssiden i »Hvæssebrættet« blev brugt til Kruså på den
ene side og Flensborg på den anden. Værs'go!

Jeg fandt et par stykker udfyldt på begge sider og kunne
med en fotokopi klare sagen. Beklageligvis var der 6n, jeg ik-
ke opdagede - det blev først konstateret, da FD's kasserer hav-
de en indbetaling i overskud, da var det desværre for sent, for-
di kataloget var gået i trykken, og for at kunne blive bedømt
skalkatten stå i kataloget.

Derfor måtte jeg også pænt sige nej til en udstilleq der 2
d6gn før udstillingen i Flensborg Ønskede at udskifte en til-
meldt kat, der havde det dårligt med en anden. I den forbin-
delse kom jeg til at spørge om denne anden kat også var klar
med rabiesvaccination.

Det viste sig, at udstilleren overhovedet ikke vidste, at det
var et krav for at udstille i Tyskland (og dermed for at kom-
me udenfor Danmarks grænser i det hele taget). ResultatNUZ
udstilling.

Derudover kan nævnes flere ting, som ikke er direkte fejl
eller udeladelser, men som bevirker, at arbejdet bliver be-
sværliggjort for kasserer og/eller udstillingssekretær i forbin-
delse med at katten registreres på EDB til katalogudskrift
m.v.:

At afsenderen af indbetalingen ikke er den samme som ud-
stilleren kan godt i sidste øjeblik give lidt af af et detektivar-
bejde.

At katte i fælleseje tilmeldes i flæng med enten den ene el-
ler den anden som ejer, eller evt. med dem begge i skiftende
rækkefglge, besværliggør udskrift en af det udstillerregister,
der også skal være en del af kataloget.

Det er prisværdigt,=æ så mange følger opfordringen til at
medsende frankeret svarkuvert, det holder portoudgifterne
nede for både JYRAK og øvrige DK-klubber. M E N post-
væsenet i udlandet accepterer ikke danske frimærker, så det
er spild afgode penge.

Da Felis Danica i sit netop udkomne blad har optrykt gæl-
dende FlFe-udstillingsregler + Appendix fra Felis Danica vil
jeg henstille til specielt nye udstillere, at de i hvert fald læser
nogle af paragrafferne.

Om vaccination: § 2 stk. 1 litra c + appendix A ad. § 2.
Om tilmelding: § 10 + appendix A ad. § 10.
Mere generelt: fra § 11 til § 18 + tilhørende bemærknin-

ger.
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Sådan skaffer du dig
din helt egen stol...

dine bestræbelser på at få din egen stol.
De vil selvfølgelig - om end modvilligt - acceptere at du

ligger der, når du gØr det. Det vil ikke afholde dem fra at ok-
kupere stolen, når du er ude eller når du ellers ikke ligger i
den.

Næste trin består i at træne menneskene i at holde sig væk
fra stolen, noget som kræver mindst ugers årvågenhed. Du må
opholde dig mest muligt i nærheden af stolen, og straks du ser
nogen pejle sig hen imod den, hopper du raskt op på sædet li-
ge foran næsen på mennesket. Når du først er på plads, kan du
gøre 6n af to ting for at'beholde positionen:

Du kan begynde at slikke dig og virke totalt optaget af det-
te uden så meget som at kaste et blik i retning afden person,
som forsøgte at erobre din stol. Eller du kan krølle dig sam-
men og lade som om, du er i dyb sØvn. I sidstnævnte tilfælde
kan dgt lpnne sig at indtage en specielt yndig position, f.eks.
atlægge en pote på næsen. Du kan også rulle dig rundt og lig-
ge elegant på ryggen, gerne med den ene pote hængende ele-
gant udenfor sædet. Hensigten er jo tydelig nok. Det gælder
at distrahere personen, så at denne glemmer, at han eller hun
egentlig skulle til at sætte sig i stolen. Det lykkes garanteret i
9 af 10 tilfælde! Har du indtaget en position, som er yndig nok,
er begejstringen stor og flere familiemedlemmer vil blive til-
kaldt, så de kan beundre dig. Ja, i ekstreme tilfælde vil de til
og med løbe afsted for at hente et fotografiapparat. Skulle de
stadig ønske at sidde ned, vælger de nu andre stole i nærhe-
den.

Indtrykket afat det er din egen stol, vil da have trængt end-
nu dybere ind i deres noget indskrænkede hjerner.

En beretning af Paul Gaillio, præsenteret af Arvid Engh.
Tøget fra ANSTOKATT' 1994 (nr. 2 - 7. årgang)

Denne historie er egentlig gode råd fra 6n kat til andre katte.
Mange afvore firbenede venner kan nok en del af "knebene"
fra tidligere. Når du først har etableret dig i det hjem, du øn-
sker, er det på høje tid at vælge dig din helt egen stol.

Dette er en stol, som er reserveret helt og holdent for dig
og dig alene. Den skal aldrig benyttes af andre medlemmer af
familien og den skal altid stå til din disposition - om du øn-
sker at benytte den eller ikke.

Det at skaffe sig sin egen stol tager tid, handlekraft og tål-
modighed. Dette gælder specielt hvis den udvalgte stol tilfæl-
digvis har været yndlingsstol til den såkaldte herre i huset.
Problematisk kan det også være, hvis stolen er placeret såle-
des, at den bliver brugt til praktiske formål, f.eks. ved et skri-
vebord eller et bord, eller den er beregnet til husets gæster.

Til at begynde med må du afse en god del tid til din ud-
valgte stol. Du kan krølle dig sammen i den, sove i den (eller
i det mindste lade som om, du gør det), således at familien ef-
terhånden vænner sig til at se, at det er d6r, du ligger.

Menneskerne er vanedyr, noget du hurtigt vil registrere.
Derudover er de ekstremt dovne. De kan hjernevaskes så de
indbilder sig alt muligt, og øjevaskes sådan, at de accepterer
specielle situationer som fakta.

Med øjevaskning mener jeg, at de ser dig der i stolen dag
efter dag, så de hurtigt er overbevist om, at det er din stol og
ikke deres. Imidlertid er dette fortsat et indledende stadium i

På sommerudflugt...
Studiekreds FYN var den 13. juni på sommerudflugt, og vej-
rgudeme var os venligst stemt.

Vi startede hos Lis Friis, hvor vi gik en tur gennem gendes
»landbrug<<. Det er altid en fryd at se. Hængebugsvinet SO-
FIE lunter rundt med de to Rottweilere og et »gadekryds«, og
skal der nappes, er det i hvertfald So-Fie, der tager sig af det.

Derfra gik turen til Carsten Andersen, Ejlskov. Han har an-
lagt en lille dyrepark. Det hele var meget fint og veltilrette-
lagt, og der var mange forskellige dyr: Ozelot, los med kil-
ling, hulepindsvin, pungræv, opossum, vaskebjørne, en lille
kænguru, nandu, som er en afrikansk struds, antilope, tibet-
ansk yakokse og en krontrane, så der varlidt for enhver smag.

Vi sluttede af med at drikke den medbragte kaffe hos Lis,
og på de 11 deltageres vegne kanjeg vist roligt sige, at vi hav-
de en meget hyggelig dag. Anne Lise Kaae

'§ [0
DANMART§ FV'RSTE KULD

ER FØD:T
SAIÆSKTÅRE
2L/9-L994 I
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Og så lige nogle afsluttende kommentarer:
1. Mange nye udstillere ringer om råd og vejledning, in-

den de begynder at udfylde formularerne. Dem harjeg
hjulpet med glæde og vil fortsat gern e gøre det, fordi det
simpelthen er den nemmeste måde at forebygge fejl på.

2. Når tilmeldingen skal sendes, er der to muligheder:
a) Hvis det er en JYRAK-udstilling, er modtageren
Klaus Donneborg (der også fik fornøjelsen af at videre-
sende mange tilmeldinger til Kruså).
b) A L L E andre tilmeldinger sendes til mig!

3. Der er to formularer:
a) til danske udstillinger og
b) til udenlandske udstillinger,
så det burde være nemt at vælge den rigtige.

4. Ting ta'r tid! Du gør det meget svært for de mange in-
volverede personer ved at vente med tilmelding til sid-
ste øjeblik eller senere; det virker mange gange som en
HOVSA-beslutning, og det ervel ikke sådan, D U plan-
lægger en ud§tillingskarriere. ErikAndersen



Hurra! Det hjælper
Jeg vil lige fortælle lidt om mig selv. Jeg er en pige på 11 år,
sort med gule øjne, og så erjeg en huskat.

Jeg bliver altid så køresyg, når vi skal ud at køre. Så det er
en pest, når min madmor Karin har meldt mig til en udstilling.
Nogle gange er det jo langt at køre for at komme på en ud-
stilling. Bare jeg skal til dyrlægen, er det galt. Det er kun 10
min. at køre der til. Men Karin har fået snakket med Vivian
Elling, hvad hun kunne gøre ved det problem.

Vivian mente, at Karin skulle ringe til Blåbærhave på Fyn,
og få en snak med dem derovre. Det er nogle meget søde men-
nesker at tale med, og vi fik også hjælp med det samme. De
skulle nok sende det med posten, så vi fik det næste dag.

Vi skulle bruge noget der hedder ingefær dråber. Karin var
meget spændt på, hvordan det ville virke på mig, men hun
måtte give sig - det virkede på mig. Den dag vi skulle på ud-
stilling blev det prøvet af og fik et meget fint resultat ud af
det.

Blåbærhave er et sted, hvor man har naturmedicin til dyr,
katte og hunde. Så når vi skal ud og køre, fårjeg en gang in-
gefær og jeg bliver ikke køresyg. Det er jeg meget glad for,
men Karin er nok den, der er mest glad.

M ange kattehilsener fra
Trisse husknt og Karin fra Kolding.

10

Moral og etik
Moral og etik hører åbenbart hjemme i fremmedordbogen, når
det gælder kattefolk. Nogen gange kan det i hvert fald være
svært at forstå folks handlemåde, men økonomien er hpjst
sandsynlig en væsentlig faktor, for som regel bunder folks tvi-
stigheder i et økonomisk mellemværende. Hvordan proble-
merne skal løses, kræver tit både advokat- og psykologhjælp
til de implicerede parter, eller i bedste fald et stort menneske-
kendskab, som det er de færreste forundt at besidde.

Hvorfor nu dette indlæg? Ja, det skyldes, at vi i det sidste
års tid har set et stadig stigende antal uenigheder kattefolk
imellem, det være sig ved killingekøb, paninger eller udstil-
linger. Ofte er der ikke noget at gøre, ud over at henvise til ci-
vilt sggsmål eller til disciplinærnævnet, evt. at tale til folks
fornuft, så parteme selv løser problemerne. Der findes ingen
patentløsning, vi kan kun opfordre til at bruge sund fornuft,
skriftlige aftaler men frem for alt tænke på hvad der er god
etik.

I fremtiden vil vi se, at der fokuseres langt mere på kæle-
dyrsområdet fra officiel side, det vil blive et krav, at den vare
der købes, er i overensstemmelse med det forventede/lovede
i henhold til købeloven, bl.a. med hensyn til sundhed.
Selvfølgelig overholder langt de fleste af opdrættere de nor-
mer, vi har til katteopdræt - at killingerne er sunde og raske
og at de har fået de foreskrevne dyrlægecheck og har et sta-
bilt temperament, men vi kan godt forberede os på, at fremti-
dens killingekøbere stiller langt hgjere krav, end vi har set ind-
til nu, og heri ligger naturligvis en opgave for katteklubber-
ne, i at at råde og vejlede opdrætterne. Måske skal vi arran-
gere specielle seminarer for opdrætterne, eller måske skal vi
sætte artikler i bladet.

Dette indlæg er ment som et debatoplæg og meninger mod-
tages med tak fra alle, det være sig opdrættere, udstillere, dyr-
læger eller hvem der nu læser vores blad.

Dorte Kaae.

Sejlivet kat
Katte er seje, ikke mindst de japanske. Efter 2L dages fange-
skab under Kobes jordskælvsramte brokker, blev katten Busu
fundet i live og hentet op til overfladen.

Et svagt mjav, der kom nede fra ruinerne af en ødel'agt fa-
brik, førte oprydningsfolkene på sporet af katten, og en red-
ningsaktion blev sat i gang.

Men Busu (som på dansk betyder grimme), måtte tålmo-
digt vente flere timer før hun atter kunne kravle ud i friheden.
Hun lå godt begravet under stålplader, som først skulle fjer-
nes.

Busu har det efter omstændighederne godt, men hendes
højre pote må amputeres, fordi den kom i klemme mellem en
symaskine og et stort skab.

Rekorden
Busu har dermed slået rekorden i jordskælvsoverlevelse for
dyr, der før tilhørte huntlen »Dick«, en seks-måneder gammel
golden retriver, der blev reddet op fra brokkerne 18 dage ef-
ter jordskælvet. Dick ligger stadig på hospitalet, men han har
det også godt og forventes snart at blive udskrevet.

Det sidste menneske, der kom ud af ruinerne i live, var en
7l-årigkvinde, der lå indespærret i tre dage.

JYRAK
9O'ernes katteklub!
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-IALtE's DYRERTGE EH OGSÅ:
.-sfoder-RoyalCanin-Nagut-Technical-llokamix-Vitabena-KWshampoo-serie-SA37-Kitzyme,nyhed,su-
;-3od! -Pelskur-Ormekur-TangleFix-CoatCloss-Croomlngpudder-Øjensalve-Ørerens-Pili natursalve-Vita-

. - :nin sporelementer - Katto vit tørkost - også light - Lam og ris - ny Kitekat tørkost - Animistrath, naturligt B-vitamin -

- :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
- Jse 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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Strintende hanner
og familieliv!

Fra en af vore konsulenter har redaktionen modtaget følgen-
de, der måske kan løse et problem for flere af vore læsere:

Det er svært at give en avlshan, der strinter overalt, et or-
dentlig liv; men det kan lade sig gøre. Jeg har brugt bleer til
mine hanner i mange år. Man skal bruge en affaldsplasticpo-
se. Man kan oven i købet få dem i flere farver, så man kan bru-
ge den, der kræ'r ens kat bedst. De er også dejlig tynde, så de
er lette at håndtere, og heller ikke så dyre. Bunden klippes af
og den klippes op i den ene side, så man får et langt stykke.

Den ene ende af stykket bindes om maven på missen, så
knuden sidder på ryggen. Den anden ende trækkes ud mellem
bagbenene, hvor man med begge hænder ruller det op mod
halen, så det danner en poselignende lomme. Deri lægger man
ca. 8-10 stk. toiletpapir. Så binder man bleen sammen rundt
om halen - og fortsætter med at binde snippen til knuden på
ryggen. Så sidder bleen fint fast.

Katteejer: Ws hensyn!
- også fo, kattens s@ld!

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

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

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

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

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

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

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

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

kvir6r Dyrefondets pjece.
- At katte ikke er sikre i trafikken - alt for mange bli-

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

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

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

på egen grund - af hensyn til kattens sikkerhed og de-
res egen tryghed.

Efter ca. 10 minutter, hvor min nuværende han »Simba«
strinter overalt, tror han, skifter jeg toiletpapiret ud med nye
stykker, så kan han være inde et par timer, og han synes, det
er helt i orden. De vænner sig hurtigt til bleen.

Jeg er ved at prøve et hirmøopatisk middel »Platinum Me-
tallicum D 200«. 5 dråber x 2 hver 7. dagtil Simba. Han har
ikke fået det så længe, men foreløbig er han blevet roligere og
hans urin lugter ikke så stærkt, men han strinter stadig - så ble-
en er stadig den bedste løsning.

Hvis I ikke kan finde ud af min forklaring, må I gerne rin-
ge til mig' 

venlig hilsen, Lis Rhymer Friis

HJrry,rNrT,rfiLP!
En aften fornylig kom vi meget sent hjem efter ca. 7 timers
fravær. Ved ankomsten undrede vi os over, at der var tændt så

meget lys i og udenfor huset, da vi vidste, at vor hjemmebo-
ende, voksne søn var taget i byen.

Knap var vi kommet indenfor, før telefonen ringede - det
var en af vore venner, der bor ca. 50 km fra os.

»l har haft besøg afpolitiet i aften«, var hans første ord, og
tankerne begyndte straks at fare rundt i hovedet på mig;
,rhvem af børnene var kommet til skade, hvad er der sket,
hvordan er Gert blandet ind i det«, o.s.v., o.s.v.!

Efterhånden kom Gert dog frem med forklaringen: Ca. kl.
20 havde han ringet, røret var blevet taget, hvorefter han hør-
te et bump og en, der pustede i røret. Forskrækket forestille-
de han sig, at den, der havde taget røret, havde fået et hjerte-
anfald og besluttede at tilkalde hjælp.

1. Forsøg var via oplysningen at ringe til vor nærmeste na-
bo, det mente at have set mig køre alene i bilen, og tanken om
at skulle gå ind og evt. finde Erik liggende inde i huset pas-
sede dem ikke, så de npjedes med at konstatere, at fordøren
var låst.

2. Forsøg var så kontakt til politiet, der straks sendte en
vogn. De kom ind i huset via løbegård og kælder - genemgik
alle rum - konstaterede, at kun kattene var hjemme - lagde
røret pe telefonen - forlod huset og ringede for at berolige vo-
re venner.

Hvad var der så egentlig sket? Jo, vores faste telefonpasser,
birmahunnen Fleur, havde i irritation ove'r ringetonen vippet
røret ned på gulvet og selvfølgelig været nysgerrig på grund
af stemmen, den kunne hpre og derfor kunnet gi' en illusion
om, at der lå en ved siden aftelefonen og trak vejret.

MORALE - hvis der er en! Stikket ud, inden vi ta'r hjem-
mefra,'eller montage af en bøjle, så røret bli'r holdt fast.

Og så var det i øvrigt skønt at konstatere, at nogen bekym-
rer sig så meget, at de gør en ekstra indsats for at skaffe hjælp.

, 
.Tak til Gert og Lise. 

Gerda

72

Fleur de Elatus, blåmaskct Birmahan og telefonpassen



Si,:revet af Engelhard's Marco

\Iin Mor's drøm
--.. I tænker nok, hvad er det for en titel, men min mor's drøm
:.: er nu engang det, jeg er.

Lad mig præsentere mig selv. Jeg er en blå exotic dreng, er
..Jt den 14. januar 1995 og bærer navnet Engelhard's Marco.

Da min mor i sin tid fik sin første exotic, en blåcreme pige
::,rzen Gimlet By Prominence (min farmor), var mor's drøm
.: lave en »super<( blå exotic dreng. Hun fik min far Engel-
r.rd's George Michael - han var nu ikke lige det, hun gerne
'" iile have, men han blev gemt til eventuelt brug i avl.

Jeg er så blevet resultatet, som mor er helt vild med (men-
:.eskefar er også helt væk i mig, det må jeg bare ikke sige højt).

Det er nu ikke så let at være en »drømmekat« - (det kender
I io sikkert selv). Min far har det nemt, han går nemlig der
:'emme og hygger sig med dameq mens jeg arme stakkel bli-
. er slæbt med til udstillinger i alle verdens hjørner, næsten da.

Ja, som I sikkert har gættet, blev jeg slæbt med på udstil-
i : n_e. så snart jeg var gammel nok. Mor skulle jo lige vise vid-
underet frem - altså mig.

Det, der er det bedste ved udstilling, er alt den opmærk-
somhed man får, når man miaver og klatrer rundt i buret. Jeg
har nu også en utrolig evne til at fange folks opmærksomhed,
hvis jeg da selv skal sige det.

Min første udstilling var en 2 dags udstilling i Ebeltoft.
Tænk sig at blive hevet og sledet i 2 dage i træk af noget, de
kalder en dommer. Ja, meget skal man finde sig i.

Jeg har nu et rimeligt godt tav på de der dommere. Jeg slik-
ker og bider dem nemlig bare, eller også æder jeg kuglepen-
nen, og så har jeg jo fået hele opmærksomheden og ikke det
dumme stykke papir, som mor eftertragter så meget. Hvad vil
hun dog med det, når hun har mig.

Dagene endte da også rigtig godt. Jeg fik nemlig tillusket
og charmeret mig til 2 nomineringer, så I kan tro mor var stolt
af mig. (Det eneste der manglede, var at hun brØd ud i en strøm
af tårer).

Efter den præsentation slæbte hun mig til Struer, hvor jeg
nok en gang måtte vise mig fra den bedste side (hjemme er
jeg altid en krudtugle og et hængetræ, hvis I spørger min mor).
Dommeren var hollandsk og han kunne heller ikke stå for mig.
Jeg fik ikke kun en nominering - hans stemme på scenen - men
også en flot pokal afdommeren - flink fyr. Ja, jeg ved I synes,
jeg praler, men man har da vel lov til det engang imellem, ik-
ke?

Hvisjeg havde troet, atjeg skulle have lidt fred nu, blevjeg
hurtigt klogere. Ved I hvad hun giorde? Hun slæbte mig på en
bustur til Tiel i Holland. Utroligt, synes I ikke? At hun kunne
få sig til det!

Lidt for sjovt havde hun hjemme fra sagt, at nu fik hun nok
den danske dommer Ase Nissen til at dømme mig, og det fik
hun helt ret i.

Atter måtte jeg sælge mig selv med slik og kærlighedsbid,
og med hjem fra Holland medbragte jeg en nominering. Så

man skulle tro at mor var mæt, men ak nej.
Turen gik videre til Esbjerg, hvor jeg fik EX. 1. Derefter til

Timmerdorfen, hvor jeg endnu engang måtte på bordet foran
Ase Nissen. Her tabte jeg nomineringen til den kønneste rØ-
de perser pige, som mor omtaler hende. Mon hun har fået la-
vet en aftale til mig???

Dette er så den sidste udstilling, jeg har været på, og efter
hvad jeg har præsteret de sidste 3 måneder, skulle man tro,
man fik lidt frihed. Ak nej - min karriere fortsætter i Flens-
borg og Kruså, hvorjeg er rykket op i ungdyr klassen, så må
vi jo se, om jeg har lige så meget held i den klasse, som i kil-
lingeklassen.

Det må siges, at jeg har opfyldt min mors drØm Banske godt
indtil nu. Jeg tror nu ikke at selv hun havde forventet alt det,
som er sket.

Mor har nu fået en lille blå exotic pige, Engelhard's Per-
fect Girl, som hun forventer sig lidt af. Perfect har nu noget
at leve op til, selv om hun er meget sØd, især med det navn,
hun slæber rundt på. Hun skal nu ikke tro, det er så let igen.
Der skal nemlig meget mere til end et s6dt udtryk, det kræver
nemlig charme, finesse og et godt tav på dommerne.

Perfect er ikke så gammel endnu, men med lidt held skal
hun med mig til Grenå, og så skal jeg jo til at vise hende, hvor-
dan man optræder for publikum.

Til sidst vil jeg sende en hilsen til Ann Charlotte og Kim
Brems. De er jo lidt skyld i, at jeg er til.

Jeg skal også hilse fra mor Pia og min farmor Frozen Gim-
let.

Engelhard's Marco

Udstillingsregler/
kontrpsignaturer
Jeg vil gerne gøre opmærksom på en passus i FIFe's udstil-
lingsregler, som tilsyneladende ikke alle udstillere kender.

I samtlige klasser 10-3 (alle incl.) skal mindst 3 forskelli-
ge dommere dømme katten, for at man kan få sin titel aner-
kendt.

Dette har især betydning i klasserne 10, 9, 8 og 7, idet man
her kun skal have 3 certifikater for at opnå en titel.

Derfor, når du har en kat på udstilling i en af disse klasser,
så vær meget opmærksom på, hvilken dommer, der dømmer
din kat.

Hvis dommeren tidligere har givet din kat et certifikat i
samme klasse, så skal du straks efter bedømmelsen bede en-
ten dommeren eller seketariatet om at få bedømmelsen kon-
trasigneret af en anden dommer på udstillingen.

Såfremt du ikke får bedømmelsen kontrasigneret af en an-

den dommer på udstillingen, vil certifikatet ikke være gyldigt!
Så kære udstiller, vær vågen.
Desuden, når du indsender certifikaterne til registrering og

udfærdigelse af titelblad, så har jeg, i de tilfælde, hvor sam-
me dommer har dømt katten 2 gange i samme klasse, ikke al-
ene brug for certifikatet, men også bedømmelsen med kon-
trasignaturen. Indsend derfor i sådanne tilfælde begge dele til
postboksen.

G re the P e der s en, stambo gsfører
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En parring, der gik galt!
I stedet for et kuld killinger, fik vi en syg kat, en kat der måt-
te steriliseres og en stor dyrlægeregning, uden at hankatteeje-
ren vil betale noget af parringsgebyret tilbage.

Vi afleverede vores kat en af de sidste dage i maj 1995. Det
var aftalen, at paningsgebyret skulle være kr. 2.500,- og dem
forlangte hankatteejeren at få allerede da vi afleverede vores
hunkat. Det fik hun. Hankatten gik i et udendørs voliere med
en - i øvrigt pæn - kattekasse, hvor kattene kunne have deres
kurv og hvor de kunne sove om natten.

Dagene og nætterne i den periode var usædvanligt kolde,
men hankatten, som var vant til sit bur, så ud til at have det
godt, så vi mente, at vores hunkat kunne klare det, selv om vi
talte om, at det var koldt på hjemvejen.

I pinsen ringede hankatteejeren, at vi nu kunne hente vores
kat, og det gjorde vi så den 5. juni. Hankatteejeren havde la-
vet en paningskontrakt, der gik ud på, at paningsgebyret var
kr. 2.500,- og at vi kunne få en gratis omparring, hvis der ik-
ke blev født killinger, eller hvis der kun var een levende kil-
ling. Samtidig fik vi den udfyldte parringsanmeldelse.

Davores hunkat kom hjem, var hun sløv og sov meget. Men
det troede vi skyldtes graviditeten. 14 dage efter begyndte hun
at bløde meget, og hun fik høj feber. Vi kontaktede dyrlægen,
hvorefter hun kom på antibiotika. Det vidste sig, at hun hav-
de aborteret på grund af livmoderbetændelse. I begyndelsen
hjalp medicienen, og vi kontaktede hankatteejeren og fortal-
te om sagen med det håb at få refunderet noget af parrings-
gebyret, evt. at overføre omparringen til en anden kat hos en
bekendt. Svaret var: »vi holder os til kontrakten«. Antibioti-
kaen så i første omgang ud til at virke, men betændelsen blus-
sede op igen, hvorefter dyrlægen måtte operere og fjerne liv-
moderen, som var stærkt betændt. Vi fik altså ingen killinger,
og får det heller ikke, men derimod en stor dyrlægeregning.

Vi har selv begået fejl. Vi skulle ikke have ladet en lille in-
dekat - som ikke er vant til at komme ud - gå ude i næsten en

uge, men hankatten så jo ud til at have det fint. Det var et me-
get flot bur, og hankatteejeren forsikrede os om at hendes egen
katte havde det fint, når de skulle parres ude. Vi havde nok
selv have fundet ud af, at en lille indekat ikke kunne tåle
næsten en uge i et udendøis bur med den kulde og blæst, der
var på det tidspunkt, men vi forlod os på hankatteejerens ord.
I følge kontrakten har vi krav på en gratis omparqing og ikke
mere - uanset at det er gået, som det her. Det har været en dyr
affære - og vi fik ingen killinger. Vi håber, at andre katteeje-
re kan læie af, og have gavn afvores erfaringer.

. Fra2 skuffede katteejere.

Indlægget er lettere forkortet og nevne er u*rot;OoOrrrn"n.

>>Basse og Pølsen<<
- et umage pa\ men de bedste venner!

Itrrisr dfm kæfr,
krxfflffi(&, Igg:s,e
deklara,tfem.e,n..,

- ville den vælge FROMM -

helt naturligt.

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

Måske verdens bedste
kattefoder!
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Holland:

. FORMIDLTNG! '
Bestvrelsen har besluttet at gi' en håndsrækning

til medlemmer, der af en eller anden årsag, ønsker

,i ii"O" et nyt hjem til en eller flere af deres kat-

i". eoron""iin§h"torn kan ske via killingelisten'
der får specieltlfsnit for formidling
ff"tf. - ftitt"n er stadig den 25' i måneden!

BEMÆRK, nyt gironummer

o til Racekattens udstillinger: o

4923626

O F'LYTNING:
Adresseændringer sendes til

DORTE KAAE!!!o o

OPSLAGSTAVLtr,N

JYRAI( - 90'ernes katteklub!
- Katteru te' go' klub!
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PetPriif shampoo
Ikke mere pulver!

Pet Prtif bruges som en shampoo og er et
enkelt "et-trins" behandlingsprodukt som
rengør og behandler pelsen på et husdyr,
samtidig med at det treskytter mod uønskede
lopper, lus, myg og andre insekter som ellers
ofte plager et husdyr.

En skinnende ren og frisk pels uden lugten af
støvende pulver eller ildelugtende halsbånd. Pet-
Priif giver ikke noget af den negative, irriterende
kløe som ofte forbindes med nogen af de stærke
kemikalier som findes i andre pelsplejeprodukter
til husdyr.
Pet-Priifs unikke fonnular som inkluderer
Enviro-tech's eksklusive Enviro-TrM, efterlader
dyrets pels konditioneret og tilført den rigtige
fugtighed, hvilket giver en førsteklasses og frisk
glans. Samtidig vil andre ingredienser i
produktet give en sikker og naturlig frastødende
effekt mod lopper, lus, myg og andre insekter.
Pet Priif fungerer også som et naturligt
antiseptisk middel i dyrets pels, som giver pelsen
en frisk og "udendørs" lugt.

Første gang jeg fik Pet-Priif produktet anbefalet,
varjeg MEGET skeptisk, nok fordi markedet
hele tiden oversvømmes af nye produkler, hvor
der over hele linien loves det fonnidable resultat.
"Man ved hvad man har...."l Alligevel
indvilligede jeg i at tage en prøveflaske med
hjem.

To af,mine langhårskatte skulle alligevel "sættes

op" til udstilling. En tre mdr. gammel hankilling
med håbløs kort, men tæt pels, stod først for tur.
Der bruges kun lidt shampoo og den skummer
ikke ret meget. I starten var der ingen synlig
forsliel, men jeg må indrømme. jeg spærrede
øjnene op, da killingen var færdig børstet og
føntørret. Den var så silkeblød og lækker og dens
korte pels syntes dobbelt så fyldig, - som var den
pudret og børstet i timer for inden!
Nu fik jeg "blod på tanden' og gik i gang med en
6 mdr. gammel hunkilling, med betydelig
længere pels. Hun var ret tyndpelset på visse
områder, fordi jeg forinden havde redet en masse

knuder ud, desuden var hun badet på "normal"
vis i forvejen, hvor de bare pletter syntes
tydelige.
Også her viste det samme imponerende resultat
efter føntørring, og de tyndpelsede områder var
ikke synlige. Pelsen stod flot og brusende ud fra
kroppen.

Min nyvaskede kat

Det bedste af det hele var dog, at jeg ikke
behøvede at bruge et eneste gram pudder, hvilket
sparer tid og arbejde samt kattene er fri for
øjenirritation pga. pudderstøv.

I nærmeste fremtid skal alle mine katte have et

Pet-Prtif-bad og min chow-chow hund slipper
heller ikke!

Det er første gang i 16 år som ejer, opdræfier.og

udstiller af colourpoint-katte, at jeg har udstillet
katte uden brug afpudder!

Jeg kan varmt anbefale dette produkt til alle
opdrættere!

Med opdrætterhilsen

Karen Marie Rasmussen

CLIPPER-opdræt

Du kan få nærmere oplysninger om Pet-Priif,
Enviro-tech's øvrige produkter, en ny
forretningsmulighed og henvisning til nærmeste

forhandler ved henvendelse til:
Enviro-tech Danmark
flvidovrevej 51 - 2650 Hvidovre
tlf.36 77 36 42. Fax 3677 36 43

Der har et landsdækkende net ere

Til dette skriver Karen Marie Rasmuusen
Clipper Opdræt:



S algskontraktens udformning !
Emnet dukker op i debatten med jævne mellemrum, uden at nogen er i stand til at kunne levere en patentløsning. Mange klarer
sre helt uden skriftlige aftaler - desværre af og til med beklagelige resultater. Med tilladelse fra Nana & [æo Stoltze Jessen brin-
,ler vi nedenstående den version, de p.t. benytter. Bemærk, at kontrakten, der fylder ca. I 112 A-4 side, er suppleret med næsten
I sider definitioner, så køber og sælger på dette område undgår at tale forbi hinanden. Red.

SALGSKONTRAKT (købers kopi)

BEM,zERK:
Ord/sætninger skrevet med kursiv er forklaret nærmere bagest i kontrakten under DEFINITIONER

Dags dato er:

Køn:
Navn:
Stambogsnummer:
Født den:

katten
THE NATTJRE CAT DK

Solgt til undertegnede :

Navn:
Gade:

Postnr - by:
Tlf. Nr.:

Nr.: _

ttl Kr. _.-, inkl. stamtavle og sundhedsattest. Forudbetalt reservationsgebyr Kr. _.- mod-
regnes heri.

Katten er på aftrentningstidspunktet mindst 12 uger gammel og har fået sin første vaccination mod
kattesyge. Katten er ikke vaccineret mod leukemi. Katten har fået behandling mod indvoldsorm.

Køberen forpligtiger sig herved til, at katten IKKE MÅ:
- Aflives uden sælgerens samtykke.
- Overdrages til andre uden sælgerens samtykke (sælger har til enhver tid forkøbsret til katten

hvis denne skal fraflytte købers hjem).
- Få fjernet kløerne.

Køberen forpligtiger sig ligeledes herved til, at katten ALTID SKAL:
- Holdes forsvarligt vaccineret (killinger skal vaccineres igen ved 16 ugers alderen)
- Modtage ordentlig kost og lcærlig pleje, herunder den nødvendige pels pleje.

Køberen er gjort bekendt med, at der også i disse'linier kan forekomme hale-afvigelser.
Køberen er gjort bekendt med, at denne, inden underskrivelse af nærværende kontrakt, har mulighed
for, i vort hjem, at få katten vurderet af andre.
Køberen kan, indenfor 2 døgn ( hverdage ), returnere katten til sælger og få pengene igen, hvis det
skulle vise sig, at katten lider af fatale fejl, dokumenteret af dyrlæge (f. eks. hjertelidelse ).
Ved salg af hankatte forbeholder sælger sig ret til en vederlagsfri paning. Køber SKAL sørge for at
denne mulighed sikres i tilfælde af dennes ønske om kastration af hankatten.
Hunkatte må ikke bruges til avl før de er mindst 18 mdr. gamle. Hunkatte må maksimalt få 6t kuld
killinger inden for en 12 mdr.'s periode. Kælekatte må aldrig bruges til avl!

Sælgeren giver ikke nogen garanti for fame/mønslsr bestemmelse af katten og opfordrer køberen til
at få dette bedømt ved førstkommende udstilling, såfremt man ønsker, at katten skal udstilles.

FDLO
I I
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SALGSKONTRAKT fortsat ftøbers kopi)

Katten må kun parres med STAMBOGSFØRTE MAINE COON katte

Sælgeren giver ikke nogen garanti for kattens videre udvikling, d.v.s. størrelse, vægt, pelsstruk-

tur/kvalitet, øjenfarve, fl . ffi .

Katten er på nuværende tidspunkt af sælger skønnet til at være en :

- Udstillingskat
- Avlskat
- Kælekat

Kommentarer:

Dato

Som køber

I ttg

Som sælger:
TIIE NATIJRE CATDK

Int. Ch. Elliot The Nature Cat
Opdrætter og ejer:
\ana & Leo Stolze Jessen.

Eur. Ch. Blossom The Nature Cat
Opdrætter og ejer:
Nana & [æo Stolze Jessen.

Fertile hankatte må ikke gå frit rundt. Fritgående fertile hunkatte skal sikres mod parring med ikke
stambogsførte MAINE COON katte. Katten skal sikres adgang til løbegård eller anden luft-
nings/motionsmul ighed.



DEFINITIONER (købers kopi)

AFLIVES:
Sunde og raske katte må ikke aflives! ! Skulle katten være uønsket af en eller anden grund, skal det forsøges at afsætte kat-
ren til anden side, også selvom dette kunne komme til udgift for nuværende køber. Skulle det være besværligt/umuligt at få
kanen afsat til et godt hjem, vil vi gerne være behjælpelig med dette for så vidt dette et os muligt. Katte som er uhelbrede-

ligt syge, eller har været ude for en svær ulykke, må selvfølgelig gerne aflives af en dyrlæge, såfremt dette er hans anbefa-

lmg.

VACCINERET:
Herfra er katten altid vaccineret som ca. 12 uger. Den skal vaccineres igen ved 16 ugers alderen. Dette vil den normalt væ-

re hvis den er over 16 uger når den forlader os, forudsat, at den ikke lige forinden afhentelse har været på udstilling. Katte
som skal udstilles må ikke have været vaccineret indenfor de sidste 14 Mge før en udstilling, hvorfor det er op til køber at

sørge for dette. Katten SKAL derudover genvaccineres en gang om året.

KOST:
Katte skal have god kost, hvilket vil sige foder fra anerkendte producetrter, som fortrinsvis vil sige amerikanske. Det er
især tørfoder som kan være give problemer. Særlig, hvis der er tale om en kastreret hankat, der har meget lettere ved at få
urinvejssten af for mineralrig kost. En blokering af urinvejene kan i løbet af meget kort tid medføre en ødelæggelse af kat-
rins nyrer med døden til følge. Sådarure problemer ,kan i heldige tilfælde klares operativt, hvis man er opmærksom på

problemet, men er langt dyrere og mere smertefuld for både kat og ejer, end fra starten at købe det rigtige foder. Dette
gælder forøvrigt for alle katteracer, heri medregnet huskatte. Da en Maine Coon er ca. 4 år om at være fuldt udviklet, an-

Lrefales det, at de skal have killingefoder i længere tid end hurtigere udviklede racer.

KÆRLIG PLEJE:
Katten skal optages som det medlem af familien den retteligt er. Katten må ikke afstraffes, eller forsøges afrettet. Det er etr

kats natur at ville opholde sig højt, hvilket betyder at reoler, skabe (også indvendigt) er naturlige opholdssteder for katten.

Hvis katten opholder sig et sted hvor det ikke er ønskværdigt, så forsøg at lokke den hen til hvor den må være, dvs. ikke
noget med at skubbe den ud over bordkanten eller at s§de efter den med en vandpistol. Vi Iægger meget stor vægt på at
r ores katte har et godt temper:rment når de forlader os, og regner med at dette også er noget vores købere vil sætte pris på.

Så derfor udvis katten den respekt den har krav på, og du har en hengiven ven for livet.
Et godt klatrearangement er yderst ønskværdigt, da katten herved har mulighed for at motionere og hvæsse kløer, især,
hvis katten ikke har andre motionsmuligheder.

PELSPLEJE:
En Maine Coon har en overkommelig pelspleje. Den bør gennemredes ca. en gang om ugen. Det bedste man kan gørc er at
have en kam og evt. en børste liggende ved sin favoritstol (foran fiernsynet?) og så sidde hyggeligt sammen med katten og
rede den igerurem. Dette sociale samvær er til stor gavn for både kat og ejer. Det betyder også, at man på en kontrolleret
nråde får redt død pels og underuld af katten før det falder af på gulvet. Det er især under kattens armhuler, i lysken og i
dens "bukser" at der kan være lidt tendenser til at forekomme knuder af afstødt underuld. Ved jævnlig gennemredning er

dette et ukendt problem!

HALE-AFVIGELSER:
I (næsten) alle linier forekommer der hale-afuigelser i forrn af en decideret laog på halen ,et rigtigt knæk eller en fortyk-
kelse afhaleknoglerne. Dette vil derfor også pludseligt kunne optræde i afkom efter katten, eller i evt. senere generationer.

I]URDERET:
Hvis køber ørsker det, kan der efter aftale blive foretåget en vurdering afkatten (for køben regning). Denne vurdering
skal foretages i vores hjem, med mindre andet bliver aftalt, og af kvalificerede personer. Dette vil sige en kattedommer
m.h.t farvebedømmelse og standard, og en dyrlæge mht. sundhedstilstand.
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OVERDRAGES TIL ANDRE:
Katten må ikke overdrages til andre uden vor viden og mulighed for at anbefale/fraråde dette, alternativt at fålkøbe katten

rilbage til en pris der ikke overstiger hverken kattens reelle værdi (en udstillingskat kan f.eks. have fletødelagtetøjeeller
er øre) eller nærværende salgspris.



DEFINITIONER fortsat ftøbers kopi)

V E D E RLAGSFRI PANf,,TNG..
Dette betyder, at sælgeren har ret til at fll 'en parring, med deraf følgende killing(er), med den solgte hankat uden betaling
for hverken parringen eller for killing(erne). Hvis paningen foretages i købers hjem SKAL denne sikre, at hunkatten vir-
kelig bliver parret med den ønskede hankat, samt at hunkatæn iwÅgt trives vel under parringsopholdet. Dette axangement

har den dobbelte effekt så både køber og sælger får 'aforøvet" hankatten og køber får en reference mth. 'kattens prsoståtio-

ner". Dette vil især være en fordel for nystartede, som gerne vil opdrætte Maine Coon. Retten til denne paning gælder

KUN for hunkatte som på paningstidspunktet er at betragte som sælgers.

IASTRATION:
Hvis køberen skulle ønske at f;l en avls- ogleller udstillingshankat kastreret, er han selvfølgelig i sin gode ret hertil. Køber
skal dog give sælger mulighed for at kunne fll en parring med hankatten inden dette sker. Hvis sælger skriftligt afstår fta
tilbuddet kan hankatten kastreres t middelbart herefter, ellers SKAL køber afuente, at sælger får en hunkat i løbetid, dog
max. 6 mdr. fra aftaledato. (se tillige vederlagsfri paning).

AVL
Hvis en skriftlig dyrlægeerklæring fastslår, at det vil være i kattens interesse at blive panet før den er 18 mdr. eller før der
er gået 12 mdr. fra sidste parring, kan dette punkt afuiges ellers ikke.

FARVE/MØNSTER:
Da det kan være meget svært at bedønme en killings farve og mønster medens den er lille, kan der derfor forekomme util-
sigtede fejl i forbindelse med stamtavlen. For at være sikker på, at stamtavlen er klar til køberen skal den bestilles tidligt,
med mulighed for fejl, og omvendt skal den bestilles sent for at undgå fejl, med det resultåt, at ståmtavlen måske ikke er
klar ved salget, altså to modsat rettede ønsker, hvorfor vi gør det bedst mulige for at undgå fejl, og samtidigt at have
ståmtåvlen klar ved salget. Det er ikke med vores hensigt, hvis en kat bilver anbragt forkert rrht. farveimønster, og vi an-
befaler derfor ALTID at få katten bedømt af en dommer på en udstilling, FØR den udstilles (på samme udstilling) eller i
forb. m. dens første kuld, aflrængigt af hvad der kommer først.

STAMBOGSFøRTE MNNE COON :
Katte fra vores opdræt, THE NATURE CAT DK, må KUN panes med stambogsførte MAINE COON. Dette betyder at
også/især kælekatte, SKAL sikres mod utilsigtede parringer. Dette er i alles interesse, da Maine Coon katten hurtigt kan få
et dårligt ry hvis der løber "ikke racerene MAINE COON" rundt, som måske har et tvivlsomt temperament eller andre
uønskede egenskaber. Dette vil automatisk "falde tilbage på" den, som har et racenavn (i dette tilfælde MAINE COON) og
ikke tillægges den tilfældige kat med hvilken parringen foregik.

ADSTILLINGSI(AT:
En udstillingskat er en kat som indenfor et år på 3 udstillinger kan opnå betegnelsen "Exelent" mindst 6n gang. En udstil-
lingskat vil normalt også være en avlskat, men ikke nødvendigvir.

AVLSI(AT:
En avlskat er en kat, som ikke nødvendigvis er en god udstillingskat, men har potentiale for at kunne avle gode killinger,
forudsat at den parres med den rette.

K,IELEKAT:
En kælekat er betegnelsen for en kat som på salgstidspunktet ikke anses for at kunne leve op til søndarden (MAINE
COON standarden og THE NATURE CAT DK's standard). Katte, som er solgt som kælekatte, SKAL neutraliseres
(k4streres/steriliseres) når de er kønsmodne, og må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER bruges til avl, hverken tilsig-
tet eller utilsigtet. Kælekatte bliver altid solgt med avlsforbud stemplet i stamtavlen, hvilket medfører, at der ikke kan
trækkes starntåvler på evt. afkom, hvis køber alligevel skulle se stort på vores avlsforbud!

li t
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lill's SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfaring

:rnæring afkatte. Foderet er underlagt en streng kvalitets-

rntrol, og det er et af verdens førende fuldfoderprodukter.

aetig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

:.,;ringsstoffer i foderet skal være præcist afbalanceret

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

:.: kat har brug for i det daglige for at leve sundt og

:::æringsrigtigt.,

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

Feline Growth tilkatte ivolsealderen samt til drægtige og

diegivende katte, Feline Maintenance til den voksne kat og

Feline Maintenance Light til voksne katte med vægt-

problemer.

Hill's SCIENCE DIET fås hos dyrlæger, dyrehandlere

og i specialforretninger.
t. {. * ., I

§*

Hill's SCIENCE DIET fås i 5 varianter
til hunde og i 3 varianter til katte.

II
Hill's
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DVBLÆGESIDEN...

FlP-titeren er død
- CORONA-titteren
Iænge leve!

t'

Sådan har det re6lt været altid - en FlP-titel har aldrig eksi-
steret.

Man ved, at 2 forskellige typer coronavira angriber katte.
Den ene giver ingen eller kun ganske lette symptomer. Den
findes i - lad mig vove påstanden - alle lidt større (over 3 kat-
te) kattehold. Den anden type giver alvorlige kliniske symp-
tomer i form af våd eller tør FIP.

Symptomerne udvikler sig oftest inden for en periode på 3
mdr. efter at titeren er blevet positiv. I de 2 hovedgrupper fin-
des der varianter - familiemedlemmer om man vil. En infek-
tions forløb er afhængig af, hvilken hovedgruppe det angri-
bende virus tilhører, hvilken variant det drejer sig om, mæng-
den af virus og kattens mofstandskraft.

Smitten spredes med fæces (afføring) til mund på andre kat-
te.

Oftest er det katte under 1,5 år som angribes.
Når FIP optræder akut i et katteri, ses der oftest flere tilfæl-

de i løbet af en kort periode som så afløses af en lang periode
uden FIP.

Diagnosen stilles aldrig på grundlag af en titer alene. Tite-
ren kan indgå i en samlet klinisk og laboratoriemæssig vur-
dering på lige fod med andre parametre.

Den endelige diagnose kan kun stilles ved obduktion.
Indtil fornylig mente man at have fundet en ny ultimativ

diagnostisk metode - PcR-testen (Polymerase Chain Reac-
tion«). Imidlertid har det vist sig at forudsætningerne for den-
ne test var baseret på et forkert grundlag. En anden ting er at
denne metode nok er fremtiden,

Coronavirus muterer til FlP-virus
Selv om der således eksisterer 2 helt klart forskellige hoved-
grupper af virus, er de ikke uafhængige af hinanden. FIP-vi-
rus opstår som en mutation af det milde coronavirus. Det vi-
des i dag med sikkerhed, at klinisk FIP i et katteri opstår ved,
at det meget almindelige milde coronavirus muterer til FIP-
virus. Oftest p.g.a. miljø-lstressfaktor.

Hvad er en titer?
En titer er et mål for mængden af antistoffer mod i dette tilfæl-
de coronavirus i blodet. Man påviser altså ikke direkte virus.
En titer kan ikke vise, om det er det milde coronavirus eller
FIP-varianten.

Titeren angives med talværdier, f.eks. 1:25, 1:320 op til fle-
re tusinde.

Er titeren under 25 betegnes katten som coronafri. Er den
over 100 betragtes katten som udskiller afcoronavirus. Er den
over 320 er det sandsynligvis nødvendigt at ændre miljølad-
færd i katteriet.

En FIP-kat har altid fØrst været coronapositiv.
Det er med andre ord sådan, at tilværelsen af det milde cor-

onavirus er en forudsætning for, at FlP-virus pludselig opstår
på et givet sted. Et hvilket som helst kattehold med en posi-
tiv corona-titer er der en risiko for, at det muterer til FIP. Kon-
sekvensen er, at FIP ikke opstår i kattehold, som er coronafri
(= en titer under 25) og der eksisterer altså ikke en stØrrelse
som en »harmløs positiv titer«.

Risikoen for klinisk FIP
i et coronapositiYt katteri
I en nylig afsluttet undersøgelse i Storbritanien har man fulgt
udviklingen i forskellige kattehold, hvor man med sikkerhed
vidste, at ihvertfald en del af kattene havde en positiv @rona-
titer (over 100). 820 katte fra 73 kattehold blev fulgt i 6 år.
Katteholdene bestod af fra 1 til 42 katte. Man fandt, at risi-
koen for, at den enkelte kat døde af FIP var ca.5% i løbet af
en periode på 3 år. Når katte udvikler FII sker det i alminde-
lighed inden for 6 mdr. efter smittekontakt (titeren går fra 0
til positiv), oftest sker det inden for 3 mdr,

Gruppe A bestod af 420 katte fra 33 kattehold, hvor der med
sikkerhed var konstateret klinisk FIP. Gruppe B bestod af 110
katte fra 14 kattehold. I disse kattehold var der ikke konstate-
ret klinisk FIP i katteholdene, men fra alle var der solgt kat-
te, sor4 udviklede FIP efter ankomsten til nye opholdsstedei.
Gruppe C bestod af Z9okatte fra 26 kattehold, hvor der aldrig
var konstateret klinisk FIP. Hverken i selve katteholdene el-
ler hos solgte killinger.

20katte i gruppe A,6 katte i gruppe B og ll katte i grup-
pe C udviklede i løbet af 6 år klinisk FIP. Antallet af katte i de
forskellige grupper taget i betragtning, er der ingen signifi-
kant statistisk forskel. Går man ud fra at lNVo af danske mul-
tikattehold (over 3) er coronapositive, d.v.s. der forekommer
1 eller flere med en positiv corona-titer (over 100), vil antal-
let af kliniske FlP{ilfælde set over en længere periode være
den samme i alle katterier. Konklusionen er, at der ikke fin-
des et begreb som et uskyldigl coronavirus.

Antistoffer hos killinger
FIP er en typisk katterisygdom. Primært p.g.a. miljø og stres-
sfaktorer. Dog må det understreges, at det er muligt - selv på
steder med høje coronatitre - at lave killinger med en O-titer.
Moderkat og killinger total-isoleres de første 6 leveuger. Kil-
lingerne fravænnes og isoleres 6 uger gamle. Det er nemlig
sådan, at killinger i de første 6 uger er beskyttede afantistof-
fer fra en corona-positiv moderkats mælk (titeren er positiv).
Ca. 6 uger gamle forsvinder antistofferne hos killingerne, og
titeren går på nul. I perioden fra 6 til 12 uger vil mange kil-

SOKOKE
KLUBBEN
Killinger-Info:

Gloria Møldrup
65q6U43

Maria Metzger
97 97 14 57



Iinger inficeres fra mødre eller omgivelser. Da det tager tid at
udvikle antistoffer - ca.2 uger - vil mange af disse killinger
have en titer på nul til trods for infektioner. Derfor er det helt
værdiløst, fagligt forkert og misvisende at teste killinger i pe-
rioden fra 6 til lZ uger. Selv om titeren måles til nul, vil kil-
lingerne i en periode huse coronavirus - de har simpelthen ba-
re ikke haft tid nok til at udvikle en positiv titer.

Køb af kat med en positiv titer
lavrigl er det sådan - modsat af hvad man tidligere har anta-
get - at det er en fordefi de fleste katterier at kØbe en kat med
en let positiv corona-titer (1:100) til et positivt katteri.

Risikofaktorer
Risikoen øges med antallet af katte. Endvidere har det vist sig
at jo flere år man har været avler jo større er risikoen (slen-
drian?). F.eks. vil det rent statistisk være sådan at risikoen er
4 gange større hos sn avler, der har avlet i 8 år end hos en, der
har været i gang i mindre end 5 år. Et stort antal killinger, ung-
katte og nyintroducerede katte 6ger også hyppigheden. Dårlig
hygiejne lige så specielt m.h.t. bakker og afføring.

Andre faktorer som f.eks. udstillingsaktivitet og race synes
ikke at have betydning.

Karantæneregler
Fra forsøg ved man at FlP-inficerede katte kun udskiller coro-
navirus i de første 7-14 dage efter at de har haft viruskontakt.
De kliniske symptomer viser sig oftest på et langt senere tids-
punkt ofte flere måneder efter kontakten. Altså på et tidspunkt
hvor katten for længst er holdt op med at udskille virus og
hvor ejeren evt. allerede har deltaget i et stort antal udstillin-
ger. Endvidere vil den relativt gode adskillelse af katte på ud-
stillinger mindske smitterisikoen.

På det tidspunkt hvor FIP diagnosticeres i et katteri er smit-
terisikoen oftest for længst et overstået stadium. Et faktum
som forpvrigt også bekræftes afvirkeligheden idet det nok er
mere almindeligt at fortsætte sin udstillingsvirksomhed end at
gå i karantæne og det giver ikke de store problemer.

Gældende karantæneregler er 3 måneder efter konstateret
FIP. I forhold til smittefare for andre katte kan karantænen di-
skuteres. Derimod kan der ikke være tvivl om, at det er til gavn
for kattene i det angrebne katteri, idet stressmængden og her-
ved risikoen for nye infektioner reduceres.

Forebyggelse
Virusinfektioner kan normalt forebygges på 3 måder:
1. Vaccination.
2. Miljømæssige foranstaltninger.
3. Isolation af killinger.

ad. 1)...om vaccinen kan det kort siges, at den ikke findes
i Danmark - men nok hos vores sydlige'nabolande. Effekten
af den diskuteres stadig. De »bedste« undersøgelser refererer
en beskyttelse på 5O-70Vo, mens andre hævder, at der over-
hovedet ingen virkning er. Nye og endnu uofficielle under-
sØgelser kan tyde på, at der ihvertfald er en hvis virkning, når
killinger vaccineres meget tidligt - 10-12 uger gamle.

Cornell University, som er det førende inden for forskning
i kattevirus, siger i dag, at det er unødvendigt at vaccinere en-
keltkatte (risikoen er 1:5000), merfs man før vaccinen i katte-
rier n6je må vurdere situationen i hvert enkelt tilfælde.

ad. 2) ...den almindeligste smittekilde er fæces (afføring)
fra skjulte smittebærere, som f.eks. kan spredes med støv, sand
og grus som andre katte slikker i sig. De mest sårbare katte er
killinger, ungkatte under 2-4 år og nyindkøbte individer. Re-
duceres antallet af disse falder risikoen. Risikoen for smitte-
kontakt reduceres ved at hver kattebakke maksimalt benyttes
af 2 katte. Fæcesklumper fjernes dagligt og ide6lt er det, om
hele indholdes skiftes. Snavset, grus/sand, holdes i aflukkede
sække. Bakken skal være konstrueret sådan at grus/sand hol-
des inde i bakken, f.eks. med høje kanter. Bakker må natur-

ligvis aldrig være placeret tæt pk mad-/vandskåle.
Antal katte og den tid man vil bruge på kattene, skal være

afstemt til hinanden. I et almindeligt hjem vil det maksimale
antal katte være 8-10 stk., som helst skal holdes i adskilte
grupper på 3-4 stk.

Katte udlånt til avlsformål udgør en risiko, men risikoen
kan formindskes ved at begrænse kontakten mellem kattene
til det mindst mulige og iøvrigl altid lade dem have seperate
vand-/madskåle og bakker.

Menneskebåren coronasmitte udgør en potentiel risiko.
Kattefæces og dermed iirus kan hænge både i sko og tøj.

Desinfekten af omgivelser kan foretages med f.eks. "Vir-
kon«. Virus kan leve op til 7-8 uger i omgivelser.

ad. 3) ...isolation af killinger i 6 ugers-alderen kan som
nævnt være forebyggende. I almindelighed vil denne metode
være både praktisk umulig og af tvivlsom etisk værdi.

Jeg skal derfor opfordre til, at man sender evt. spørgsmål
til redaktøren. I denne sammenhæng findes der absolut ingen
dumme spørgsmåI.

K. Steensborg - fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat,
Brabrand

Ordbog:
FIP: Felin infektiøs peritonitis - smitsom bughindebetændel-
se hos kat. Verdens dårligste navn på en sygdom, idet syg-
dommen kan vise mange andre symptomer end bughindebe-
tændelse. F.eks. betændelse i øjet eller nervelidelser.

Corronavirus: Blot navnet på en bestemt gruppe vira.

Mutation afvirus: En pludselig ændring af virus egenskaber
og genetiske sammensætning.

Titer: Mål for indhold af antistoffer mod virus i blod - altså
ikke et mål for, om der er levende virus til stede.

Et højt tal alene uden kliniske symptomer siger ikke noget
om risikoen for, at den enkelte bat udvikler FIP. Derimod nok,
at den er ivrig udskiller af det milde coronavirus. Har man en
gruppe katte - alle med meget høje titer-tal - vil forekomsten
af store mængder virus 6ge risikoen for, at der opstår FIP-mu-
tanter. Ved sammenligning af titerværdier fra forskellige la-
boratorier er værd at huske på, at de forskellige laboratorier
ofte anvender forskellige værdiskalaer.

Fæces: Afføring.
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BESTYBETSESMøDEB

Refera t af bestyrelsesmøde
afholdt hos Linda Palm den 31. marts 1995
Deltagere: Dorte Kaae (DK), Klaus Donneborg (KD), Linda
Palm (LP), Erik Andersen (EA), Karen Mette Have Kristen-
sen (KMHK), Bodil Eggebrecht (BE), Carsten Bircow [as-
sen (CBL). Afbud: Paul Christensen (PC), Ole Klivager (OK).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 24. februar 1995.
2. Næste møder.
3. Kassereren orienterer

a. Økonomi generelt. b. Annoncering af killingelisten.
c. Medlemstal. d. Standleje e. Kørsel. f. Inventarkøb.

4. Evaluering af udstillingen i Støvring.
5. Kommende udstillinger.
6. Mundtlige referater fra møder.

a. Dyrlæger. b. Studiekredse. c. FU-møde den2213.
7. FIFe's GF i Holland 22.-27. maj.
8. Indkomne breve.
9. Aktuelle sager.
Evt.

4d.1.
Godkendt. Til pkt. 4 tilføjes, at LP + DK træffer beslutning
om evt. annoncering. Til pkt. 5 tilføjes, at der oprettes tom-
bola på udstillingen, A. Akselsen sørger for det praktiske.

4d.2.
Næste møder aftalt således:
615 1995 kl. 11.00 hos EA o9916 1995 kl. 18.30 hos DK.

4d.3.
a. Økonomisk stilling gennemgået.
b. Aftaler godkendtes.
c. Medlemstilgang vurderet.
d. Nuværende lejesatser for kommercielle stande ændres ik-

ke. Kan ikke umiddelbart sammenlignes med øvrige klub-
bers 1 dags udstillinger.

e. Det indskærpes, at der i videst muligt omfang sker sam-
kørsel ved mgdedeltagelse.

f. DK forsøger at erhverve 6 kontorstole til udstillingsbrug.

Ad.4.
Erfaringerne fra Støvring vil resultere i ny kombination i op-
stilling og bemanding af info og udstillingssekretariat. Kritik
af enkelte dommere diskuteredes.

Ad.5.
Involverede studiekredse skal have oplæg til, hvad vi forven-
ter af dem i forbindelse med udstillingen: Hvad de skal, må
og ikke må. KD og EA aftaler møde med Studiekreds Vest
snarest.

4d.6.
a. Der refereredes fra møde den 2712. En god dialog er nu

igang og den følges op om cirka 6 måneder.
b. Udvidet redaktionsmøde aftalt tll2214 1995 hos DK.
c. DK orienterede på grundlag af særskilt referat.

DK bevilges rejsepenge til deltagelse.

Ad. S.

Bre\ diskuteredes. Man tog ligeledes stilling til forespørgsel
, ;,::lindelse med reklamation vdr. killingesalg.

:r

Ad.9.
Tidligere klagesag afsluttet, da klagerne ikke har fornyet med-
lemskabet i JYRAK. Referent, ErikAndersen

Refera t af bestyrrclsesmØde
Mødedato:6. maj 1995. Starttidspunkt for møde: kl. 11.00.
Sluttidspunkt for møde: kl. 16.30. Mødested: Voldgade 70.
8700 Horsens. Udsendelsesdato: 2. maj 1995.
Afbud fra: Carsten Bircow Lassen. Fraværende: Ole Kliva-
ger. Mødedeltagere: Dorte Kaae, Paul Christensen, Linda
Palm, Klaus Donneborg, Erik Andersen, Karen Mette Have
Kristensen, Bodil Eggebrecht.

Dagsorden for bestyrelsesmøde 6. maj 1995:
1. Godkendelse af referat fra den 3U3 1995
2. Kassereren orienterer.
3. Referat fra møder.
4. Indkomne breve.
5. Esbjerg-udstillingen.
6. Evt.

Ad. 1: Godkendt.

Ad.2: Beslutning:
Økonomi og medlemstal gennemgået.
Desuden besluttes det, at for fremtiden tilføjes et punkt vedr.
stamtavlestatistik på dagsordenen - inkl. stamnavne, importer
og eksporter.

På formularen til optagelse på killingelisten tilføjes det, at
stamtavler skal være søgt for at killingerne kan optages på li-
sten.

Ad. 3: Sagsfremstilling:
a. Referat fra møde med konsulenterne den 29.april hos Lin-

da.
b. Referat fra mødet i den udvidede redaktion hos Dorte den

22. april1d95.
c. Referat fra mødet mellem Klaus, Erik og Studiekredsen i

Esbjerg.
d. FU's mØde med de øvrige nordiske lande i København den

29.-30. april1995.
a. PC refererede i henhold til særskilt referat. Bl.a. er der ned-

sat en gruppe til at se på karantænereglerne, et nyt møde
vedr. konsulentuddannelsen og forslag til reviderede love
er berammet til oktober. Et møde med studiekredslederne
foreslås medie juni.

b. DK orienterede. Det forsøges at give Hvæssebrættet et
løft. Redaktionen tager flere hjælpere ind.

c. KD refererede fra mødet med Studiekreds Esbjerg.
d. DK orienterede.

Ad. 4: Indkomne breve. RB's brev.
Vedr. Ruth Brynnums brev: KD skriver nyt certifikat.
Klage vedr. killingekøb: LP forklarer køber om rettigheder.
En personlig klage henvistes til disciplinærnævnet.
FD orienteres om klage over dommer.

Ad. 5: Udstillingen gennemgået i henhold til arbejdsskema.

Ad.6: Evt:
Studiekreds Horsens har udtrykt Ønske om hobbyudstilling.
Steward-seminar kan evt. afholdes i samme forbindelse. Plan-
lægges indenfor de næste 14 dage.

Referent: Erik Andersen
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Udsti I I i ngsresu ltater Esbierg
den 1.-2,iuli 1995

BEST OF IN SHOW:
LH: Gandow's Trouble Maker (PER n).

Ejer: L. & H. Gandow.
SLH: DK Cozy Farm's Lucifer (MCO 3).

Ejer: S. & K. Christiansen.
KH: Taco Villa's Phantom (ABY n).

Ejer: Marianne Roth.
Siam/OKH: DK Wee-ko's Against All Odds (ORI n).

Ejer: Lissi Faurschou.

BEST IN SHOW. KASTRATER:
LH: Chant Dar Ome's Lady Caroline (PER ns 12).

Ejer: Emilie Hørstrup.
SLH: Cozy Farm's Maximillian (MCO 5).

Ejer: Anette Melchior.
KH: Karolinekilde's Jupiter (ABY n)

Ejer: Jane Hansen.
Siam/OHK: New [.ook Sphinx (ORI b 24).

Bedste huskat Mikkel. Ejer: Susanne Wehnert.

BOX:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

BEST IN SHOW I.ANGHÅRYEXOTIC VOKSNE HUNNER:
Mad House Solitair (PER fs 22 6U64).
Ejer: Erhart Hennig.
Tenra's My Blue Heaven, Sam (PER a).
Ejer: Ingrid Seele.
Jacquline Asztartehof (PER a 02).
Ejer: Jan Knurowski.

KASTRAT HANNER:
Timberline's Pugsly of Telone (EXO d22).
Ejer: A. & K. Andreasen.

KASTRAT HUNNER:
Telone's Front Page Headlines (EXO 0.
Ejer: A. & K. Andreasen.

UNGDYR: Stenelse's Flomme (EXO es 23 62164).
Ejer: Else & Steen Christensen.
Maydan-Shah's Raggedy Ann (PER a 03).
Ejer: S. & S. Hansen.

KILLINGER: A Magic Silver Easy l,oving Bluestar (PER a)

Ejer: Annette Zakaria.
Maydan-Shah's Penny Weise (PER a 03).
Ejer. Jette Henriksen.
L,ong Fing Fong's Dusty (PER n).
Ejer: Rita Lind [.arsen.

BEST IN SHOW SEMII.ANGHÅR

Heiwa's Tom Say's I'm Special (PER.3|22)
Ejer: Britta Busse.
Shadow on the Wall of Tamara (PER n).
Ejer: Mette & Niels Nielsen.
Blossom Face v. La'noitan (PER 0.
Ejer: Gitte & Allan Kierulff
Tenra's a Guy Like Sam (PER g 22).
Ejer: Britta Busse.

ØvRTGqNOMTNEREDE
I.ANGHARYEXOTIC
VOKSNE HANNER:

Sailor van de Waterkant (PER e 01).
Ejer: Gabriele Møller.
Dan Queen's Aramis (PER e).
Ejer: Lizzi Hartvig.

Honey af Kærvej (SBI n).
Ejer: Anna Frandsen.
Clivia's Delight (MCO 5)
Ejer: Birgit & Claus Sams
Løvehulen's Octopus (MCO 3).
Ejer: Rita Henriksen.
DK Thami's Oliver (SBI a).
Ejer: Christina Kausmally.
løvehrden's Prysille.
Ejer: Georg Jeppesen.
Skaw Cat's Kuld
Ejer: M. & C. Axelsen.

ØVRIGE NOMINEREDE SEMILANGHÅR
VOKSNE HANNER:

Løvehulen's Lucifer (MCO 1).
Ejer: Henriksen & Pedersen.
Løvehulen's Butch Cassidy (MCO 7).
Ejer: L. & L. Bastrup Knudsen.
Cozy Farm's Gipsy (MCO 5).
Ejer: S. & K. Christiansen.

BOX:

BOX KAST.:

I.]NGDYR:

KILI-ING:

VETERAN:

KULD:

Ny postboks
Følgende postboksadresse bedes frem-over be-
nyttet:

FELIS DANICA
Postboks 72

5970 ,zBrøskøbing
Der er bestilt nye ejerskifteblanketter til stamtav-
lerne med denne nye adresse.

De to gamle postbokse:
Postboks 197, 4220 Korsør og
Postboks 2087, 9100 Aalborg

vil i en overgangsperiode blive tømt som sæd-
vanlig, men fremover skal den nye postboks 72
benyttes til både ejerskifter samt rekvirering af ti-
telblade.

Postboksen i Ærøskøbing tØmmes daglig frem-
over, mens de to andre postbokse tØmmes ca. 1

gang ugentlig.
Altså, hvis du ønsker hurtig ekspedition, så

kom de ejerskifter, der er påtrykt den >>gamle<<

adresse, i en kuvert og send dem til postkassen i
Ærøskøbing.

Medvenlig hilsen
G rethe P e der se n, s t amb o gsfører



VOKSNE HUNNER:
Thunderball's Mustang Sally (MCO a).
Ejer: Rita Henriksen.
Fjeldkatten's Indiana (NFO 8).
Ejer: Mia Thorby.

KASTRAT TIANNER:
Barnebas Amon-Re (MCO 1).
Ejer: L. & L. Bastrup Knudsen.
Gizzmo Felix Audax DK (NFO 5).
Eje?: Ulla Hejlsberg.

KASTRAT HUNNER:
I-øvehulen's Prysille (MCO 7).
Ejer: Georg Jagd Jeppesen.
Ratchasima's Cindi (NFO 8)
Ejer: Jane Christensen

UNGDYR: Mountainer's Mell Gibson (MCO 7).
Ejer: Kate vid Gard.
WW 95 Shovhugger Felis Jubatus (NFO 9)
Ejer: V. & K. Jørgensen.
Hagsten's Dumle (NFO 7).
Ejer: Hagsten Knudsen.

KILLINGERI Cozy Farm's True Type (MCO 3).
Ejer: S. & K. Christiansen.
Dansbjerg's Osmond (NFO 4).
Ejer: Ilse Larsen & Birger Sperling.
Jamsession's Sweet Dane (MCO 8).
Ejer: Lone & Poul Astrup.

BEST IN SHOW KORTHÅR
BOX: t aini af Kildemose (SOK).

Ejer: Sonja Pedersen.
BOX KAST.: Syriam's Daisy (BRI g).

Ejer: Camilla Christensen.
UNGDYR: Luna-Tick's Can't Stop loving U (ABY p)

Ejer: M. & L. Seifert-Thorsen.
KILLING: Taco Villa's Quadesh (ABY n).

Ejer: Marianne Ruth.
VETERAN: Mis Dittmar's Nille.

Ejer: Pia Kjeldgaard.
PENSIONIST.: Mikkel.

Ejer: Susanne Wehnert.
KULD: Ravnox Kuld.

Ejer: Annette Andersen.

ØVRIGE NOMINEREDE KORTUÅN
\.OKSNE HANNER:

Yambio v. d. Wooste Hoogte (BRI a).
Ejer: Evelin Gaudin.
Archangelis True Robin Blue (RUS).
Ejer: Mieke van Wees-Levendia.

\.OKSNE HUNNER:
Dushara Namaste Colour Joke (SOM n).
Ejer: Teresa Culdager.
Pashtis Living Daylight (BRI g).
Ejer: Linda Petersen.

LASTRAT IIANNER:
Hampton Court's Blue Spot Buster(BRI w 62)
Ejer: Jette Rybak.

Klivager's Quita (BUR n).
Ejer: E. & B. Pedersen.
Klivager's Quiney (BUR b).
Ejer: Helle Nielsen.

KILLINGER:
Fionias Blå Perle (BRI a).
Ejer: Bruno Baastrup.
Dunvald's Prik (BRI n 24).
Ejer: Yvonne & Erik [.arsen.

BEST IN SHOW SIAM/OKH
BOX: Ivanthes Queenie (ORI g 2a).

Ejer: L. Madsen & J. Andersen.
BOX KAST.: Player's Honey Bell (ORI h).

Ejer: Sirkka Taimen.
UNGDYR: Battlefield's Black Knight Rider (ORI n).

Ejer: Vibeke Lerche.

øYRIGE NOMINEREDE SIAM/OKH
VOKSNE HANNER:

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

VOKSNE HUNNER:
Misriva's Wilma Venezia (ORI n 23).
Ejer: Linda Petersen.

KASTRAT HANNER:
Canasta's Andy Pandy (ORI c 24)
Ejer: [-one Sjørslev.

KASTRAT HUNNER:
Nissen Belladonna (SIA a).
Ejer: Annelise & Erik Nissen

UNGDYR: Wee-ku's Beautiful Pride (ORI b)
Ejer: L. Madsen & J. Andersen.

Redaktionen skal iqvrigt beHage, at der ikke var truffet afta-
le om fotografering på Esbjerg-udstillingen.

Og en rettelse vedr. Stgvring-udstillingen:
V er blevet gjort opmærksom på, at bedste killing i korthår

var Mickey af Den Blå Mus (RUS), ejet af Jette & Michael
Strandberg.

Vi undslElder fejlen og viser nedenstående et billede af
Mickey. 

Red.

UNGDYR:
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IMPORT FRA SVERIGE
S* CUDÆS DRESS FOR SUCCES.
Race: Perser, blåcreme, Per g.
Far: Ic. S* Cuda's Exo New Lightning.
Mor: S* Athelstones Yasmine.
Opdrætter: Ewa & Peter Johnsson, Sverige.
Ny ejer: Annett & Bo Lyng Christensen.

I\IPORT FRA HOLI-AND
SHIRLEY VAN DE BEVERLY HILTS
R.,-e: Hellie Birma, blå tabby masket.
F..: Eur. Ch. Sma-Troll's Stanley.
)'1 : l:.:issr Sr lvia's Julia.
- :-:-:::.:: Silr ia Bruun. Amsterdam.

-'- 
, ., H.:Jr \t*akou,ski, Kolding.

IMPORT FRA NORGE
MAI SITA BIA BOREAS, han
Race: Balineser, Bal n - brunmasket.
Far: S'tammee's Viktor Viking.
Mor: Hiro-Yoka Lady Natasja.
Opdrætter: Eva & Helge Kristiansen, Larvik.
Ny ejer: Anne Lise Kaae, Odense.

EXPORT TIL TYSKI.AND
KEVIN OF GIPSY CATS DK
Race: Perser, sort smoke.
Far: Ch. Carnegies Highway Hero.
Mor: You >rW.. me's Donna.
Opdrætter: Lizzi Hafiv ig.
Ny ejer: Hans W. Paulsen.

IMPORT FRA TYSKI"AND
McFLY,S BLUE HEAVEN.
Race: Ragdoll, blå colourpoint.
Far: Mc. Oldfield the new world cat.
Mor: Mona Lisa von Mira [-oma.
Opdrætter: Sabine Thiel, Liibeck, D.
Ny ejer: Lital-arenzen, Esbjerg, DK



IMPORT FRA SVERIGE
S* ATHELSTONES CHAINREACTION
Race: Perser, PER n.
Far: Int. Ch. Roann's Bi Lines By Ray.
Mor: Int. Ch. Tidewater's Wild Abandon.
Opdrætter: Mats Pålson & Annika Hcigberg, Sverige.
Ny ejer: Karl-Heinz Bartel.

EXPORT TIL TYSKI,AND
BARTEUS EXOTIC WHITE HERO
Race: Exotic, EXO w 62.
Far: Int. Ch. DK Can Do's Mr. Icemann
Mor: Int. Ch. Dellary's Exoti-Sugar.
Opdrætter: Karl-Heinz Bartel.
Ny ejer: Angelika Freitag, Rendsburg.

EXPORT TIL FINI.AND
BELI.AMIS' ROCHAS
Race: Orientalsk korthår, Ebony-sort.
Far: IC. Sphinx Boy Wonder, (ORI n)
Mor: Bellamis' Eternity, (ORI n).
Opdrætter: Dorte Kaae.
Ny ejer: S. Taimen.

EXPORT TIL SLOVENIEN
BELLAMIS'ROMA
Race: Orientalsk korthår, Ebony-sort.
Far: IC. Sphinx Boy Wonder, (ORI n)
Mor: Bellamis' Eternity, (ORI n).
Opdrætter: Dorte Kaae.
Ny ejer: M. Hribar.

EXPORT TIL TYSKI.AND
INT. CH. DK CAN DO'S MR ICEMANN
Race: Perser, PER w 62
Far: Int. Ch. Harwood Van Johnson.
Mor: Expectations Sugar »N« Spice.
Opdrætter: Karl-Heinz Bartel.
Ny ejer: Annette Grimm, Kiel.

EXPORT TIL TYSKI.AND
BARTEIT'S EXOTIC WHITE HERO
Race: Exotic,EXO w 62.

Far: Int. Ch. DK Can Do's Mr. Icemann
Mor: Int. Ch. Dellary's Exoti-Sugar.
Opdrætter: Karl-Heinz Bartel.
Ny ejer: Angelika Freitag, Rendsburg.

EXPORT TIL
TYSKT-AND
SYS'SUPIKÅ
Race: Japanese
Bobtail, rød-hvid
(JBT do 9).
Far: IC. Bassetti's
Honto, JBT n 09
Mor: Bassetti's
Kitsui, JBT f.
Opdrætter: Sys
Andersen.
Ny ejer: Matthias
Heisler.
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Hvad får dr-r, når du kombinerer
et videnskaheligt afbalanceret
foder, som sikrei komplet ernæ-
ring med en smag, som selv de
melt siooede kane bliver vildt be-
gelstreilå lorl fIY Formula, lra
Techni-Cal.

Ddr er et Techni-Cal foder, der
opfi,lder din kat-s specielle behov.

Techni-Cal lGllinge Foder -
Soecielt skrædclersvet til at sørse
får brændstof til en'krop I væk3t.

Techni-Cal Katte Foder - Ved-
ligeholder stærke muskier og
tænder hos den almindelige kat-.

Techni-Cal Katte Foder Lite -
Den lette, men dog luldt tilfreds-
stillende kost loi overvægtige
mindre aktive katte.

For at oonå det bedste helbred i
hele livdt, giv demNYFormula.
Techni-CåI.

Vil du vide mere kontakt:

Klinge Dynasty
rlf. 75 64 38 44

NY

Tpcum-Cer
Til uerdens beclste

kat! - Ditt.

Ghampion-
galleriet

Ønsker du din kas 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
Tlf .75 6134 87

Ch. Amazing Grace of Bountl.
Født: 26. augrst 1,994
Farve: Siameser, SIA n
Opd.: Lita Lorenzen
Ejer: Lita Lorenzen

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg, 2. juli 1995 .............
Krusaa, 2. sept. 1995............
Flensburg, 3. sept. 1995 .......

CAC
CAC
CAC, BIY Champion

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

STED. DATO RESUUIAT

Støvring, 18. marts 1995......
Esbjerg. l. juli 1995.............
Flensburg, 3. sept. 1995......

CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

Gr.Int. Ch. Cici Vidars
Født: 20.januarL993
Farve: Burmeser, BUR, n
Opd.: Laurits Vindum
Ejer: Hanne Kæhlershøj

RESUUTATSTED. DATO

Vissenbjerg, 26. nov. 1994:..
Støwing, 18. marts 1995......
Ebeltoft, 15. april 1995 ........

Ebeltoft, 16. april 1995 ........

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, NOM
Gr. Int. Ctampion
CACE

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

STED - DATO RESULTAT

Støvring, 19. marts 1995......
Ebeltoft, 15. april 1995........
Tiel, Holland,21. maj 1995 .

CACIB
CACIB
CACIB

Int. Ch. Kongshøj Newline
Rum Thm Thgger
Født: 23.apÅl1994
Farve: Exotic,d,rgd
Opd.: Grethe Skaarup Hansen
Ejer: Tove Falkenstrøm

STED. DATO RESUUTAT

Tiel, 21. maj 1995................
Esbjerg, 2. juli 1995 .............
Flensburg, 2. sept. 1995 .......
Krusaa, 3. sept. 1995............

CACIB, NOM.
CACIB
CACIB, lnt. Champion
CAGCIB, NOM.

/,

/i
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i::sens, 11. sept. 1994........
arelroft, 15. april 1995........
:reltoft, 16. april 199-5........

Ch. Bartel's White
Fantom Blue Eyes
Født: 22.oktober1993
Farve: Perser, hvis m/ blå Øjne, PER w 61
Opd.: Karl-Heinz Bartel
Ejer: ^A.nne H & Bo Lyng Christensen.

STED - DAT]O RESUI.IIAT

CAC
CAC
CAC. Champion

Eur. Ch. Blossom The Nature Cat
'ldt: 18. november 1992.
::rve: MCO, GR. 6.
.-rrd.: Nana & [æo Stolze Jessen.
:;er: Nana & [,eo Stolze Jessen.

STED. DATO RESUUTAT

' lring, 18. marts 1995......
::iltoft, 15. april 1995 ........
r r:ltoft, 16. april 1995 ........

: . 21. maj 1995................
r -::r.7. maj 1995...............

:seldorf, 17. juni 1995.....
:, :'erg, 1. juli 1995.............

CACE" BIV
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE, BIV
CACE, EUROPA CH.

h. DK Jurian's Meat Loaf
' :r: 16. februar 1994
' - 

.-" e: Perser, Per n 03, sort-hvid
- l,: John Vohnsen
.:r Ingrid & Leo Madsen

STED - DATO RESULTAT

::r. 15. april 1995 ........
::t. 16. april 1995........

.'. r. maj 1995...............
,:r. 2. juli 1995.............

CAC
CAC
CAC
CACIB

Int. Ch. D. C. The Nature Cat
Født: 30. juni 1993.
Farve: MCO, GR.5
Opd.: Nana & [æo Stolze Jessen.
Ejer: Nana & Leo Stolze Jessen.

STED. DATO RESUUTAT

Vissenbjerg, 26. nov. 1994... CACIB
Groningen, 11. I 12. dec. 1 994 CACIB
Stpvring, 18. marts 1995..... CACIB, Int. Champion

Int. Ch. Elliot The Naturr Cat
Født: 28. juli 1993.
Farve: MCO, GR.3
Opd.: Nana & [æo Stolze Jessen.
Ejer: Nana & [æo Stolze Jessen.

STED. DATO RESULTAT

Vsenbjerg,'2.5. nov. 1994 ...
Groningen, 11. dec. 1994.....
Stpvring, 18. marts 1995......

CACIB
CACIB, BIO, NOM.
CACIB, Int. Champion

Int. Pr. Maydan-Shah's Red Rooster
Født: 8. november 1991
Farve: Perser, FDLO 65757
Opd.: t aila Bjerrum
Ejer: Joy Betina Raun Andersen

STED - DATO RESULTAT

Hosens, 10. sept. 1994........
Vissenbjerg, '26. rrov,1994 ...
Støvring, 18. marts 1995......
Ebeltoft, 15. april 1995........
Ebeltoft, 16. april 1995........

CAB NOM.
CAP, NOM.
CAP, Premier
CAPIB, NOM.
CAPIB

DKGranstrøm's Benjamin in Blue
Født: 9. november 1994
Farve: Perser, FD LO 78507
Opd.: Mona Granstrøm
Ejer: Joy Betina Raun Andersen

STED - DATO RESUUIAT

§16vring,
Ebeltoft,

18. mans 1995......
15. april 1995 ........

EX. 1, BlV-kiuen
EX.1
EX.1Ebeltoft, 16. april 1995 ........

Pr. DK Udklittens Omar Sharif
Født: 7.jtli1992
Farve: Maine Coon, MCO n 09, sort-hvid
Opd.: Birgitte Philipsen
Ejer: Ingrid & [æo Madsen

STED. DATO RESULTAT

Billund, 15. maj 1994..........
Hosens, 10. sept. 1994.......
Struer, 7. maj 1995..............

CAP
CAP
CAP

Ch. Lynge'r Up, Up and Away
Født: 18. juni 1993
Farve: Perser, PER e, crem
Opd.: Pia Højer
Ejer: Lis lversen

STED. DATO RESUT]TAT

Næstved, 6. fe bruar 1994.....
Århus. 4. april 1994 .............
Vissenbjerg, 27. nov. I 99,1...
Struer, 7. maj 199-5...............
Esbjerg, 2. juli 1q95.............

Ex. 1

Ex. 1. NOM.
CAC, BIV
CAC
CAC, Champion

3t



Ch. Steenelse's Black Jack
Født: 28.juli 1994
Farve: Exotic. EXO n
Opd.: Else og Steen Christensen
Ejer: Else og Steen Christensen

STED. DATO RESIJI;TAT

Esbjerg, 2. juli 19S5 .............
Timmendorf, 9. juli 1995 .....
Jyllinge, 13. august 1995 .....

CAC
CAC
CAC. Champion

Ch. Steenelse's Daisy
Født: 27. juli 1994
Farve: Exotic, EXO f 03
Opd.: Else & Steen Christensen
Ejer: Else & Steen Christensen

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg, 2. juli 1995.............
Timmendorf, 9. juli 1995 .....
Jyllinge, 13. august 1995 .....

CAC
CAC
CAC, Champion

Int. Ch. Xerxes Yon l-€erbeck
Født: 27. august 1993
Farve: Perser, PER n, sort
Opd.: Linda læerbeck
Ejer: Linda læerbeck

RESUUTATSTED. DATO

CACIB, BIS
CACIB, BIV
CACIB

Støvring, 19. marts 1995......
Ebeltofl, 15. april 1995 ........
Magdeburg, D,21. maj 1995

CAC, Champion

CAC
CAC

Ch. DK Papyrus' Donna
Født: 26. februar 1994
Farve: Norsk Skovkat, NFO n 09 23
opd.
Ejer:

RESULTATSTED. DATO

Strasbourg, 4. marts 1995r..
Baden-Baden, 5. marts 1995
Støvring, 18. marts 1995..-...

Kirsten Estrup
Tanja Newby

CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

Int. Ch. Jente's Nikoline
Født: 8. april 1993
Farve: Hellig Birma, SBI n
Opd.: Gerda Andersen
Ejer: ChristinaKausmally

RESUI.ITATSTED. DATO

Int. Ch. Khalif of Magicat
Født: 20. december 1993
Farve: Burmeser, BUR d, rød
Opd.: Helle Høybye
Ejer: Helle Høybye

STED. DATO RESUUTAT

Vissenbjerg, 28. nov. 1994...
Støvring, 18. marts 1995......
Ebeltoft, 16. april 1995 ........
Struer, 7. maj 1995...........-...
Esbjerg, 1. juli 1995.............
Timmendorf, 9. juli I 995.....

CAC, NOM, BOX
CAC
CAC, Champion
CACIB, NOM.
CACIB
CACIB, Int. Champion

Ch. DK Papyrus' Estella
Født: 5. maj 1994
Farve: Norsk Skovkat, NFO n 09
Opd.: Kirsten Estrup
Ejer: Tanja Newby

STED. DATO RESULTAT

Strassbourg, 4. marts 1 995...
Baden-Baden, 5. marts 1995
Støvring, 18. marts 1995.....-

CAC, BIV
CAC
CAC, Champion

Int. Ch. Borup Holms Oline
Fodt: 10. juni 1991
Fan,e: Perser, FD LO 63520
Opd.: Marianne Borup
Ejer: Lilian Højberg Jørgensen

STED. DATO RESUUIAT

::::::.. IL Jec. l99l.......
rl ::: :.:. l-. nor 199-1...

',----:: I :r:.t. 199-:.....

CACIB
CACIB
CACIB

Int. Pr. Møllehuset's Bacardi
Født: 20. april 1991
Farve: PER, ns 11

Opd.: Sonja Kristensen
Ejer: Grete Næser

STED - DATO RESULTAT

Honens, 10.-11. sept. 1994..
Støvring, 18.-19. marts 1995
Ebeltoft, 16. april 1995 ........
Struer, 7. maj 1995...............
Flensburg, 2. spt. 1995.......
Knsaa, 3. sept. 1995............

CAB NOM.
CAP
CAB Premier
CAPIB
CAPIB
CAPIB, Int. Prem.ier

{
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Gr.Int. Ch. Gipsypride's Patrick
:odt: 11. april 1992
:arve: Perser, PER a

)pd.: Heidi Burmester
,jer: Pia Engelhard Larsen

STED. DATO RESUUIAT

irnens, ll. sept. 1994........
aTltofl, 1-5. april 1995........
::eltoft, 16. april 1995 ........
::ruer. 7. maj 1995...............
. :el. 21. maj 1995 ................
. :nmerdorf, 9. juli 199-5......

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, BIV.
CAGCIB
CAGCIB

Int. Ch. Seraya's Isabelle
. odt: 20. maj'1991
:arve: Balineser, BAL A, blåmasket
)pd.: Dorte Hagen
Ejer: Anne Lise Kaae

STF],D. DATO RESUUIAT

lonem, 10- sept. 1994........
3erlin, 20- nov. 1994..........-.
-beltoft, 15. april 1995........

CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

(lr.Int. Pr. Bartels Exot. White Star
r-.dt: 2. maj 1992
r:rve: Exotic Shorthair, EXO w 62
- pd.: Karl-Heinz Bartel
:ter: Karl-HeinzBartel

STED - DATO RESUUTAT

1:ddelfart, 28. nov. 1993.....
:::naa, 12. dec. 1993 ..........

-rus, 3. april 1994.............
-:rus. 4. april 1994 ...........--
. :ilinghuæn,3. juli 1994....

:1. 21. maj 1995................

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB, NOM.
CAGPIB, NOM.
CAGPIB, NOM.
CAGPIB

Ch. Engelhard's Jasmin
Født: 11. juni 1994
Fawe: Perser, PER fs
Opd.: Pia Engelhard Larsen
Ejer: Pia Engelhard l,arsen

STED. DATO RESULTAT

Ebeltoft, 16. april 1995........
Struer, 7. maj 1995...............
Esderg, 2. juli 1995.............

CAC
CAC
CAC, Champion

Gr.Int. Pr. Gipsypride's Q. Mirage
Født: 27.juni1992
Farve: Perser, PER ns, sort smoke
Opd.: Heidi Burmester
Ejer: Pia Engelhard l,arsen

STED. DATO RESULTAT

Hosere, 11. sept. 1994 ......-.
Vissenbjerg, 27. nov. 1994...
Støvring, 19. mans 1995......
Ebeltoft, 15. april 1995 ........
Tiel, 21. maj 1995................
Timmendorf, 9. juli 1995 .....

CAGPIB, NOM., BOB 1

CAGPIB, NOM.
CAGPIB, NOM.
CAGPIB
CAGPIB, NOM.
CAGPIB

Int. Ch. Besakihts Ramayana
Født: 16. april 1993
Farve: Balineser, BAL g, blåtortiemasket
Opd.: Heike Schumacher, Ramstedt
Ejer: Anne Lise Kaae, Odense

STED - DATO RESULTAT

Kellinghusen, 3. juli 1994....
Solrød, 12. februar 1995 ......
Ebeltoft, 15. april 1995........

CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion

Int. Ch. Dan Queen's Aramis
Født: 3. marts 1994
Farve: Perser, PER e

Opd.: J. & D. Ellegård
Ejer: LizziHartvig

STED. DATO RESULTAT

Vssenbjerg, 27. nov. 1994...
Vordingborg, 28. jan. 1995...
St6vring, 19. marts 1995......
Ebeltoft, 15. april 1995 ........
Ebeltoft, 16. april 1995 ........
Esbjerg, 2. juli 1995 .............
Timmendorf, 9. juli 1995.....

Ex. I, NOM.
CAC, BIV
CAC, BIV
CAC, BIV,NOM,Cham.
CACIB, BIV
CACIB, BIV NOM.
CACIB, BIY Int. Cham.

Int. Ch. Dansbjergs Hugo
Født: 12. august L993.
Farve: Norsk Skovkat, NFO n09
Opd.: Ilse larsen og Birger Sperling
Ejer: Dorthe Hvolby

STED. DATO RESUUTAT

Jyllinge, 7. august 1994 .......
Sorø, 25. sept. 1994..............
Vissenbjerg, 26. nov. 1994...
Støvring, 18. marts 1995......
Struer, 7. maj 1995...............
Tiel, 21. maj 1995 ................

CAC
CAC
CAC, Champion
CACIB
CACIB
CACIB, lnt. Champion

Ch. Galaxe The Naturrc Cat DK
Født: 22. april1994
Farve: Maine-Coon, MCO gO9 22
Opd.: Nana & Leo Stoltze Jessen

Ejer: Danielle Ville France

STED. DATO RESU[,:IAT

Støvring. l8. marts 1995......
Esbjerg. 1. juli 1995 .............
Jyllinge, 13. august'1995 .....

CAC
CAC, BIV
CAC

-) -,



JYRAK

SERUIGE

YDETSER

Stamboqs-
sekretaiiat

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

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

mere til voksne katte.

For atfå bedømruelserne 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
,'Ereskøbing.

k.250,-

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 mdr.
Stamtavle 3-6 mdr.

- Stamtavle 6-12 mdr,

1 - 3 stamtavler
4 - 9 stamtavler

lO -20 stamtavler

pr. 1/10-1991:

TITEtPÅFøRINGER Kopistamtavle
Nyt omslag

300,-
50,-
50,-

500,-
75,-
25,-

kr.
l<r.

l<r.

kr.
k.
kr.

kr. 125,-
kr. 165,-

5,00 kr.
8,75 kx.

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

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

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

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

Registrering af stamnavn sker ved frem- HUSK!!!
sen?else afirindst 3 forslae til stamboss- Når din hankat bliver far til sit første kuld,
seketæren: at medsende en kryptorchid attest når du

søger om stamtavle.

STAMNAUN

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

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

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

Dispensation til fritagelse af stamnavn
kan opnåes i tilfælde af, at man kun øn-
sker at opdrætte et kuld før en eventuel
st:rilisation. I dette tilfælde kan afkom
r::r raldes ved dt navn.

HAiIKAT

EJERSKIITEIAN N UtIERIIU G

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

KONTINGENT-
SATSER 1995

Hovedmedlem.
Familiemedlem
Hele husstanden

1)< _

25,-
250,-
125,-
200,-

kr
kr.
kr.
kr.
k

JYBAK's konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillinger, forberedelse etc,
fodring, kattefødsler, pelspleje el-
ler lignende kan du henvendedig til
klubbens nedenstående konsulen-
te6 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.
Tlf.64 89 l5 03

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

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

Gerda Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Tlf. 75 61 34 87



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

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

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

Yvonne Larsen
Skolegade 21
9320 Hjallerup
Tlf.98 283036

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

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

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

Helle Høybye
Dons Landevej223,Dons
605l Alminde
Ttf.75 55 44 t9

UDSTITIING, INDLAND

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

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
l. th.,2635Ishøj. Tlf. 4273 36 31.
Kasserer: Pia Matthesen,
Carl Danfeldts Alle 11,2610 Rødovre.

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

DARAK:
Lone Ebbesen, Søndergade 13,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 12 73.
Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 00 39 75.

PERSEREN:
Micheyl Riis Vinther, Grenåvej 782,
1. tv.,8541 Skødstrup.
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, Nordkanelvej 8,
Ginnerup,8500 Grenaa, tlf. 86 33 99 10.
Giro 5 06 85 09.

Udstillingsgebyr
Racekatte
Huskatte

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

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

o

Ammeformidling
/6

(
,t{

§

t'
\rl

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

Jyrak's killingeliste

tilmelder:
Race:

Født:
FIFe kokarder:

Farve:-Køn:-
Eur. Ch.
Eur. Pr.
Gr.Int. Ch.

For at lette arbejdet bedes 
Farve: 

-Køn: 

-

Gr. Int. Pr.

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:
Stamtavler er søgt!
Stamnavn:

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Yan'

Iran.

Yan.

Godkendt katteri: BEMÆRK: Gebyr indbetales til
n Ja tr Nei arlangercnde klubs kassercr før" udstilling!

gratis!
gratis!
k 125,-
k.125,-
kr. 125,-
kr.I25,-

Ttf.

man overholde indleve- Farve:
ringsfrislen, der er den 25.
i måneden, og tilmelding Farve:

SKAL, i egen interesse, ske Farve:
skiftligt.

Prisen for annonceplads,
uanset antal af mm kun l<r. Er duted_af at klippe i bladet, er dir velkommen til at ko-
50,- pr. måned. Piere blanketten. '

Int. Ch.
Int. Pr.
Kokardeme kan købes på udstillingerne
mod fremvisning af alle de certifikater,
der berettiger til titlen.

U

U
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JYRAK'S
killingeliste
bestyres af:
Linda Palm
Nord Kanalvej 8,
Ginnerup
8500 Granaa
Trf.86 33 9910



Tyskland

l. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13
D-35614 Asslar,
Ttf.644U8479.
Fax 644U87413.
Postgiro: Frankfurt/Main
562 t2-607

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

Holland
MUNDIKATTOC:
Gerda ljeerdsma, Kerkstraat 72,
NL-9649 Gr. Muntendam,
Giro 2358697 . F ax 5987 27 649
Pris pr. kat: 50,- gylden.
Tlf. +31 5987 27335.

FELIKAT:
Inschrijvingen, Postbus 1177,
NL-2400 BD - Alphen A/D Rijn.
Burmål i Holland: 60 x 60 x 60 cm.
Ingen dobbeltbure.
TIf. +31 229232116. Fax +31 229235805

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

KLUBINFO

Lux Cat Club, Mr. M. Pohl
8.P.526,L - 2015 Luxemburg.
TLf.35237 9439.
Fax35237 9327.

J. Sztykiel
ul.Garwolinska9mT5
PL - 04 348 Warszawa.
FaxÆlf.: +48 22-67 14281

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

Adresserludl. kluhber

Luxemhurg San Marino

Polen i- Spanien
Asociacion Felina Espanola ASFE
C/Santa Virgilia 2 Esc. Izq-Bajo C
E-28033 Madrid - Tlf. 34 9138184 75

GS
B. Mahelka
Soukenrcka 8, CS-60200 Brno.
Tlf. +42 5333729.
Fax +42 541 211445

Finland
Suomen Kissaliitto r.y.
Vaskihuhdantie 4-6 D 28
FIN - 00740 Helsinki
Tel. +358-0-3473751

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja 20
I - 10138 TORINO TO
Tlf. +39 71 4344627.
Fax +39 59 468632

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

furtugal

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

Ti Ungarn

i+--'l
Østrig

Belgien I IIenliIta

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

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

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

Slovensky ZY AZ Chov atelov
Krizna 44
SL - 82476 Bratislava 26
Tlf. +42 60054
Fax +42 63772Schweiz HI

Federation Feline Helvetique
Solothurnerstrasse 83
CH - 4053 Basel.
Tlf. +41 613617064
Fax +41 6t3617064

36

Clube Portugues de Felinicultura
A. P. Castelo Branco
Rua Dr. Pereira Bernardes l0-5' Dlo
P - 1500 Lisboa. TIf. +351 17153639.
Fax +351 17828113.
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-^ 1 gang dagligt i3 dage.
.:l ikke gentages efter 14 dage.

ng Pris* Nok til

3katteå5kg
6katteå5kg

13katteå5kg
33katteå5kg

132katteå5kg
-: : ekets udsalgspris kr. incl. moms 1.1.94.

:;:hst Danmark A/S
=, Calvej 110, 2610 Rødovre, Telefon 44 88 82 96

Dosis: Tabl. 250 mg: 1 tabl. pr, 5 kg kat dagl. i 3 dage
N/lixtur 10Yo:2,5 ml pr. 5 kg kat dagl. i 3 dage.

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

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

r 0 stk.
20 stk.

-'100 ml
-'250 ml
-'1000 ml

37,75
68,50

135,00
245,45
853,50

o
ro
N
N
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$Hoechst



Udstill ingsresultater 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 Flensborg, 3. september 1995

Kattens navn: Amazing Grace of Bounty DK

Resultat CAC, BIV CHAMPION

Ejer: Lita l,orenzen.

Sted/dato: Tiel, Holland

Kattens navn: Kongshøj Newline Rum Tum Tugger

Resultat CACIB,INT. CHAMPION

Ejer: Tove Falkenstrøm

Sted/dato: Flensborg Sportland, 2. september 1995

Kattens navn: DK Long FingFong's Dusty, Per. n sort

Resultat BEST IN SHOW

Ejer: Rita Lind Larsen

Sted/dato: Flensborg Sportland, 2. september 1995

Kattens navn: Møllehuset's Bacardi

Resultat: CAPIB

Ejer: Grete Næser.

Sted/dato: Timmendorf

Kattens navn Blossom The Nature Cat DK

Resultat: EUR. PR., BIV

Ejer: Mona og Leo Stoltze Jessen.

Sted/dato: Tiel, Holland, 21. maj 1995

Kattens navn Kongshøj Newline Rum Tum Tugger

Resultat CACIB, NOM.

Ejer: Tove Falkenstrøm

Sted dato: Tiel, Holland, 27. maj 1995

K.llens navn DK Dansbjergs Hugo
n-fta:- l-:l INT. CHAMPION, CACIB

E- .:. Dorthe H. Hvolby,

Sted/dato: Tiel, Holland, 21. maj 1995

Kattens navn: DK Dansbjergs Hugo

Resultat CACIB,INT. CHAMPION

Ejer: Dorthe H. Hvolby.

Sted/dato: Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn: Bartel's Exotic White Star

Resultat CAPE, NOM.

Ejer: Karl-Heinz Bartel

Sted/dato: Tiel,2l. maj 1995

Kattens navn: Bartel's Exotic White Star

Resultat: CAGPIB, GRAND INT. PREMIER

Ejer: Karl-Heinz Bartel

Sted/dato: Tiel,2l. maj 1995

Kattens navn DK Can Do's Mr. Icemann

Resultat: CAGCIB

Ejer: Karl-Heinz Bartel

Sted/dato: 'fiel,2l. maj 1995

Kattens navn Steenelse's Flomme

Resultat: EX.1, KILLING

Ejer: Else og Steen Christensen.

Sted/dato: Tiel,Zl. maj 1995

Kattens navn Harwood Georgia Pride

Resultat: CACIB,INT. CHAMPION

Ejer: Else og Steen Christensen.

Sted/dato: Tiel,2l. maj 1995

Kattens navn Gipsypride's Patrick

Resultat: CAGCIB

Ejcr: Pia Engelhard [arsen

Sted/dato: Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn Gipsypride's Patrick

Resultat: CAGCIB

Ejer: Pia Engelhard Larsen

Sted/dato: Tiel,2l. maj 1995

Kattens navn: Gipsypride's Quick Mirage

Resultat: CAGPIB, NOM

Ejer: Pia Engelhard larsen



Sted/dato: Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn: Engelhard's Jasmin

Resultat CACIB

Ejer: Pia Engelhard larsen.

Tkick 7: Bliv inde!
Katte er i sandhed nysgerrige, som du vel ved, og åbne døre
er en invitation til, hvad der kunne se ud til at være »Det sto-
re eventyr<<. Hvis du foretrækker, at din kat bliver inde, så er
dette mere end et trick - det er en npdvendighed. Hvis der er
et rum i dit hjem, hvor din kat ikke må komme er dette »trick«
også en hjælp til at holde den ude af rummet.

En dag når din kat er ved døren, hvor den ikke må gå ud, -
stå selv på den anden side - den forkerte side - med døren lidt
åben, ikke nok til at den kan komme igennem.

Når katten nærmer sig for at se, hvad der sker på din side
af døren - tag en sammenfoldet avis eller blad og slå så ned i
gulvet eller på væggen. Bedøm selv styrken af dine slag - det
er ikke nødvendigt at gøre din kat bange, kun gøre den usik-
ker.

Snart vil du kunne slappe af uden at bekymre dig om, at din
kat løber ud af døren eller ind i stads-stuen. Dette trick kan
også bruges, hvis du bor i stueetagen og vil holde din kat væk
fra åbne vinduer.

Sted/dato: Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn: Engelhard's Marco

Resultat EX.1

Ejer: Pia Engelhard Larsen.

Sted/dato Tiel,21. maj 1995

Kattens navn: Engelhard's Marco

Resultat: EX. 1, NOM

Ejer: Pia Engelhard Larsen.

Sted/dato Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn: Gipsypride's Quick Mirage

Resultat: CAGPIB

Ejer Pia Engelhard Larsen.

o
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Sted/dato Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn Maydan-Shah's Red Rooster

Resultat: CAPIB, NOM., INT. PREMIER

Ejer: Joy Betina Raun Andersen

Sted/dato: Tiel,2l. maj 1995

Kattens navn: DK Bartel's White Fantom Blue Eyes

Resultat: CACIB

Ejer: Annett & Bo Lyng Christensen

Sted/dato: Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn: Steenelse Black Jack, Exo.

Resultat: CAC

Ejer: Else og Steen Christensen.

Sted/dato: Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn: Steenelse Daisy, Exo.

Resultat CAC

Ejer: Else og Steen Christensen.

Sted/dato: Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn: Steenelse Flomme

Resultat: EX. I, UNGDYR EXO.

Ejer: Else og Steen Christensen.

U

U
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JYRAK

- 9o'ernes
katteklub!
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Miss Cindies
Seriost perseropdræ1 af kærlige og pelsrige killinger efter
specielt udvalgte ar'1s-og udstillingskatte. Speciale:
Bicolour og tabby rned hvid. efter linierne Bar-B. Anz,
Ki1t"v-Charmos. Hanvood. Wynden og Marnei. Egen avls-
han "Maydan Shah's Parti Cracker".
Anne Marie Nielsen & Henrik Sørensen.Turupvej 91, Turup
5610 Assens. Rrng og hor nærrnere på t 6479 1975

Af Taperije
Seriøst perseropdræl. Kærlige sunde krllinger, flere farver.
Frit opvokset i hjemmet. Godkendt katteri. Ring og hør nær-
mere:
Elsa Knakkergaard. Sønderall6 l3b, 8500 Grenå,2 86321729

Af Ktinel
Seriost perseropdræt. Opdræt af kærlige og velafbalancerede
killinger i alle fan,er. også bi-og tricolour. Virkelig god spe
og pelskvalitet. Egen avlshan. Ring og hør nærmere:
Anne Kclnig & Henrik Nielsen,
Th. Bangsvej 9 6620 Glamsbjerg
7 6172 3973 Bil:3066 6135

Limara's
Seriøst perseropdræt. af kærlige sunde hllinger i alle
fuldfan'er og bicolour. Egen avlshan "Lynge's Up and
Alvay", per e. På stamtavlerne har vi : Kyaleen. Ronlyn,
Framor, Mahei, Mida's. Bar-B. Ring og hør nærrnere:
Lis hersen, Munkedalen I l, Skærup 7080 Børkop
z 7586 7037

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

Clipper
@ræt i alle maskefarver, saml lilla og chokolade persere
efter bl.a. TOP 5-vinder m. ll9l Eur. Ch. Veronica af
Chpper Killinger frit opvokset efter sunde, velafbalancerede
forældre Egne. højt prærnierede avlshanner.
K:ren-\larie Juhl Petersen, Kirkegade 66, Hjordkær
,:ll',iRcde Kro I 7166 6917

OPDRÆTTERE IJYRAK

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Linda Palm, Høvej 52,8520 Lystrup.
Pris kr. 75100 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 avlshanner: "Lord Follow's Andrew" (sort).

Pepeluali's Faustino (sor/hvid).
Jette Valentin, Langbro 10, Blans
6400 Sønderborg Z 7446 1924

Joynes Nesbi
Persere! SeriøsUgodkendt katteri. Meget kærlige killinger
Flere farver. Speciale: Creme killinger lejlighedwis til salg.

Aase Ibsen. Søstjernen 48, 6710 Esbjerg V.
Ring og hør nærmere på t 7515 3545

Permajdi
Charmerende killinger lejlighedsvis til salg. Colourpoint og
perseropdræt, også med chokolade og øbby. Æle mine

racekatte er fritgående i hjemmet,

Marianne Dejgaard, Poul La Courwej 17

8660 Skanderborg z 8652 2906

Steenplse
PerserÆxotic: Flere farver m/u hvidt samt sølv og øbby'
Egen avlshan "Harwood Georgia Pride". per d 03.

Henvendelse Else og Steen Christensen, Porsborgvet 17

9530 Støvring 7 9837 3731

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

med det rigtige gode temperament i vor kendte pelskvalitet,

af såvel classic som elstreme typer. I fuldfarvede pasteller

og mørke farver. Egne li{tpræmierede avlshanner.

Linda og Torben læerbeck, Hovedgaden 32,

8641 Sorring Z 8695 7582

Mac Burney
Colourpoint opdræt i forskellige maskefarver
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg
7870 Roslev z 9757 4559

Perser



Joynes Nesbi
Colourpointl Opdræt af alle maskefarver-særlig chokolade,
brun, lilla, rød og blå-i øvrigt efter hunkattens farve. Har
rødmasket avlshan med gen for nærmte farver. Killinger-
meget kærlige-lejlighedwis til salg,
Aase Ibsen, Søstjernen 48, 6710 Esbjerg V.
Ring og hør nærmere pA 7 7515 3545

Clipper
Opdræt i alle maskefarver incl. rød, creme, chokolade og
lilla efter bl.a, Eur. Ch. "Veronica af Clipper". Killinger frit
opvokset efter sunde og velafbalancerede forældre, Egne
avlshanner.
Karen-Marie Juhl Petersen, Kirkegade 66, Hjordkær
6230 RødeKro I 7466 6947

Habito's
§eriøst lille opdræt af colourpoint og fuldfarvede med gen

for colourpoint i flere forskellige farver, bl.a. efter ameri-
kanske linier. Egen avlshan ! Lejlighedsvis salg af sunde og
tillidsfulde killinger. Ring og hør nærmere.
Annemarie Lund, Skejbyvænget I 17 b,
8200 fuhus N I 8678 3072

Miss Dittmer
opdræt af British Shorthair, sort og blå. Killinger
lejlighedsvis til salg.
Nanna Bødker, Funder Kirkevej 11

8600 Silkeborg I 8685 1150

Jawhara's
Opdræt af Balinesere/Siamesere i forskellige maskefarver
Killinger lejlighedwis til salg.
Anne Lise Kaae, Ingrids Alld 13

5250 Odense SV. A 66n 5291

Bellamis
Siameser-og Orientalerkillinger lejlighedsvis til salg i diver-
se farver. Specielt: Rød, Tortie, Ebony og Brunmasket.
Dorte Kaae, Es§ergparken 5,

9220 t 9815 9318

Af Kæhlershøj
Lille opdræt af Balinesere i maskefarverne Chokolade, Lilla
og Blå. Egen avlshan med et blitlt og dejligl temperament,
som giver nogle gode velafbalancerede killinger.
Hanne Kæhlershøj, Meltqrvej 86
5471 Søndersø Z 6486 l27O

Bounty
Lille opdræt af Siam/Orientaler.
Velafbalancerede killinger, frit opvokset

lighedsvis til salg.
Lita Lorenzen
Rønnegårdsvej 14, Skads
6715 Esbjerg N I 7516 0004

The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten Maine Coon. r'erdens største
racekat. En semr-langhårskat med overkommelig pelsple3e.

Robuste killinger. tillidsfulde. frit opr-okset og vant til at
"være i hænder", efter kprlige forældre af ho; standard
Nana & Leo Stoltze Jessen, Elmeve.y 8

8543 Hornslet t 8699 6004

Sanbo6
Maine-eoon: Er De interesseret i verdens storste racekat. da

kan vi lejlighedsvis tilbyde sunde. tillidsfrrlde og robuste
killinger efter forældre af høj standard. Vore katte er opr-ok-
set i rolige omgivelser med hund og færdes frit i både hus og
løbegård.
Susanne & Bo Clausen, Symfonialle 8

8700 Horsens Z 7564 3323

Watamu
Meget livlige, kærlige og tillidsfrrlde krllinger lejlighedsis
til salg.
Grethe Højgård, Dragebakken 272
5250 Odense SV V 6617 3708

Af Thrige
Ældste opdræt af Tyrkisk Van og Tyrklsk Angora i Dan-
mark. Vi har et seriøst hobbyopdræt af de to semi-

langhårede katteracer, der er udstyret med et rigtigt
kattetemperament: De er livlige, selvstændige, robuste og

kærlige. Killinger af den rigttge Van og den ægte Angora.
har vi lejlighedwis til salg,

Kirsten Weidmann og Kurt Froken
Bjørnshøjvej 26, 8680 Thrige t 8623 0533

Af Kæhlershøj
Lille opdræt i fortrinsvis brun. God tlpe og med en hoj
prioritering af et godt temperament.
Hanne Kæhlershøj, Melbyvej 86

5471 Søndersø Z 6486 1270

Ambi-Purr's
Kvalitetsopdræt af dejlige racenpiske Burmesere. Killinger-
ne har et supertemperament, og er frit opvokset i hjenunet
s:rmmen med familien. Er hundevant.
Egne toppræmierede avlshanner. Flere fan'er. Speciale: Rod
og Creme. OpdræUer af World Champion 1995.

Charlotte Mortensen, Skov§parken 101

8464 Galten t 8694 4857

familien, lej-
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PERSER m/ Colourpointanlæg
Int. Ch. Chocolate
Cappucino of Reedtz - Chokolade
Far: Ch. Chocolate Futuro.
Mor: Cactusway's Mollie Brown

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

Miskiss 100 g fås i
f6lgende varianter

. Kylling

. Laks/rejer

. Oksekød

. vildt

. Makrel
o og nu også til killinger

Et «lansl§
krz al i t e t s p r(D «lul«.t

til alle hatte

'S59 Produkterne udvikles.

!smagstestes, produceres

og analyseres løbende efter
helt moderne principper.

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

LØVEN PETFOOD A/S

LEO

NYGADE 5.9760 VRAA
JENS zuELDSEN
BIL-TLF. 30 26 81 83 . Efter kl. 18,00: 75 65 16'15

Wffiw%«ffiwm
Luxus M6nu

AUTSTJENESTE

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

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

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

Villy Jørgensen
Nørregade 29 A
6580 Vamdrup
Ttf. 75 58 01 23

NORSK SKOVKAT
InL Ch. DK Dansbjergs Hugo
Født 12. aug. 1993. Sort/hvid.
Far: (N) Ravnesåsen's Chesno.
Mor: (DK) Dansbjerg's Hulda.

Dorte Hvolby
Abildgårdvej 12, Øster Hornum.
9530 Støvring.
Tlf. 98 38 s0 08.

Denne rubrik er beregnet for JYRAK's
medlemmer, der har hankat til avlstjeneste.
Bestilling afannoncen skal vedlægges foto
og avlskåringsbevis.
Prisen er kr. 200,00 incl. moms for et kalen-
derår. Pris uden foto er kr. 100,00.

Bestilling sendes til:
Linda Palm, Nordkanalvej 8, Ginnerup,
8500 Grenå. Tlf. 86 33 99 10.

/11

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

Pavarotti
Mor: Ch. Honeylove of Greystoke.

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



U

U
Danske udstillinger i 95/96

Dato: Sted: Klub: Bemærk:

1995:
1,4.-L5. okt.
5. nov.
18.-19. nov.
10. december

L9962
20.-2L jan.
1"1. februar
3. marts
L6.-L7. marts
20.-2L april
5. maj
L5.-L6. juli
29.-30. juni

Kolding
Glostrup
Ånnus
København

København
Roskilde
København
SKIVE
LollandÆalster
København
Ikke fastlagt
BOGENSE

Perseren
Darak
JYRAK
Racekatten

Perseren
Racekatten
Darak

JYRAK
Perseren
Racekatten
Perseren

JYRAK

Se spiseseddel

Se annonce

REDAKTIOI\{ET,{

Øxst<anALLE
EI{ GOD
(IDSTILLING!

r(
(t
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KILUNGE- A KASTRATSHOW
1.0. DECEMBER 1995

REMISEN
BLEGDAMSVEJ 132
2100 KøBENTTAYN ø.
TLF.: 35 26 3t 4t

DOMMERLISTE:
Birgit Nebammer................. Danmark.
Leslie u an Grebst .................. Danmark.
Lisa Høj ..,,,......Danmark.
Per HiJling-O\esen.. .... .... .... .. Danm ark.

Kortbår
Semilanghår
Løngbår
Siam/OKH

Ret t il ændri nger @ e b ol des
Ejeren BÆRER SELV katten på udstillingen!
Der vil i hver dommerring v:Ere en steward til stede.

Søndag d. 10. December 1995, kL 06.30 - 19.00
Dyrlægekontrol kt 06.30 - 09.15
Alle kattene skal være i bur senest kl. 09.30
Udstillingen åbner for publikum kL 10.00

Vaccinationer mod kawesyge og katteinfluenza mi højest
være 1 år gamle og skal være mindst. 15 dage.
Drægtige og diegivende hunner må ikke udstilles.
Såfremt en eller flere killinger fra et tilmeldt kuld ønskes
bedømt i killingeklassen, skal seperat tilmelding indsendes
og denne tilmelding tæller som 6n tilmeldt kat.
Et kuld er mindst J killinger.

KUN for Racekattens medlernrner:
Lej et "til salg" bur for kr. 150,-.

UDSTILLINGSPRISER
For medlemmer af Racekatten gælder følgende priser:
1. tilmeldte kau Kr. 200,-
2. tilmeldte kat: Kr. 175,-
3. ogefterfølgende tilmeldte katte: Kr. 150,-
I(uid, uanset antal tilmeldte katte: Kr.25O,-

For medlemmer af andre hovedklubtrer
gælder følgende priser:
NIe katte: Kr. 200,- pr. kat.
Iiuld, uanset antal tilmeldte katte Kr.25O,-

BEMÆRK!
I{YT GIROI\UMMER KTJN TIL UDSTILTINGER 492.3626

FøLGENDE KATTE KAN TJDSTII I FS
:rrliinger - klasse 12
.'ngdr.r - klasse 11

l.,rstrater - klasse 10, d.v.s. der kan højst opnås CAP
:i,::.1. mindst J killinger

EKSTRA.
:. .. *l:-q m,or/far kan GRATIS deltage
ud<n-for bedørn.nelse, såflremt denne kat sidder i samme
- .-: : : :ll .llldet!

TILMELDING
Medlemmer af Racekatten sender tilmeldingsblanket
og kopi af indbetaling til:
LisVindex Nielsen
Vildtbanestien 15, 1.th.
2635Ishøj
Tlf.: 4373 K 31

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

Udstillingsgebyret
Skal være indbetalt før eller senest på tilmeldingstidspunktet
ril:
Kasserer Pia Matthesen
Carl Danfeldm Æ16 11

2510 Rødovre
Giro:492-3626

Sldste til- og afmeldlngsfrist
d.27. November 1995
eller nriirhalkapacitet er nået.

Dommerelever bedes kontakte
Steen Nielsen, tlf.: 39 59 92 94 (Irverdage 19-20, ttrs. til 22)

Stewarder bedes kontakte
Lisa Høj, tlf .: 59 93 78 25 (tirs.+ors. H. 19-21)

Stande
BrunoVinholt, tlf. &fax: 5352»26

Annoncer
Bjame Jakobsen, tlf.: 43 54 1,9 91 (hverdage 79-27)

Præmier
Gurli Petersen, tlf.: 58 26 47 79

I

I

i§:---

j
>1-



o TNTERNATTONAL RACEKATTEUDSTTLLTNc
ARHUS, 19.-19. NOVEMBER 1gg5

Stiandinavian Gongress Genter

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til: Klaus Donneborg

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

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

Ovenstående udsti I I ingsgebyr skal i ndbetales til
JYRAK's postgirokonto 5 06 85 09 eller vedlagt
i check samtidig med tilmeldingen:

til kasserer
Linda Palm
Nordkanalvei I
8500 Grenaa

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

Husk frankeret svarkuvert!

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:
CHEFSTEWARD:

Camilla Christensen
Enghaven f8, Biersted

94110 Abybro
Trf . 98 26 87 05

PRlEMIESEKRETAER
OG ANNONCEKONSULENT

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Trf. 98 31 86 42

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

C. K. Gulsett
R. Rtittimann
M. Roth

Holland
Norge
Norge
Norge
Danmark
Norge
Schweiz
Danmark

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

Tilmeldingsfrist: 18. oktober

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

Gravide og ammende hunkatte kan ikke udstilles.
Killinger 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 bllve 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 f ra udstillingen i åbningstiden, dette gæl-
der også killinger, der sælges fra udstillingen.

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

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

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

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

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

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

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

45
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JYDSK RACEKATTE KLUB
U

U UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINGSBLANKET
TIL UDSTILLING I:

den I -19

Kattens navn:

Født: Han: E Hun: 0

Race Stambogsnr

Farve EMS nr

Far: EMS nr.:

Mor: EMS nr

Opdrætter:

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

10 tr Kastrat (Over 10 mdr.)
11 tr Ungdyr (6-10 mdr.)
L2 O Killing (3-6 mdr.)
14 tr Huskat
15 tr Avl
16 tr Opdræt
17 tr Veteran (6-10 år)
18 tr Pensionist (over 10 ar)
19 tr Kuldklasse (3-4 mdr.)

tr Udenfor bedømmelse
tr Til Salg

Ejer: E

Adresse: Klub

Postnr, By:

Ønskes i bur med: EMS nr

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

den / 19

(Egenhændig underskrift )

E UDFYLDES AF TILMELDEREN §I

Det bekræftes herved, at

Udfyldes med nayn og adresse

Katters navn

er tilmeldt udstillingen i:

den I -19

47
Denne seddel geldcr som kviltering for tilmeldelse til udstillingen, når den er forsynd med kbbbens stempel og er rdurnerd t:tl udstillsen
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Schreibmaschine der deutliche Blækschritt! Skivemaskine eller Uolbgstaver! Please complete in capital letters orUpewriting!
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Kattens navn: Født den:

Titel:

Race: Opdr. nr.

Opdrætter:

Ejer:

DatdSted: Resultat:

GHAMPIONGALTERIET:

IMPORT / EXPORT

Udfyldes på maskine eller med tydelige
blokbogstaver, hvis stavefejl skal undgås!

IMPORT/EXPORT FRA/TIL LAND:

Kattens navn

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

UDSTITLIilGSRESULTATE R UDTAN D :

Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:
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Se din kat i øjnene. De afspejler dens

helbredstfuand og velbefindende. Øjnene

skal være klare og strålende. De fortæller

dig, om den kost, katten {år, har den

rigtige balance mellem proteiner, fedt-

stoffer,. kulhydrater, vitaminer og min-

eraler. Den balance som fås med Iams.

Katte er kødædere. Iams tørkost eller

dåsemad til katte og killinger er baseret

pi kød, fordi det kun er animalske

proteiner og fedtstofler, der giver din

kat de næringsstoffer, den har brug for.

Vi bruger æg, kylling og fisk, de aller-

bedste proteinkilder, der findes. Vigtige

for den rigtige udvikling af muskler,

hud, hår og skelet. De førsteklasses

kyllingefedtstoffer i Iams giver din kat

rAm§5:

en kraftigere, glansfuldere pels og masser

afekstra energi.

Iams giver din kat mere nyttig næring

pr. gram. Foderet er særdeles økonomisk

i brug, fordi du ikke behøver at give så

meget. Du vil allerede kunne se fordelene

ved at fodre med Iams efter omkring

seks uger. Fordele som mindre og åstere

afføÅng (kan sCI allerede efter en uges tid),

renere, irritationsfri hud og en kraftigere,

glansfuldere pels.

Forlang Iams, fordelene er soleklare

- som Iams katte's øjnel

DET BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIN KAT.

§

li mw, at uore produhær hun skal salges affolk, der også r ehsperter på områdrt. Dufndø dufor bun lams hanefodzr i dyrehønfulen, dyrlageklinikher og bos andre ekspertr.

For ydcrligere infomøtion og oplyningr om umeste forbandlø, ing uenligst til Preniun Pet Foods, tlf 45 76 15 10.


