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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Katteri Nejings. Lynges Kokomo Grund lnternational Champion

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

ROY.{I- CANIN Danmark A,/S
Harrevej -1 . 8900 Randers .Telefon 86 43 90 55

ROT'{LCNNIN
?Åt

PROFESSION EL ERNTIERI NG

RESPEKT FOR DYRENES VERDEN
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BESTYRELSE
Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 Træffes efier
9220 AalborgØ H.19.00
Tlf. og fax 98 15 93 18

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

Kasserrr + killingeliste:
Linda Palm
Nord Kanalvej 8, Ginnerup
8500 Grenaa
Tlf. 86 33 99 10
Giro nr. 5 06 85 09

Udstillingssekretær
udland og øvrige DK-klubber:
Erik Andersen,
Voldgade 70, 8700 Horsens.
TIt.75 61 34 87. Fax75 61 76 69.

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

Stambogssekrrctær:
Bbdil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
Tlf. 86 9876 82

Sekrctær og medlemskontakt /
nye medlemmer:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjery
7870 Roslev
'rff.97 57 45 59

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

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

UDENFOR BESTYREI§EN:
Pnæmiesekretær og'
annoncekonsulent:
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
9270 Klarup
Tlf. 98 3t 86 42

Vandrepnæmiesekretær:
Helle Høybye
Dons Landevej 223
6051 Almind
Ttf.75 55 44 t9

Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medl
og læsere!

emmer

Et travlt år nærmer sig afslutningen, og i den forbindelse ønsker jeg på
JYR:{K's vegne alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL.

1995 har i JYRAK været præget af stabilitet på alle fronter. Udstil-
lingsmæssigt har vi haft 4 udstillinger med totalt ca. 1-800 katalognr.
og ca. 30 forskellige dommere fra hele Europa. Der er fra studiekred-
sene og bestyrelsen lagt mange timers arbejde i at få flotte og velfun-
gerende udstillinger, således at udstillerne ud over at få deres kat be-
dørnt, også får en god og en flot oplevelse.

Å.retJsiaste uOstitting travde vi henlagt til Å,rhus, hvor vi havde le-
jet det nye kongrescenter. Det er et smukt sted, hvor alle de flotte ra-
cekatte fik de bedst tænkelige rammer til at imponere dommere og be-
s6gende. Selv om alt var planlagt i detaljer, måtte vi alligevel konsta-
tere, at vi ikke har overnaturlige evner. Netop på denne weekend faldt
årets vinter!! Der var kaos på land, til vands og i luften. Det medførte,
at vi fredag eftermiddag, kun med nogenlunde sikkerhed, havde 3 dom-
mere på plads ud af de 9, der oprindeligt var inviteret. Resten sad rundt
omkring i forskellige lufthavne, uden at kunne lande i København og
derfra komme videre til Arhus. Situationen var ikke rar, for vi måtte
stadigvæk regne med, at der næste dags morgen ville være 300 katte
til bedømmelse og ligeså mange søndag morgen. Gode råd var dyre,
men ved hjælp af en fantastisk velvilje fra vores danske dommere, lyk-
kedes det alligevel at få samlet et kompetent dommerteam og i den for-
bindelse vil jeg gerne sige tak til I-otte Borch, Elisabeth Schreiber,
Hanne Sofie Sneum og Minna Krogh, der alle med meget kort varsel
trådte til.

Tilskuermæssigt påvirkede vejret også udstillingen og samtidig var
det den weekend, at prins Joachim havde valgt at blive gift med sin
Alexandra. Det betød naturligvis, at en meget stor del af beboerne i
Å,rhus valgte at se det royale 6ryflup i TV og lade katteudstilling være

katteudstilling - nej, mod vejrguderne og kongehuset, kan selv ikke
Jydsk Racekatte Klub konkunere!!

Medlemsmæssigt ligger klubben stabilt i forhold til sidste år og ser

vi på antallet af stamtavler ses der en pæn stigning i forhold til sidste

år. Mange killinger har skiftet hjem og forhåbentlig har mange nye kat-
teejere fået sig en sØd, sund og dejlig killing, som de hver dag kan glæ-
de sig med. Pas på Jeres katte her i julemåneden - grannåle og glas-
kugler er livsfarligt legetØj.

Tak til alle, der i årets løb, har ydet en indsats for JYRAK. Jeg hå-

ber, at I vil være lige så entusiastiske for kattesporten og for Jeres eg-

ne dejlige katte, som i år - vi ses i 1996.
GLÆDELIG JUL OG GODT I{-YTAR!

D orte Kaae, formand I{RAK
1
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HV^IESSEBR,OTTET
Medlemsblad for Jydsk Racekatte KIub

30. årg3ng - udkommer 4 gange
årligt. Arsabonnement kr. 200,-

Ansvarshavende redaktør:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ.
T]f.98 15 93 18

Redaldionsudvalget:
Christina Kausmally
Råhøjparken 214 - 8260
Trf. 86 28 94 30

Mby J

Helle Høybye
Dons Landevej 223 - 6051Almind
Ttt.75 55 44 19

Erik Andersen
Voldgade 70 - 8700 Horsens
'11t.75 6134 87

Læo Stoltze Jessen
Elmevej 8 - 8543 Hornslet
Trf. 86 99 60 04

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

ApS
9600 Aars

Ttt.98-62-7-2-3-4

Dead-line for blad nr. 1 1996:
10. februar 1996.

Forsidebilledet:
EUR. Blossom The Nature Cat.
Opdrætter: Nana & Leo Stoltze Jessen.
Ejer: Nana & [æo Stoltze Jessen.
Foto: Anders læif

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

M.u.h. redaktionen!

Vor hilsen er denne gang mest et stillingsop-
slag!

>>Kunne du tænke dig at være med i Hvæsse-
brættets redaktion? Har du lyst til selv at skri-
ve, eller vil du hellere skrive andres tekster ind
på din PC'er?

Er du iøvrigt kreativ, udadvendt og i besid-
delse af humoristisk sans? Det sidste er vigtigt,
for du skulle gerne kunne more dig med det, vi
laver, for arbejdet bærer lØnnen i sig selv.

Giv lyd fra dig til et åf redaktionens med-
lemmer, hvis du føler dig fristet, helst inden alt
for længe, tak!!!

Ellers håber vi i redaktionen, at I vil nyde, at
Marina nu er begyndt at levere illustrationer til
vore artikler. Det skulle gerne blive et fast ind-
slag fremover

Glædelig jul og et godt nytår Ønskes I alle,
samt også til jeres misser fra...

Christina, Helle, Leo og Erik

NB ! Husk kontingentet for 1996 og general-

fors amlingen. S e opslagstavlen !

U

U

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

Et par ord fra formanden
Med venlig hilsen redaktionen
Studiekredsene
l^æsernes sider
Boganmeldelser
Opslagstavlen
Dvriægesiden

Udstillingsresultater, udland
Import & Export
Championgalleriet

Afsnit d »Infosiderne<<.................
Øvrige serviceydelser
Ammeformidling
Udenlandske klubber
Opdræt og avlstjeneste
Danske udstillinger

side 1

side 33

\fsnit 2. »Referater<< side22
R r ierat af bestyrelsesmøder
\1.'i:r i F.U.

-{Gnit 3, »Resultater m.v.<< side 24
Grenå-udstillingen

Afsnit 5, »Blanketter til afrivning<<................ side 41
Spiseseddel til udstillingen i Skive
Udstillingsoversigt 1 996
Tilmelding ind- og udland
Champion/lm- & Export/Udstillingsresultater
Parringsanmeldelse / Stamtavlerekvisition



STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

Vest:
Hans H. Ibsen
Søstjernen 48
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 t5 35 45

Randers:
Solveig Christensen
Erlingsminde L5
8900 Randers.
Tlf. 86 4L 81.63.

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

Aalborg:
Carsten Bircow Lassen
Åbyvej 8, Biersted
9440 Abybro
Tlf. 98 2690 50

Århus:
Annette Andersen
NøneEll6 86,IV th.,
8000 Arhus C.
Tlf. 86 t3 63 83.

Frederikshavn:
Kis Gammelgård
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn.
Tlf. 98 4205 L0

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

Djursland:
Jesper Wied
Søholtvej 10
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 36 39 40

Horsens (kontaktperson) :
Erik Andersen
Voldgade 70,
8700 Horsens
Ttf.75 6L 34 87.

Sydøst:
Kirsten Madsen
Å,røsundvej 65 a
6L00 Haderslev.
Ttf.74 53 23 96

Struerr
Gitte Koustrup Jørgensen
Ydunsvej 4,
7600 Struer
Ttf.97 85 56 35.

Viborg:
Elisabeth [,adekarl
Elkæwej 27,
8831 Iøgstrup
Tlf. 86 64 40 43.

J
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STUDIEKHEDS NYI

STUDIEKREDS HORSENS
Prrgram for 1. halvår 1996:

På grund af andre opgaver har Susanne
C. trukket sig som studiekredsleder fra
årsskiftet. Indtil vi har en ny kandidat, er
vi enige om at videreføre studeikredsen
kollektivt, så ansvaret for de kommende
arrangementer er fordelt på 5 personer.

Mødetid er som sædvanlig kl. 19,00
på månedens sidste tirsdag og mødested
er stadig forbygningen til Allegades
Skole, Allegade 4.

30.januar 1996:
Lida J. har inviteret en repræsentant fra
Krisecentret til at fortælle om deres ar-
bejde, specielt den del, der omfatter fa-
miliens kæledyr - især katte, da de jo i
høj grad også mærker, at familien er i
krise.

Månedens kat: Siam/Orientaler.

27. februar 19962
Gerda A. har aftalt med fagdyrlæge
Knud Steensborg, at han kommer og
holder foredrag og spørgetime med os.

Månedens kat: Hellig Birma.

26. marts 1996:
Trine P. vil gerne høre om kattenes psy-
kologi og sociologi, så det finder vi sna-
rest 6n, der kan fortælle os lidt om.

Månedens kat: ?.

30. april 1996:
\fette M. Ønsker at høre om, hvordan
:ran holder/kan holde hankat i hjemlige
rSii elser. Det kommer Helle Høybye

-: :-.næller om.
\f rnedens kat: Burmeser.

2& maj tr996:
Jrtte B. forestårdenne aften, hvorvi skal
l.ægge planer for og fordele arbejdsop-
gr-er i forbindelse med efterårets hob-

@"udstiiling.

4

Arrangørerne sørger for kaffe og ka-
ge. I sørger for stemningen ved at møde
op med højt humør.

Med venlig hilsen og på gensyn!
P å arr an gører nes ve gne,

Erik Andersery Voldgade 70,

t$ 7s 61 s4 87.

STUDIEKREDS ÅRHUS
29. januar 1996:
Valg af studiekredsleder!
Mødested: Brobjergskolen, Frederiks
A116, Arhus. l-okale 104.

Tidspunkt: Kl. 18.30-21.45.
Medbring: TheÅaffe m.m.
Med venlig hilsen Annette Andersen,
Nørre Aiå 86, 4. th., Sooo Århus c,

Tlf. & fax 86 13 63 83

nen. Du har sikkert en del spørgsmål
vedrørende bedømmelser og andre ting.

Mødested hos Helle Høybye, Dons
Landevej 223, Dons, Kolding, telefon
75 55 44 19.

firsdag den 5. marts 1996:
Hobbyaften
Vi mødes og planlægger hobbyudstillin-
gerne for i år. Ideer modtages gerne,

Mødested hos Vita Voss, Skovparken
5, 2., telefon 7 5 52 77 40.

Tirsdag den 2. april 1996:
Vi mødes hos Heidi Nowakowski, Gøhl-
mansvej, telefon 75 56 89 59.

Emne: Ikke fastlagt!

Tirsdag den 7. maj 1996:
Emne: Kinesiologbehandling af katte!
Kl. 19 besøg hos kinesiolog Bente Lind-
green. Er der spørgsmål, der melder sig
angående din kats opførsel, så skriv dem
ned og vær med til at gøre denne aften
interessant.

Yderligere oplysninger og tilmelding
sker til Kirsten Madsen, tlf .74 53 23 96.

Juni 1996:
Ikke fastlagt, men måske en udflugt.
Forslag modtages geme.

Jeg vil byde nye, som gamle studie-
kredsmedlemmer velkommen til et hyg-
geligt nyt år. Håber, at mange kan afse
lidt tid til studiekredsen. Du må gerne
ringe og sige til værtsparret, at du kom-
mer (så der er kage/kaffe nok til alle).
For det giver vi 10 kr.

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul
og alt godt for det nye år.

Medvenlig hilsery
Studielcreds Syd-Øst,

Kirsten Madsery Fjordagervej 28,
6100 Haderslev t$ 74 53 23 96.

STUDIEKREDS AALBORG
Program for l. halvår 1996:

Onsdag den 24.januar 1996:
VÆR DIN EGEN STEWARD. l-ær at
præsentere/håndtere din kat på de øvri-
ge klubbers udstillinger.

Undertegnede vil, i samarbejde med
Dorte Kaae, selv forestå for denne in-
struktion. Husk at tage en af jeres katte
med, så vi har nogen at øve ospå.

STUDIEKREDS SYDøST
Program for Studiekr.eds Sydøst,
forår 1996
Så står mit første forårsprogram klar. Det
har knebet noget med ideer fra studie-
kredsen, men mØdes det skal vi og jeg
håber, at det nye år giver os masser af in-
spirationer. Jeg vil være lidt flexibel med
vores 1. tirsdag, da jeg har planer om ud-
flugter, som kun kan ske i weekenden.

Tirsdag den 9.januar t996:
Portræt-foto.
Thg din kat med og få lavet dit eget por-
trætfoto af dig og katten i sort-hvid. Vi
har fået et studie stillet til rådighed i 4
timer, med lys, kamera og film. Så benyt
dig af tilbudet. Pris pr. billed 5 kr.

Mødested: Aktivitetshuset Haderslev.
Tilmelding til Kirsten Madsen på telefon
74 53 23 96.

Tirsdag den 6. februar 1996:
Dommeraften
Udstillingsdommer Elisabeth Schreiber
kommer og fortæller om sit arbejde som
dommer Kom og vær med i diskussio-

STUDIE
KREDSE
I »Hvæssebrættet« nr.4
og 2 bringer vi sæson-
planerne for henholds-
vis 1. og2. halvår.



Onsdag den 7. februar:
VILDTBIOLOG, Kurt Thomsen vil
komme og fortælle os, hvad vi skal gØre
ved nødstedte dyr, vi finder eller kom-
mer til at påkøre i trafikken.

Onsdag den 6. marts 1996:
Dorte Kaae og Paul Christensen vil for-
tælle os om, HVORDAN EN UDSTIL-
LING BLIVER TIL!!! Vi vil bl.a. få at
vide hvilke problemer, der lige pludselig
kan opstå, få dage før en udstilling løber
af stabelen.

Torsdag den 11. april 1996:
FOTOGRAF, Kai tøgstrup fra Nørre-
sundby kommer og fortæller os, hvordan
vi kan fotografere vores katte bedre. Har
du nogle billeder af katten(e), er du me-
get velkommen til at tage dem med. Kai
vil så fortælle hvilke fejl, der er begået
og hvordan du evt. kan rette dem.

Onsdag den 8. maj 1996:
Vi mødes ved NORDJYSK STRUDSE-
CENTER, »Frederikshvile«, Aalbor-
gvej 772, Hjallerup.

Vi vil komme til at se Afrikanske
strudse. Evt. bliver der mulighed for at
smage et lille stk. strudsekød.

Hvis der er interesse for det, kan vi og-
så opleve Islandske heste.

Evt. kørelejlighed aftales med under-
tegnede.

Det er muligt, vi selv skal have kaffe/
te med, men det vil I få nærmere besked
om.

Iørdag den 8. juni 1996:
\bres SOMMERUDFLUGT går denne

,rang til JESPERHUS BLOMSTER-
PARK. Vi pr6ver at samle nok, så vi kan
køre samlet i bus. Afgang fra Vejgaard
Bibliotekkl. 9.00. Pris: 50,- kr. for voks-
:e. excl. bus, og 40,- kr. for børn, excl.
bus. Børn under 4 år er gratis.

Prisen er betinget af, at vi mindst er 20
:etalende, ellers bliver den 70,- og 50,-
-d.

Månedens kat bil blive aftalt på hver
s:udiekredsaften.

Hvor intet andet er nævnt, mødes vi
:.r Vejgaard Bibliotek kl. 19.00.

Vel mødt i 1996!
Med venlig hilsen,

Studiekreds Aalborg,
Carsten Bircow Lassen,

Åbyve1 8, Biersted, 9440 Aabybro,
tlf. 98 26 90 50

STUDIEKREDS STRUER
Program for 1. halvår 1996:

Vi har med virkning fra 1. januar 1996
valgt ny studiekredsleder, Gitte Kou-
strup Jørgensen, da jeg p.g.a. manglen-
de tid, har valgt at stoppe.

Tirsdag den 9. januar 1996 kl. 19.00:
Vi får besøg af JYRAK's konsulent, Vi-
vian Elling og dyrlæge Birgitte Kold
Kjeldsen. Emne: Katte og naturmedicin.

Tirsdag den 6. februar t996 kl. 19.00:
Vi besøger Kennel Maj's hunde- og kat-
tepension, Gjelleroddevej 26, 7620
Lemvig.

16.-17. marts 1996:
Vi laver en samlet udflugt til Katteud-
stillingen i Skive. Dag ikke fastlagt.

Tirsdag den 2. april 1996 kl. 19.00:
JYRAK's konsulent Vivian Elling viser
pelspleje på en sort og en hvid kat.

Mødested: Folkets Hus, Tegltorvet,
Struer. Kaffe/te m.m. kan købes. Med-
bring 10 kr. til kassen.

Tilmelding til arrangementerne til:
Gitte Koustrup Jørgensen, Ydunsvej 4,
7600 Struer, tlf. 97 85 56 35.

Jeg vil gerne takke alle, både med-
lemmer og forrcdragsholdere for en
god sæ-son, og for de gode aftener, vi
har haft.

Mange hilsner fraAlice Schula

STUDIEKREDS VEST
Program for 1. halvår 1996:

Iirdag den 20. januar kL 14.fi):
Emne: Dyrlægens rolle ved udstillinger,
ved dyrlæge Birgitte Kold.

Mødested: Aase og Hans Ibsen, Sø-
stjernen 48, Sædding, Esbjerg.

I4rdag - søndag den 3.-4. februar:
Emne: Vi er indbudt til en hobbyudstil-
ling af en kaninavlerforening i Videbæk
ved Skjern, men det er i skrivende stund
ikke afgiort, om vi tager derop. Nærme-
re herom senere.

Antal katte: Ca. 24. Dyrlægekontrol.
Pris pr. kat pr. dag: 30 kr.

lørdagden 2. marts kI. 14.fi):
Emne: Killingefødsel. Vi viser bl.a. film
herom.

Mødested: Marie og Axel Hollænder,
Krogager. Vi mødes hos Aase og Hans,
Spstjernen 48, Sædding, Esbjerg kl.
13,30, der viser vej eller på diagonalve-
jen ved indkørslen til Kroager kl. 14.00.

Urdagden 30. marts kL 14.00:
Emne: Kattepsykologi ved Vivial El-
ling. Hvor langt går vi med en kat, når

den begynder at besørge i kroge og i pot-
teplanter, og hvad er grunden? Hvordan
får vi en ny kat/killing modtaget i flok-
ken, uden at der bliver slagsmål og
skænderi?

Mødested: Lissi og Knud, Birke Al-
16 20, Sædding, Esbjerg.

Iørdagden27. april kl. 14.00:
Emne: Hanne Sofie fortæller om dom-
merens rolle ved udstillinger. Medbring
nogle af jeres katte. Der vil så blive gi-
vet en »åben udtalelse.. om disse katte.
Meddel ved tilmelding, om I tager katte
med og hvor mange.

Mødested: Marie og Axel Hollænder,
Kroager. Vi mødes hos Aase og Hans,
Søstjernen 48, Sædding, kl. L3,30, der
viser vej eller på diagonalvejen ved ind-
kørslen til Krogager kl. 14,00.

I-ørdagden 25. mqi kI. 14.00:
Emne: Pelspleje samt demonstration af
>>From<< kattefoderved Vivian Elling. Vi
drøfter også emner til efterårsprogram-
met.

Mødested: Meddeles ved tilmelding.

Urdagden 22. juni kl. 14.00:
Sommerafslutning. Vi griller og hyg-
ger. Medbring grillmad og drikkevarer.
Vi viser løbegårde, så vi håber på godt
vejr, hvor kattene kan være ude.

Mødested: Aase og Hans lbsen, Sø-
stjernen 48, Sædding, Esbjerg.

Tilmelding og pris ved samtlige ar-
rangementer: 8 dage forinden - 15 kr.
pr. person.

Jeg vil gerne ønske alle en rigtig glæ-
delig jul samt et godt nytår med en mas-
se hyggelig kattesnak ved vore sam-
menkomster,

Med venlig kauehilsen
Hans Henri lbsen, Sgstjernen 48,

Sædding, 6710 Esbjerg V
Tlf.7s 1s 3s 4s.

t
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LÆSEBNES SIDEB

For mange katte...?
af Samantha Mullen.
Til Norsk ved Unni Løkken. Fordansket af Christina Kausmally.

Er kattesamlere drevet af kærlighed til
dyr, et behov for magt, eller en besættelse?
En lørdag eftermiddag fik chefen en
statslig dyremodtagelse i New York, en

telefon med en velkendt forespørgsel:
,>Kunne De være så venlig at sende no-
gen hertil tidlig næste uge, for at samle
nogle katte op? Vi skal flytte, og vi er
nødt til at komme af med nogle af dem«.

»Hvor mange katte har De?«, spurgte
kennel-passeren. ,rAh, sådan omtrent 40
stykker«, var svaret, »og de er lidt syge,
men De vil vel finde et godt hjem til dem,
ikke sandt? Min kone og jeg kan ikke ud-
stå tanken om aflivning«.

Folk fra kennelen måtte køre mange
ture for at få alle kattene med. Det viste
sig at være ialt ca. 100 katte, ikke 40. AI-
le undtagen nogle få var afmagrede og
alvorligt inficerede med lopper, Øremi-
der og andre parasitter. De led af ud-
tØrring og fremskredne luftvejsinfektio-
ner. Mange var nær døden. Kattenes
hjem var en ildelugtende campingvogn,
som også husede en 14 år gammel hund,
og utrolig nok, Hr. og Fru Easter - parret
som henvendte sig til dyre-internatet for
at få hjælp.

Familien Easter (fiktivt navn) spurgte
chaufføren fra internatet om de også
kunne overtage ansvaret for hunden.
Den var blind, beskidt og havde en for-
færdelig forsømt og sammenfiltret pels.
På spørgsmål om hvordan hunden var
blevet sådan, svarede ejerne, at de hav-
de prøvet at klippe hårknuderne væk,
men måtte opgive dette, fordi det gjorde
for ondt på hunden. Ejerne ønskede ik-
ke at spendere et besØg hos dyrlæge el-
ler hundesalon, da de mente hunden var
for gammel.

Den omtalte familie startede sit katte-
hold ved at fodre nogle vildkatte og de-
res afkom. Da de første katte formerede
sig flere gange, eksploderede hele dyre-
holdet til håbløse dimensioner. Tanken
om, at kastrere katte strejfede dem al-
drig. Til slut greb familiens voksne barn
ind, købte en ny campingvogn til foræl-
drene og overtalte dem til at opgive kat-
teholdet, sådan at deres nye hjem ikke
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ville blive ødelagt som det gamle.
Ødelæggelserne efter katteholdet var

omfattende. Gardiner og møbler var
kradset og revet i stykker. Æt var gen-
nemsyret af ammoniakstank. Katteurin
var trukket ind i gulvet, så det var råd-
dent flere steder.

Personalet fra dyreinternatet mente,
Easter-sagen er typisk for begrebet
>>sarnlere.. - individer som samler et stort
antal dyr af en art eller en kombination
af flere, uden at have resourcer eller mu-
lighed for at varetage dyrenes behov på
en forsvarlig måde. Det usædvanlige
med denne sag var at familien Easter fri-
villig bad myndighederne om hjælp. De
mest fanatiske samlere er ikke under no-
gen omstændighed villige til at overlade
dyr til andre, specielt ikke til dyreinter-
nat hvor muligheden for aflivning er
stor. Når sådan et menageri kommer un-
der behandling, sker det som regel i for-
bindelse med efterforskning af en dyre-
værnssag.

To sager fra
Washington DC Human
society er repræsenterct
Myndighederne modtog klager fra et
Virginia-middelklasse kvarter, om en

overvældende stank fra et hus i nabola-
get. Efter at have fået adgang til huset,
så efterforskerne at facaden, ikke skilte
sig ud fra andre pæne huse i området.
Men indenfor dørene åbenbarede der sig
skrækkelige forhold. Afføring lå i tom-
metykke lag på gulvet, og rummene var
fyldt afbunker afaffald. t opper og mad-
diker myldrede i tomme foderdåser.
Stanken var så grusom at dyreværnsfol-
kene måtte bruge gasmasker for at fuld-
føre jobbet. De måtte fjerne dyr med va-
rierende helbred, også døde dyr. Voksne,
syge dyrog killinger, totalt 29 katte, blev
fjernet under voldsomme protester fra
ejerne.

Der blev fundet 13 kattekadavre i kø-
leskabet og fryseren, samt mange som lå
spredt rundt i huset.

Aristol<ntt nr.2 1994 - 7. årgang

Et andet tilfælde som blev efterfor-
sket, viste at17 katte, en hund og en fugl
levede i et affaldsfyldt hus forurenet af
råddent foder. afføring og urin. Dette
tilfælde omfattede et lille antal dyr i for-
hold til andre samlertilfælde. Veterinæ-
ren som var ekspertvidne, udtalte, at bo-
ligen overhovedet ikke var egnet som
bolig for noget levende væsen.

Rapporter fra myndighederne
viser, at sådanne tilfælde
udvikler sig rundt omkring i
hele landet
Vellykkede udfald af dyreværnssager
kræver et nært samarbejde mellem for-
skellige organisationer som The Human
Society of the United States. Denne or-
ganisation har, gennem sine 10 regional-
afdelinger, fået rapporter om hundrede-
vis af sager vedrørende samler-fænome-
net. The American Human Society, The
American Society for Prevention - of
Cruelty to Animals, (Foreningen til be-
skyttelse mod brutalitet mod dyr) og
People for the Ethical Treatment of Ani-
mals, (Folk for etisk behandling af dyr),
assisterede i tilfælde som har med dyre-
mishandling i forbindelse med samler-
mani.

Når samlernes ofre er skilt fra sine eje-
re opdages forhold, af de som akti,onerer
på dyrenes vegne, som indebærer eks-
tremt langtidsvarende vanrØgt. Upåaglet
varnøgl. Det faktum at katte og andre dyr
i samleres varetægt for det meste lider af
manglende omsorg, og ikke bliver udsat
for aktiv vold som slag, spark o.lign., gØr
det vanskeligt for manden på gaden at
forstå den form for brutalitet som sam-
lere står for. Loven i flere af USA's sta-
ter er dækkende, når det gælder om-
sorgssvigt.

New Yorks lovværk definerede bruta-
litet mod dyr sådan: »Enhver handling,
forsømmelse eller omsorgssvigt som
forvolder eller tillader uacceptabel fy-
sisk smerte, lidelse eller død«.

Mens håndhæverne af dyreværnslo-
ven har tilegnet sig fprstehåndskendskab
til de tragiske konsekvenser samlermani
medfører, har almindelige mennesker
vag eller ingen indsigt i, hvad dette går
ud på. Der findes omtrent i hver kom-
mune mindst en mand eller en kvinde,
(nogen gange par), kendt for at huse
mængder af vildkatte. Sådanne individer
bliver af nabolaget set på som excentri-
ske, velmenende og harmløse.



Mange ser på sig selv som uofficielle
dyreinternater, ja nogen får endda auto-
risation og får status som officielle in-
ternater. De bedyrer, at hovedmålsæt-
ningen er, at tage imod vildkatte for at
finde permanente hjem til dem. Ægte
samlere er påpasselige med at holde dyr
borte fra traditionelle intemater, hvor
majoriteten af hjemløse dyr bliver afli-
vet, på grund af mangel på omplace-
ringshjem.

Kort sagt, samlere ser på sig selv som
dyreinternater, hvor aflivning er band-
lyst. De må før eller siden forholde sig
til dilemmaet, som gælder for de fleste
fuldt belagte internater. Tilgangen afdyr
overgår langt efterspørgslen fra ansvar-
lige folk, som ønsker omplaceringsdyr. I
mange tilfælde gør dyresamlere spora-
diske og useriøse forsøg på at finde go-
de hjem til sine dyr.

Folk, som er typiske dyresamlere og
den lidelse dyrene bliver påført med ti-
den, kan længe være totalt upåagtet af
omgivelserne.

Særlig hvis samleren bor afsides.
Samlere har tendens til at isolere sig fra
andre mennesker, og de er fuldt beskæf-
tiget med at samle flere og flere dyr.

Selv om de ikke gør nogen synlige
torsøg på at trække sig væk fra samfun-
det, vil de fleste som omgiver sig med et
overvældende antal dyr blive beskyttet
af venner og slægtninge. Dette indtræ-
der, når den personlige hygiejne bliver
så forsømt, at deres nærvær bliver en
plage for andre.

Når dyreholdet bliver en plage for an-
dre, bliver myndighederne varslet. Of-
test får sundhedsmyndighederne, politi-
et eller dyrebeskyttelsen klager, som går
på overvældende stank og støj fra lejlig-
ned eller hus.

Hvis det drejer sig om katte, er stØj
sjældent nogen klagegrund. Stank er
xlagegrund i bykvarterer.

Hvis samleren bor i et hus omgivet af
3n stor have, eller bortgemt ude på lan-
Jet, vil omsorgssvigten som regel aldrig
:live opdaget.

Fortsættelse fØlger i nr I '96.

>>Gode råd fra
Henriette Thomsen, Aalborg<<

Hej medlemmer!

>>Julefif<<
Hvis I - som jeg til tider har - har svært
ved at holde kattene frajulepynten, kan
der med succes drysses peber eller pap-
rika på julepynten. Dette kan ikke ses og
du slipper for, at dit julepynt ligger
spredt for alle vinde. Når den tid kom-
mer, kan påskepynten også få en tur (her
passer karry måske bedre i farven«!

>>Græsningsfif<<
PrØv al købe en mini bambus til din kat.
Den kan bruges ligesom kattegræs, men

er lidt grovere, hvilket nogle katte ser ud
som om, de foretrækker. Det er endvid-
ere en dekorativ lille plante, som pynter
mere end det almindeligste kattegræs.

»Hårbollefif«
Ananassaft opløser hårboller hos katte
og langhårede kaniner.5-10 ml. en til to
gange om dagen. Saften skal være frisk,
ikke varmebehandlet fra dåse. (Dette råd
er lånt fra Jyllandsposten d. 16. jan. 1995
og er ikke afprøvet af nedenstående).

Med venlig hilsen, Henriette Thomsen

danske lejere mindre ansvarsbevidste
end svenske lejere?

En kastreret kaf der holdes i
lejlighed og bliver passet forsvarligt
KAN IKKE gener:e nogen!
I stedet for det principielle nej i lejelo-
ven, kunne man give dyreglade menne-
sker'en mulighed ved at give loven en
ordlyd, som f.eks. denne: »Det tillades
lejerne at holde mindre familiedy4 un-
der udtrykkelig forudsætning, at disse
dyr ikke er til gene for andre lejere, hver-
kzn ved st@j, lugt eller på nogen som
helst anden rnådeo.

Hvis du også mener, at lejeloven bur-
de ændres, så skriv under og send artik-
len ind til: »Boligstyrrclsen, Stormgade
l0, l47O København K<<.

Vi erover400.000 husstande, som har
kat, så det vil helt sikkert hjælpe, hvis vi
alle skrev ind!!!

Underskrifi:

Skal vi ikke prøve at hjælpe de stakkels
mennesker, som ikke har mulighed for at
holde kat? Jeg har lavet min egen lille
underskriftsindsamling, efter opford-
ring af Lillian Misulin's bog - et sted skal
man jo begynde. Til medlemmeme kan
jeg kun sige - tag et ekstra par kopier og
giv dem til venner og familie, så skal det
nok give bonus. Henriette Thomsen

Vil du også have mulighed for at
have kat, selv om du bor i lejlighed?
Det er forkasteligt, at hvis man bor i lej-
lighed, ikke kan have mulighed for at
holde kat. I »forbuds-Sverige<< er det så-
dan, at ingen må genere andre, det være
sig mennesker eller dyr. Så længe dette
er overholdt, er der ingen der kan bian-
de sig i, om der bor børn, hunde eller kat-
te i en lejlighed. Det er en privat sag. Er

JA - JeC opfordre også til at lejeloven
aendres, således det bliver muligt at
have kat i lejligheder.

Navn:

Adresse:

Postnr. & by:

Kvalifikationskrav til verdensudstillingen
iArnhem den 7.-&.april L996.

Deltagelse i verdensudstillingen er kun mulig for katte, som i tidsrummet den 7. april 1995 - 6. april 1996 har opnået en
af følgende kval ifikationer:

Killinger/ungdyr: BIY NOM eller 3 x EX1

\bksne: BIY NOM eller har titlen Int.Ch., Int.Pr. eller højere, eller som har kvalificeret sig i killing/ungdyr-
klassen i perioden 7. april 1995 - 6. april 1996.

Tilmelding sendes til ErikAndersen, Voldgade 70, 8700 Horsens.
Husk at vedlægge dokumentation for at katten er kvalificeret med mindre den allerede er Int.Ch./lnt.Pr. eller mere.
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Jytte Bojsen har fra en tilfreds
killin ge kpb e r modt a get
eft e rfø I ge nde fornqj e li ge hils e n, s om
vi med tilladelse gerne bringer:

Skive den 23. ohober 1995,

Kære Jytte!
En hilsen fra Pavarotti og os i Skive. Han
trives godt og har udviklet sig til en flot
og muskuløs kat med pels som åleskind.
Han er en glad og harmonisk kat med en

stor personlighed.
Han blev kastreret 13 mdr. gammel.

Dyrlægen syntes, at vi skulle vente så

længe som muligt med kastrationen,
men da han havde strintet f6rste gang,
var det tid.

Kastrationen forløb planmæssigt,
men han var et syn for guder, med sin
hvide, nybarberede aberøv. Det har ikke
ændret på hans aktivitets niveau. Der er
stadigvæk fuld drøn på Pavarotti, og det
er godt det samme, for han er meget
madglad.

Han motionerer ihærdigt i sit klatre-
træ. Det er en træstolpe i kælderen på
2,30 meter, som vi har beklædt med en
rest gulvtæppe. Desuden har han fået en
stor »udestue«. På den måde forsøger vi
at kompensere for, at han er alene, mens
vi er på arbejde.

På mange måder minder hans adfærd
om en hund. Han apporterer flot ting,
som vi kaster, men modsat en hund afle-
verer han tingene hver eneste gang. Det
er ham en kilde til stor forundring, at min
blinde svigerfar ikke kaster hans mus,

når han troligt lægger den for hans fød-
der.

Han knurrer, når der kommer gæster,
men hvis de ikke lige netop sætter sig i
hans sofahjørne, er han såmænd meget
venlig.

Han elsker at køre i bil og at være med
på gåture. Han har fundet ud af, at han
ikke kan komme med om morgenen,
men ellers springer han op i favnen på
os, når vi tager overtØj på, og skriger høj-
lydt, at uanset hvor vi skal hen, så er han
villig til at deltage.

På gåture ved skov og strand følger
han os pænt. Han drøner op og ned af
træerne og skal lugte til alle buske, men
han er hele tiden indenfor rækkevidde.

Det er ikke nemt at skjule, at vi er så fjol-
lede, at vi går tur med en kat, for han
kommenterer højlydt alt, hvad han ser.

Når vi kører forbi køer på marken, skal
vi stoppe, så Pavarotti kan knurre ad
dem.

Han er bestemt ikke venlig overfor
naboens killing, hvorimod deres grav-
hund og pindsvinet uden videre accepte-
res.

Vores rengøringshjælp er bange for
ham, og jeg er ikke i tvivl om, at han ved
det og morer sig kosteligt, for han skif-
tevis knurrer og spinder. Når hun sætter
nøglen i døren, flyver han ned og knur-
rer ad hende. Så følges de op ad trappen,
og mens hun siger, gå væk mis, gå væk
mis, går han ved siden af hende og er helt
skeløjet af bare henrykkelse.

Så torsdag formiddag tilbringer han
lukket inde på et værelse. Det siger lidt
om deres forhold, at det er ham en stor
fornøjelse at flyve op på skabet og vip-
pe Wiinbladplatterne ud i en vinkel på 60
grader, mens han hyler, at der er spin-
delvæv bag dem og at hun ikke gør sit
arbejde ordentligt.

Han elsker at blive støvsuget og kan
lide selv at pjaske i vand, men hvis vi
uforvarende kommer til at stænke en
dråbe på ham, så hyler han straks op om,
at vi er ved at drukne ham.

Stod det til Pavarotti, skulle vi skifte
sengelinned hver dag. Det er det helt sto-
re nummer, og han går helt besærk, og
drøner rundt på væggene. I sådan en si-
tuation, er det godt, at vi har haft en sia-
meser før og ved, at han ikke har mistet
forstanden.

Som du kan se, går det godt, og jeg
tror, det var en rigtig beslutning Pavar-
otti traf, da han bestemte sig for at blive
huskat i Skive.

Det vil glæde os, om du får lyst til at
besøge os i forbindelse med katteudstil-
lingen i Skive til foråret.

Med venlig hilsen, Tow Hggh

Katteejer: Vs hensyn! - også for kattens slEld!

Husk!
At dyrevenner ikke må være med til at forøge bestanden af hjemløse
katte.

At der er alt for mange hjemløse katte, der hutler sig igennem deres tri-
ste katteliv - præget af sult og kulde.

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

At det også er gammel overtro, at neutraliserede katte bliver fede og
sløve.

At neutraliserede katte er harmoniske dyr, der knytter sig tættere til de-
res ejere.

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

At lade katten premærke - det giver katten identitet.

At øremærkede katte kan komme i sygekasse. Rekvir6r Dyrefondets
pjece.

At katte ikke er sikre i trafikken - alt for mange bliver kørt over.

At rekvirere Dyrefondets pjece »Efterlysning af bortkomne katte<<.

.{t mange katte lever gode og sikre katteliv uden at strejfe rundt.

.\t ikke alle naboer og genboer kan lide katte.

.\l tlere og flere katteejere Ønsker at holde deres dyr på egen grund - af
iinsvn til kattens sikkerhed og deres egen tryghed.



I lill's SCIENCE DIET bygger på mere end 40 ars erfaring

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

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderproduker.

Rigtig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstoffer i foderet skal være præcist afbalanceret

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

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

ernæringsrigtigt.,

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

Feline Grourth til katte i voksealderen samt til drægtige og

diegivende katte, Feline Maintenance til den voksne kat og

Feline Maintenance Light til vohne katte med vægt-

problemer.

Hill's SCIENCE DIET fås hos dyrlæger, dyrehandlere

og i specialforretninger.

Hill\ SCIENCE DIET fås i 5 r'arianr:;
til hunde og i 3 varianter ti1 kane.

å

H
II
Hill's

o

RIGTIG ERNÆ,RING VEJEN TIL ET BEDRE LIV
!



Fra »Dyrevennen<<, nr. 5195 har vi sakset følgende artikel af Nina Bolt:

Togrejse med kat blev til et mareridt
DSA's regler for transport af kaxe er så uklare, at både
personalet og passagererne lades i stikken.
Og en kat kan risikere at blive udsat for rent dyrplageri

En rejse med DSB udviklede sig til et
mareridt for to passagerer, som havde
bestilt pladsbilletter til 1. klasse på IC
3'eren fra København til Frederikshavn.

Ved bestillingen gjorde de opmærk-
som på, at der medbragtes en killing i
transportkasse og fik oplyst, at den godt
kunne tages med på L. klasse, en oplys-
ning som meget snart skulle vise sig at
være ukorrekt.

Da de to passagerer, mor og datter,
indfandt sig på perronen med transport-
kassen, nægtede konduktøren dem på
meget uforskammet vis adgang til 1.

klasse på grund af katten og foreslog
dem, at de selv rejste med toget og lod
katten stå på perronen.

På forespørgslen om de så kunne rej-
se på 2. klasse, blev der svaret, at alt var
udsolgt. En anden konduktør greb ind,
lige før toget skulle til at starte, og sag-
de, at den kunne anbringes i et aflukke.

Killingen i transportkassen blev nu
anbragt på gulvet i et aflåst skal sammen
med kasser med tomme ølflasker, som
ved togets bevægelser fremkaldte et
sandt støjhelvede. Skabet på det trafike-
rede gangareal nær pantryet befandt sig
tilmed over for toiletdøren, som kon-
stant blev åbnet og lukket, og ved siden
af dobbeltdøren, som smækkede op og i
ved hver station.

Bag glasruden kunne de se dens fort-
vivlede bevægelser inde i transportkas-

sen og høre dens højlydte klagen, og kil-
lingen var i en elendig forfatning, da
dens ejere endelig fik den ud ved an-
komsten til færgen.

På Fyn lykkedes det dem heldigvis at
bytte den ene plads på 1. klasse med en
plads på 2. klasse, hvor datteren kunne
sætte sig ind med katten.

Misinformation
En senere opringning til forskellige DSB
stationer med spørgsmålet: »Må jeg ha-
ve en kat med i transportkasse på 1. klas-
se i IC 3 toget fra København<<, gav me-
get forskellige svar. Nogle sagde ja, an-
dre sagde nej og begrundede det med, at
dyr ikke måtte transporteres gennem
stillekupeen, og andre igen sagde, at kat-
ten godt måtte komme med på 1. klasse,
forudsat at den kom igennem ved loko-
føreren.

Passageren, som har sendt en skriftlig
klage til DSB's ledelse, har fået oplyst,
at hunde og mindre dyr ikke må medta-
ges på 1. klasse i Intercity og lyntog.
Dette skyldes, at indgang skal ske gen-
nem stillekupeen eller hvileafdelingen,
der samtidig er røg- og dyrefri afhensyn
til allergikere.

Samtidig erkender DSB, at dette bur-
de have været oplyst ved bestillingen af
billetterne, samt at passagerens rund-
spørge til stationerne tyder på, at det bli-
ver nødvendigt at instruere noget mere i
bestemmelserne omkring medtagelse af
mindre dyr.

I et tjenesteeksemplar fra 1995, som
bl.a. omhandler transport af hunde og
andre dyr, lyder reglen f.eks. som følger:
»I Intercity og lyntog kan hunde ikke
medtages på hvileplads og i 1. kl. salon«,
men det fremgår ikke, om samme regel
gælder for katte.

Heller ikke DSB's informationtil pas-
sagererne er tilstrækkelig klart formule-
rede. I brochuren over priser og rabatter
findes kun 6n formulering om dyr, nem-
lig følgende:

»For en hund, der ikke medtages i en
taske, kurv eller lignende emballage ef-
ter bestemmelserne for håndbagage (100
cm x 60 cm x 30 cm), betales prisen for
err barnebillet på 2. klasse. Hver beta-
lende passager må medtage en hund til
takstmæssig betaling, i pladsbilletpligti-
ge tog betales pladsbillet«.

Og i brochuren om baga§e findes føl-
gende og eneste formulering om dyr:
»Mindre dyr kan medtages, forudsat de
transporteres, i tasker, bure, kasser eller
anden velegnet emballage. Maximale
mål for håndbagage skal dog overhol-
des. Dyr må ikke medtages i områder,
som er markeret dyrefri«.

Det ser ud som om den mangelfulde
information til dels erbegrundet i, at reg-
lerne først og fremmest er affattet med
henblik på hunde, hvilket forekommer
urimeligt i betragtning af, at de i langt de
fleqte tilfælde ikke er emballerede i
modsætning til kattene, som transporte-
res i kasser, kurve eller tasker.

Men hvor må kattene så rent faktisk
være og ikke være? De må være i sidde-
vognenes 1. og2. klasse kupeer/vognaf-
delinger, og de må ikke være i dyrefri ku-
peer/vognafdelinger, der er kendetegnet
ved et særligt piktogram, og i salonen,
d.v.s. 1. klasse i Intercity og lyntog.

lad os håbe at reglerne fremover bli-
ver så entydige, at såvel togpersonalet
som passaggrerne med lethed og uden
uenighed kafr følge dem, så at et tilsva-
rende dyrpl{geri som det, denne killing
blev udsat for, ikke bliver gentaget i
fremtiden.

Som supplement til artiHen fortæller
Karin Sørensen, Kolding, at hun har haft

flere uheldige episoder med taxi-kørsel,
hvor chaufføren har krævet, at katten
placeres i bagagerummet. Konsekvens!
Karin bestiller nu altid en stationcar

Lån aldrig
penge ud!!!
Du låner en meget god veninde 1.500,-
kr. for at hun kan købe en killing.

Der går over to år, og du spørger, om
du kan få pengene tilbage. Jo, du kan
godt få nogle af pengene tilbage - men
killingen har jo kostet noget i foder, og
killingen er blevet voksen, har fået et par
kuld, så du kan få det halve tilbage.

Tænk, at låne penge i banken til en bil.
Når du har betalt det halve, slutter du
med betalingen, eller også sender du
:enzin-regningerne, som banken skal
r e taLe.

Tror nogen, at det kan lade sig gøre???
Er der nogen, der har et forslag udo-

.: :1ilg nogensinde at låne nogen pen-

:-
Eu. der er blevet endnu klogere!
i,;,!.ertders navn er redaktionen

bekendt). Erik DSB's personqle kendte ikke firmaets egne regler (Foø: Finn Folsted).
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KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug i hjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
natu rl ige fordele f remfor
al mi ndeligt kattegrus. ,ll;ige

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

KATTE
GRUS

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

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

/
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/
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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 øKONOMISI(

EFFEKTIV KLUMPNING

IMPORTØR

A/S Carl Fr. Mortensen Lidemarksvej 50 . 4632 Bjæverskov . Tlf. 53 6714 44
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Her kommer mutter
med kost og spand!!!
- Om den evige kamp,
skruen uden ende:
RengØringens trængsler..

Af Kirsten Foldager ( Sphinx ).

Katte er renlige dyr. Det har de ry for, og
sådan er det. Selvom det er således, er
mine katte nu ret gode til at svine, og de
har endnu ikke lært at støvsuge og tØm-
me tissebakker. Så må mor her jo i gang
- eller far. Det er netop det, det følgende
vil komme til at handle om: hvad års sku-
reerfaring som kattekone har lært mig.

I-ad os lige slå fast med det samme:
JEG ER IKKE RENGØRINGSFANA-
TIKER, men som vi jo alle ved, kræver
det - i mit tilfælde sin kvinde - at tage
kampen op med det renlige dyrs utræt-
telige udfoldelser i det, de synes at være
bedst til, nemlig at tisse....

Det er muligt, at mine katte er mere
svinske end andres - derfor er dette mi-
ne, og kun mine, erfaringer med dyrene
gennem de sidste 15 år. Jeg ved da også
udmærket godt, at alle kan gøre rcn1
men lad mig nu fortælle.

Hankatte
Lad os tage fat på det stærkest lugtende
emne med det samme. Dermed er det
overstået. Fertile hankatte skal/kan nor-
malt ikke gå frit rundt i stuer og sove-
værelser CIu - j"g ved godt, at I nu vil
komme med masser af eksempler på
hankatte, som ikke strinter o.s.v. - jeg si-
ger jo også normalt. Man kan i hvert
tilfælde ikke købe en hankat med det for-
måI, at han skal være avlshan og så for-
vente, at han aldrig begynder at strinte).
Det er længe siden, at jeg holdt op med
at krydse fingre og tæer, beder inderlige
bønner og håbe på, at den s6de, lille han-
kat ikke ville begynde at opføre sig
"voksent". Når foråret kommer, dagene
bliver lysere - ja, så kalder naturen på det
bedste i ham, han går i gang, og sådan
skal det naturligvis være.

r,l»sriø puf
ALfID (IT'E

Min egen nu 11-år og Havanna, E.C.
og D.M. Chantina Justinian, gik hele sit
fertile liv (7 år) frit omkring i huset.
Hans temperament og ligevægtige sind
er sjældent og helt vidunderligt. Aldrig
har jeg før eller siden haft eller mødt så

sød en hankat. Men... alle medaljer har
en bagside. Hvad har jeg da ikke smidt
ud af sofaer, stole, gardiner, dyner, pu-
der, bøger, plader m.m., og hvor brugte
jeg megen tid på at skure morgen, mid-
dag og aften. Da han endelig blev ka-
streret, holdt han mirakuløst op med at
strinte." HURRA (7-9-13, knock on wo-
od)!!!" havde vi lyst til at råbe, men tur-
de ikke affrygl for at bryde fortryllelsen.
Han strintede dog ikke mere, og glade
var vi selvfølgelig.

Efter de mange år i "pisseriets tegn",
måtte vi afhøvle alle gulve, brække alle
lister og paneler ned og fjerne både mØr-
tel og tapet for at få lugten væk. Jeg var
imellemtiden blevet temmelig over-
følsom overfor hankattelugt i mit eget
hjem, så det cirkus holder jeg ikke til en
gang til, fortalte jeg mig selv. Hver gang
vi skulle have gæster, stod jeg op kl.
05.00 om morgenen for at prøve at få no-
get af lugten under kontrol.

I dag tager jeg noget mere afslappet
på den side af sagen. Her er rent, men ik-
ke altid pinligt rent. Selvfølgeligt har jeg
jo heller ikke mere en hankat gående frit
rundt i huset mere. Hvis man kan holde
det ud, kan man da godt holde en hankat
frit - men så må det være i meget prakti-
ske og rengøringsvenlige omgivelser.
Ikke noget med gulvtæpper, polstrede
møbler og gardiner. Alt, hvad der hedder
bøger og blade, skal være gemt væk i af-
låste skabe, for da slet ikke at tale om
fjernsyn, video, stereoanlæg, brødriste-
re, mikrobølgeovne og computere. Nej,
i mine øjne hører en fuldvoksen, fertil
hankat hjemme i et dertil indrettet og rart
hankatterum. Et lyst, solrigt, lunt tørt og
ikke for lille rum med egen løbegård er
det absolut ideelle.

Jeg ved godt, at det ikke er alle, der
har de muligheder, men det er - hånden
på hjertet - det bedste for alle parter, kat
såvel som menneske. Hankatte er i fuldt
vigør hele tiden, og sådan en damejæger
har godt af at kunne slappe af i sit eget
territorium. Han behøver ikke hele tiden
at skulle skændes med de der kastrater,
som lugter" mærkeligt" samt rende med
næseborene i alle de der hunkattenum-
ser, der bare lugter noget så godt.

Min nuværende hankat har sit eget
rum med løbegård og en favorithun at gå
sammen med. Hvis jeg formaster mig til
at lukke kastrater eller hunner, der ikke
er i løbetid, ud til ham, vil han slå dem

ihjel. Lige med det samme og uden di-
skussion.

Hankatterummet har linoleum på gul-
vet, som er nemt og hurtigt at vaske over,
samt liggepladser med puder og små
tæpper, der er nemme at vaske. Vægge-
ne er af den gammeldags, kalkede slags,
der er let at kalke over et par gange om
året. Det desinficerer og frisker geval-
digt op. Til sidst må jeg lige sige, at når
hankatten sådan har sit eget rum, kan han
jo bare strinte alt det, han kan, uden at
man får nervøse trækninger og vibreren-
de næsefløje.

Daglig rengøring.
Den rengøring, man er nødt til at gøre
hver dag, bør være hurtigt overstået. At
kattenes tissebakker skal tømmes så of-
te som muligt er en selvfølge. Valg af
grus er smag og behag, samt selvfølge-
lig aftrængig af pengepungen. Vi har
brugt træpillegruset i mange år og er
vældig glade for det. Det er det billigste,
og tillige er det nemt at komme af med.
Der er dog en ulempe, for når det bliver
vådt, bliver det til savsmuld, og da
slæber kattene det rundt i hele huset, på
borde, møbler, ja overalt. Det er især
slemt, hvis

man ikke har gulvtæpper. For at for-
hindre dette, har jeg fundet ud af at
lægge en gummimåtte med "dupper"
(beregnet til at lægge i bunden af biler)
lige foran bakken. Denne måtte opsam-
ler rigtigt meget og er nem at spule af.

Bruger man klumpende grus, som nok
er lidt dyrere, men måske også rarere end
træpillerne, behøver man ikke at tømme
bakken ibund helt så ofte. Man skal ba-
re være flittig til at få fjernet klumper og
få fyldt efter med frisk grus. For at for-
hindre dårlig lugt kan man sprøjte bak-
kens "indertag" med et desinficerende
middel (ret ofte) samt give gruset i bak-
ken et pift af samme sprøjte.

Det skulle være unødvendigt at kom-
me nærmere ind på, at mad- og vand-
skåle altid skal være pinligt rene.

Hos os er vi nødt til at st6vsuge hver
dag. Da vi har trægulve og linoleum, bli-
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ver der vældig hurtigt beskidt, især da vi
bor på landet og har en stor hund. Væg-
til-væg-tæpper kan vi ikke have, for kat-
tene får julelys i øjnene, kalder på hin-
anden og... de kan altså bare ikke lade
r'ære at pis... på tæpper!!! Det passer nu
faktisk mig helt fint, for jeg kan bedst li-
de at have rå gulve, da det er rarest at
kunne vaske sine omgivelser, når man
har mange dyr. Gulvvask mindst et par

,qange om ugen, anserjeg for passende.
Jeg bruger altid flydende brun sæbe el-
Ier sæbespåner, men der findes i dag
nange fine produkter, man kan bruge.
Brun sæbe har den fordel, at det gør yæl-
:ig godt rent, samtidig med at det har en
:esinficerende effekt. Ligeledes kan al-
.: r'askbare flader tåle det. Kom bare et
- :dentligt skvæt i vandet. Det skal skum-
re godt.

Sker der uheld på tæpper, polstrede
:obler o. lign., er det gamle fif med kar-
:-.ffelmel stadig smaddergodt. Kom
siraks rigeligt af det på pletten, lad det
:..rre godt ind, og det kan derefter nemt
srovsuges op. Bagefter kan man evt. be-
:- \ tter en speciel lugt/pletfjerner.

Har man, som mig, en gammel støv-
..rger, kan den med tiden komme til at
rste fælt. Derfor suger jeg enten ca. en

..-.rpfuld vaskepulver op i st6vsugeren en

=:ng imellem eller lægger et kaffefilter
::.ed et pift parfume ind i støvsugerpo-
:;n. Det fjerner hurtigt en fæl lugt.

Desinficerende midler
rg lugt{iernerr
. :.andelen findes et utal af lugt/pletfjer-
-.:e og desinficerende midler, og jeg har
-.:urligvis prøvet dem alle. Til grundi-
.::e rengøring i det daglige og i tilfælde
.. sr gdomme, er et desinficerende mid-
- ' uundværligt. Jeg vil her nævne-nog-
. .: de midler, jeg kender til:

, ETTOL (købes i England eller Hol-
--: r: Et stærkt koncentreret præparat.
' .:. fortynder med vand som beskrevet

:. :lasken. Dette er til dato det bedste
- ::el til at fjerne tislugt og pletter, jeg
' -- :rovet. Efter sigende kan DETTOL,
' 

- 
- :et med vand i forholdet 1 til 1, fjer-

', . lugt fra tilstrintede hankatterum.

Jeg bruger det gerne 1 gang ugentlig til
afuask af gulve, borde, vindueskarme og
andre vaskbare flader.

Et par af mine katte tror, de må tisse i
køkkenvasken, og fylderjeg den op med
vand, tisser de bare på køkkenbordet ved
siden af vasken. Så hellere vasken da!
Derfor står på køkkenbordet altid en
sprayflaske med fortyndet DETTOL, så
vasken kan få et par spøjt i dagens løb.

VIRKON S:
Et desinficerende middel, der kan købes
hos dyrlæger og velassorterede dyre-
handler. Det er virksomt overfor adskil-
lige virus, bakterier og svampe. Det fås
i praktiske breve med udførlig brugs- og
blandingsvejledning.

PARVOCIDE PLUS:
Forhandles af Kruuse (forhandler af
HILLis foderprodukter). Et rigtigt godt
desinficerende middel - virksomt mod
bl.a. herpes og corona virus, bakterier og
svampesporer. Modvirker og holder vi-
rus nede. Langtidsvirkning i op til 8 da-
ge efter brug. Mens man desinficerer med
det, skal dyrene holdes væk til alt er tørt.

IOBAC VET:
Distributør: Ciba-Geigy. Kraftigt desin-
ficerende middel. Lugter stærkt af jod.
Virksomt mod ringormssporer.

ANTIODOR. MEKU:
Bl.a. rumspray og pletfjerner. Den har en
behagelig og ikke stærk lugt. Frisker fint
op, men ikke særlig god til at holde virk-
ningen efter længere tid. Dog bestemt
anvendelig.

BrODOR(LV-ENGROS):
Lugt- og pletfjerner, der fås i flere styr-
ker, bl.a. en stærk udgave, Biodor 11, der
bruges af slagterier, hønserier og ......1ig-
huse!!! Min søster, Mette, har prøvet det,
og hun synes, det er vældigt godt.

FULL STOP - EURIMEX:
Dette produkt er egentlig beregnet til at
forhindre hunde og katte i at besørge i
ens have og på fortorve. Har man et hjør-
ne, hvor katten bare VIL tisse, og man
har prøvet alt fra klorin over eddike til
peber, kan man prøve at strø lidt FULL
STOP på stedet. Kan købes i de fleste
store supermarkeder samt MATAS.

RODAIJON OG KLORIN:
Rodalon fjerner delvis lugten samt des-
inficerer. Klorin desinficerer, men lugter
snart lige så slemt som kattepis og der-
for bruger jeg det stort set kun til at fjer-
ne terande fra krus (det er imidlertid en
helt anden historie).

Der er diskussion blandt dyrlæger og
andre fagfolk om, hvorvidt alle disse de-
sinficerende midler overhovedet har no-
gen virkning.

Nogle mener, man kan nøjes med at
bruge en klorin- eller Rodalono løsning.
Det skal jeg naturligvis ikke gøre mig
klog på, men har man syge dyr, som er
under behandling, føler man sig tit gan-
ske magtesløs. Er det virussygdom eller
andet, kan man blive helt tosset af at se

på de stakkels dyr og spekulere på, hvor-
når de nu bliver raske. Et eller andet skal
man gøre, og derfor er det at gå i gang
med at desinficere og rengøre huset i
ventetiden - uden at stresse dyrene selv-
følgelig - balsam for sjæl og legeme, og
man føler, at man i det mindste har gjort
noget.

Lidt personlig nostalgi.
For år tilbage - før alle de her fine og
virksomme, lugtfjernende midler var
kommet på markedet - fandt jeg ved et
tilfælde ud af, at almindelig mandeles-
sens (til kager og desserter) til dels kun-
ne fjerne/døve den grimme hankattelugt.
I hvert fald i nogen tid. I Brugsen kunne
man købe store dunke med mandeles-
sens. Jeg drog dertil flere gange ugent-
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Iig....., de troede, jeg var bager. I en for-
støverflaske med skidtet, vand i og pf-
st....pfst....i gang. Efterhånden stank hu-
set noget så sært afen underlig blanding
og når folk kom på besøg, spurgte de al-
tid:" Er du ved at bage?". Jeg var fulds-
tændig fikseret på hankattelugt - gik
rundt og snusede i alle hjørner, sko og ta-
sker. Altså når man har fået taget sådan
et par tilpissede sko på og efter behprig
tid vil tage dem af....JØSSES, HVOR
DETLUGTER!!! Næ, hvorblev jegtræt
af den der marcipan-brunsæbe-hankat-
testrint-duft! Heldigvis dukkede der me-
re effektive og neutralt duftene midler op
på markedet. For Øvrigt....selv i dag kan
jeg altså ikke ret godt spise marcipan!l!

de i betrækket lægges et tykt lag aviser
eller en tynd pude. De er smaddergode
om sommeren i løbegården eller hele
året i en vindueskarm, hvor kattene jo el-
sker at ligge. Hvis man under sådanne
puder lægger et stykke gummi - der er
beregnet til, at løse tæpper ikke glider -
falder puderne ikke så let ned fra karmen
eller evt. bordet, når dyrene rigligt ligger
og gasser sig og strækker alle poterne ud
til alle sider.

Frisk luft.
Jeg har gemt noget meget vigtigt til sidst.
Ny luft må der til. Derfor bliver hver
eneste dag et vindue smækket op på vidt
gab. En dertil indrettet ramme med tråd-
net tjener det formåI, at kattene ikke
løber ud. Sørg for at lufte ordentlig ud!
Også om vinteren. En frisk, frostklar,
solrig vinterdag med den fine, danske,
vinterblå hirnmel er det bedste, der fin-
des. Jeg siger ikke, at døre og vinduer
skal stå pivåbne i timevis i 17 graders
frost og træk, men siamesere og orienta-
lere har lige så godt af frisk luft, som al-
le andre levende væsener. Hvem gad
være spærret inde i et hus evig og altid
og aldrig få fornyet luften, man skulle in-
dånde? Ikke mig! Kunne mine katte få
lov til selv at vælge, ville de rende ude
evig og altid - også om vinteren! Og
tænk Jer, hvor sødt det er, når ens hankat
fra sin løbegård kommer højtråbende ind
med snefnug i pelsen, gnistrende af

frost, sundhed og
godt humØr.

Sandt nok er det,
at siamesere og ori-
entalere er varme-
elskende dyr, der
ikke kan stå for en
varm radiator, en
solplet i vindues-
karmen ellor en lun
plads under menne-
skers ben under en
dyne.

Alligevel skal
der frisk luft til
HVER DAG!!!

Nå. det
var så det
Husk så, at jeg
langt fra er en neu-
rotisk skurekone.
Men vi elsker jo al-
lesammen en ren
bolig, og især når
man har mange dyr,
er det vigtigt at sør-
ge for omgivelser-
ne er pæne og rene,
Jeg er i min tid
kommetmangeste-
der, hvor jeg - ærlig
talt - har spekuleret
over, om det var
stalden eller hsset,

jeg var kommet ind. Det kan vi altså ik-
ke være bekendt. Katte er renlige dyr.
Det skal vi ikke gøre til en skrøne. Man
spares for mange syrlige kommentarer
og nedsættende ondskabsfuldheder, hvis
man i det mindste sørger for, at ens kat-
tehold er i orden. Så har ingen da det at
løbe med!

Efter en søndag med skurekost og
spand kan jeg godt bilde mig selv ind, at
kattene har nøjagtigt det samme udtryk i
ansigtet, som jeg har, når jeg kryber i en
ren, nyredt seng.

Jeg håber, I allesammen er blevet klar
over, at jeg elsker alle mine dyr højt.
Katte, hund, hgns, duer, kalkuner m. fl.
De sidste 15 år har givet mig meget ar-
bejde og mange sorger, men glæderne
overstiger det hele. Næsten.....,for hvor-
for fand... skal kattene altid hen på de
helt rene puder og tæpppr, når de skal
brække sig?

Har du spørgsmål angående belyste
emne, som du ønsker svar på, er du vel-
kommen til at ringe til enten Kirsten el-
ler Mette Foldager. TLF. 75 17 85 84 el-
ler 75 19 2O 46.
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Kattenes liggepladser.
I dag kan man jo få alt. Fine tronstole,
kurve afforskellig slags, "cradles" til at
hænge op på radiatorer, simpelthen alt ! ! !

Det eneste. jeg her vil sige. er. at jeg
varmt kan anbefale de fine bomuldshu-
ler, som Kis Østerby så smagfuldt har
designet og syet. De er pæne, i bomuld,
nemme at vaske og tørre, og siameser-
stikkelhårene har ikke så let ved at bore
sig ind i stoffet, som på så meget andet.
Desuden elsker kræene dem.

Noget andet vældigt brugbart og prak-
tisk har jeg lært af min søde og gode ve-
ninde, Lis Staunskjær. Hun har altid væ-
ret så praktisk og syr små og stØrre bet-
ræk af gamle lagner og dynebetræk. In-

JYDSK EMBLEM FABRIK
Ormslewei 23-25. 8260 Mby J.
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Hvide katte - opdræt og udstilling
På FIFe's generalforsamling den 26.-27.
maj 1995 blev der på et forslag fra FI-
Fe's bestyrelse og anmodning fra Euro-
paparlamentet om beskyttelse af kæle-
dyr vedtaget følgende: Hvide katte, der
ønskes udstillet og brugt i avl, skal have
et certifikat på, at de ikke er døve. For at
sikre sig, at de hvide katte ikke er dqve,
kræves en undersøgelse kendt som "bra-
instem auditory evoked potential (BA-
EP)". ved denne undersøgelse påviser et
computerbaseret system den elektriske
aktivitet i øresneglen og i gregangen.
Denne aktivitet opsamles af en speciel
computer og vises som en serie maksi-
malværdier. Testen varer kun få minut-
ter og er helt smertefri. I Danmark fore-
tages denne test kun på Den kgl. Veteri-
nær & [-andbohøjskole af professor An-
nette Flagstad.

Udstilling af hvide katte:
For at lette overgangen på udstillings-
fronten har FU besluttet, at hvide katte
kan udstilles i Danmark på et hørecerti-
fikat udstedt af egen dyrlæge indtil den
30. juni 1996. Derefter kræves BAEP-
testen.

Katte, som bliver BAEP-testet skal
desuden være enten øretatoveret eller
chip-mærket. Efter denne dato vil der på
udstillinger være en scanner, som kan
læse chipnummeret.

Bestemmelserne gælder for alle hvide
katte uanset race.

Opdræt af hvide katte:
Katte, der er parret før den 1. januar 1996
vil få stamtavler på sædvanlig vis. Kat-
te, der parres efter den 31. december
1995 skal være mærket og have en BA-
EP-test. Killingens stamtavle vil få føl-
gende påskrift: Kan ikke udstilles eller
bruges iavl uden en BAEP høretest. Det
må naturligvis være en selvfølge, at op-
drætterne oplyser deres købere om test-
en.

Adresser på steder, hvor BAEP-testen
foretages:

Professor Annette Flagstad, Den Kgl.
Veterinær & Landbohøjskole, Btilovsvej
13,7870 København. Tlf. 35 28 28 28
(Konsultation skal forudbestilles).

Testen kan ligeledes foretages i Tysk-
land. Der har dyrlægerne nogle trans-
portable apparater, som på skift vil være
at finde hos bestemte dyrlæger. En liste
over, hvor testen kan foretages på et gi-
vet tidspunkt, vil kunne rekvireres hos
undertegnede.

Den nordligste dyrlæge i Tyskland,
som permanet har et apparat til BAEP-
testen er: Dr. Koch, Osterwiese 10, D-
21409 Oersen (lidt syd for Ltineburg) tlf.
+49 4134-354.

PrØv lige at se mine fine blomster!

: -,grundelsen er, at jeg lige har været i
-, .lsterdam. For det første fik jeg mit' :ste CAGCIB - jeg er kun fra juli 1994.
:: skulle også dyste mod FAME (vi har
.-:me ods.) - det hed NOM. Men 6n jeg
. :.i kendte vandt.

>i kommer det spændende, altså ikke
:: 'get. Jeg forstod det ikke, men mit' n kunne jeg høre i en højtaler, hvor
.- inine (forældre)? Steen kom meget

' -: iqt, tørrede mine øjne, og ud i en fart.

For der var et SPECIAL SHOW, hvor
der skulle findes bedste EARVE/RACE
indenfor FIFe samt indenfor CFA. Dis-
se skulle på scenen for at finde den bed-
ste EXOTIC BI-COLOUR i Holland.
Dervarjeg med, sammen med en killing
fra den anden klub. Den vandt over mig,
men alligevel var både Steen og Else
glade. Jeg fik mange knus, så nu skal jeg
rigtig på fart.

Steenelse's Daisy

FonlauLA

Thqil,{r, Cer

når du kombinerer

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

Techni-Cal Killinge Foder -
Soecielt skræddersvet til at sørse
får brændstof tilen'krop i væk3t.

Techni-Cal Katte Foder - Ved-
ligeholder stærke muskler og
tænder hos den almindelige kaL.

Techni-Cal Katte Foder Lite -
Den lette, men dog fuldt tilfreds-
stillende kost foi oven'ægtige
mindre aktive katte.

For at opnå det hedste hellrred i
hele livet, giv derl NYFormula
Techni-CåI.

Vil du vide mere kontakt:

Klinge Dynasty
Tlf. 75 64 38 44

NIY

ring med en
mest sippefle^
gelstrede lor/
Techni-Cal.

smag, som
katte bliver

et
foder, som

selv de
vildt be-

I\l"Y Formula, fra

Hvad får
aftralanceret

ernæ-

TncuNr-
'['il t'ar(lans
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Nye bøger for kattefars...
James Herriot: James Herriots katte-
historier. Oversat fra engelsk af Inge
Krog. Borgen, 1995. 161 sider til 158,-
kr.

James Herriot var dyrlæge i Yorkshi-
re i Nordengland i over 50 år. Mange
kender ham fra rækken aferindringsbø-
ger fra denne tid og måske især fra TV-
serien »Folk og Fæ«, der var baseret på
erindringsbøgerne.

Nogle af beretningerne med katte som
»hovedpersoner<< fra disse bøger er ble-
vet samlet i den lille bog »James Her-
riots kattehistorier«.

Det er der kommet en ualmindelig
indtagende lille bog ud af. Nok er katte-
ne omdrejningspunktet, men Herriot
fortæller også om menneskene omkring
kattene og om det af og til barske York-
shire-landskab.

Han forstår at skildre både kattene og
menneskene som personligheder, og han
fortæller med megen lune om, hvordan
katte og mennesker lever sammen og tit
påvirker hinanden. Selv om det er små
korte fortællinger, synes man, at man
som læser, lærer de forskellige katte at
kende.

Bogen er illustreret med dejlige akva-
relleraf [æsley Holmes. Flestaf kattene,
men også adskillige af Yorkshire-land-
skabet og den lille by, hvor James Her-
riot boede.

Der i ialt 10 historier i bogen. Tre af
dem har gennemgående figurer, nemlig
kattene Olly og Ingefær, der som killin-
ger blev >>afleveret<< af deres vildkatte-
mor i Herriot-familiens have. Herriot
holder tydeligvis meget af katte - faktisk
var det på grund afdem, at han blev dyr-
læge - og han mener også selv, at han har
et godt tag på dem. Derfor er det en stor
sorg for ham, da de halvvilde Olly og In-
gefær knytter sig mest til hans kone, der
er deres madmor.

Han er dog udmærket klar over, a! han
blirer betragtet som den store stygge
iattefanger, der bruger alle midler for at
ia lat på dem, når de af en eller anden

-srund skal i professionelle hænder. Det
Eiiirer sig til sidst, dog først efter at Ol-
'. e: Jod. o_q den tiloversblevne Ingefær

:-':s::e.is1 nok føler sig meget ensom.
le: :.:,"er en af James Heniots største
::.::.:er. da han efter mange måneders
:..: : :.:e tilnærmelser opnår Ingefærs

':

tillid i en sådan grad, at de gnider næse

og kigger hinanden dybt i øjnene.
Min egen yndlingshistorie er om va-

gabonden Eugene og hans elskede lille
hunkat Emily. Men læs selv bogen, det
kan jeg roligt anbefale. Jeg har selv fået
lyst til at læse hele erindringsserien.
Måske gemmer der sig endda flere kat-
tehistorier, som bare ikke er kommet
med i dette udvalg.

Rolf Degen & Akif Pirincci:
Stuetigeren. Den domesticerede kat.
Oversat fra tysk af Anette Petersen.
Munksgaard, Rosinante, 1995. 207 sider
til 198,- kr.

»Stuetigeren.. er en helt anderledes
bog. Man ser det lynhurtigt, når man bla-
drer i bogen: Ingen illustrationer, lange
kapitler, på nogen sider er der et helt
langt afsnit uden indledninger.

Det, der er bogens ærinde er, at op-
summere videnskabelige viden om kat-

tl r
te, især om deres sanser, men også om
f.eks. deres personlighed og intelligens.

Ifølge bagsideteksten er Rolf Degen
kattespecialist og videnskabsjournalist,
og Akif Pirincci er kattekrimiforfatter.
Så vidt jeg kan se, har de ikke selv dre-
vet forskning, men de har samlet og be-
arbejdet den tilgængelige forskning.

Det er en særdeles interessant og
grundig bog, og det er rart at have så me-
gen viden samlet. Det er imidlertid også
en ret tung bog at læse. Man skal være
meget koncentreret, og i hvert fald jeg
skulle også have en fremmedbog ved si-
den af. Mange afsnit måtte jeg læse me-
re end 6n gang for at få udbytte af det.

Men jeg fik også rigtig meget at vide,
som jeg ikke vidste i forvejen, og jeg
skal helt sikkert have læst bogen flere
gange, før det hele for alvor fæstner sig.
I første omgang fandt jeg kapitlet om
kattens følesant specielt interessant,
måske også fordi dette emne ikke er
særlig grundigt behandlet i den dansk-
sprogede litteratur indtil nu.

Det er dog ikke alvor og tung læsning

Russian Blue: Juri. Opdrætter og ejer: Charlotte Moltrup.
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hele bogen igennem. Hvert kapitel bli-
ver nemlig kommenteret af hankatten
Francis (en bror til Garfield?). Hans me-
ning om menneskenes forstand og alle
deres fine undersøgelser kan vist ligge
på et meget lille sted, og det bringer pa-
radoksalt nok det hele på et mere al-
menmenneskeligt plan. Om man i øvrigt
bryder sig om Francis' synspunkter er
nok en smagsag. Jeg vælger i hvert fald

at tro, at mine katte opfatter mig som an-
det og mere end en dåseåbner og kæle-
maskine, hvilket synes i udstrakt grad at
være Francis' mening om menneskene.

Sidst i bogen er der en omfattende lit-
teraturliste af - så vidt jeg kan skønne -
anvendt litteratur; altså den litteratur, der
er baggrunden for bogen. Når en bestemt
bog findes i dansk oversættelse, er det
heldigvis denne udgave, der er nævnt.

For andre bøger, hvor originalsproget er
engelsk, er det den tyske udgave, der er
anført.I disse tilfælde ville jeg have fo-
retrukket den engelske originaludgave,
for trods alt er der vel flere danskere, der
behersker engelsk end tysk, og desuden
er der altid en risiko for, at noget går tabt
i oversættelsen. Det er dog kun en skøn-
hedsplet, alt i alt finder jeg »Stuetige-
ren« særdeles interessant' 

Kirsten Kaae

Thick 9: Kradsetræet
Følgende trick er igen ikke bare et trick, men en nødvendig-
hed. Katte hvæsser kløer, og hvis du ikke giver den et ordent-
ligt sted, hvor den kan gøre det, ender du med en samling lem-
læstede mØbler, kradset til ukendelighed.

Du kan undgå dette, hvis du har et kradsetræ, som du kan
købe hos din dyrehandler. Sørg for at købe et godt og robust
kradsetræ, er der er højt nok til at den kan strække sig, når den
hr,æsser sine kløer.

Kradsetræet skal være fastgjort på en solid fod, så det ikke
,. ælter, når katten benytter det. Du kan sømme det fast i gulvet.
Selve kradsetræet skal være dækket med et tykt materiale, så
Jin kat rigtig kan sætte kløerne i det. Hvis du gnider noget »Cat-
:lip« på kradsetræet, vil det selvfølgelig hjælpe en hel del.

Det er bedst at træne din kat til at bruge kradsetræet så tid-
.:gt som muligt, men hvis den begynder med dine møbler in-
jen du får den hen til kradsetræet, skal du gØre følgende:

Sig, »Nej, nej, nej«, med en meget bestemt stemme. Tag den
:en til kradsetræet og tag dens poter og sæt den på kradsetræet
:ed lige nøjagtig så meget tryk på dens poter, at dens kløer
.ætter sig fast til materialet. Så træk langsomt dens kløer ned
.: kadsetræet.

Gentag dette når det er ngdvendigt indtil din kat selv går hen
. kradsetræet. Og når den gør det - skal den roses.

Tlick 10: >>Thle<<
- :: er helt sikkert, at sommetider når du tilbereder din kats mad
; ;en ved det, vil den gå mellem dine ben, og i sin utålmo-

- ;red vil den højt og tydeligl sige: »Mjav«. Eller mens I le-
-;: ,,Apport-legen«, og du holder din arm oppe lidt for længe,' - lu kaster legetøjet og den vil igen Mjave i utålmodighed.
- . du bruger din fantasi, kan det lyde som om den snakker.

-r'r du leger »apport-legen« med katten, hold din arm oppe
,=: sikker på, at den er meget tændt på legen) og sig: »Sig til,

- .: du vil have den«, og den vil så svare dig. Når du laver dens
-.J og det er parat, sig igen: »Sig til, når du vil have det«. Og
-.-. r,il så svare dig.

Dine venner vil være imponeret af dit forhold til din kat.

Trick 11: >>Vinke<<
- - kat vil kunne lære dette trick lettere, efter at den har lært
- ,sil'e pote«, for så har den næsten lært dette trick.

S..m i "giv pote«{ricket, skal du holde godbidden i din ven-
-. rånd og rækker din højre hånd frem. Da din kat har lært at

- : pote (og du har selvfølgelig trænet), vil den række sin høj-
; : -.ie frem. Når den gør det,lpft langsomt din højre hånd op
. -.ed. som om du vinker farvel.
lr:n kats pote vil følge din hånd, forsøge at give pote og få

- :::dden. Når den bevæger sin pote op og ned sammen med
- ind, giv katten godbidden for så har den lært tricket.
-'.=ning vil gøre bevægelsen mere sikker og mere realistisk.

Tkick 9

,ra§

Tkick 10

Thick 1L

a

t

t7



Svar: Når en hankat benyttes til avl
mod betaling, har den normalt i forvejen
bevist, at den er fertil. Når den har par-
ret, har den altså udført det aftalte, hvor-

I Hvæssebrættet nr. 3 bragte vi indlæg
om en uheldig parring, om etik og mo-
ral, samt et eksempel på en salgsaftale.
Det har medført flere forespørgsler
gående på, om vi ikke kunne gi' et ek-
sempel på, hvordan en parringsaftale
skulle se ud.

Selv harjeg ikke set en sådan endsige
brugt en. Alle vore parringer med andres
avlshanner har været baseret på venska-
belig, mundtlig aftale; men naturligvis
vedjeg, at det kan gå skævt, så vi var et
par stykker i redaktionen, der stak hove-
derne sammen om, hvad vi mente en par-
ringsaftale burde indeholde, så det kan I
jo så prøve at forholde jer til. - Kom-
mentarer og andre forslag modtages ger-
ne.

Disse var ordene. Skulle vore læsere
have noget på hjerte om dejuridiske el-
ler moralske aspekter i forslaget, hører
redaktionen gerne derom.

Kommentar
Ved blot at snakke om denne kontrakt, er
de første kommentarer allerede kommet:

Hvorfor ikke supplere pkt. 1 og 2 med
løfte om halv eller hel tilbagebetaling af
gebyret?

PARRINGSAFTALE
Mellem som ejer af avlshannen _ og

der har afleveret hunkatten til
paning er truffet følgende aftale i forbindelse med parringen.

Begge parter har gensidigt dokumenteret ved dyrlægeattest, at de nævnre dyr er
testet for FIV og FELV indenfor de sidste 3 måneder (eller efter sidste paning).

Om betalingen er aftalt:

Ved aftrentning af hunkatten udleverer avlshannens ejer underskrevet panings-
attest mod modtagelse af et gebyr på kr.

Såfremt parringen ikke resulterer i mindst 2levendefødte killinger er aftalt:

1) Fødes kun 1 levende killing kan hunkatten blive omparret til 1/2 pris.

2) Resulterer paningen ikke i levendefødte killinger er 1 (een) omparring gra-
tis.

3) Aftalen om ompaningen er kun gældende, såfremt hunkatten ikke i mellem-
tiden har været hos en anden avlshan til parring.

4) Aftalen kan ikke overføres til andre hunkatte (se dog pkt. 5), og kan kun over-
føres til en anden avlshan, hvis ejer i mellemtiden har ladet den oprindelige
han kastrere.

5) Skulle hunkatten i forbindelse med graviditeten eller fødslen blive opereret
(f.eks. kejsersnit), så man vælger samtidig at lade hende sterilisere, kan en
anden af ejerens hunner blive panet til 1/2 pris.

(si gn- af hankatteej eren)

Efrris, dfim kat
krtrilffl(e, Iæ,sre,
dek-Iaratiom€,R.* 4,

0f Prem\ls

- ville den vælge FROMM -
helt naturligt.

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

Måske verdens bedste
kattefoder!

0
E

for kravet på gebyr også er berettiget.
Tilbud om omparring skal betragtes som
en ekstra service overfor hunkattens
ejer.
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CFORMIDLING!
Bestvrelsen har besluttet at gi' en håndsrækning

til mådlemmer, der af en eller anden årsag, ønsker
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DYBLÆGESIDEN...

Nogle >>runde kendsgerninger<<
omkring fødsler
Hos hunde falder kropstemperaturen til
omkring 37 grader ca.24 timer før føds-
len går i gang. Dette er ikke reglen hos
katte. Katte viser »redeadfærd« op til 48
timer før fødsel.

Selve fødselsprocessen kan inddeles i
3 stadier. Først begynder livmodermun-
den at udvide sig, og der kommer sam-
mentrækninger af livmoder. Oftest er
v6erne ikke synlige på dette tidspunkt,
men moderkatten kan kaste op, puste,
være urolig og give lyde fra sig.

Dette stadium tager 12-24 timer. Der-
efter begynder de kraftige pressev6er.
Almindeligvis vil den første killing være
kommet i løbet af max. ll2 - 1 time. Er
der flere, vil fødslen være overstået på 2-
6 timer. Går der mere end 1 time fra
første stærke v6 til den fprste killing - el-
ler mere end 1 time mellem hver killing
og katten stadig har v6er - skal man kon-
takte dyrlæge.

Sker der noget uventet, eller påvirkes
katten psykisk på anden vis, kan den på
ethvert tidspunkt afbryde fødslen for se-
nere at genoptage »arbejdet« uden pro-
blemer. F.eks. kan den føde 1 killing -

stoppe - for så senere - evt. mange timer
senere - atføde videre, som om intet var
hændt. Ses der et slimet blodigt udflåd,
og er killingen helt klart i fødselskana-
len, skal der altid søges hjælp.

I en ny stor undersØgelse har man vist
at drægtighedens længde var i gennem-
snit 66,9 dage med en variation på plus/
minus 2, 9 dage. Både huskatte og race-
katte blev registrerede, og tallene var
ens.

Blødning under drægtigheden skal al-
tid tages alvorligt. Forekommer den i
tidsrummet fra uge 2 til 8, drejer det sig
sandsvnligvis om fosterdød/-svind og
evt. abort. Det behøver slet ikke at dreje
sig om alle fostre - evt. kun 1. Efteruge
S r il en evt. blødning skyldes løsning af
ncderkagen, f.eks. på grund af betæn-
;else eller »stØd« udefra. Igen behøver
;er kun at være en enkelt killing, der
:,i'. irkes. Som dyrlæger ser vi ofte, at le-
. ::.Ji kiLlinger ligger side om side med
::::.i - let fantastisk.

Ke'se:snit tilrådes, hvis moderkatten
- :::.: : irJselstidspunktet taber mere

.:: --i :.. b,..J - ca. 1 spiseskefuld.

Blodtilførslen til killingerne vil da være
nedsat. Har en moderkat kraftige pres-
sev6er i over 1 time uden resultat, oglel-
ler er mængden af fostervand over 15 ml
uden killing, bør kejsersnit ligeledes
overvejes. Specielt hvis det er vigtigt, at
man får levende killinger. Muligvis kan
der være kendte tilstande - f.eks. tidlige-
re bækkenbrud - som vil betinge tidlige-
re indgriben.

Som det fremgår af ovenstående, kan
det være svært at se, hvornår hun er fær-
dig. Moderkatten kan tage - helt norma-
le - timelange pauser for så at gå i gang
igen. Er hun glad, rolig og moderkærlig,
kan man som regel se tiden an. Om kil-
lingerne får mad nok, er rimeligt nemt at
registrere. Dels kan man veje dem med
6-12 timers mellemrum, og man kan
bruge sine øter.Er der ro, får de nok.

Helst 12 timer efter fødslen - og se-
nest24 timer - skal killingerne begynde
at tage på. Hos nyfødte killinger er vægt-
tab på bare SVo meget alvorligt, ogloVo

er en katastrofe, som oftest er lig med
død.

Ønsker man at give tilskud, kan det si-
ges groft, at flydende modermælkser-
statning er bedre end pulverform. Pulver
har en tendens til at klumpe i killinger-
nes mave p.g.a. typen af fedtstoffer i de
fl este pulverpræparater.

Iøvrigt er det muligt at foretage en
hjemmetest på et pulver. En killing har
syre i sin mave. Det samme er der i en
citronvand. PrØv at blande pulveret i en
citronvand og se om det klumper. Klum-
per det - så drop det.

Prøven kan endnu bedre foretages
med en blanding af 4 dele vand og 1 del
saltsyre + pulver. Den rigtige konsistens
er som grØd.

Kan du huske nogle få at disse tal -
f.eks. »1 time<<, »66,9 dage.., ,r15 m1..,
>>24 timer<< og >>S-lOVo« - er du meget
langt som fpdselshjælper.

Med venlig hilsen
K Steensborg, fagdyrlæge, Arhus

§

Meddelelse fra Veterinærdirektoratet :

Vaccine mod ringorm
- fra artikel i Felis Danica-bladet.

Artiklen handler om en vacci-
ne, FEL-O-Fax MC-K, der angi-
veligt markedsføres i USA med
godkendelse fra US Drug Admi-
nistration.

For at kunne indføres og for-
handles i Danmark skal læge-
midler (herunder vacciner til dyr)
være godkendt af Sundhedssty-
relsen. Det er Fel-O-Fax MC-K
ikke.

Man vil som privatperson der.
for efter Veterinærdirektoratets

c&l i

opfattelse overtræde
Sundhedsstyrelsens
regler ved at indføre
vaccinen fra
postordrefirma
i USA.
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-'gangdagligti3dage.
: <ke gentages efter 14 dage

' : Pris" Nok til Dosis: Tabl.250 mg: 1 tabl. pr. 5 kg kat dagl. i 3 dage.
Mixtur 10%o: 2,5 ml pr.5 kg kat dagl. i 3 dage.

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

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

37,75 3katte å 5 kg
68,50 6katteå5kg
135,0A 13 katte å 5 kg

245,45 33 katte å 5 kg
853,50 132 katte å 5 kg

s kr. incl. moms 1.1.94.

, -*:'k A/S
. 2510 Rødovre, Telefon 4488 82 go
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BESTYBETSESMøDEB

Referat af Referat af
bestyrelsesmØde bestyrelsesmØde
aftroldt hos Dorte d. 9. juni
Mødedeltagere: Dorte Kaae, Paul Chri-
stensen, Klaus Donneborg, Linda Palm,
Karen Mette Kristensen, Erik Andersen,
Bodil Eggebrecht. Afbud fra Carsten
Lassen og Ole Klivager.

Dagsorden:
L. Godkendelse af referat fra den 6. maj
2. Orientering fra kassereren.
3. Referat fra FIFe's generalforsamling
4. Indkomne breve.
5. Esbjerg-udstillingen.
6. Steward-seminar
evt.

ad. 1. Udsat til næste gang.

ad. 2. Klubbens nøgletal gennemgået -
ser tilfredsstillende ud. LP har
indhentet tilbud på billetter - ac-
cepteret. KMHK får lavet nyt
stempel. Vedr. møde med konsu-
lenter har Mvian Elling ansøgt om
midler til afholdelse - godkendt.
Den 117 godkendes katterier hos
Vivian og Ase lbsen. Det vedta-
ges, at Carsten l.assen kan delta-
ge i godkendelse afkatterier.

ad. 3. DK orienterer iht. særskilt referat.

ad. 4. a) Ros for Støvring-udstillingen.
b) Klage over killingesalg uden

vaccination. PC tager sig af
sagen.

c) KMHK efterlyser ajourført
folder over studiekredse og
konsulenter.

ad. 5. Arbejdsopgaver gennemgået og
fordelt iht. udleveret skema. OK
forespørges om sin tilstedeværel-
se.

ad.6. Atuikles 1218 ifm. hobbyudstil-
ling i Horsens. Invitation i Hvæs-
sebrættet samt udstil lingskatalog.
PC tilrettelægger - EA tager sig af
tilmeldinger.

Evt. Intet at bemærke.

Næste møde fastlagt.

Referent: Erik Andersen

afholdt hos Dorte d, 17. august
Mødedeltagere: Dorte Kaae, Paul Chri-
stensen, Klaus Donneborg, Linda Palm,
Karen Mette Kristensen, Erik Andersen,
Carsten L,assen. Afbud fra Bodil Egge-
brecht og Ole Klivager.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referater.
2. Status på klubaktiviteter.
3. Indkomne breve.
4. Studiekredse, konsulenter.
5. Grenå-udstillingen.
6. Kommende udstillinger.
7. Næste møder.
evt.

Vedr. B-mødereferat i Hvæssebrættet nr.
2195: B-mødet blev afholdt den 2412.
Tlf. godtgørelse til præmiesekretær bi-
beholdes i forhold til 1994. ad.4. Besty-
relsen beklager formuleringen - DK
skriver.

Referat af 9/6 udsat til næste møde.
Fremtidige referater skal udsendes se-
nest 14 dage efter afholdt møde. KMHK
overtager sekretærfunktionen.

ad. 2. Klubbens aktiviteter/nøgletal gen-
nemgået - alt ser fornuftigt ud.
Overskuddet fra udstillingstom-
bolaen går til burfonden - der op-
rettes særskilt konto dertil. KD fo-
reslog, at der på fremtidige udstil-
linger ville blive sørget for over-
natning til B-medlemmerne, ef-
tersom det er over 2 1,12 døgn, at
bestyrelsen skal arbejde. Forsla-
get diskuteredes igennem.
Efter Arhus-udstillingen afholdes
B-møde, hvor klubbens fremtidi-
ge udstillingsvirke diskuteres. LP
forestår selv mØder med revisorer.
Sidste år var det med hjælp fra
EA. LP deltager i kursus i regn-
skabsføring på Handelsskolen.
Det nye udstillingsprogram er
færdigt, det skal bruges første
gang til Arhus-udstillingen. Der
indkøbes ny pc. DK udleverede
statistikker vedr. medlemmer og
stamtavler. Disse bruges i de

kommende år til sammenligning.
Pr. U8 er der bestilt 1015 stam-

tavler. BE mangler formular vedr.
katteriregler til at sende ud sam-
men med godkendelser og nye
stamnavne. Der laves en blanket
til nye ansøgere af stamnavn, hvor
der skal skrives under på, at de er
bekendt med/overholder katteri/
opdrætterregler. DK laver oplæg.

ad. 3. Diverse breve gennemgået.

ad.4. PC tager sig af opstart af studie-
kreds i Fredericia. LP laveroplæg
til støtte til studiekredsene. PC og
LP laver oplæg til studiekredsle-
dermøde. Møde med studiekredse
og konsulenter fastlagt. Oplæg til
konsulentuddannelse udleveret.
Det foreslås, at konsulenterne til-
deles et bevis.
Stewardseminar tages evt. op i
1996, hvir der er kalenderplads til
dette. Stewardtræning kan evt. la-
ves ved hobbyudstillinger eller
studiekredsaftener.

ad. 5. Orienteringom Studiekreds Djurs-
lands aktiviteter ifm. udstillingen
i Grenå. Arbejdsskema gennem-
gået.

ad. 6. Tombola bibeholdes.
Udstillinger i 1996: Skive 16.-17.
marts, Bogense 29.-30. juni, Kol-
ding-Vejle området 7.-8. septem-
ber, Randers 23.-24. november.

ad.7. Næste møde den 22. september
hos KD. Mødes ved kongres-cen-
tret i Århus kl. 17.00.
Generalforsamling den 17. febru-
ar 1996 i Odense.

Evt.: Intet at bemærke. Mødet sluttede
kl' oo'50' 

Referent:
Karen Mette Have Kristensen

JYRAK Ønsker
alle sine
medlemmer og
læsere af
Hvæssebrættet
en GodJul og
et Godt Nytår!
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Tlf.'m øde i Fu den 1e. september 1ee5 kI. 20.00.
Med på linien varAase Nissen (AN), Flemming Nielsen (FN), Dorte Kaae (DK), Paul
Christensen (PC), Steen Nielsen (SN), Birgit Nehammer(BN), Inge Nord (IN), Kjeld
Mathiasen (KM), stambogsfører Grethe Pedersen (GP).

Dagsorden:
1. Referat godkendes
2. Sager fra Stambogsfører
3. Felis Danica's disciplinærnævn

1. Birgit Hartofts svar på brev af
13l6-95

2. Birgithartofts svar til Forbruger-
styrelsen og efterfølgende tlf.no-
tat

3. Referat fra FU's møde med DN
den 1219 med diverse spørgsmål

4. Ansøgning om dispensation til ud-
stilling fra Solveig Christensen

5. AnkeÅlage over over specialklub
6. Brev vedr. hvide katte fra MC op-

drættere
7. Klage over kat udstillet for mange

gange i kl. 6.
8. Tilmelding til udstilling i udlandet
9. Brev fra Russian Blue Klubben

Danmark
10. Diverse breve til orientering
11. FU's møde med SPK
12. FD's plenarforsamling 96 - dato den

18/2 foreslået
13. Eventuelt

1. Referater godkendt.
1. Det overvejes til næste m6de,

hvorledes den tomme side i
stamtavlerne skal anvendes.

2. Dispensation givet
3. Stamtavleansøgning afvises pga.

uoverensstemmelse med datoer
på parrings-anmeldelsen. Desu-
den skal man stå som ejer af hun-
katten for at få stambogsført et
kuld killinger.

4. Fuldmagtskontrakt - der henvi-
ses til tidligere referat.

,i. Marianne Hartmann ikke medlem.
Kan kun optages i en klub eftelgod-
kendelse fra FD. GP indskriver no-
te på stamnavnet. DKtilskriver MH,
DN får kopi.
1. DN svares, at de må have mis-

forstået brevet.
Alle henvendelser til DN skal
være skriftlige.

2. FU henstiller til DN, at de ikke
henvender/udtaler sig til offent-
lige instanser.

Møde mellem FU og DN, bl.a. vedr.
Misuli-sagen. FU misbilligede det
skete, men da sagen kører i offent-
lig regi, går FU ikke nærmere ind i
sagen.

Anmodningen kan ikke imødekom-
mes, idet FIFe's nye regel om mu-
ligheden for at kunne udstille hos
dissident-klubber først træder i kraft
pr. 01.01.1996.

Det er beklageligt, at der er interne
problemer indenfor Specialklub-
ben, men FU kan ikke gå ind i sa-
gen. Punktet vedr. eksklusioner in-
denfor SPK tages op på mødet med
Specialklubberne.

FD afuenter instrukser fra FIFe, om
hvorledes reglerne skal administre-
res. Der laver et oplæg til en fælles
udmelding i bladene. Ved udstilling
i udlandet kan der opstå problemer,
derfor skal være et certifikat på, at
katten kan høre.

FD indskæryer, at reglerne følges,
ved gentagelse kan sanktioner kom-
me på tale.

FD indskærper overfor udstillerne,
at de skal tilmelde igennem egen
klub, når de tilmelder til udlandet.

Russian Blue klubben svares, at do-
kumentation kan læses i racekattens
blad nr. 51,994, og at de i øvrigt ik-

ke har fulgt det påbud, som de fik af
FU.

10. Man skal klage til den anangerende
klub på udstillingen, når der sker
fejl. SN svarer.
Jørgen Jensen godkendes som elev
på korthår.

11. Møde med Specialklubberne fastsat
til den 29110-95 i Arhus. Efter dette
mØde aftroldes FU-møde. (Efterføl-
gende er mødet flyttet til lørdag den
28 I l0 pga. færgetiderne).

12. Plenarforsamling fastsat til den
1812-96 i Nyborg.

13. Stoplister skal respekteres med min-
dre der foreligger friholdelsesattest
ved klubskifte.

evt. Foreningen for Dyrenes beskyttelse
anmoder om at FD's formand holder
en kort tale på engelsk i forbindelse
med Kulturby-96 i København.

SN foreslår, at der udsendes brev på
anderkendelse af modtagne breve til
AR, således at folk ikke skal gå og
vente. AR diskuteredes. GP skriver
indlæg til bladene, at man skal hu-
ske kontrasignatur, når samme dom-
mer har givet certifikat. Ronnie Pe-
tersen får en advarsel pga. dårlig op-
førsel på JYRAK's udstilling i Es-
bjerg.

Næste møde: 29. oktober 1995 (ef-
terfølgende flyttet til den 28170 -
Hotel Ansgar i Arhus)

Mødet sluttede H. 22.00.

Referent: Dorte Kaae

?

4.

5.

6.

7

8.

9.

JYRAK - g0'ernes katteklub!

SOKOI(B
I(LUBBEN

Killinger-Info:
Gloria Mpldrup

65 96 81 43
Maria Metzger

97 97 14 57
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Udsti I I i ngsresu ltater Grenå
den 16. -17. september 1995

BEST OF BEST
BOB L: Sepp (ORI n 24).

Ejer: Barawiec & Haslund.
BOB 2: DKCozy Farm's Lucifer (MCO 3).

Ejer: Susanne & Klaus Christiansen.
BOB 3: Xerxes von l.eerbeck (PER n).

Ejer: Linda & Torben Leerbeck.
BOB 4: I-eonardo von Nednil (BRI e).

Ejer: [.one Lund.

BEDSTE HUSKAT:
Thilde. Ejer: Lisbeth Jensen

BEST OF BEST KASTRAT:
BOB 1: Dirty Hany af Tamara (PER n).

Ejer: Anette & Peter Hansen.
BOB 2: Jupp von Schnoor (SIAw 67).

Ejer: Kai S. Vogel.
BOB 3: DK Cozy Farm's Maximillian (MCO 5).

Ejer: Anette Melchior.
BOB 4: Mis Dittmer's Tiska (BRI a).

Ejer: Anne Mette Moring.

uIs cnnNÅt
DK Cozy Farm's Maximillian.
Ejer: Anette Melchior.

BEST IN SHOW I-ANGHÅRYEXOTIC ØvRTGqNOMTNEREDE
I-ANGHAR/EXOTICBOX:

BOX KAST

UNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

KULD:

Tenra's Heaven Sent Sam (PERa22).
Ejer: Britta Busse.
Sat Mahals Amiga (PER a 33).
Ejer: Lilli Østenfjeld.
Blossom Face v. La'noitan (PER 0.
Ejer: Gitte & Allan Kierulff.
Gandow's Top Hat Dancer (PER d).
Ejer: L. & H. Gandow.
IC Charmos af Tapperije.
Ejer: Else Knakkergaard.
Kambyse's.
Ejer: Lis Slaunskjær.

VOKSNE HANNER:
Exactly Right af Jurian (PER d).
Ejer: Anette & John Vohnsen.
Dan Queen Aramis (PER e).

Ejer: Lizzi Hartvig.
Madhouse Charlie Brown (PER n 22)
Ejer: Erhard Hennig.

VOKSNE HUNNER:
Light's On Petit (PER ns 12)
Ejer: Lis Halkjær.
Nyland's Tootsie (PER w 62).
Ejer: Andersen & Jensen.
Funny Face of Nasada (PER d 33).
Ejer: læne B. Berg.

KASTRAT HANNER:
Qui Vive Zeus (PER d)
Ejer: Lilli Østenfjeld.
Fit Junior Doucet af Vendsyssel (PER b 33)
Ejer: E. M. Pedersen.
Bartel's Exotic White Star (EXO w 63).
Ejer: Karl-Heinz Bartel.



UNGDYR: Persefelis Silver Romeo (PER ns 12).
Ejer: Sylvia & Allan Oustrup.
Blue Heat of Kønel (PER a).
Ejer: Danielsen & Christiansen.
Jim the Skatman of Asserbo (PER 03).
Ejer: Susanne Hansen.

KILLINGER: Gandow's Fortune Cookie (pER 0.
Ejer: Lise & Hugo Gandow.
Rio-Tefe's Jamie Wonder-Worker @ER a 01)
Ejer: Ulla Christensen.
Rio-Tefe's [-ove and Devotion (pER a 03).
Ejer: Ulla Christensen.

BEST IN SHOW SEMII-ANGHÅR
BOX:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

KULD:

Cozy Farm's Magnolia (MCO 5).
Ejer: Susanne S. Clausen.
Lady Cleopatra Sneum DK (SBI a).
Ejer: Conni Christensen.
Cozy Farm's True Type (MCO 3).
Ejer: Susanne & Klaus Christiansen.
Cozy Farm's Billy Holiday (MCO 4)
Ejer: Susanne & Klaus Christiansen.
Silver wood's.
Ejer: J. & J. Christensen.

øVRIGE NOMINERE,DE SEMII.ANGHÅR
VOKSNE TIANNER:

Alftreim's Ilftin (NFO 8).
Ejer: Hartoft & Vigold.
Sanboe's Hefaestos (MCO 6).
Ejer: Susanne & Bo Clausen.
DK Red Line's Chippendale (MCO 8).
Ejer: Marianne Schumann.

VOKSNE HUNNER:
Fabis Lady Fairchild (NFO 3).
Ejer: Charlotte Bergquist.
Vintergæk Felis Jubatus (NFO 9).
Ejer: Madsen & Kristensen.
Duchesse Da Terra Nova (SBI a 21)
Ejer: Claus & Susanne Wehnert.

KASTRAT TtrANNER:
Asynjens Froclo (NFO 6).
Ejer: Hartoft & Vigold.
Bat Cat Gyldenløve (NFO 2).
Ejer: Carli Louise Hækkerup

KASTRAT HUNNER:
DK Kiru's l-ady Dizzy Doll (SBI f).
Ejer: Susanne Wehnert.

LINGDYR: Showtime's Cheyenne (MCO 4).
Ejer: Jesper Nielsen'.
Apalacer Bear's Sawdust (MCO 5).
Ejer: Birgit & Claus Sams.
Dansbjerg's Osmond (NFO 4).
Ejer: I. l-arsen & B. Sperling.

KILLINGER: DK Kiru's Miss Malou (SBI n).
Ejer: Kirsten Ulsø.
Kong Gulerod Felis Jubatus (NFO 6)
Ejer: Madsen & Kristensen.
Dansbjerg's Kispus (NFO 4).
Ejer: Nielsen & Medom.

BEST IN SHOW KORTHÅR
BOX: Farukin Auringon Kukke (DRX 6).

Ejer: Susanne Bugge.
BOX KAST.: Hampton Court's Blue Sp. Buster (BRI n 62)

Ejer: Jette Rybak.

- ',t, hør minbqn! - og det gjorde han sgu'!
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I.JNGDYR:

KILLING:

VETERAN:

PENSIONIST.:

KULD:

Dunvald's Prik (BRI n 24).
Ejer: Yvonne & Erik [.arsen
Ambi-Purr's Jazzmin (BUR n)
Ejer: E. & B. Pedersen.
Klivager's Fimpe
Ejer: Aase & Ole Klivager.
Dunvald's Blondie.
Ejer: Camilla Christensen.
Chagail's.
Ejer: Marina Bøhrnsen.

ØVRIGE NOMINEREDE KORTHÅN
VOKSNE HANNER:

Klivager's Fimpe (BUR n).
Ejer: Aase og Ole Klivager,
Pasht's Black Fox (BRI n).
Ejer: Anne Mette Moring.

VOKSNE HUNNER:
Terra Cutta's Tanami Desert (ABY n)
Ejer: Dorthe Bregenhøj.

Godt nyt for rejsende
til Sverige og Norge
Går du med tanker om at tage til Sverige eller Norge
for at udstille, er det nu blevet lidt nemmere at komme
igennem papi{unglen.

Tidligere skulle blodprøverne sendes til Sverige el-
ler Norge for at blive godkendt, men nu har de sven-
ske og norske myndigheder godkendt Statens Veteri-
nære Institut for Virus-forskning, Lindholm, 4771
Kalvehave.

De er blevet autoriseret til "titerbestemmelse af ra-
bies-antistof i blodprøver fra hunde og katte, der øn-
skes indført til Sverige og Norge".

Ovenstående skulle gerne gøre det en smule nemme-
re. og forhåbentlig en del hurtigere og billigere at få
kat med over vandet til vores nordiske nabolande. Kat-
ten skal være chip- eller øremærket.

Desuden skal der foreligge en sundheds-attest samt
er: indforselstilladelse før katten lukkes ind i det for-
'=:;eCe 1and. men spørg hellere din dyrlæge, før du gå
: lin,c med planlægningen af "operation udstilling i
S.:-:::e \orge" - reglerne kan blive ændret.

KASTRAT HANNER:
Kanbalu l.orenzo (BUR n).
Ejer: Lise Stubmark.
Kijanasana af Watami DK (SOK)
Ejer: Sonja Pedersen.

KASTRATHUNNER:
Syriam's Daisy (BRI a).

. Ejer: Camilla Christensen

UNGDYR: Prethiosa Eliott (BUR n).
Ejer: [.one Kongsbak.

KILLINGER:
Fie af Hajeka (BRI a).
Ejer: Karen & Hans Jeppesen.
Steenberg's Kville (BML ns 11).
Ejer: Helle Nielsen.

BEST IN SHOW SIAM/OKH
BOX: Thiotepas Champagne (SIA d).

Ejer: Margit Thomsen.
BOX KAST.: Nissen's Belladonna (SIA a).

Ejer: Annelise & Erik Nissen.
UNGDYR: Wee-ko's Beautiful Pride (ORI b).

Ejer: Madsen & Andersen.
KILLING: Twiceåsnice of the Sweet Cats (ORI b).

Ejer: Kai S. Vogel.
KULD: Piltoft's.

Ejer: Trine Piltoft.

øVRIGE NOMINEREDE SIAM/OKH
VOKSNE TIANNER:

Wee-ko's Against All Odds (ORI n).
Ejer: Lissi Faurschow.

VOKSNE HUNNER:
Misriya's Vita-min Wanda (ORI h).
Ejer: Susanne Klarskov.

KILLINGER: Malakit's Charles Darwin (SI.A e).
Ejer: Jette Kristiansen.

P S : VEDR. E S BJ ERG U DSTILLINGEN :
Desværre fik vi ikke med, at bedste Langhårskuld blev:

Falkenstrøm's
Ejer: Tove Falkenstrøm.

UndslEldTove! - ErikA.
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,'ller-BoyalCanin-Nagut-Technical-Hokamix-Vitabena-KWshampoo-serie-SA37-Kitzyme,nyhed,su-

: . : - Pelskur - Ormekur - iangle Fix - Coat Closs - Crooming pudder - Øjensalve - Ørerens - Pili natursalve - Vita-
- - -rporelementer - Katto vit ørkost - også light - Lam og ris - ny Kitekat tørkost - Animistrath, naturligt B-vitamin -

: : !.å!, hindrer slikning og kradsning piuøn§t<ede stedei - Katte transporter, mange modeller og farver - Plydshu-

.=^ge - Kradsetræer,-ogia store lege-modeller - Kattegrus - Bonnie dyrecenter - Cassius - Biokat - Kattebakker

. ir. Vi har også de ligtige kartei børster og strigler. Postordre besørges, men måske er vore kæledyrsbusser

-'zde? Ring og hør nærmere!
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Udstillingsresultater udland:

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

Med lidt system i tingene vil det også være muligt at brin-
ge disse resultater i medlemsbladet, men medlemmerne må
selv være aktive og oplyse om de opnåede resultater. Disse
vil så blive bragl 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: Christina Kausmally, Råhøjparken2l4,8260 Viby J.

Sted/dato Flensborg, 2.-3. september 1995.

Kattens navn: Steenelse's Daisy

Resultat CACIB, NOM.

Ejer: Else & Steen Christensen

Sted/dato Flensborg, 25. september 1995

Kattens navn: Steenelse's Daisy

Resultat: CACIB, NOM

Ejer: Else & Steen Christensen

Sted/dato Amsterdam, 5. november 1995

Kattens navn: Steenelse's Daisy

Resultat CAGCIB

Ejer: Else & Steen Christensen

Sted/dato: Amsterdam, 5. november 1995

Kattens navn: Steenelse's Flomme

Resultat CAC

Ejer: Else & Steen Christensen

Sted/dato: Amsterdam, 5. november 1995

Kattens navn: Steenelse's Fame

Resultat: CAC

Ejer: Else & Steen Christensen

Sted/dato: Amsterdam, 5. november 1995

Kattens navn Dansbjerg's Osmond

Fl.rs:Ltai: CAC, BIV NOM., BIS

Birger Sperling & Ilse l-arsen

Sted/dato: Amsterdam, 5. november 1995

Kattens navn: Dans§erg's Helen

Resultat: CACIB

Ejer: Birger Sperling & Ilse [arsen

Sted/dato: Amsterdam, 5. november L995

Kattens navn: Dansbjerg's FIFI

Resultat: CACIB

Ejer: Birger Sperling & Ilse [.arsen

Sted/dato: Flensborg, 3. september 1995

Kattens navn Red Line's Chippendale

Resultat:

Ejer: Marianne Schumann

Sted/dato: Flensborg, 2. september

Kattens navn Kimya Sana

Resultat: CACIB, NOM.

Ejer: Grethe Højgård

Sted/dato: Wetzlar, 5. november 1995

Kattens navn: Funny Face af Nasada

Resultat: CICIB

Ejer: [.ene B. Berg

Sted/dato: Wetzlar, 4. november 1995

Kattens navn: Sunshine Reggae af Nasada

Resultat: EX.1

Ejer: læne B. Berg

Sted/dato: Wetzlaq 5. november 1995

Kattens navn Sunshine Reggae af Nasada

Resultat: EX. 1, NOM.

Ejer: [æne B. Berg

Sted/dato: Flensborg 2. september 1995

Kattens navn Funny Face af Nasada

Resultat: CAC

Ejer: læne B. Berg

Sted/dato: Wetzlar, 4. november 1995

Kattens navn: DK Terra Cotta's Tanami Desert, ABY n

Resultat: CACIB,INT. CHAMPION

Ejer: Dorthe Bregnhøj

\' j - --.__, .A.msterdam, 5. november 1995

1.,:11:-: -:'1: Dansbjerg's Wesley

Regrltar i Ex. t, BIV NOM.

Brger Sperling & Ilse l.arsen

CACIB;BIV



Sted/dato: Wetzla1 5. november 1995

Kattens navn: DK Terra Cotta's Tanami Desert, ABY n

Resultat CAGCIB

Ejer: Dorthe Bregnhøj

Sted/dato: Flensborg, 2. september 1995

Kattens navn: DK Terra Cotta's Tanami Desert, ABY n

Resultat CAC

Ejer: Dorthe Bregnhøj

Sted/dato: Kassel 41 6' 9 4,Tiel 2l I 5'95, Flensborg 2/9

Kattens navn: Fit Junior Doucet af Vendsyssel

Resultat CACPIB, CACPIB, CAGPIB, NOM

Ejer: Karen M. Pedersen

U

U
IMPI|RT I EIIPI|BT

IMPORT FRA TYSKI.AND
YAH,{s TABASCO
Race: Tyrkisk Angora, rød tabby m/ hvid.
Far: Oglan de Saint Glinglin.
Mor: Hosca kal Barisma.
Opdrætter: Jcirg Meibaum, Hamborg.
Ny ejer: Solveig Christensen.

EXPORT
TIL
TYSKI.AND
BELI,AMIS'
RJCCI
Race:
Orientalsk
Korthår,
ORI n - ebony
Far:
Int. Ch. Sphinx
Boy Wonder
(oRI n).
Mor:
Bellamis'
Eternity (ORI n)
Opdrætter:
Dorte Kaae.
\y ejer: J. & M.
\{engelkoch.

EXPORT
TIL
TYSKI.AND
SUNSHINE
REGGAE AF
NASADA DK
Race:
Colourpoint,
PER d 33

Far:
Fidji's Cremi.
Mor:
Choco Coco
af Nasada.

Opdrætter:
Lene B. Berg.

Ny ejer:
Petra Grube.

EXPORT
TIL
TYSKI,AND
DKSOYADI'S
CASSIOPEIA

Race:
Tyrkisk Van,
hvid/rød.

Far:
Ch. DK Van
Osmani Ali Yildiz.

Mor:
Ch. Skyrin
Takim Yildiz.

Opdrætter:
Solveig
Christensen

Ny ejer:
Petra Schneider.
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CHAMPION.
GALTEBIET
Ønsker du din kats udstillingsresultater og
titel offentliggjort i bladet, skal du udfylde
kuponen bagest i bladet og vedlægge et fo-
to af katten. (Fotograf6r katte tæt på, lys
kat på mørk baggrund og mørk kat på lys
baggrund), så får du det bedste resultat.
Undgå f.eks. at fotografere en
sort kat i en sort lædersofa.
Kattens farve må IKKE falde
sammen med baggrunden. 

r

Begge dele lægges i en
kuvert og sendes til:
Christina Kausmally
Råhøjparken 214
8260 Viby J.
Tlf.86 289430

Ch. Dutch Dychesse Song-Hio
Født: 26.alugrust1994
Farve: Hellig Birma, SBI, f 21
Opd.: Charlotte Holm
Eier: HenrietteThomsen

STED. DATO RESULIAT

Esbjerg, 1. & 2. juli 1995..... CAC
CACGrenaa,]6. & 17 .

Kolding, 14. & 15
sept.
. okt.

1995
1995 CAC, Champion

Int. Ch. Kimya Sana af Watamu
Født: 28. december 1991
Farve: Sokoke, SOK
Opd.: Grethe Højgård
Ejer: Grethe Højgård

STED. DATO RESUI-ITAT

Flensborg, 2. sept. 1995 .......
Krusaa, 3. sept. 1995............
Grenaa, 16. sept. 1995..........
(olding, 14. okt. 1995.........
Århus, 18. nov. 1995............

CACIB, NOM.
CACIB, NOM.
CACIB
CAGCIB, NOM.
CAGCIB, NOM.

Int. Ch. Steenelse's Daisy
Født: 27.jrlit994
Farve: Exotic, EXO FO 3
Opd.: EIse & Steen Christensen
Ejer: Else & Steen Christensen

STED. DATO RESUI.|IAT

Flensborg, 2. spt. 1995.......
Kruma, 3. sept. 199-5............
Grenaa, 1 7. sept. 1995..........

CACIB, NOM.
CACIB
CACIB

Int. Ch. Bellamis' Obsession
Født: 11. juni 1994
Farve: Orientalsk korthår, ORI c, lavendel
Opd.: Dorte Kaae
Ejer: Dorte Kaae

STED. DATO RESUUTAT

Struer, 7. maj 1995...............
Esbjerg, 2. juli 1995 .............
Krusaa, 2. sept. 1995............
Flensborg, 3. sept. 1995.......
Grenaa, 17. sept. 1995..........
Aarhus, 19. nov. 1995 ..........

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

Ch. Tzaren's Hannibal
Født: 22.a:ogtst1993
Farve: Russian Blue, RUS
Opd.: Leila Koch
Ejer: Freddy Rethcke

STED. DATO RESUI-|TAT

Sorø, 25. sept. 1994..............
Visenbjerg, 27. nov. 1994...
Grenaa, 16. rept. 1995..........

CAC
CAC
CAC, BIV

Int. Ch. Bellamis'Noa Noa
Født: 24. juli 1993.
Farve: ORI f bruntortie
Opd.: Dorte Kaae
Ejer: Dorte Kaae

STED - DATO RESUUTAT

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

Ch. Wehnert's Bonnie Blue Butler
Født: 23.april1994
Farve: Hellig Birma, SBI n
Opd.: Susanne & Claus Wehnert
Ejer: Annette Halling

STED. DATO RESUI.:TAT

Ebeltoft, 15. april 1995........
Struer, 7. maj 1995...............
Arhus, 18. nov. 1995 ............

CAC
CAC
CAC, Champion

4

Gn Int. Ch. Fit Junior
Doucet af Vendsyssel
Født: 7. november 1991
Farve: PERB33
Opd.: Norma Hassing
Ejer: Karen M. Pedersen

STED. DATO

Aarhus, 4. april 1994............
Kassel, 4. juni 1994..............
Tiel, 21. maj 1995................
Flensborg 2. sept. 1995.......
Krusaa, 3. sept. 1995............
Grenaa, 17. sept. 1995..........

RESUI.|IAT

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

,t

Horsens, 10. spt. 1994........
Vissenbjerg, 26. nov. 1996...
Stovring, 18. marts 1995 -.....
Lsbjerg, 2. juli 1995 .............
I'rusa. 2. sept. 199-5............
Flensborg. 3. rpt. 1995.......



Ch. DK RocHand's Patrick
Født: 7. juni 1993
Farve: Maine Coon, MCO DS 11

Opd.: Svend BekhøjrRønde.
Ejer: Ren6 Jensen, Arhus.

STED. DAT1O RESUI.;TAT

Kellinghusen, 3. juli 1994....
København, 23. okt. 1994....
Helsingør, 1,3. nov.1994 ......

CAC,BIV
CAC
CAC, BIV NOM

Eur. Ch. Soyadi's VanAlexander
Født: 26. maj 1992
Farve: Tyrkisk Van, TUV d 62
Opd.: HenrikChristensen
Ejer: SolveigChristensen

STED. DAIO RESUUIAT

?apenburg, 25. sept. 1994....
:{elsingør. 13. nov. 1994......
\ rsenbjerg, 26. nov. 1994...
:rovring, 18. marts 1995......
Struer, 7. maj 1995...............
{ruua, 2. sept. 1995............
lrenaa, 16. sept. 1995..........

CACE
CACE, BIV
CACE, NOM.
CACE, NOM.
CACE, NOM., BIS
CACE
CACE

Int. Pr. Rubymse Mr. Marque
Født: 23.apil1992
iarve: Perser, PER a 03
Opd.: Connie & Timothy Taylor
Ejer: Mette Wilgaard & Morten Nielsen

STED. DATO RESUI.:IAT

Siovring, 19. mails 1995......
abeltoft, 15. april 1995 ........
:rruer, 7. maj 1995...............
:lensborg, 2. spt. 1995 .......
rruua, 3. sept. 1995............
,renaa, 17. sept. 1995..........

CAP
CAP
CAP, NOM
CAPIB
CAPIB
CAPIB

Int. Ch. Santor's Casey in Blue
Født: 13. februar 1994
Farve: Maine Coon, MCO n22
Opd.: Jonna Larsen, Nibe
Ejer: Ren6 Jensen, Arhus

STED. DATO

Støvring, 18. marts 1995......
Ebeltoft, 15. april 1995........
Ebeltoft, 16. april 1995........
Struer, 7. maj 1995.....,.........
Timmendorf, 8. juli 1995 .....
Grenaa, 16. sept. 1995.....,....

RESUUIAT

CAC
CAC
CAq CHAMPION
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Cham,pion

Ch. Lycka's Lilac Duchess
Født: 13. december 1993
Farve: Burmeser, BUR j
Opd.: Poul & Anette Stevn Jensen.

Ejer: Poul & Anette Stevn Jensen.

STED - DATO RESUI.:TAT

Visenbjerg, 26. nov. 1995...
Støvring, 18. marts 1995......
Grenaa, 16. sept. 1995..........

CAC
CAC
CAC

Int. Ch. Funny Face af Nasada
Født: 23. juli 1994
Farve: Colourpoint, PER d 33
Opd.: L,ene B. Berg
Ejer: Lene B. Berg

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg, 2. juli 1995 .............
Flemborg, 2. sept. 1995 .......
Krusaa, 3. sept. 1995...........'
Grenaa, 16. sept. 1995..........
Kolding, 14. okt. 1995 .........
Wetzlar, 5. nov. 1995............

CAC
CAC
CAC, Champiom
CACIB, NOM.
CACIB
CACIB, Int. Champion

Int. Ch. Terra Cotta's Tahami Desert
Født: 3.juli 1994
Farve: Abyssinier, ABY n, vildtfarvet
Opd.: Gitte Barlach
Ejer: Dorthe Bregnhøj

STED - DATO RESULTAT

Esbjerg, 1. juli 1995 .............
Flensborg, 2. sept. 1995 .......
Kruw, 3. *pt. 1995............
Grenaa, 16. sept. 1995..........
Kolding, 14. okr. 1995 .........
Wetzlar, 4. nov. 1995....,.......

CAC
CAC
CAC, Champion
CACIB, BIY NOM
CACIB
CACIB, Int. Champion

Gr.Int. Pn Kiru's Ufo
Født: 2. maj 1992
Farve: Hellig Birma, SBI d 21, rØdtabby
Opd.: Kirsten Ulsø
Ejer: Kirsten Madsen

STED - DATO RESUUTAT

Scheemda, 24. spt. 1994.....
Papenburg, 25. sept. 1994....
Mssenbjerg, 26. nov, 1994 ...

Stpvring, 18. marts 1995......
Esbjerg, 1. juli 1995.............
Grenaa, 16. sept. 1995..........

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB, NOM.
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB

Int. Ch. Red Line's ChiPPendale
Født: 12. november 1993
Farve: Maine-Coon, MCO DS 09
Opd.: Marianne Schumann
Ejer: MarianneSchumann

STED. DATO RESUI.ITAT

Ebeltoft, 15. april 1995........
Struer, 7. maj 1995...............
Esbjerg, 1. juli 1995.............
Krusa, 2. sept. 1995............
Flensborg, 3. sept. 1995.'.....
Grenaa, 16. sept. 1995..........

CAC, BIV
CAC
CAC, Champion
CACIB
CACIB, BIV
CACIB, BIV NOM.,
Int. Champion
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Eur. Ch. Dansbjerg Jeppe
Født: 19. august 1993.
Farve: Norsk skovkat, NFO a 0923
Opd.: Birger Sperling & Ilse Larsen
Ejer: Birger Sperling & Ilse Larsen

STED. DATO RESUUTAT

CACE
CACE
CACE, BIV
CACE
CACE
CACE
CACE

Eun Ch. Dansbjerg Calle
Født: 14.juni 1995.
Farve: Norsk skovkat, NFO n23
Opd.: Birger Sperling & Ilse l.arsen
Ejer: Birger Sperling & Ilse l-arsen

STED. DATO RESUUIAT

Hemef, 10. februar 1995.....
Hemef, 11. februar 1995 .....
Baden-Baden, 5. mars 1995
Støvring, 18. mans 1995......
Tiel, 21. maj 1995 ................
Diisseldorf, 17. juni 1995.....
Esbjerg, 1. juli 1995 .............

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

Ch. Svartbekkens Yemodige Vidar
Født: 25. maj 1994.
Farve: Norsk skovkat, NFO n23
Opd.: KjerstiParelius.
Ejer: Birger Sperling & Ilse [.arsen.

STED - DATO RESUUTAT

Struer, 7. maj 1995..............
Esbjerg, 1. juli 1995............
Timmendorf, 8. juli 1995 ....

CAC
CAC
CAC

Int. Ch. Dansbjergs FIFI
Født: 24. september 1.994.
Farve: Norsk skovkat, NFO a
Opd.: Birger Sperling & Ilse Larsen
Ejer: Birger Sperling & Ilse Larsen

STED. DATO RESUUTAT

Jyllinge, 13. august 1995 .....
Kruså, 2. september 1995.....
Flensborg, 3. september 1995

CAC, NOM,
CAC
CAC

Int. Ch. Dansbjergs Helen
Født: 26. aprtl 1994.
Farve: Norsk skovkat
Opd.: Birger Sperling & Ilse Larsen
Ejer: Birger Sperling & Ilse Larsen

STED - DATO RESULTAT

Strassbourg, 4. marts 1995...
Grenaa, 16. september 1995.
Støvring, 18. marts 1995......
Hillerød, 1. oktober 1995.....
Kolding, 15. oklober 1995...
Amsterdam, 5. nov. 1995.....

CAC
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB

Ch. Steenelse's Flomme
Født: 29. november 1995
Farve: Exotic
Opd.: Else og Steen Christensen
Ejer: Else og Steen Christensen

STED. DATO RESUI.:TAT

Hillerød, 1. oktober 1995.....
Kolding, 14. oktober 1995...
Amsterdåm, 5. nov. 1995 .....

CAC
CAC
CAC

Ch. Steenelse's Fame
:.'l: 19. november 1994
:.r. e Erotic
-:: Else og Steen Christensen
: :r E.se og Steen Christensen

:TED. D{TO
: :. l:-::1J95....

Int. Ch. Steenelse's Daisy
Født: 27.juli1994
Farve: Exotic
Opd.: Else og Steen Christensen
Ejer: Else og Steen Christensen

STED - DATO RESULTAT

Flensborg, 2. september 1995
Krusaa, 3. september 1995...
Grenaa, 17. september 1995.

CACIB
CACIB
CACIB

Int. Pn Katarina af MobberDK
Født: 2. april 1989.
Farve: Perser, PER g
Opd.: Hanne Kindberg
Ejer: Irma Nymann Sørensen

STED - DATO RESULTAT

Vissenbjerg, 27. nov. 1994...
St6wing, 19. marts 1995......
Flensborg, 2. sept. 1995 .......

CAPIB
CAPIB
CAPIB, INT. PREMIER

CAC
CAC
CAC

RESULTAT

Ebeltoft, 15. april 1995 ........
Ebeltoft, 16. april 1995 ........
Struer, 7. maj 1995...............
Tiel, 21. maj 1995................
Diisseldo4 17. juni 1 995.....
Esbjerg, l. juli 1 995.............
Timmendorf, 8. juli 1995.....
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JVBAK SEBUIGE YDETSEB

REGLER:
Medlem af JYRAK hele kalenderåret.

Katten skal have deltaget på mindst 5
internationale udstillinger, heraf mindst
en JYRAK-udstilling.

Katten kan ikke deltage på to hoved-
klubbers topliste. (Felis Danica er ikke
en hovedklub).

Katten kan opstille i to kategorier
(f.eks.3-10 mdr. og voksen), men resul-
taterne kan ikke tælles sammen, det be-
tyder mindst 2 x 5 udstillinger.

Det er kun de 5 bedste resultater, der
tælles sammen og divideres med 5.

{YRAK kårer også
Arets Huskat L995
Der gælder samme regler for antal ud-
stillinger, men points beregnes således:
For en bedømmelse med romertal I gi-
ves 100 point, II giver 95 point, III = 90
point, IV = 85 point og V = 80 point.

Kopier af resultaterne
indsendes til:

Erik Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
senest den 1. februar 1996.

Vinderne underrettes skriftligt senest
den 15. februar 1996.

Præsentation og præmiering af vinderne
foregår på JYRAK's udstilling i Skive
den 16. og 17. marts 1996.+UO PROBLEM

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

I'Niels' Dyrehclndel
Niels Ebbesensgode 8o . 9000,Aolborg ' Tlf.98 1222 11

Regler for
JYRAK'sTOP3 i L995
Top 3!
Voksne/kastrater og 3-L0 mdr.

POINTSKAI.A:
Bedste voksne / kastrat
Bedste voksne / kastrat modsatte
køn ungdyr / killing
Bedste veteran / pensionist .........
Nominering

102 point

....... 100 point
99 point
99 point

BIO 98 point
CACE I CAPE / Ærespræmie kl. 1 og 2. . 97 point
CAGCIB / CAGPIB 96 point
CACIB / CAPIB 95 point
CAC I CAP......... .................. 93 point
Exelent 1............... 90 point

Exelent..... 88 point

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

SERUIGE

YDETSER

Stamhoqs-
sekretaiiat

Hvis din stamtavle bor{kommer, kan
du bestille en 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 bedømmelserne på titelbladet,
skal følgende dokumentation indsen-
des:* Fotokopi af certifikater eller* originale certifikater med de resulta-
. ter, som ønskes indført.* Titelbladet, hvis man allerede har

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

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

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

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

Stambogspriser pr. U10-1991 :

Stamtavle 0-3 mdr
Stamtavle 3-6 mdr

kr. 125,-
k 165,-

5,00 k
8,75 k

15,00 kr.

TITETPÅFøRINGER Kopistamtavle
Nyt omslag
Nyt indlæg
Stamnavn .

Transferes .

Ekspeditionsgebyr

stamtavle 6-12 mdr. kr. 250,-

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

w. 25,-

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

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

l0 -20 stamtavler..
ALLE RACER:
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 76 82

OPLYSNING FRA
STAMBOGSSTXiTT,flREN!
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 paningsattesten.

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

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

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

der videresender ansøgningen til FIFe
sennem Felis Danica. Det registrerede
stamnavn bliver opdrætterens personlige
:iendom. Stamnavnet må højst fylde 15
posrtioner og er gyldigt i 30 år, med min-
lre det stadig er i brug.

Pris for stamnavn er k 500,00 incl.
rr,r:lis + porto, som betales SAMTIDIG
:.:C indsendelse af ansøgningen.

):spe nsation til fritagelse af stamnavn
."": :,:nåes i tilfælde af, at man kun øn-
.. .: .: rtdrætte et kuld før en eventuel
::::...::::,t,ii I dette tilfælde kan afkom
: --t.. r.:.::S ,, ed et navn.
1:

HAiIKAT

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

EJ ERSKIFTEIATI|TllUTTERIN G

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

KONTINGE]IIT.
SATSER 1995

Hovedmedlem.,
Familiemedlem
Hele husstanden
Pensionist

kr.225,-
kr. 25,-
l«.250,-
k. t25;
l«.200,-

U

U

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

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

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

Kis Gammelgård,
Bovinsgade 4,
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 05 l0

Vivian Elling
Jembanegade 4,2.
6800 Varde.
Tlf.7s 22 44 6E

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



§

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

{iælp vone ammeformidlere!
Ring, hvis I har en hun, der kan klarc
et »»p§ebarn<< eller flere!

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

Yvonne Larsen
Skolegade 21
9320 Hjallerup
Tlf.98 283036

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

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
afejeren. I øvrigt foretages dyrlægebe-
søg KUN ifølge aftale med ejeren.

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

uDsTltHilG, INDIAND

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 udstillingssekretær.
Tilmeldingsblanketter rekvireres og
tilbagesendes til egen klubs udstil-
lingssekretær.

RACEKAITEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
l. th.,2635 Ishøj. Tlf. 42 73 36 31.
Kasserer: Pia Matthesen,
Carl Danfeldts Æle 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 R tlf. 54 86 t273.
Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 N 39 75.

PERSEREN:
Micheyl Riis Vinther, Grenåvej 7 82,
1. tv.,8541 Skødstrup.
Kasserer: Chr. Cilleborg, Skansepar-
ken47,840OEbeltoft,giro 1 57 6089

IYRAK:
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

.>

Ammeformidling
0

(
,h

lt

('

\tr

Ingrid Møldrup
Silkeborgvej 516
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 6286

Jyrak's killingeliste
Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Racekatte
Huskatte

Stamtavler er søgt!
Stamnavn: Kuld
Navn: Avl, opdræt

kr.
k.
kI.
kr.

200,-
200,-
250,-

50,-

JYRAK's
killingeliste
bestyres af:
Linda Palm
Nord Kanalvej 8,
Ginnerup
8500 Granaa
Tlf. 86 33 99 10

Adresse:

Postnr./By:

Tlf.: 

-

tilmelder:
Race:

Født:

Farve:

Farve:

Farve:

Kan

Køn'

Køn:

Køn:

Køn'

Godkendt kaueri: BEMÆRK: Gebyr indbetales til
i l.-- i N"j ffiffitnde 

klubs kasserer før

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

FIFe kokarder:
Eur. Ch.
Eur. Pr.

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

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

gratis!
gratis!
Yr.l25,-
kr. 125,-
l§.125,-
kr. 125,-

For at lette arbejdet bedes
man overholde indleve-
ringsfristen, der er den 25.
i måneden, og tilmelding Farve:

SKAl,iegeninteresse,ske p"*".
skriftligt.

Prisen for annonceplads,
uanset antal af mm kun k Er du ked af at klippe i bladet, er dir velkommen til at ko-
50,- pr. måned. Piere blanketten. '

U

U
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OPDRÆTTERE IJYRAK

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

Af Taperije
Seriøst perseropdræt. Kærlige sunde killinger, flere fanrer.
Frit opvokset i \femmet. Godkendt katteri. Ring og hør nær-
mere:
Elsa Knakkergaard, Sønderalld l3b, 8500 Grenå
7 86324729

Af Ktinel
Seriøst perseropdræt. Opdræt af kærlige og velafbalancerede
killinger i alle farver, også biog tricolour. Virkelig gd type
og pelskvalitet. Egen avlshan. Ring og hør nærmere:
Anne Ktinig & Henrik Nielsen,
Th. Bangwej I 6620 Glamsbjerg
A 6472 3973 Bil:3066 6135

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

Donneborg
Perseropdræt af Smoke, Cameo og firldfarvede.
Lone & Klaus Donneborg
Gl. HammelveJ 31, Voldby, 8450}lammel
I 8696 5096

Clipper
Opdræt i alle maskefarver, samt lilla og chokolade persere

efter bl.a. TOP S-vinder w. ll9l Eur. Ch. Veronica af
Clipper. Killinger frit opvokset efter sunde, velafbalancerede
forældre. Egne, højt præmierede avlshanner.
Karen-lvlarie Juhl Petersen, Kirkegade 66, Hjordkær
6230RdeKro t 7466 6947

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Linda Palm, H6vej 52,8520 Lystrup.
Pris kr. 75,00 pr. gang.
' Kr. 200p0 for et kalenderår

Killinia's
Seriøst godkendt l€tteri. Dejlige afbalancerede killinger
efter gode avlskatte, god pelsl$alitet og øjenfawe. Vi
opdrætter fuldfarvet, bi-tricolour samt smoke, efter rene

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

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

Joynes Nesbi
Persere! Seriøst/godken& katteri. Meget kærlige killinger
Flere farver. Speciale: Creme killinger lejlighedsvis til salg.

Aase lbsen, Søstjernen 48, 6710 Esbjerg V.
Rrng og hør nærmere pa t 7515 3545

Permajdi
Charmerende killinger lejlighedsvis til salg. Colourpoint og
perseropdræt, også med chokolade og tåbb,y. Æle mine
racekatte er fritgående i hjemmet.
Marianne Dejgaard, Poul La Courwej 17

8560 Skanderborg 7 8652 2906

Steenelse
PerserÆxotic: Flere farver nr/u hvi& samt sølv og tablry.

Egen avlshan "Harwood Georgia Pride". per d 03.

Henvendelse Else og Steen Christensen, Porsborgvej 17

9530 Stø-rring I 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 eftstreme typer. I fuldfarvede pasteller

og mørke farver. Egne højtpræmrerede avlshanner.

Linda og Torben Leerbeck, Hovedgaden 32,

8641 Sorring r 8695 7582

Mac Burney
Colourpoint opdræt i forskellige maskefarver
Karen Mette Have Kristensen
Roslerruej 12, Jebjerg
7870 Roslev A 9757 4559
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Joynes Nesbi
Colourpoint! 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-lejlighedsvis til salg.
Aase lbsen, Søstjernen 48, 6710 Esbjerg V.
Ring og hør nærmere pa I 7515 3545

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

Habito's
Seriøst lille opdræt af colourpoint og fuldfarvede med gen

for colourpoint i flere forskellige farver, bl.a. efter ameri-
kanske linier. Egen avlshan ! Lejlighedsvis salg af sunde og
tillidsfulde killinger. Ring og hør nærmere.
Annemarie Lun{ 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 l1
8600Silkeborg t 8685 ll50

Jawhara's
Opdræt af Balinesere/Siamesere i forskellige maskefarver
Killinger lejlighedwis til salg.
Anne Lise Kaae, Ingrids A116 13

5250 Odense SV. I 6612 5291

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

9220 Altr,rg t 9815 9318

Af Kæhlershøj
Lille opdræt af Balinesere i maskefarverne Chokolade, Lilla
og Blå. Egen avlshan md et blid og dejligt temperament,
som giver nogle gode velafbalancerede killinger.
Hanne Kæhlershøj, Melbyvej 86
5471 Søndersø Z 6486 l27O

Bounty
Lille opdræt af Siam/Onentaler.
Velafbalancerede killinger, frit opvokset i familien, lej-
lighedsvis til salg.
Lita Lorenzen
Rønnegårdsvej 14, Skads
6715 EsbjergN t 75160004

The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten Maine Coon, verdens største
racekat. En serni-langhfuskat med overkommelig pelspleje

Rohrste killinger, tillidsfulde, frit opvokset og vant til at
"være i hænder", efter kærlige forældre af høj standard,
Nana & Leo Stoltze Jessen, Elmevej 8
8543 Hornslet t 8699 6004

Sanbo6
Maine-Coon: Er De interesseret i verdens største racekat, da
kan vi lejlighedwis tilfude sunde, tillidsfrrlde og robuste
killinger efter forældre af høj ståndard. Vore katte er opvok-
set i rolige omgivelser med hund og færdes frit i bade hus og
lfiegård,
Susanne & Bo Clausen, Symfonialld 8
8700 Horsens Z 7564 3323

Watamu
Meget livlige, kærlige og tillidsfulde killinger lejlighedsvis
til salg.
Grethe Højgbr d, Dragebald<en 27 2
5250 Odense SV Z 6617 3708

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

Af Kæhlershøj
Lille @ræt i fortrinwis brun. God type og med en høj
prioritering af et godt temperament.
Hanne Kæhlershøj, Melbyvej 86
54715øndergø Z 6486 1270

Ambi-Purr's
Kvalitetsopdræt af dejlige racetypiske Burmesere. Killinger-
ne har et supertemperament, og er ftit opvokset i hjemmet
sanrmen med familien. Er hundsvant.
Egne toppræmierede avlshanner. Flere farver. Speciale: Rød

og Creme. Opdrætter af World Champion 1995.

Charlotte Mortensen, Skortyparken l0 I
8464 Galten. Z 8694 4857
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KLUBINFO

Tyskland
E

Luxemburg

Adresserludl. klubber

San Marino I
l. DEKZVe. V.
Berlinerstrasse 13
D-35614 Asslar,
Tlf. il4u8479.
Fax64411874l3.
Postgiro: Franldurt/Main
562 L2-607

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

Holland
MUNDIKAITOC:
Gerda 1)eerdsma, Kerkstraat 12,
NL-9649 Gr. Muntendam,
Giro 2358697. F ax 5987 27 649
Pris pr. kat: 50,- gylden.
Tlf. +31 5987 27335.

FELIKAI:
Inschrijvingen, Postbus 1177,
NL2400 BD - Alphen A/D Rijn.
Burmål i Holland: 60 x 60 x 60 cm.
Ingen dobbeltbure.
Tlf. +31 229232116. Fax +31 229235805

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

Lux Cat Club
B. P. 526, L - 2015 Luxemburg.
Tlf. +35237 9439.
Fax +352 37 93 27.

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

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

fulen
rlT T

rSpanien
Asociacion Felina Espanota ASFE
C/Santa Virgilia 2 Esc. Izq-Bajo C
E-28033 Madrid - Tlf. 34 91 381 84 75

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

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

Suomen Kissaliitto r.y.
Vaskihuhdantie 4-6 D 28
FIN - 00740 Helsinki
Tel. +358-0-3473757 Osterreichischer Verbandfiir die Zucht

und Haltung von Edelkatzen - 6VEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A - 1090Wien
Tlf. +43 L-3196/'23.
Fax +43 1-3106540.

Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KKO, Castellezgasse 8/1.
A - 1020 Wien
Tlf. +43 L-21478æ.
Fax +43 L-2120697.

Slovakia
Slovensky ZYAZ Chov alelov
Krizna 44
SL - 82476 Bratislava 26
Tlf. +4260054
Fax +42 63772

Østrig

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

Italien
Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja20
I - 10138 TORINO TO
Tlf. +39 lt 4344627.
Fax +39 59 468632

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

Portugal

II
Frankrig II
Schweiz trI
Federation Feline Helvetique
Solothurnerstrasse 83
CH - 2CI53 Basel.
Ttf. +41 613617M4
Fax +41 6736170U

38

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

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

Karen-Marie Jensen,
Annebergvej 24,
9000 Alborg.
Ttf. 98 12 00 61

PERSER
Ch. Chivas af Falk de Bytho DK
Creme/hvid. Født: 30/6-1991.
Far: Int. Ch. Charmos af Taperije.
Mor: Vadstedsgård's Bolette.

Villy Jørgensen
Nørregade 29 A
6580 Vamdrup
Trf. 7s s8 01 23

CHINCIIILLA
Ch. Apollo af Benne-Cat
Født:515-1991,.
Far: Ch. Chant Dar Ome's

Pavarotti
Mor: Ch. Honeyloveof Greystoke.

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

PERSER m/ Colourpointanlæg
Int. Ch. Chocolate
Cappucino ofReedtz - Chokolade
Far: Ch. Chocolate Futuro.
Mor: Cactusway's Mollie Brown

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

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.
Ttf. 98 38 50 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, Ginnenrp,
85fi) Grenå. Tlf. 86 33 99 10.

Et dansls
hrzalitetspro«lulst

tit alle katte

Miskiss 100 g fås i
følgende varianter

. Kylling

. Laks/rejer

. Oksekød

. Vildt

. Makrel
' og nu også til killinger

'S59 Produkterne udvikles.

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

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

LØVEN PETFOOD A/S
}.IYGADE 5 .9760VRAA
JENSKIELDSEN
BIL-TLF. 30 26 81 83 . Efær kl. 18,00: 75 65 16 ?5

§ , ,ai)

Luxus Menu

$

&f;
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Ilanske udstillinger i 1 996

Dato: Sted: Klub: Bemærk:

L9962
20.-ZL jan.
11. februar
3. marts
L6.-L7. marts
24.-2L april
5. maj
15.-16. juni
29.-30. juni
L1-. august
7.-8. sept.

28.-29. sept.

L2.-L3. okt.
3. nov.
23.-24. nov.
8. dec.

København
Køge
Herlev
SKIVE
Nykøbing F.

Kalundborg
Ikke fastlagt
BOGENSE
Jyllinge
KOLDING
København
Aalborg
København
RANDERS
København

Perseren
Racekatten
Darak
JYRAK
Perseren
Racekatten
Perseren

JYRAK
Darak

JYRAK
Racekatten
Perseren
Darak
JYRAK
Racekatten

Se annonce

Se spiseseddel

2. certifikater

REDAKTIOT{EI{
Øxst<nnALLE
ET,{ GOD
UDSTILLII{G!

r(
(t



I NT E R NATI O NA L RAC E KATT E U DSTI L LI N G
sKlvE, 16.-17. MARTS 1996

SKIVE HALLERNE

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til: Khus 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.2O0,- pr. kat.
Kr. 250,- pr. kuld (killingermellem 3 og 4 md.).
Kr. 50,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

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

tilkasserer
Linda Palm
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 !8, Biersted

9440 Abybro
Trf. 98 26 87 05

PRlEMIESEKRET/ER
OG ANNONCEKONSULENT

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Ttf. 98 31 86 42

J. Renault
E. Andersson
J. Drury
K. Wahlberg
H. Hornell
C. K. Gulsett

Frankrig
Sverige
England
Sverige
Norge
Norge

All round
All round
All round
LH, SLH
SLH
LH, SLH, KH

Tilmeldingsfrist: 16. februar!

Praktiske oplysni nger:
Stamtavle, kryptochidattest for hankatte over 10 måneder samt
gyldig vaccinationsattest skal fremvises ved indcheck. Vacci-
nation mod kattesyge skal være foretaget mindst 14 dage og
højst 1 år før udstillingsdagen. lGtte 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uel mødt iSkiue
Alle JYRAK-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af gyldigt medlemskort!

Lørdag dømmes semilanghår, korthår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH.
41
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INTERNAIIONAL UDSTILUNG
11. FEBRUAR 1996

RAVNSBORGIIALLEN
RAYNSBORGyqI 3
4600 KøGE
TLF.: 53 66 03 09

DOMMERIISTE:
Birgit Nebantmer.......
Dorte Kaøe ..................... ...
Ilanne Sofie Sneum
Jelte Eua Madsen... .... -... .... ...
Penny Bydlin-ski ...................
1:|,siane Cbaua llard..
Stirte Ertgbetf.s... ... . .. . .

F-lada Capra
Geir J. Eduardsen..................
Ole Magne Grytuik................
Alua Uddin
Ilannelorc Grinun
Ret til cendritryer.forbeboldes

.Konbår

.Siam/OKII

. I-cr ng b å r/Se m i langb å r/S iam/O KH

.Semilangbår

. Kortbår/Langbår

. La r ryb å r/S e rn i la ngb å r

.Kotthår

. Langh å r/S e rni la ngb å r

.Semilangbår

.Langhår/Sian/OKH

.All-round

.Langbår

Danm,ark
Danmark
Danmark
Danmark
.. England
.Iiartkrig
..Holland
..,..Italien
......Notge
,,.,.,Norye
....Suerige
.Tyskland

Ejenen B/f,RER SELV katten på udstillingen!
Der vll i hver dommerring være en steward til stcde.

Søndag d. 11. Februar 1996, kl. 06.30 - 19.00
Dyrlægekontrol kI.06.30 - 09.1j
AIle kattene skal være I bur senest kI. 09.30
Udsttllingen åbner for publikum kl. 10.OO

Vaccinationer m<>d kattesyge og katteinfluenza rnå højest
være 1 år gamle og skal være mindst 15 dage.
Drægtige og dieS;ivende hunner må ikke udstilles.
Slifremt en eller flere killinger fra et tilmeldt kulcl ønskes
lreclømt i killingeklassen, skal seperat tillnelcling inclsencles
og, clenne tihnelding tæller som 6n tilmeldt kat.
Et kuld er mindsr 3 killinger.
Veteranklassen vil l;live slået sarunen, hvis der ikke er
rnindst3ihvergruppe.

FIFe har vedtaget at: pr. l/t l9g6.skal alle udstillede
katte have kløerne klipp"t II\IDEN udstillingen.

KUN for Racekattens medlenrmer:
Lei et "til salg" bur for kr. 150,-.

UDSTILLINGSPRISER
For medlemmer af Racekatten gælder følgende priser:
1. tilmeldte kat Kr. 200,-
2. tilmeldre kat: Kr. 175,-
3. og efterfølgende tilmelclte katte: Kr. 150,-
Ktrld, uanset antal rilmeldte katte: Kr. Z5O,-
Veteranklassen: Ekstra kr. 50,-
Avls- og opdrætsklasserne: Gratis

For medlemrner af andre hovedklubber gzrlcler
folgende pri.ser:
r\lle kane; K-r, 200,- pr. kat.
Kuld. uanset antal tilrneldte katte: Kr.250,-
Veteranklas.sen: Ekstra kr. 50,-
Arls- og ctpclr:etsklasserne: Gratis

TILMELDING
Medlemmer af Racekatten sender tilmeldingsblanket
og kopi af indbetalin§ til:

Lis Vindex Nlelsen
Vildtbanestien 15, 1.th.
2635 rshøi
Tlf .: 43 73 36 3r

Medlemrner af andre hovedklubber sender tilmeldingsblan
ket og kopi af indbeuling til egen klub.s udstillings.sekretær

Udstillingsgebyret
Skal indbetales før eller senest på tilrneldingstidspunktet til:
Kasserer Pia Matthesen
Carl Danfeldts A116 11

26'1.0 Rdovre
Giro:492-3626

Sidste til- og afmeldingsfrist
d. 30. Janurar 1996
eller når halkapacitet er nået.

Dommerelever bedes kontalrte
Steen Nielsen, rlf .: 39 69 92 94 (hverdage 79-20, tks. til 22)

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

Stande
Bruno Vinholt, tlf. & fax: 53 52 99 26

Annoncer
lljarneJakobsen, tlf.: 43 5419 9l (hvenlage 19-21)

Præmier
Gurli Petersen, tlf.: 58 26 47 79
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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: FIan: tr Hun: E

Race: Stambogsnr

Farve: EMS nr.:

Far: EMS nr

Mor: EMS nr

Opdrætter:

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

10 tr Kastrat (Over 10 mdr.)
11 tr Ungdyr (6-10 mdr.)
D A Killing (3-6 mdr.)
f4 tr Huskat
15 tr Avl
16 tr Opdræt
17 D Veteran (6-10 ar)
18 U Pensionist (over l0 fu)
19 U Kuldklasse (3-4 mdr.)

tr Udenfor bedømmelse
U Til Salg

Ejer: a

Adresse: Klub

Postnr By:

Ønskes i bur med: EMS nr

Eæder de til enhver tid gældende FELIS DA}IICA karantænebestemmelser vedrørende kafre, der er eller har været inficeret af,, eller udsat for, smitsomme sygdomme.

den I 19

(Egenhændig underskrift)

A UDFYLDES AF TILMELDEREN §

Det bekræftes herved, at

Katt€ns navn

er tilmeldt udstillingen i

Udfyldes med narn og adresse den I -19

Daut s.s,tel f nldn som kvitaingfor tilmeØelse dludstilliagen, når den ølorsyna med.klabbens stemlrel og q røurnød til udstillcren
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CHAMPIOilGALTERIET: Udfyldes på maskine eller med tydelige
blokbogstaver, hvis stavefejl skal undgås!

Kattens navn: Født den:

Titel:

Race: Opdr. nr.:

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

OBS! Der er kun plads til resultaterne fra 7 udstillingssteder
Fototips: (Fotograf6r katte så tcet på som muligt, lys kat på mØrk baggrund og mørk kat på lys baggrund), så får du det bedste resultat.
Billeder i sorVhvid giver altid det bedste resultat og hold kameraet så stille som muligt!
Undgå f.eks. at fotografere en sort kat i en sort lædersofa. Og undgå at fotografere flerfarvede katte i naturen, foran f.eks. et flot blomsterbed. Det
kan godt være, at farvebilledet så bliver meget flot med katten i romantiske omgivelser med masser af flotte farver, men typografisk bliver det
svært at »trylle<< så meget, at katten bliver skarp og tydelig i bladet. Kattens farve må IKKE falde sammen med baggrunden.

IMPORT / EXPORT
IMPORT / EXPORT FRA/TILI.,AND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

U DSTI LtI NGSRESULTATE R UDLA]ID :
Sted/dato

Kattens navn:

Resultat:

Ej er:

-n



U

JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

-Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub:

PARRING'S-ANMELDELSE

Navn:

Race:

Navn:

Race:

Farve:

den I 19 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn;

Hankatteeje rens adresse: Ttf

den I 19

Hankatteejerens underskrift

STAMTAVLEREKVISITION
Udfyldes af hunkatteejeren og indsendes til hunkatteejerens klub's stambogssekretariat snarest efter kuldets fødsel
og senest 1 år efter fødslen.

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Hunkatteejerens navn: Klub:

Ttf

den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8

H unkatteejerens adresse;

,?zlzzeaørzzr%zZ
47



: ra din killing slår øjnene op,

r.rr den trar.lt med at udforske

r'rden. Så travlt, at derr, i for-

rold ti1 kropsr,ægten, skal

',tr.'e et tre. garrge. så stort ener-

:itilskud som en voksen k.rt.

fer og samtidig være let at for-

c1øje for den sarte mave.

Allerede i en tidlig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Maden skal

have den rigtige smag og duft

Trods det, e,r en l0 uger e.rmmel kil-

ngs mave ikke meget str.rrrt enrl et firr-

-crbøI. De.rfor er det nodr-t.r.rcligt rtrcd er.r

-pecialkost til killirrger. \la11e.rr sk.tl

rrleholcle aIle nødvencligt' n;eringsstof-

for at tilfredsstille den lille gourmet. Og

r-ære let at tygge, da killingens t;ender

enclnu ikke er ir-rldt uclvikle.de.

På Waltham Ce,ntret for dvree.r-

nærir-rg h;rr forskerne. Iagt en mængcle Katte ville vælge Whiskas

En mave på
har brug

"med et fingerb

energi og kræfter i at fremstille \\'hiskas

til Killinger - nøjagtig som clit lille ener-

gibundt kan li' det.

Og når dirr killing leger, r'i1 du se

resultatet af de gode madr-aner - i form

af en suncl, blank pels og strålende øjne.



05482 ARC
DORTIi & JHSPI]R KAAE
ESB.IERGPARKEN 5
922A AALBORG ØST

590 000

Din kats pels afspejler rydeligt den kost du

giver den. Katte er helt og holdent kødædere.

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

rig på proteiner som hundes. Og kun animalske

proteiner giver din kat de næringsstoffer, der

skal til for at udvikle en flot pels, spændstige

muskler, sund hud og stærke knogler.

Iams tørkost til katte og killinger er frem-

stillet af kyllinger, æg og fisk. De reneste og

mest naturlige proteinkilder, der findes. Vi

anvender kun førsteklasses §llingefedt, som

dækker kattens store energibehov. Det forklarer

også, hvorfor Iams-katte har kraftigere og mere

glansfulde pelse, sarnt en renere og sundere hud.

Narurligvis indeholder vore produkter

hverken konserveringsmidler eller kunstige

farve- og smagsstoffer. Og fordi Iams inde-

holder de rigtige mængder magnesium, er der

lAr§5:

mindre risiko for, at din kat udvikler nyre- dler

bl-..rt"n. En lidelse, der ofte forekommer, når

der anvendes et tørfoder af ringere kvaliter

Iams indeholder flere nyttige næringssofu

pr. gram end noget andet foder, hvad enten.la

drejer sig om dåsemad eller tørkost. Der er alsii

penge at spare, for din kat har brug for m"g+

mindre mad. Allerede efter seks uger Lr-

du formentlig se virkningen. Afføringen bliu

mindre og mere fast, og katten er firld af enegi

Med Iams kan du se resulatet. ps1 rned Tz,-

er et smuk ydre beviset på et lige så sundt in&e-

DE BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIN KAT.

l"i mao, at uore fodzrproduhter hun bør sælgæ øffolh, dø de ler uor føgband:hab. Drfir Jås lam kattmød og Eakanøba hundznad han hos dyehandbrc, dylago, og i Eøiølfnnitgø-
MERE INFORJUIATION OG OPLYSNINGER OM N,ERMESTE FORHANDLER FÅS HOS PREMIUM PET FOODS, TELEFON: 45 76 15 10.


