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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Katteri Nejings Lynges Kokomo Grand lnternattanal Champian

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

RO\'.{I- CANIN Danmark A/S
ii:.,.icrej 1 8900 Randers.'1tleioD 86 43 90 55

?4,
ROY/LCNNIN
PROFESSION EL ERN/'ERl NG

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

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

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

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

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

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

Sekretær og medlemskontakt /
nye medlemmer:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevvej 12, Jebjerg
7870 Roslev
Ttt.97 57 45 59

1. Suppleant/kontakt til
konsulenter og studiekredse
Carsten Bircow Lassen
ÅUyvej 8, Biersred
9440 Abybro
Tlf. 98 26 90 50

2. Suppleant
Lotte Borch
Staboltvej 6, Bjerreby
5700 Svendborg
^rff. 62 54 12 60

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

Va ndrrcpræmiesekretær:
Marina Brihrsen
Elkærvej 44
9381 Sulsted
Tlf. 98 26 02 72

Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medlemmer
og læsere!
I øjeblikket sidder du muligvis med et af de sidste numre af vo-
res medlemsblad "Hvæssebrættet". Det lyder måske umiddelbart
foruroligende, men naturligvis vil du også fremover modtage et
medlemsblad. På den netop afholdte generalforsamling blev vo-
res love tilrettet således, at der nu åbnes mulighed for et fælles
blad sammen med de 6vrige hovedklubber under Felis Danica.
Der har igennem flere år været talt om, at vi i Felis Danica laver
et fælles blad, som udkommer 4-6 gange årligt. Fordelen for alle
klubber vil blive, at vi kan spare en del plads. Som det er nu, skri-
ver vi mere eller mindre den samme information i alle bladene,
og flere artikler bringes ligeledes flere steder. Selv om vi får et
fælles blad, bliver der dog stadigvæk mulighed for at hver klub
råder over nogle sider, hvor der kan bringes information til egne
medlemmer. Hvornår kommer så Felis Danica-bladet? Ja, planen
er, at det skal gå i luften pr. 1. januar 7997.

På generalforsamlingen lørdagden 17. februar var der 55 stem-
meberettigede medlemmer, som havde trodset vintervejret og ta-
get til Blommenslyst kro. Det blev en god og saglig GF, hvor et
af hovedpunkterne drejede sig om de hvide katte og de proble-
mer, der er opstået i kølvandet på FIFe's beslutning, om at døve
hvide katte ikke må udstilles eller anvendes i avl. I bestyrelsen
skete der ikke de store ændringer, idet både Linda Palm, Erik An-
dersen og Karen Mette Kristensen blev genvalgt. Som supplean-
ter blev Carsten Lassen genvalgt og som ny suppleant hilser vi
Lotte Borch velkommen. Referatet af generalforsamlingen brin-
ges i næste nummer af bladet.

Dagen efter generalforsamlingen, var der plenarforsamling for
Felis Danica i Nyborg. Her blev det vedtaget at med hensyn til
hvide katte, er det OK, at de har et certifikat fra egen dyrlæge på
at de ikke er døve. Dette forslag går herefter videre til FIFe's GF.
Desuden blev det vedtaget, at avlskåring af hankatte afskaffes.
Det betyder i praksis, at man kan annoncere med alle hankatte,
uden at de skal være avlskåret. Ligeledes blev det vedtaget at
stamtavlepriserne stiger 10 k. Det blev en kort plenarforsamling,
og heldigvis for det, forvejret udviklede sig til en rigtig snestorm,
hvor mange kørte fast på motorvejene og først kom hjem et par
dage senere, men heldigvis kom JYRAK's udsendte plenarer al-
le hjem i god behold, om end det blev meget sent søndag aften.

Dorte Kaae, formand JYRAK
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M.u.h. redaktionen!

Når disse linjer læses, er foråret forhåbentlig
endelig kommet med alle de glæder, der hører
årstiden til. Ikke blot de udendørs, hvor man
kan fryde sig over de blomstrende eller spiren-
de vækster og fuglenes travle aktiviteter, men i
høj grad også de killingekuld, der hører årsti-
den tiI.
Det er nok for mange af os nogle af årets bed-
ste timer, der bliver tilbragt med at leve med i
sådan et kulds fødsel og opvækst.
Der har også været vækst i mængden af bidrag
til dette nummer af Hvæssebrættet, så af prak-
tiske grunde, må enkelte bidrag vente til næste
nummer.
Udlandsresultaterne er fortrinsvis for voksne
katte, idet vi for killinger/ungdyr kun nævner
dem, der udover EX. 1 også opnår mindst BIV
eller NOM. Vi har derfor tyndet lidt ud i de ind-
sendte bidrag hertil.
Deltagere i Felis Danica's TOP 10 konkurren-
ce bedes nØje gennemlæse omstående regler og
huske, at tilmeldingsfristen er kort.
De bedste påskeønsker til jer og misserne fra

Christina, Helle, Leo og Erik

U

U

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

Et par ord fra formanden
Med venlig hilsen redaktionen
Top-10 Felis Danica
[.æsernes sider
Boganmeldelser
Opslagstavlen
Dyrlægesiden

side 1

Afsnit 2, >>Referater<<................. side 23
Referat af bestyrelsesmøder
Møder i F.U.

Arhus-udstillingen

Udstillingsresultater, udland
lmport & Export
Championgalleriet
JYRAK's Top-katte

Afsnit 4, »Infosiderne<<................. side 44
Øvrige serviceydelser
Ammeformidling
Udenlandske klubber
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Afsnit 5, »Blanketter til afrivning<<................ side 51
Spiseseddel til udstillingen i Bogense
Danske udstillinger 7996197
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STUDIEKREDSE
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Søstjernen 48
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 t5 35 45

Randers:
Solveig Christensen
Erlingsminde 15
8900 Randers.
Tlf. 86 418t 63.

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

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

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

Århus:
Annette Andersen
NørreEll6 86, IV th.,
8000 Arhus C.
Tlf.86 13 63 83.

Djursland:
Frank Langendorf
Kvædevej 21
8500 Grenå
Tlf. 86 3276 43.

Salling:
Else Jeppesen
Ørslevklostervej 1.76
7840 Højslev.
Ttf .91 53 83 68

Horsens (kontaktperson):
Erik Andersen
Voldgade 70,
8700 Horsens
Ttf .75 61, 34 87.

Struer:
Gitte Koustrup Jørgensen
Ydunsvej 4,
7600 Struer
Ttf.97 85 s6 35.

Sydøst:
Kirsten Madsen
Naffet 1,1 a,I.
6100 Haderslev
Ttt.14 53 23 96
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men Niels har tilsendt os et udvalg af ordsprog om katte,
som vi skyndsomt bringer.

højere sætter han rumpen.
Han er da et menneske - lige så vel som

katten. (Falster).
Yanrøgl af hund og kat nærer Dern ondes

dyr. (Finsk - Svensk).
Hvad skal katten i kirke, selv hunden bli-

ver jaget ud. (Nordisk).
Hvad skal svin med sølv i trynen, smæg-

tende kat med krone af guld, ældgam-
mel ræv med store hestesko, skabet
tæve med kristentro? (lsland§k).

Der findes altid en udvej, sa' musen, den
lå i kattens mave. (Norge).

Men kan træde katten så længe 1å halen,
at den vender 6n kloen. (Sjælland).

Han er ikke bange hverken for katten el-
ler den lille hund. (Falster).

Kattens glæde er musens gråd.
Man kan ikke gøre foq at man har kræf-

ter, sa'skædderen, jagede katten bort
fra ildstedet. (Sverige).

Når katten er trængt op i en kog, bider
den katten. (Sverige).

Renlighed er en god ting, sa' kællingen,
hun tørrede bordet med kattekillin-
gen. (Danmark).

Kilder: Jens Aage Stabell Bilgrav: 20.000 ord-
sprog. Ole Testrup: Man spises tit af med ord. Erik
Villum: Andres køer har større yver - og 814 an-
dre ordsprog. Bengt Holbek: Alverdens ordsprog.
Kristian Kristiansen: Danske ordsprog & muld-
held. Politikens ordsprogsleksikon.

Redaktionen:
Kat komme ikke, før den får mus.
Kat tjener sin frue og hunden sin hene.

Gamle katte labber også mælk.
En sovende kat fanger ingen mus.
Det er vanskeligt at drive kat fra sød

mælk.
Før en kat til yderste 641,, hon dog råber

kun mjav, mjav.
Det er for silde at råbe kat, når flæsket er

ædt.
Gale katte får revne skind.
Hvo' der pløjer med katte, han skal har-

ve med mus.
Kattebørn tager gerne mus.
Katten er aldrig tØrstig, før den ser flø-

den.
Katten falder altid på fødderne.
Nej katten kom' efter mig, om jeg vil ha-

ve kl6ver, sagde manden, de bød ham
salat.

Katten knurrer, når den får mus, kvind-
folk knurrer, når de får hus.

Katten leger så længe med musen, til den
æder den.

Katten slikker bøtten for mælkens skyld.

Katten vil vel have fisken, men den vil
ej væde kloen.

Havde katten vinger, måtte alle spurve
dø. Når katten er mæt, Ieger den med
musen.

Når katten er ude, danser musene på bor-
det.

Man skal ikke købe katten i sækken.
Når kattene rives mest, så får de flest kil-

linger.
Ingen vil hænge bjælden på katten.
Der skal mange mus til at bide en kat.
De modigste katte giver de fedeste mus.

Han gør ikke en kat fortræd.
Den, der gemmer til natten, gemmer til

katten.
Som katten om den varme grød.
De lever sammen som hund og kat.
Når musen griner ad katten, er der et hul

i nærheden.
Det skinner som katteskidt i måneskin.
Lidt, men godt! sagde kællingen, hun

malkede sin kat.
I mørke er alle katte grå.
Af mange tak døde smedens kat.
Jo mere en stryger en kat på ryggen, des
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ToP 10110/5

Felis Danica Top L0l10l5
for 1995119961
TOP 10 - for voksne katte (katte over 10 mdr.)
TOP 10 - for ungdyr/killinger (katte mellem 3-10 mdr.)
TOP 5 - for kastrater (katte, som er kastrerct og over

10 mdr.).

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

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

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

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

5. Tilmeldingsseddel, kopier af bedømmelser og diplomer,
s!4!være Pia Borg, Klostervej 2i,34,00 Hillerød i hæn-
de senest den 1. maj 1996. Mangelfulde tilmeldinger
vil blive afuist Korrrckt tilmeldingsformular kan rc-
kvireres hos Erik Andersen, tlf.75 6134 87.

Konkurrenceåret løber fra 1. maj 1995 - 30. april 1996.

Kun resultater opnået på Internationale FIFe udstillinger kan
medregnes. Vinderne af Felis Danica konkurrencen, vil blive
hædret på en senere udstilling.

Point opnået som killing og ungdyr, kan kun bruges i den
gruppe. Altså resultater opnået mellem 3 mdr. og 10 mdr. kan
kun bruges i TOP l0 for ungdyr/killing. Pointsystcm (OBS -
kun højeste placering mcdregnes fra hver udstilling),

Best of Best nr. 1 ............. .... 135
Best of Best m.2 ............. .... 133
Best ofBestnr. 3

Best in Shoq voksery'ungdyr/killing/kasnat ................ I 30
Best modsat køn, volaery'kastrat
Nominering
BIO
CACE/CAPE
Ærespræmier i Europa klasserne
CAGCIB/CAGPIB
CACIB/CAPIB
CAC/CAP/EX 1, ungdyr/killing
EX I - certifikat i Grandklasserne
EXl-certifikati klasserne
EX 1-certifikatiåbne

ØvÅge

131

125
110
100
97
96
96
93
93
92
9l
90
88
0

Vinderne vil få skriftlig besked senest den 30. maj 1996.

Vi har ikke købt katte i sækken,
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LÆSEBNES SIDEB

Meliasana
En elsket kat er ikke mere. Melisana, den
ældste Sokoke kat. Mange kender hende
fra de første udstillinger med so-koke-
katten i Jyrak. Hun var een af de første
fire Sokokekillinger, der så dagens lys
her i Danmark, langt fra det sted, hvor
hendes far og mor kom direkte fra, nem-
lig Kenya.

Mit første møde med Melia startede
engang ijuni 1985. Jeg havde læst en lil-
le bagside notits i min avis, om de der
katte fra Kenya, da jeg lige havde mistet
min gamle Siameser på 16 år, og Fer-
nando, mit unge Siameser barn, savnede
ham meget, måtte jeg ud og finde en ny
legekammerat til ham. Altså - avislæs-
ning om Sokoke katten førte mig til Vis-
senbjerg, hvor det første jeg så, var fire
killinger, der lå på en bænk og sov. Fem
minutter senere var det fire, de var så
lynhurtige, at det næsten kun var skyg-
ger. Det var ikke meget, jeg så til den kil-
ling, jeg senere skulle have, når den var
blevet gammel nok. Istedet hørte jeg lidt
om baggrunden for katten, og dens vi-
dere fremtid. Endelig efter endnu et be-
søg og et par telefonsamtaler blev det be-
stemt, at det skulle være Melia, ikke mit
valg, men et godt valg.

Mit første reklamefremstød for Soko-
kekatten startede der med en henvendel-
se til TV. Den 19. august 1985 efter en
tur i TV fik jeg Melia hjem. Fra første
øjeblik Fernando så den lille killing, tog
han hende til sit hjerte. Der var ingen
problemer, men jeg - jeg måtte ikke røre
ved hende, og da slet ikke forsøge at løf-
te hende. En dag hun stod på et bord, tog
jeg en børste og begyndte forsigtigt, me-
get forsigtigt at børste hende, da skete
der noget, og ganske langsomt affandt
hun sig med menneske hænder, men
bæres "Nej tak!".

Så begyndte tiden med udstillingerne.
Jeg glemmer aldrig den første gang, det
var rædselsfuldt, hun ville ikke spærres
inde i en transportkasse, så jeg købte et
stort åbent hus. Hun skreg altid i vilden
sky på vejen ud og vejen hjem. Selve ud-
stillingerne det var noget andet. Dom-
meren kunne lide den nye kat, der var
kommet til Danmark - de kunne lide
Melia. Hun forstod nemlig, når de sagde
til hende, at hun var meget smuk.

Men - Melia fik dårlige øjne, og så var
det slut med at tage på udstilling. Trods
det at hendes syn blev svækket, kunne
hun klare sig fuldt ud, både indendørs og

ude i kattegården.
Den 5. december havde hun siddet

med et hævel Øje et par dage og jeg tog
til dyrlæge. Hun fik lidt at sove på og
blev undersøgt godt og grundigt. Efter
megen snak om operation og behandling
4-5 uger efter, måtte jeg tage den tunge
beslutning, at det bedste for Melia var, at
få lov til at sove ind, det var forfærdelig.
Men jeg må sige, jeg har en utrolig dyr-
læge, der forstår både dyrene, og i hvert
fald mine følelser.

Vi mennesker har f6lelser, mange for-
skellige følelser for alt. Følelser for vo-
re dyr er også forskellige, de fleste syn-
tes nok, at det er meget svært at miste et
elsket dyr, for hvem giver os en mere ren
og ærlig kærlighed. Katte er ideelle ven-
ner og husfæller. De er stille (næsten al-
tid), pålidelige og selvstændige, de er al-
tid gode til at lytte, et perfekt dyr, at
kramme og kæle med. Dyr, der mister en
artsfælle føler også savnet af den, der ik-
ke er mere. Jeg har oplevet følgende: For
1 112 år siden måtte jeg aflive min dejli-
ge Sokokehan Akawaida, 7 år gammel.
Jeg har en dukke, som han havde taget
til sig, på den måde, at han næsten hver
dag lagde sig i stolen, hvor den sad og
gned sig op af den, særlig meget på ho-
vedet. Da det gik op for de andre katte,
at han ikke var mere, gik de i flere uger
hen til dukken og gned sig op afden, før
i tiden rørte de den aldrig, ligeså lagde
de sig på de steder, der var hans private
plads.

Alle mine katte lå altid sammen, når
Melia rejste sig fra hulen gik de andre
med. Fernando mest for at drille, han
syntes, det var sjovt at tå hende til at skri-
ge. Kimya var altid hos sin mor, det er
nok een af grundene til, at ingen af mi-
ne katte havde knurhår, det ordnede
Melia let og elegant. Nogle af de første
trøstende ord jeg har fået,lød, »så får Ki-
mya knurhår«. Ganske rigtigt, nu I l12
mdr efter, har hun de smukkeste knurhår.

Endnu hver aften ved sengetid, går
Kimya rundt i hele huset, rum for rum,
ganske stille kalder hun på sin mor, for
tilsidst at komme ind og putte sig ned
ved min højre side. Hun vil komme over
sit tab, også jeg, men det vil vare længe.
Melia vil aldrig blive glemt, hun har gi-
vet mig så mange sjove oplevelser, samt
det, at opleve et dyr, at være meget lidt
menneskevenlig til at blive meget, me-
get kærlig. Husk på, hendes forældre var
de første der kom i kontakt med menne-
sker. Intet var dejligere end når hun stak
sin lille næse ned i mit hår, spandt og for-

talte mig en sjov historie, eller når hun
hver nat, blot for at blive kælet med, hop-
pede op i badekarret, kaldte på mig -
kom jeg ikke - ja, så gik hun ud i entre-
en og hoppede op på håndtaget på d6ren,
og så kom jeg, for hun gav aldrig op,

»Lille« Melisana, men en stor per,
sonlighed.

Grethe Højgåra

Sokoke Surprise
Da vi i sin tid bad dommerkommissio-
nen anerkende Sokokekatten som selv-
stændig race, skrev vi, at vi var 95%o srk-
re på, kattens genetik så sådan ud:

AA BB CC DD ++ eller
AA BB CC DD NN ++
Men efter mange generationer dukke-

de en ny farvevariant op i renavlen. I be-
gyndelsen var der af og til en enkelt hvid
killing i et kuld, altid dødfødt.

Vi diskuterede med det daværende
avlsråd og spekulerede over, om der
kunne være tale om et letalt albinogen.
Albinoer forekommer jo jævnligt i natu-
ren. Omtrent samtidig med, at vi i TV
blev præsenteret for hvide tigre med nor-
mal tegning, begyndte hvide sokokekil-
linger at overleve. I dag har vi otte sun-
de og raske, hvide sokokekatte med blå
Øjne.

Efterhånden som de bliver ældre, far-
ves de tilsyneladende med et normalt
blotched tabby mønster, nogle steder ret
mørkt, ellers ses kun en let farvning af
den hvide pels. Videre arbejde må vise,
om det er en kendt, maskeret gen, eller
et hidtil ukendt, der er årsag til varian-
ten. Selvfplgelig er de seriøse sokoke-
avlere meget glade for at få en ny farve
»foræret<< uden udkrydsning og uden at
racen mister hverken særpræg eller per-
sonlighed. De hvide sokoker kan slå salt-
omortaler og lave anden luftakrobatik på
samme måde som de brune. Med andre
ord, rigtige sokokekatte, blot med en an-
den farve.

I klubben glæder vi os til at arbejde vi-
dere med vores smukke »affarvede«
misser og opdage, hvad det er vi har og
hvordan vi bedst formår at bevare disse
to oprindelige farver. Gbria Mqldrup,

formand for Sokoke-klubben
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Else er kommet igang med at rime,
så af vers har vi faktisk fået en stime.
I dette nummer starter vi festen,
så må i vente til juni med resten.

Red.

Hopsa kat
Ja, vi har otte katte
og det er ganske vist.
De fleste er lidt »satte«,
så her var blevet trist.

MEN SÅ KOM AXE!

Han er kvik.
Det slår klik
for de andre. når den strik
starter op med musik.

FOR MIN KAI DANSER HOPSA!

Eftcr velfbrtjent dåd
kan jeg blive lidt træt.
Jeg har fået det råd:
»Du kan hvile dig lidt".

MEN SÅ KOM AXEI
Han slår til
når han vil.

AXE byder op til hopsa.

Udklittens Lte of Silver sammen med Rikke kælekat

og han kom som en pil.
Det er kattens til spil.

AXE DANSER HOPSA PÅ UIN MAVEI

Det er jul, og vort træ
bli'r sat op på en fod.
Og nu kommer hvert kræ
for at tage den god.

OG SÅ KOM AXE!

Det er sjov!
Uden lov
bydes op - ikke flov -
til en dans i en skov.

AXE DANSER HOPSA,
sÅ rulprnæET SKÆLVERI

Jeg blev 10, ogjeg fik
en figur af en mis.
Samle fler' - det blev skik.
Nu har jeg snesevis.

MEN SÅ KOM AXE!

Han går tæt,
gi'r et spjæt,
og han lander adræt
midt i samlingens plet.

AXE DANSER HOPSA
MED ALLE KAITEFIGURERNE!

Sive sødt - ikke pjatte.
Jeg kan ej. Det var trist.
Tælle får eller katte.
Jo, nu lykkes det vist.

MEN SÅ KOM AXE!

Han har spræl
i sin sjæ1.

Starter op ved min hæI.
Ikke sød, syn's du vel?

FOR AXE DANSER HOPSA
OVER HELE MIN SENG!

Silver Axe, du er herlig,
og nu sover du sødt.
Du er noget særlig,
og det skind er så blødt.

MEN NU VÅCNEN RXEI

Allerførst
har han tørst,
og hans sult den er størst,
når jeg spiser fprst.

SÅ Nu ER DET MIG,
DER MÅ DANSE HOPSA!

Else Jeppesen, »Para Mt«

SOKOI(E
KLUBBEN

Killinger-Info:
Gloria Mqldrup

65 96 81 43
Maria Metzger

97 97 14 57

I

JYRAKgO'ernes katteklub!
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Hvorfor skal racekatte
egentlig være så dyre?
(Information fra 1. deutsche Edelkatzenztichter
Verbands e. v. - trykt og oversat af Helle Hqybye med tilladelse
{ra J.S. og WS. 7rå t.O.nXZV.e.v.

Dette spørgsmål vil mange katteelskere,
som beslutter sig for at købe en racekat
stille. Mange, som er blevet inspireret af
et besøg på en racekatteudstilling eller af
en artikel i et tidsskrift om katte, Ønsker
også at eje et af disse smukke dyr.

Små annoncer og tidsskifter om kat-
te bliver flittigt brugt eller man spørger
forbundet direkte efter killinger.

Hurtigt breder mismodet og skuffel-
sen sig stillet overfor, hvad der synes at
være opdrætterens tårnhøje priser. Man-
ge vil så spørge sig selv; hvorfor skal
man betale mange tusinde kroner for en
såkaldt kæle-kat, da han nu hverken vil
opdrætte eller udstille og da stamtavlen
til syvende og sidst bare vil samle støv i
skuffen. Til sidst bliver man enig med
sig selv om, at opdrætterne må være
usædvanligt pengegriske og at de spin-
der guld på deres killinger. Men heldig-
vis findes der da også utallige »opdræt-
tere<<, som sælger deres dyr til underpri-
ser. Disse dyr har også en stamtavle, men
de koster ofte kun halvt så meget som
kattene fra opdrættere, som er tilsluttet
vores forbund.

»Hvad gemmer der sig bag den sen-
sationelle prisforskel?

Et fornuftigt kattehold og opdræt har
sin pris. Derfor må man ved tilbud gå ud
fra, at dumpingpriser kun er muligt, for-
di forældredyrene og killingerne betaler
dyrt med deres fysiske og psykiske
sundhed.

Ved disse beklagelsesværdige dyr
handler det sig ofte om »produkter« fra
masseopdræt, som kun har formering og
salg som mål. Moder-dyrene bliver ved
for tidlige og for hyppige parringer
skamløst udnyttet, indtil de dør, svage og
udmagret, ved parringerne tages sund-
hed, kvalitet og temperament ikke i be-
tragtning og man kan ikke regne med at
dyrene har fået medicinsk grundbehand-
ling. Det er for dyrt. Desuden afhentes
killingerne ofte alt for tidligt (før den 12.
leveuge) - så kan moderen parres igen.
At killinger, som er opdrættet og vokset
op under sådanne forhold, for det meste
er syge og svage, kan selv en lægmand
tænke sig til.

Hvis den lille killing overlever de
første uger hos sin nye ejer, er der ofte
udsigt til tårnhøje dyrlægeregninger,
som langt overstiger prisen på en killing
fra en opdrætter fra vores forbund.

I disse tilfælde bliver sådanne dyr al-
drig helt raske, og det er ikke kun dyrt,
men det betyder også mange bekymrin-
_qer for den enkelte.

Alle opdrættere, som er tilsluttet
l.DEKZV e.v. er underkastet vore ret-
ningslinier for opdræt, som ligger tæt på
Dyreværnsloven. De følger også regler
for mindstealderen for den første parring
og hyppigheden aftilladte parringer, den
medicinske behandling (vaccinationer),
ormekure), den tidligste alder, hvor kil-
linger må afhændes. Herved bliver de
optimale betingelser tilgodeset, og det
kommer der sunde, psykisk stabile dyr
ud af.

På nuværende tidspunkt må det være
klart for enhver, at en fornuftig og an-
svarsbevidst omgang med dyr har sin
pris. Forlanger en afvore opdrættere kun
nogle hundrede kroner for sine killinger,

så får han ofte kun knapt sine omkost-
ninger dækket, som han indtil da har be-
kostet på den lille killing:

Begyndende med parringsgebyret,
over den medicinske forsørgelse af mor-
kat og killinger, til fremragende kvali-
tetsfoder, som tilgodeser en optimal
grundforsøgelse. Sygdoms tilfælde ikke
medregnet, som end ikke den mest an-
svarsbevidste opdrætter kan se sig fri for.

Derfor er det næppe en god forretning
af sælge killinger!

Hvis killinger sælges til påfaldende
lave priser kan man gå ud fra, at dette
kun er muligt, idet killingernes fysiske
og psykiske behov ignoreres groft.

»Kun den som producerer billigt kan
også sælge billigt!«

Prisen betaler først og fremmest dyre-
ne! Men også de nye ejere slipper sjæl-
dent billigt. De eneste, som kommer
gennem handlen i tilfredshed, er de skru-
pelløse handelsmænd, som ikke bare
profiterer afsalget, men også har skaffet
plads til nye »varer<<.

PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug ihjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturlige lordele lremfor
almindeligt kattegrus.

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

KATTE
GRUS

e

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

RENLIGHED
NATURE-CAT kattegrusets
kornede sammensætning
bevirker, at katten ikke lår det
under poterne og slæber grus
ud på gulvene.

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

IMPORTøR

A/S Cafl Ff. MOftenSgn . Lidemarksvei 50.4632Biæverskov. T11.s3671444

HYGIEJNISK. SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING
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Bacchus' 5 års fødselsdagsfest...

Som inkarneret katteelsker og katteejer
gennem 50 år, (eg fik de første som 5-
årig), er det indlysende, at man også
markerer deres respektive fpdselsdage,
selvom det med l2katte i huset ikke kan
fejres med tre retter mad og tanterne
langvejs fra hver gang. Alrnindeligvis
foregår en sådan fødselsdag ret afslappet
og roligt, fordi kattene er mest interes-
serede i noget godt mad, hvorefter de
lægger sig godt til rette og sover fra re-
sten af virakken. Men... ån fødselsdag
husker jeg tydeligt, for at gik alting
skævt. Lille charmerende Bacchus, som
var min dejlige creme perserdreng og
vistnok ret forkælet, blev 5 år. Vennerne
blev inviteret til et stykke smørrebrød
samt lagkage og kaffe. Et par veninder,
som udmærkede sig ved, at den ene var
skrækslagen for katte, og den anden
utrolig pertentlig og renlig, var blandt
gæsterne. Om eftermiddagen begyndte
jeg at forberede festen. Der blev dækket
et pænt bord med en smuk dekoration på
bordet. Ti minutter efter havde en af kat-
tene rullet sig sammen på dekorationen
og sov sØdeligt. Nå, den var jo unægte-

lig nemmere at se henover så. I køkke-
net havde lagt lag lagkagen sammen og
havde netop dekoreret den smukt med
flødesprøjten, da telefonen ringede. Man
skal altid lukke døren ud til et rum med
flødeskumskager! Dajeg kom ud i køk-
kenet, var flødeskummet på lagkagen re-
duceret væsentligt, og en kat, som ikke
gad på udenom lagkagen, varjokket den
direkte vej tværs igennem den. Så var
mors tålmodighed slut. Hele bundtet
blev lukket ud i bryggers og kattegård.
Lagkagen blev renoveret efter bedste ev-
ne, cocktailbær og gulddrys kan sl6re
meget, og smørebrøddet stod nu på pro-
grammet.

Sådan, lækkert pyntet, med rejer og
laks og å1, garneret med salatblade og
karse og hvad ved jeg. Men man skal og-
så huske at tælle sine katte med passen-
de mellemrum, for medens jeg gik i bad,
var lille Polly, som havde ligget og so-
vet i en krog, vågnet op ved de liflige
dufte fra rejerne og laksen, som stod med
fugtigt klæde over på køkkenbordet.
Sådan en »våd klud« er nem at fjerne
med en klo, og laks og rejer kan sagtens

spises affadet. Det var en helt uforståe-
ligt Polly, der særdeles bestemt blev sat
ud til de andre katte. Smørrebrødet blev
frisket op, skannet for kattehår, og gæ-
sterner ringede på døren. Lad festen be-
gynde venner! Selvfølgelig skulle den
mest sippede ud på badeværelset inden
hun næsten var kommet indenfor. Midt
på badeværelsesgulvet havde fødsels-
dagsbarnet i frustration over, at han ikke
måtte hjælpe >>lnor<<, sat sig og lavet en
ordentlig bæ! Til slut er der kun at sige,
at gæsterne nqd maden, roste lagkagen,
og undlod at bemærke, at jeg var kom-
met til at købe lyse øl! - Men dervar Sku'
ingen som havde bare en lille gave med
til Bacchus' Helen Tqttrup

DiscoYery
I de B år jeg har opdrættet Abyssiniere
har jeg altid brugt Rodalon til at rengøre
og decinficere med. Og overalt i katte-
verdenen, hos opdrættere, på udstillin-
gerne, bruger man det. Hankatte- ejer-
ne sværger til det. Rodalon - et vidun-
dermiddel - så klart som vand og uden
lugt. Rodalon - så dpdsens farligt..Hvis
bare jeg havde vist det, åh Gud, hvis ba-
re.... Men jeg må nok hellere begynde
med begyndelsen:

Det er torsdag aften. Det er sent. Jeg
er ved at gøre kattenes transportkasser
rene. Normalt gør jeg altid dette ude i
badeværelset alene - men denne aften er
jeg træt, og for nemheds skyld har jeg
taget alle tre kasser ind i alrummet og vil
blot lige tØrre dem over med Rodalon.
Mine fire aby'er går alle rundt omkring
mig og ser nysgenigt til. Jeg glæder mig
til de kommende udstillinger, og katte-
ne ser ud til at være i fin form. Jeg vil
genoptage udstillings-karrieren på Dis-
covery, min unge sorrel hunkat, og end-
nu mere spændende: jeg har efter lang
tids spgen fundet frem til en smuk han-
kat, hun skal parres til. Men forinden vil
jeg godt lige have hende kørt til Inter-
national. Min vildtfarvede hunkat, Chal-
lenger, mangler kun eet certifikat til In-
ternational, og endelig vil jeg prøve lyk-
ken med min helt unge hankat On Safa-
ri. Cheetah, hjørnestenen i mit opdræt,
er forlængst færdig med sin karriere, ef-
ter 2 ir på Felis Danica's Top Ti og tit-
len Europa Champion. Der er altså nok
at glæde sig over, tænker jeg, medens jeg
hurtigt tørrer kasserne over.

Pludselig kommer Discovery til at
vælte flasken med Rodalon. Jeg fjols har
ikke skruet hætten på, og der løber en hel
del ud på tæppet. Jeg skælder ud og ja-
ger kattene væk, medens jeg lægger en
masse sugende køkkenrulle på stedet.
Nå, tænker jeg, det skete der jo egent-
ligt ikke alverden ved. Jeg anede ikke,
hvad de få sekunders uopmærksomhed
og skødesløshed fra min side skulle
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komme til at koste..leg gØr arbejdet fær-
digt, stiller kasserne på plads og går ind
i stuen. Lidt efter studser jeg over, at Di-
scovery slikker sig hektisk. .leg tager
hende op. men kan ikke rigtigt se nogen
grund til at hun slikker sig. Senere be-
gynder hun at savle lidt, hun har store
pupiller og vil gemme sig. Nå, tænker
jeg - er hun blevet så forskrækket over,
at jeg skældte ud lige før ? - EIler er det
igen hendes køresyge, der gør sig gæl-
dende? Discovery bliver normalt meget
køresyg - sidste gang begyndte hun at
savle barejeg satte hende ind i en trans-
portkasse. Måske var hun blevet bange
for transportkasserne? Jeg v6d det ikke.
Næste dag. Discovery er MEGET syg.
Hun savler tykt brungulligt savl, ligger
stille i en stol, vil ikke spise eller drik-
ke, har store pupiller. Så afsted til Abild
Dyreklinik.

Hun biver undersøgt på kryds og
tværs - men føst da vi åbner hendes
mund ser vi, at den er rivegal: hele hen-
des tunge og svælg er ætset! Jeg får et
chock! Jeg kan slet ikke forstå det! Dyr-
lægen spørger om jeg ikke kan komme
i tanke om noget, hun evt. havde spist -
men der er ikke noget. Det var først da
vi sammen gennemgår alt hvad der er
sket den foregående dag og jeg fortæl-
ler om episoden med Rodalonen, at den
rette sammenhæng går op for mig: hun
havde væltet flasken - men jeg var ret
sikker på, at hun ikke fik noget på pel-
sen. og da slet ikke drukket noget. MEN
hun havde TRADT i det Rodalon, der
var løbet ud på tæppet. Senere begynder
hun så at vaske sig ren, og får det ind i
munden. - "Jammen, Rodalon", siger
jeg, "Er det da virkelig så farligt?" - og
dyrlægen svarer at det faktisk er ME-
GET GItrIIGT for katte.

Discovery er slemt medtaget og hun
bliver indlagt. Hun får smertestillende
medicin + binyrebarkhormon + antibio-
tika. Weekenden går. Jeg tror, at jeg nok
kan få hende igen i begyndelsen af næste
uge, men nej: Discovery er indlagt hele
den følgende uge og weekend og får in-
tensiv behandling: hun skal sondema-
des, hun får binyrebarkhormon for at
komme igang igen og få stimuleret ap-
petitten, hun får antibiotika. Jeg ringer
hver dag for at høre hvordan det går. Jeg
kan stadig ikke fatte, at katten er så slemt
nedtaget, og jeg har den sorteste sam-
', ittighed. Det hele er min skyld. Og så

. ige Discovery - hun har sådant et lyst og
clad sind. Jeg taler med andre opdræt-
:ere: ingen har nogensinde hørt om no-
:et lignende.

I løbet afugen begynder sårene i hen-
:es mund og svælg hele som de skal -
::.en om spiserør og mave har taget ska-
:e. kan dyrlægen ikke finde ud af. En-
:.li,e. den følgende Søndag, fortæller
: , rlægen at vi kan komme og hente hen-
:. - hun er begyndt at spise selv. Da vi
. nmer ind i klinikken, står en glad

dyrlæge og aer en me-
get sulten ogglad kat:
Discovery! Ah, Gud-
skelov, tænker jeg,
hun er ovre det værste
nu. Men hvor ER hun
tynd! Dyrlægen for-
klarer, at de kun kan
sondemade een gang
om dagen. Det er
svært at sondemade
en kat, og de giver kun
lige nok til at den hol-
der sig igang. Desu-
den skal katten jo
helst stimuleres til at
spise selv. Nå, skidt
med det - hovedsagen
er jo at min kat står der
og er sig selv, glad og
kælen. "Hun har væ-
ret en fantastisk sød
patient", siger dy.-
lægen, "Næste gang
jeg skal have en kat,
skal det være 6n som
hende! Hun skal nok
klare sig! " Og så skal
vi jo selvfølgelig be-
tale for behandlingen;
dyrlægen nøler lidt og
forbereder os på et
chock: 2,40O, kr.
"Helt ærligt", siger
jeg, efter en lille pau-
se, "Det er langt un-
der hendes avlsværdi.
Hun er rask - og det er
jeg bare glad for. Nu
skal hun bare i form
igen, og så skal hun
parres af den udvalg-
te han. Hun får smuk-
ke børn, er jeg sikker
på!"

Hjemme igen: de
første dage går fint:
Discovery æder - lidt
ad gangen - men tit.
Jeg kan godt se, at en
hel del afædelysten er
kunstigt stimuleret af
binyrebarkhormonet,
men hovedsagen er at
hun æder. Min mand
og jeg har som sæd-
vanligt en travl uge
med fuldtidsjob, hus
og barn.

Morgen og aften
serverer jeg speciel
mad til Discovery.
Men hun spiser nu ik-
ke så meget igen. Den
logiske forklaring er
jo nok, at det stadig
gør meget ondt i tun-
gen og svælget, tæn-
ker jeg.

Men sidst på ugen

TE -CAr
Når det gælder optimale foderløsninger,

FI
t'!', Å

Antioxydanter
- C- og E Vitaminer

lngen BHA / BHT / Ethoxyquin

-ffi' lngen sova
- Alle TECHNI-CAL produkter er nu uden

kødmel

FI
-{lk,

Høj optagelighed
- Kun animalsk fedt- og proteinkilder (fjerkræ)

TECHNFCAL er extruderet, hvilket sikrer høj

udnyttelse og god smag

6n
^,i'' Omeoa 3 fedtsyrer

-1"iln

#n
^;', ISO 9001 certificeret

-l.llt

ThcHNr-Cer
- hvis kun det bedsfe er godt nok.

Forhør nærmere,
også om kennelrabat

KLINGE DYNASW
Telefon 75 64 38 44

Th*nu-Cer - til uerdens bedste kat! Din.
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bliver hun mere og mere stille. Hun lig-
ger meget og hviler sig på det store lam-
meskind. Hun holder op med at æde. Går
godt nok med mig ud til madskålen og
står og kigger lidt, men hun spiser ikke.
Tilsidst vil hun heller ikke drikke. Jeg er
dybt bekymret, ringer til dyrlægen, og
om fredagen står vi igen i konsultatio-
nen: "Den er helt gal!", siger jeg. Men
dyrlægen er ved godt mod: "Du skal se,
nu får hun noget vædske sprøjtet ind un-
der huden og noget mere binyrebar-
khormon.

Hun er på rette vej, hun skal bare ha-
ve endnu et lille skub." - Discovery ser
dårlig ud. Jeg kan SE det. Inderst inde
ved jeg nok allerede at den er gal, men
jeg klynger mig til dyrlægens ord: Det
skal nok gå. Det skal! Vi tager hjem igen
med Discovery. Hjemme vakler hun
rundt og ser helt uformelig ud med al den
vædske i kroppen. Hun går ud til
madskålen som en marionet, spiser lidt,
går ind og lægger sig igen.

l-Ørdag morgen. 15 dage efter ulyk-
ken. Discovery ligger bare. Jeg skynder
mig hen til hende og mærker at hun er
helt slap i kroppen. Jeg bliver grebet af
fortvivlelse. Det kan ikke være rigtigt.
Det kan det ikke. Hvad skal jeg gøre. Jeg
bakser med hende: "Så, lille pige, rejse
dig nu op, Dizzy,kom nu, spis lidt, vil
du ikke nok? - Eller her: drik frisk
vand." Vi har købt noget helt specielt
malt, der skulle virke suverænt godt på
katte der skal igang igen - vi prøver at få
det i hende, men forgæves. Vi lader hen-
de være lidt. Så begynder hun at klage
sig. Den lyd - det løber koldt ned af ryg-
gen på mig. Nej, nej , nej - jeg må gøre
noget.!l Jeg larer hen til telefonen og
ringer til Abild Dyreklinik. ''Åh. Gud.
bare det er dem, der har vagten her i
weekenden." Det er det ikke. Det er
Århus Dyrehospital. Jeg ringer til en an-
den opdrætter, som jeg v6d har de pri-
vate tlf.numre til dyrlægerne i Abild Dy-
reKkinik. Hun ringer hjem til dem, men
ingen af dem er hjemme. Ah, Gud. Di-
scovery jamrer højere og h6jere. Jeg er
nærmst hysterisk, græder, ringer til
Arhus Dyrehospital og fortæller hvor
dårlligt det står til. Klinikdamen siger,
at de er ved at operere, men kom da ba-
re, skal vi sige ca. kl. 10.00? På det tids-
punt er klokken kun 9.00. Jeg gentager
indtrængende, hvor dårllgt hun er, og
klinidamen gentager sin forklaring om at
jeg skal komme klokken 10. Rasende og
fortvivlet smækker jeg røret på. For-
søger at tænke på, om dyrlægerne i Od-
der er tættere på. Jeg ringer igen til op-
drætteren fra før og hun har ret da hun
siger: "Sk... være med hvad de siger - ind
i kassen med katten og afsted!!" Jeg syn-
der mig alt hvad jeg kan, men det er ef-
terhånden som i et mareridt, hvor man
løber i tungt kviksand og ingen vegne
kommer. Jeg råber af min mand. Jeg
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råber af mit barn. Discovery jamrer me-
re og mere intenst. Vi kommer ud bilen.
Skynd dig, skynd dig, SKYND DIGMå
den bil igang, for f.....1! Jeg tager Di-
scovery ud af kassen og holder hende i
mine arme. Jeg kan mærke at hun glider
bort med forfærdende hurtighed. Jeg
græder og sværger og bander. Trygler
hende om at komme til live. Klapper
hende, ryster hende, kom nu, kom nu,
kom nu, min skat...! Vi kører alt hvad
remmer og tøj kan holde til Dyrehospi-
talet - men det er alt, alt for sent. Allere-
de inden vi når ud fra gårdspladsen på

vejen er hun væk. Jeg kan mærke det.
Hvorfor mon man tager så lang tid om
rent logisk at akceptere det, man egent-
Lig godt vdd er sket? På den ene side vid-
ste jeg godt, at det var for sent - på den
anden side blev jeg ved med at håbe til
det sidste.

Jeg stormer ind på dyrehospitalet med
hende i favnen. Selv veterinærsygeple-
jerske bliver helt chokeret over det. Jeg
er ligeglad. Jeg græder og græder, jeg
trygler dem om at gøre noget, det MA
de da kunne! Måske var hun kun bevid-
stløs! Det næste der sker, glemmer jeg
aldrig: dyrlægen (stads- endda) kommer
ind og lytter til hende. Vi holder vejret.
Han retter sig op, ser på mig og siger:
"Desværre, den er død.". Efter endnu et
undersøgende blik går han. Han siger ik-
ke 6t ord mere. D6r står jeg. Stakkels ve-
teri nærsygeplejerske.

Hvad skal hun stille op med al min
græden og alle de spørgsmål, jeg så ger-
ne vil have svar på. Hvorfor er hun død?
Hvad var det, der pludselig gik så galt?
Kunne vi ikke have gjort noget?? Til-
sidst får vi et tæppe, svøber Discovery i
det og tager hjem. Det blev ikke nogen
rar weekend. Det gjorde det ikke. Jeg
vdd ikke, hvordan jeg kom igenem den.
Tiden går sommetider uden men selv vil
ha'det....

Hele weekenden gårjeg rundt og spe-
kulerer og pines.Jeg har så mange ube-
svarede spørgsmål - jeg kan ikke leve
med uvisheden om, hvad der egentligt er
sket. Jeg vil ikke begrave Discovery før
hun er blevet obduceret. Udenfor er det
koldt og frost. Det er svært at gå ud ivo-
res carport og lægge den lille bylt der.
Det er svært at gå hele resten af week-
enden og vide, at hun ligger d6rude..

Endelig bliver det mandag og jeg rin-
ger til Abild og aftaler at komme med
hende. Jeg behøver ikke at skynde mig
mere - jeg kan bare komme når jeg vil.
Her bliver jeg modtaget med medfølel-
se, varme og forståelse, bliver omfavnet
- . Så tuder jeg igen... Her får jeg også
de første svar på, hvad der kan være sket:
dyrlægen forklarer. at man ofte ser sen-
skader ved forgiftninger - dyret kommer
sig tilsyneladende helt og nogle uger se-
nere dørdet såalligevel pågrund afska-
de på de indre organer. De havde faktisk

troet, at hun ville komme sig. Men en-
deligt svar kan kun obduktionen give.
Jeg beder som det sidste om, at de syr
hende pænt sammen igen. Jeg vil gerne
have hende hjem og begrave hende i min
have. Eet er ikke let at tale om, og jeg
er også bange for, at dyrlægen vil synes
det er idiotisk - katten mærker jo intet
mere. Men han tager det som noget helt
naturligt. Resten af dagen snegler sig af-
sted. Jeg har utroligt svært ved at kon-
centrere mig om mit arbejde. Endelig er
det tid at ringe og få resultatet: Disco-
very havde omfattende skader på især
nyre og lever, samt som følge deaf store
mændger vædske i brysthulen ( - og nej,
det var IKKE FlP-vædske - det var det
første jeg spurgte om!) Som følge af
vædsken i bryshulen arbejdede lunger
og hjerte mere og mere beværet, der
dannedes mere og mere vædske, og til-
sidst måtte det hele gå istå. Hun havde
kunnet klare sig så lang tid på grund af
den ret store overkapacitet nyre og lever
har. Tilgengæld gik det stærkt, da der ik-
ke var mere overskud. Hun havde ikke
en chance fra starten af - ligegyldigt
hvad vi havde giort...

Discovery blev begravet dagen efter
Hun ligger under mit store gamle æblet-
ræ og hvert forå4 når æbletræets blom-
ster daler ned på græsset som hvid og ly-
serqd sne, vil jeg mindes hende.

Gitte Barlach, TERRA COTTA's
ABYSINIERE

PS: Rodalon er mærket med et x på
oragne bund med den efterfølgende
tekst: " Kan vtrke lokal- iriterende. Ved-

kontakt med qjnen slcyl da straks med
koldt vand"

U

U
JYRAK I

fordi der er
forskel!
JYRAK T

9O'ernes
katteklub!



SPIL.I.ERS PETFOODS SCANDINAVIAA/S . Teletbn 3l 5'1 26 8'+

11.

:-:t .:,,.,

ii

!.

.:.



Tips for amatØr- kattefotografer
Da jeg fik min første kat for 10 år siden,
ville jeg selvfølgelig have vidunderet
foreviget. Jeg var i besiddelse af et me-
get lille lommekamera og kendte iavrigt
intet til fotografering, men jeg knipsede
løs. Resultaterne stod - som man nok kan
regne ud - langt fra mål med forventnin-
gerne. Den kønne kat, jeg så gennem ap-
paratets øje, kom ligesom ikke igennem
til billederne.

Siden har jeg fået et noget bedre ka-
mera. Jeg har taget massevis af billeder,
og jeg har også læst noget om emnet.

Dette til trods er det langtfra alle mi-
ne billeder, der bliver gode. Men noget
har jeg dog lært, og det er dette, jeg vil
forsøge at give videre.

Desværre er det sådan, at jo bedre
(læs: dyrere) udstyr, man har, jo større er

chancen for gode billeder. Jeg vil ikke
anbefale et bestemt kamera, men for
mange vil et zoom-kamera med autofo-
cus være et godt valg. Det kan købes for
en rimelig pris - også selv om man ikke
vælger det allerbilligste af slagsen, det er
let og hurtigt at arbejde med, og zoom-
funktionen giver nogle gode mulighe-
der.

De tips, jeg vil give her, er dog stort
set for alle ikke særlig pvede fotografer,
uanset hvilket kamera, men er i besid-
delse af.

To slags fotos
Kattefotos kan meget groft opdeles i to
kategorier: portrætter og situationsbille-
der.

Portrætterne tages, når katten sidder
eller ligger roligt. Der er den risiko, at

katten har lagt sig roligt for at sove. Fo-
tos af sovende katte kan være meget sø-
de - og de er gode at øve sig på - men

som regel vil man nok helst have bille-
der af en vågen kat. Man kan prøve at fe
en person til at foretage sig noget bag

kammeraet, lave lyde eller andet, som

katten bliver opmærksom på og dermed
får et vågent udtryk.

Situationbillederne, snap-shots'ene,
er de vanskeligste at få gode, men nårdet
lykkes, er det tit de allerbedste. Det er

dem, der skiller sig ud fra mængden - og
det er billeder, man aldrig kan få taget
hos en professionel fotograf. At få gode

snap-shots er i høj grad et spørgsmål om
held. Dog er det en simpel forudsætning,
at man har kameraet ved hånden og i
skudklar stand. Hvis batterierne er sløve,
er situationen som regel overstået, inden
man er klar. Men ellers er det katten, der
styrer det show, og man kan ikke gøre så

meget selv ud over at trykke på udløse-
ren.

Lær kameraet at kende
Den første betingelse for at få gode fo-
tos er, at man kender sit kamera og dets

muligheder - eller måske især mangel på

samme.
Det kan for eksempel ikke nytte at

prøve at tage nærbilleder, hvis kameraet
ikke kan gå tættere på end 1,5 m. Resul-
tatet bliver bare uskarpe billeder.

Hvis kameraet er udstyret med auto-
focus, skal man huske at focusere på kat-
tens hovede. Ellers er det noget helt an-

det, der bliver skarpt på billedet.
Hvis man ikke lige har et spejlreflexs-

kamera, skal man også være opmærk-
som på, at det ikke er lige nøjagtigt det,

man ser i søgeren, der kommer med på

billeder.
Hvor mange billeder har man ikke set,

hvor kattens ører q klippet af? Man kan

Et dårligt blitz-billede. Baggrunden er
dels rodet, dels for mørl<, hvilket gør, at
kattens ansigt er svagt overbelyst. Me'
get værre er det dog, at kattens ansigt er
svagt overbelyst. Meget værre er det
dog, at kattens Øjne reflekterer flash'
glimtet, så pupillerne påfarvekopien ser
lysende grønne ud.

godt lære at kompensere for dette fæno-
men.

Alt i alt er det meget afgørende at få
skarpe og korrekt belyste billeder, og her

kan vejledningen for kameraet hjælpe et

langt stykke afvejen.

Belysningen
Jeg synes selv, at det sværeste i forbin-
delse med kattefotografering er at få kor-
rekt belysning. Alt for sit er det omgi-
velserne, der er korrekt belyst, og katten
bliver enten for lys (overbelyst) eller for
mprk (underbelyst).

Ydermere er katte og blitzfotografe-
ring ikke særlig gode venner, med min-
dre man er indstillet på at indrette et lil-
le studie med lamper og paraplyer etc.

Det har jeg ikke selv nogen erfaring i,
vores katte ville næppe lege med i et mi-
nistudie, og det vil jeg derfor ikke kom-
me nærmere ind på.

Imidlertid giver dagslys ofte de bed-
ste billeder. Hvis katten går ude, eller
hvis man har en løbegård, kan man tage

mange gode billeder udendørs. En god

lys dag uden direkte solskin er det sikre-
ste. Det direkte sollys er sværere at sty-
re. Modlysbilleder kan blive utrolig flot-
te, og den ternede skygge, man får fra
trådhegnet kan være meget effektfuld,
men for ikke særlig øvede fotografer er

det snarere et spørgsmål om held end om

et bevidst valg.
Også indendørs er dagslys at foret-

række. På en dag med godt lys kan man
måske helt undgå at bruge blitzen, især

Et rigtig vellykket snap-shot. Det er en sød situation, der er fanget, og samtidig er

billedets komposition tilfældigvis blevet sådan, at der er en masse dynamik i billedet.
Modellerne er to rødtabby Europd-killingen
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Et vellykket portræt, hvor katten har ligget roligt under foto-seancen. Der er brugt
blitz, men billedet er taget på en meget lys dag, så kattens Øjne ser normale ud.

hvis man bruger en lysfølsom film (400
ISO eller mere). De lysfglsomme film
giver ganske vist mere grovkornede bil-
leder, hvilket især er et problem, hvis
man vil have lavet forstørrelser af plet-
skuddene. Men hvis det betyder, at man
kan undgå blitzen, kan det alligevel være
det bedste.

Hvis man har en lysmåler, skal man så

vidt muligt måle »katten«. Ellers kan
katten, hvis baggrunden er meget mØrk,
let blive overbelyst, eller modsat: hvis
baggrunden er meget lys kan katten bli-
ve underbelyst.

Mange kameraer er for synet med en
knap til modlysbilleder. Den er et nyttigt
redskab, som det godt kan betale sig at
linde ud af funktionen af. Den kan også
bruges, når baggrunden er meget lys, og-
så selv om der ikke er tale om decideret
modlys.

OK, man kan ikke altid undgå at bru-
ge blitz. Resultatet er tit, at katten får ly-
sende pjne på billedet. Allerværst er det
med de blåøjede katte, der endda somme
tider får lysende Øjne, selv om det ikke
drejer sig om blitzbilleder. Man kan dog
Eore noget selv for at undgå dette irrite-
:ende fænomen, nemlig at undgå at tage
sine billeder i hyggebelysning. Hvis
nan ikke tager billederne i dagslys, skal
nan sætte fuldt blus på alle lamper i
:ummet, og hvis man har nogle spots,
ler kan drejes, kan man vende dem mod
i3tten, eller måske endnu bedre: vende
:em mod loftet (dog kun hvis det er
rr idt) eller mod en hvid væg, så lyset re-
..ekteres mod katten. Så er der en chan-
:e tbr, at projektet lykkes.

En andet problem med blitzfotografe-
-. : I er skyggerne. Nogle - dem der stam-
-:er fra lyset i rummet - kan man se, men

-=m der kommer fra flash-glimtet, ser
^::n først på fotoet. Resultatet kan blive

katte med 4 ører eller 2 haler. Det hjæl-
per noget, hvis katten har anbragt sig ik-
kealt for tæt på baggrunden. Så bliver
skyggerne blødere og ligner mere skyg-
ger end et ekstra sæt ører.

Motivet og baggrunden
Motivet er selvfølgelig katten, men pas
på baggrunden. Når man ser ind i søge-
ren, kommer man let til at koncentrere
sig om det primære motiv, og man over-
ser helst alt det rod, der måske er bag kat-
ten. Men det kommer med på billedet!
Man bør vænne sig til lige at checke bag-
grunden også. Hvis standerlampen vok-
ser op fra kattens hovede, kan man flyt-

te sig lidt til siden og dermed få en bed-
re vinkel.

Mange billeder tages, når katten sid-
der eller ligger i møblerne, men måske
klæder møblerne ikke katten. For ek-
sempel bliver en tabby eller skildpadde-
farvet kat ikke kønnere med en blomstret
sofa som baggrund. Og sorte lædermøb-
ler giver næsten altid overbelyste katte.
Den radikale udvej er selvfølgelig at
skifte møblerne ud, men selv om man ik-
ke er indstillet på det, så er det et pro-
blem, der er let at løse. Har katten valgt
det møbel, hvis betræk klæder dens pels
dårligt, som sin yndlingsplads, så an-
skaffer man sig bare et stykke stof - et la-
gen eller et tæppe eller lignende - i en

passende kulør. På en fotoegnet dag be-
klæder man møblet med stoffet (husk at
stryge det, hvis det er et lagen - alle fol-
der kommer med på billedet) og venter
så på, at katten anbringer sig på dekora-
tiv vis, inden man går i gang med kame-
raet.

Hvis katten ikke af sig selv anbringer
sig med en god baggrund, kan man være

heldig med at få en hjælper til at holde
stoffet op bag katten, men - afhængig af
kattens temperament - går den dog tit sin
vej, når der manipuleres på den måde.

Vær i niveau med katten, når bille-
derne skal tages. Hvis katten ligger el-
ler sidder på gulvet, må man ned på ma-
ven. Man ser tit billeder taget oppefra af
en kat, der sidder på gulvet. De er skæv-
tegnede og ikke særlig flaterende.

Gå tæt på, men altså ikke tættere end
kameraet kan klare. Hvis katten har ind-
taget en god positur, kan man starte med
nogle skud på større afstand og så flytte
gradvist nærmere. Så har man i hvert
fald nogle billeder, hvis katte ikke gider

Et særdeles fejlfyldt billede. En beskæring ville ganske vist hjælpe, men fotoet ville
nu aldrig blive rigtig godt. For det første er der focuseret på kattens krop, så dens

ansigt er blevet usknrpt. Desuden er billedet taget oppefra; det er derfor stærkt for-
tegnet. Billedet burde være taget i hqjformat, så der havde været plads til hele halen.
På farvekopien passer kattens blågrå pels og baggrundens rødbrune træ meget
dårligt sammen.
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Den ,brogede« Maine Coon til venstre burde have haft en
meget mere rolig baggrund. Den forsvinder næsten mellem
ah det udenoms.

Billedet herunder er taget fra nøjagtig sammen vinkel som

fotoet til venstre, blot har katten drejet hovedet lidt. En be-
skæring har imidlertid hjulpet gevaldigt på billedet, der før
beskæring var lige så rodet som billedet til venstre.

se hvor meget bedre, de er blevet, når al-
le fejlskuddene er luget fra. Selv kasse-
rer vi som regel halvdelen af billederne
med det samme, og tit gentager vi pro-
ceduren flere gange.

lege med mere, når man er kommet så
tæt på, som man egentlig gerne ville.
Husk også zoom-funktionen, hvis kame-
raet er udstyret med en sådan.

(Husk lige på at rød bliver til sort, når
et farvebillede skal trykkes i sortlhvid,
og blå bliver hvid, hvis billedet vendes
til sortlhvid. Sort hvide billeder er abso-
lut at foretrække, hvis resultatet i bladet
skal blive perfekt, hilsen trykkeriet)

Farverne
Som russerejer er det naturligvis mest
russere, jeg har fotograferet, og deres
blågrå pels er utrolig svær at få rigtig på
fotos. Jeg har fået billeder af både bru-
ne, grønlige, violette og sorte katte retur
fra fotohandleren, og det kan være svært
at tro, at det var vores egne blågrå katte.

Måske er de blå katte specielt vanske-
lige (sorte er nu heller ikke lette), men
hvis man altid får billeder i en forkert
tarvenuance, så kan det være kopierin-
sen. det er galt med. Man kan brokke sig
hos fotohandleren, men det er mere ra-
dikalt og i mange tilfælde også mere ef-
:ektivt at prøve en anden forhandler,
hvis man er generelt utilfreds.

Der er i øvrigt nogen forskel på de for-
>kellise fabrikater film. Jeg vil anbefale
.: ripror e forskellige, og når man så har
:-:;e: ,.r ndlingsmærket« at holde sig til
J'I,

H',,s :.in har tået taget et rigtigt godt
-" ..;., :eit er utilfreds med farvegen-

= . : :.1. \ri niln pro\ e at få lavet en ny
' 

-:.

kopi. To kopier af samme negativ falder
sjældent helt ens ud. Man kan også ind-
levere en farveprøve (et tidligere foto el-
ler en pr6ve fra farvehandleren) sammen
med filmen/negativet, det kan hjælpe
noget. Dette kan man også bruge, hvis
man skal have lavet en forstørrelse. Det
er frygteligt ærgerligt, hvis forstørrelsen
bliver alt for lys/alt for mørk/helt forkert
i farverne, især hvis den første kopi fak-
tisk var farvemæssigt vellykket.

Prøv en gang imellem med en sort/
hvid film, det kan give vældig gode bil-
leder. I dette tilfælde er det nødvendigt,
at kat og baggrund ikke har samme lys-
intensitet. Ellers får man noget udfly-
dende fotos uden tilstrækkelig kontrast.

Frås med filmen
Hvis man ikke er en meget skrap foto-
graf, skal man ikke regne med, at alle
billeder bliver gode - tværtimod! Man
skal nok være glad, hvis der er en enkelt
eller måske et par rigtige vellykkede bil-
leder pr. film.

Tag gerne mange billeder af samme
situation. Hvis katten som en anden fo-
tomodel vil dreje hovedet lidt fra side ril
side, skal man benytte lejligheden til at
knipse den i forskellige vinkler.

Når man så henter billederne hos fo-
tohandleren og er rigtig godt utilfreds
med resultatet, så bør man gennemgå
billedstakken og med hård hånd sortere
alle de dårlige fra. Derefter kan man kig-
ge nok en gang på de tilbageværende og

Beskæring
Beskæringen er næsten det sjoveste i
forbindelse med kattefotograferingen,
synes jeg.

Mange har prøvet at få et egentlig
godt og vellignende billede af katten,
men den er bare en lille klat midt i en

masse uvedkommende.
Så er det tid for redigeringen. Frem

med papir og saks! Læg blankt papir
uden om motivet og flyt rundt på papi-
ret til man har lige nØjagtig det rigtige
udsnit og klip så det overflødige fra.
Samtidig kan man få rettet op på styr-
tende linjer eller skæve horisonter eller
bogreoler, eler hvad nu ellers katten har
placeret sig på.

Når man beskærer, skal man huske, at
billedet ikke nødvendigvis skal have de
sædvanlige proportioner. »Normalstør-
relse« er en hellig ko, der bør slagtes.
Måske skal billedet være langt og smalt,
måske kvadratisk, måske noget helt
tredje.

Bliver billedet for lille ved beskæ-
ring, så er forstørrrelse og derefter be-
skæring løsningen. Jeg har selv præste-
ret at klippe en 20 x 30 cm forstørrelse
ned til ca. 10 x 10 cm. Der var godt nok
nogen, der grinede, dajeg gik i gang med
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D y rev æ rn s e fte rfo rs kni n g

saksen, men det lille billede blev godt.
Forstørrelse + beskæring er også en me-
tode til at få lavet et nærbillede af katten,
selv om kameraet slet ikke kan tage
nærbilleder. Når man får lavet fors-
tørrelser, er det ekstra vigtigt, at billedet
er skarpt. Eventuelle uskarpheder ses
meget tydeligere på forstprrelser. Dette

var så mine tips, men jeg har bemærket,
at mindst 6n studiekreds skal have bes6g
af en fotograf. Det ville være dejligt,
hvis gode tips fra denne aften blev vide-
regivet her i Hvæssebrættet. Desuden
ville det da være sjovt, hvis vi kunne få
nogle af resultaterne at se her i bladet.

Kristen Kaae

et mlljø, fører til at katte, kendt for deres
grundige pelspleje, bliver så syge at de
holdet med at soignere sig. De kan til og
med stoppe med at spise og drikke for
langsomt at dø, selv om ejeren husker og
har råd til at skaffe nok mad og vand.
Sådanne dødsfald ser samleren på, som
naturlige, mens han afskyr aktiv d6ds-
hjælp. Døde dyr bliver straks erstattet af
friske, og sådan fortsætter den onde cir-
kel. I store dele af landet (USA), er der
stor modstand mod lovforslag, hvis for-
mål er at regulere ukonkrolleret katteavl.
- Dyreværnsorganisationer mØder store
udfordringer, når de prøver at få gen-
nemført to lovforslag, som meget vel-
lykket kunne komme samlerproblemet
til livs. At udføre krav om autorisation
for at drive katteavl, er kontroversielt og
sådanne og sådanne forslag møder stærk
modstand selv om lovforordningerne er
lavet for at begrænse antallet af katte til
et fåtal pr. individ. Der bør ligeledes
være klausuler i lovgivningen, som gi-
ver plads til seriøse opdrættere, som har
en stor mængde dyr placeret i forskelli-
ge hjem, hvor myndighederne jævnligt
inspicerer faciliteterne, og dyrene bliver
sikret retmæssig veterinærhjælp pg pels-
pleje.

- Lovens intentioner er at frasortere
useriøse dyreholdere, samtidig skal lo-
ven forhindre folk i at samle et stort an-
tal dyr og lade disse formere sig vilt.
Skal en lov have mening, må der være
muligheder for at håndhæve denne. De
som arbejder med at lave love, som skal
rydde op i en overproduktion af kæledyr,
må tage tvangsmuligheder med i ved-
tægterne. Det er totalt nytteløst at have
en lovgivning som begrænser antal kat-
te og hunde pr. husholdning, hvis ikke
lovgivningen indeholder klausuler om
registrering, årlig tælling af dyr, og til-
gang til en instans, som kan gribe ind
med straffetiltag, hvis nogen overtræder
eller at reglen med vilje bliver brudt.
Målet med straffetiltag mod en samler
er, at dyrene bliver fjernet fra denne. og
samtidig sørge for psykologisk behand-
lings-opfølgning således at den tidligere
destruktive livsstil ikke fortsætter. Få
retsinstanser ønsker at udskrive et total-
forbud mod, at huse for mange dyr. Der-
for prøver de fleste dyreværnsorganisa-
tioner at få retsforlig, som begrænser en
sagsøgt dyreejer til kun at eje et meget
lille antal dyr.

- For nylig blev resultatet af en retsag
mellem kattesamlere og dyreværnet, at
katteejerne måtte forpligte sig til at hol-
de maks. tre katte, som måtte kastreres
og mærkes af en veterinær med micro-
chips. Ejeren måtte også gå med til at la-
de myndighederne inspicere hjemmet
efter nærmere aftale. Samler-sagerne er
blandt de vanskeligste sager at håndtere
for myndighederne, på grund afdet sto-
re antal dyr, der er involveret. Hvis myn-
dighederne blander sig og fjerner dyre-

(fortsat fra forrige nr.) - Samantha Mullen. Til Norsk ved Unni Løkken. Fordansket af Christina

- Når personale fra dyreinternat eller po-
liti er tilkaldt til samlersituationer, er
samlerens argumenter til forsvar for
virksomheden disse: »Jeg ønskede at
redde dem. Tog jrg dem med til et of-
fentligt dyreinternat erlvarjeg bange for,
at kattene ville blive aflivet«.

- Den typiske samler kan ikke fatte, at
den livskvalitet han eller hun påtvinger
dyrene, i realiteten ikke er andet end en
smertefuld, forhalet død. At samleren
hævder, at være livredder for forskellige
dyr, lyder godt i pressen, ogjournalister
vil ofte naivt glorificere sådanne folk.

Hjertevarmende historier dækker
over de grusomme forhold samlerens of-
re er tvungen til at leve under. Effekten
af sådanne historier bliver, selvom det
ikke er tiltænkt, at folk med fuldbelagte
besætninger tager endnu flere dyr til sig.
En samler som får megen positiv publi-
sitet, modtager gerne flere pengegaver
og flere dyr fra et beundrende publikum.
Folk ser på samlerens lokaler som en er-
statning for et officielt dyreinternat.

Når først et samlerproblem er belyst
gennem en dyreværnssag, som bliver
genstand for mediernes opmærksom-
hed, får samlerne som regel en udstrakt
sympati for sine egne motiver. Er de un-
der efterforskning viser de et niveau af
opmærksomhed omkring dyrenes be-
hov, som tidligere var så fraværende.

- Offentligheden har en tendens til at
favorisere samlernes gode hensigter i
forbindelse med at huse et formedabelt
antal dyr for at redde dem fra skæbnen
som hjemløse.

Gode hensigter er måske motivations-
grundlaget for folk, som senere udvikler
sarnlersyndromer. Dette gælder for per-
soner, som starter med at fodre nogle få
baggårdskatte, uden at tænke over føl-
gerne. I hænderne på ansvarsløse dyre-
samlere, kan dyrene i en periode have
det godt. Senere, ifølge det mønster dy-
reværnsmyndighederne har iagttaget, vil
samlingen enten gradvist eller pludselig
nå et vendepunkt, hvor niveauet for
hvert dyrs omsorg synker radikalt.

- Det er vigtigt at være klar over, på
trods af nogle fællestræk, at ikke alle
samlere er, af et alen af samme stykke.
»Gode hensigter, de går skævt«-teorien
gælder ikke for de fleste samlere. En sy-
gelig drift i stedet for ægte kærlighed til
dyr er grundlaget for den faglige uagt-
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somhed overfor grove tegn på den om-
sorgssvigt og lidelse dyr bliver påført. -
Selv om en samler kan vise en omfat-
tende neurotisk opf6rsel, er der lavet mi-
nimal psykologisk forskning omkring
personlighedsforstyrrelser set i relation
til samlersyndromet. Selve samlersyn-
dromer og de aktiviteter, som er typiske
for dette, har Karen Kemper, professor i
veterinærmedicin, observeret. Hun sam-
arbejder med Houston's Animal Regu-
lation and Care Bureau (Houston's bu-
reau for omsorg og regulering af dyre-
hold).

Under titlen »Besat af dyr«, publice-
rede hun en artikel i »Houston Cronic-
le«, hvor hun sammenlignede adfærden
mellem dyresamlere og stimulimisbru-
gere. - Hun observerede en serie træk dy-
resamlere og alkoholikere havde fælles,
som ligegyldighed, manglende indsigt i
fysiske levevilkår, gentagne tvangsagtig
adfærd, selvbedrag, undskyldninger for
eller benægtelse af problemadfærd fra
socialt samvær samt at undgå menne-
sker, som ikke deler eller opmuntre sel-
ve besættelsen ved at samle dyr. Støtte-
pillerne hjælper til økonomisk eller ved
at tilføre flere dyr, således at syndromet
holdes gående.

Et tydeligt behov for magt er typisk
forde mest farlige dyresamlere. Den
eneste beviselige form for magt er at ha-
ve dyrenes skæbne i sin hule hånd. At
frivilligt opgive dyreholdet er det sam-
me som at miste følelsen af magt til at
have kontrol over dyrene.

Lovtiltag for at fremme
§eriøst dyrehold
- Ligemeget hvilke motiver samlerne
st6tter sig til, bliver realiteterne kata-
strofale for de fleste dyr i deres varetægt.
I forbindelse med redningsaktioneq har
dyreværnsmyndighederne observeret et
sygeligt mønster. Et typisk kattesamler-
sceneri er følgende: Flere ukastrerede
hanner og kønsmodne hunner befænget
med smitsomme sygdomme. Samleren
holder nogle afkattene indespærret i bur,
kaninbure og fuglebure, mens andre får
lov at gå frit iboligen og formere sig. In-
gen katte får dyrlægehjælp. Nogen for
for hygiejne er det umuligt at gennem-
føre. Det normale sted at besørge for 50
katte, bliver køkkenvasken eller bade-
karret. At blive tvungen til at leve isådan



ne, vil udgifterne til forplejning afdyre-
ne under en retssag være ruinerende.
Dette problem er løst meget effektivt
som følge af en nylig vedtaget lov i Mi-
nisota. En tiltalt kan blive pålagt at ud-
betale et depositum, som dækker de dag-
lige kenneludgifter for dyr fjernet fra
den tiltaltes varetægt. Hvis depositum-
met ikke er indbetalt inden 7 dage, bli-
ver dyrene taget i pant og dyreinternatet
står frit til at omplacere eller aflive dy-
rene. - Retslig adgang til at standse de
tragedier dyresamlere er ansvarlige for,
er gerne ellersidste udvej. Dyreværn-
smyndighederne forsøger, gennem fri-
villig samarbejde, at hjælpe samlere til
at trappe dyreholdet ned til håndterlige
forhold, samt at de resterende dyr bliver
kastreret og steriliseret. Hvis samleren
saboterer tilbud om hjælp fra det offent-
lige, er retslig tiltale for dyremishand-
ling den eneste måde at skille lidende
dyr fra sine ejere.

- De tragiske konsekvenser dyresam-
ling medfører, beviser samfundets
manglende evne til at begrænse avl af
selskabsdyr. Som ved ethvert socialt on-
de, er forebygning ikke bare fordelagtig,
men også meget billigere end behand-
ling. Når individer ikke lader sig overta-
le til, overbevises til eller oplyses til at
kastrere/sterilisere sine hunde og katte,
må loven påbyde dem at udføre indgre-
bene. Dette er den eneste mulighed for
at nå folk med samlertendenser.

Oversætters kommentarer
afUnni Løkken
- Når man læser om forhold, som artik-
len beskriver, man kan let tænke: -»Det-
te sker ikke her, men i Amerika«. Det
sker her. Tænk på alle, som skaffer en fe-
riekat og lemper den ud for at vandre
rundt og producere vildkatte.

- Vi har haft samlersager i Norge, - en
i Lofoten og i Gjøvitraktehe. Selvfølge-
lig er problemet ikke stort i Norge, men
det er her, og det er nok til, at vi som ser-
iøse kattefolk må spørge os selv: "Hvad
kan vi gøre for at påvirke opinionen til
at få en saglig og sundt forhold til katte-
hold? Er det moralsk forsvarlig at lade
en ukastreret hankat få lov at vandre
rundt i nabolaget, og tisse på naboens
bil, havemøbier og hoveddør?«.

Tænk på alle de killinger den ukon-
trollerede bliver far til, selv om han
f.eks. er en perser med fin afstamning.
Katten kan pludselig være væk. Du ved
ikke om han er skudt afen vred nabo, om
han er hårdt skadet efter en påkørsel og
har slæbt sig ind i en busk for at dø, el-
ler er blevet taget ind i huset til en ek-
scentrisk nabo, som lever anonymt og
har huset fuldt af katte, som overtisser
og raserer vildt, uden at nogen ved no-
set som helst.

- En tanke værd er også private dyre-
r ærnsorganisationer, som for enhver
cris skal redde vildkatte fra en ublid

skæbne. Er det et realistisk forhold mel-
lem det antal dyr, de til enhver tid har op-
staldet og tilgangen på nye hjem for om-
placeringsdyr?

- Vi som racekatteopdrættere møder
også et lignende tankeeks. Er det for-
svarligt at avle kuld i et trængt salgs-
marked? - Bliver vi for optaget af at ha-
ve flere farvevarianter og avlslinjer i
vort opdræt, at vi overser små og svage
signaler på psykisk stress hos vore dyr?
- Både private dyreværnsorganisationer
og seriøse opdrættere er påpasselige
med at følge dyrenes fysiske helbred op
med veterinærhjælp til enhver tid. Hvad
med f.eks. at lade fire ukastrerede per-
sere leve sammen på soveværelset, mens
seks hunkatte har stuen. Selvom huset
holdes i perfekt orden, kan der opstå
rangstrid i katteflokken. En hankat kan
spille rollen som hakkekylling, og hans

liv kan være et sammenhængende psy-
kisk helvede, selv med status som Int.
Champ.

- Ved et trængt salgsmarked burde ser-
iøse opdrættere glemme konkurrence-
aspekter, sætte sig ned og samarbejde og
gerne vedtage »kuldembargo« en perio-
de, så markedet kan rette sig op. Seriøse
opdrættere og dyreværnsorganisationer
burde samarbejde om kuldembargo og
indtagelsesstop i dyreinternater, således
at man i ro og mag kan finde nye hjem
til de omplaceringsdyr man allerede har
taget ansvaret for. Indtagelsesstop må
ikke forekomme i dyreværnssager. Mis-
handlede dyr må fjernes fra mishandle-
ren. Til irritation for nogle ildfulde dy-
reværnsidealister, vil jeg til slut spørge:
»Hvilket liv har en kronisk syg kat, med
store smerter?« Nogle dyr må humant få
lov at slippe.
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KATTEMAD

EFTER NATURENS RECEPT

Naturt's Recipe fra Diafam er et videnskabeligt udviklet

specialfoder-program for alle katte - også allergiplagede,

Nature's Recipe er et naturligt, velafbalanceret fuldfoder

til alle katteracer - indeholdende alle nødvendige

næringsstoffer bl.a. de mineraler og vitminer, som din kat

har brug for i det daglige for at leve sundt og altid være

"på toppen",

Katten er "omplantet" fra sit naturlige miljøs kostplan til

en menneskeskabt tilværelse. Det stiller store knv til et

letfordøjeligt foder, der kommer så tæt på det naturlige

som overhovedet muligt: Nature's Recipe - uden kon-

serveringsmidler, fanestoffer og mælkeprodukter.

Produktprogrammet er afstemt de fonkellige livstadiers

kav og fås både som tørfoder og dåsemad.

OPTIMUM FELINE DIET - Alsidig foderblanding til

katte i alle aldre.

Nature's Recipe dækler det emæringsmæssige behov

gennem hele kattens liv. Effektiv udnynelse til opbyggelse

og vedligeholdelse af stærk knogleopbygning, stærle tæn-

der samt en veludriklet muskulatur og flot, sund pels.

OBS.

Nature's Ræipe fås også til hundel

Henvisning til nærneste forhandler på

tlf. 75 82 80 44

S RECIPE.
fooDS
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Inflammatory Bowel Disease - >>IBD<<
Infl ammatory : betændelse
Bowel: tarm
Disease: sygdom

- den-mest almindelige tarmlidelse hos
kat! Årsagen - eller årsagerne - til syg-
dommen er ukendte, men man antager,
at den er af allergisk natur. Lidelsen er
karakteristisk ved at der mikroskopisk
ses nogle ganske bestemte typer hvide
blodlegemer i tarmvæggen. Plasmacel-
ler og lymfocyter kaldes de, men det kan
også være eosinofile granulocyter.

Navnene er egentlig ligegyldige for
Jer, som katteejere, men vigtigt er det, at
cellerne er typiske for allergiske lidelser.
Oftest vil det være en type protein i fo-
deret, som katten ikke kan tåle. Tilsæt-
ningsstoffer/konserveringsstoffer er i
denne sammenhæng ligegyldige.

Allergien fører til en betændelse i
tarmvæggen, foderet kan ikke optages,
som det bør, og skadelige bakterier for
gode vækstforhold i tarmindholdet.
Dårlig foderoptagelse fører automatisk
til vægttab.

Lidelsen ses oftest hos midaldrende
katte, men også hos katte ned til 1-års al-
deren. Den almindeligste symptom på li-
delsen er vægttab, og ofte ser man ikke
andet. Der behøver altså ikke at være di-
arrhoe og/eller opkast. Det er nok værd
er erindre sig, at vægttab ikke behøver at
være en af »katastrofesygdommene«.
Den hyppigste årsag til at ejere søger
dyrlæge til IBD hos katte, er opkast uden
historie om diarrhoe. Dels fordi kattene
ikke behøver at have diarrhoe, og dels
fordi ejere tit overser dette symptom.
IBD er den mest almindeligste forekom-
mende årsag til kronisk opkast - evt. af-
brudt af normale perioder. Hårboller får
tit skylden, men det er kun en sjælden år-
sag - endda rimelig sjælden.

20Vo af kattene har også hudproble-
mer med eczem, håraffald og udtalt kløe.
Mange af dem har ligeledes hævede
lymfekirtler i bughulen. Nogle er hæve-
de i alle kroppens lymfekirtler. Igen no-
get at hæfte sig ved - hævede lymfekirt-
ler behøver altså ikke være katteleu-
kæmi.

Diagnosen kan være vanskeligt at stil-
le. Blodprpver kan give et »hint«, men
den eneste sike metode er en mikrosko-
pisk vævsundersøgelse af væv fra 7-8
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steder i tarmen. Biopsier kalder man dis-
se små vævsstykker. Biopsier kan tages
med specielle biopsitænger, som f6res
ind i systemet sammen med en fiberlys-
kilde. Eller man kan - som jeg foretræk-
ker det - simpelthen tage det væv man
har brug for gennem et lille hul i bug-
væggen. Endvidere kan med en vis be-
rettigelse antage, at diagnosen er rigtig
såfremt specielle ændringer i foderet
fjerner symptomerne.

IBD behandles først og fremmest
diætetisk. En del tilfælde kræver ikke
yderligere behandling. Teorien bag fod-
ringen er, at man anvender nogle prote-
instoffer, som katten ikke har fået før
f.eks. kanin, lam, struds, kalkun o.s.v.
Fodring med specielle proteiner skal

overholdes strengt, og man fortsætter i
minimum 12 uger - og ofte livsvarigt.

I de lidt slemmere tilfælde vil det være

nødvendigt at supplere behandlingen
med først og fremmest binyrebarkhor-
moner - men også metronidazol for at

kontrollere bakterievæksten. Program-
met er her minimum prednison i 6 uger
+ specielle proteiner. Ønsker man at for-
søge stop med medicin, skal man - sam-
tidig med at medicinen fjernes - skifte til
et nyt »sjældent proteinfoder«. Eller er
der risiko for diarrhoe igen.

Med venlig hilsen
K. Steensborg, Århus - fagdyrlæge i

sygdomme hos kat og hund

Specialdyrlæger i øjensygdomme
Niels Stadsvold, speciallæge
i 4jensygdomme,
Aarhus Dyrehospital

Første veterinære specialister
To Fagdyrlæger, Finn Boserup, Bags-
værd Dyreklinik og Niels Stadsvold,
Aarhus Dyrehospital har som de første i
Danmark afsluttet deres uddannelse som
specialister i øjensygdomme hos hund
og kat.

Gennem mange år er læger blevet ud-
dannet til specialister i forskellige or-
gansygdomme, men med de nye øjen-
specialister er der her i landet nu også
startet en ny faglig udvikling indenfor
dyrlægepraksis.

Fremover vil det betyde en bedre og
mere kvalificeret dyrlægehjælp for vore
familiedyr, og specialdyrlægerne vil i et

nært samarbejde med de praktiserende
dyrlæger kunne hjælpe hunde og katte
med alv<lrlige øjensygdomme .

Er der behov for specialister?
Den eksplosive udvikling, når det gæl-
der ny viden og teknisk udstyr indenfor
dyrlægevirksomhed, overskider langt
de muligheder den enkelte praktiseren-
de dyrlæge har for at holde sig fagligt
a'jour indenfor alle sygdomsområder.

Derfor er der også gennem de seneste

år udviklet et mere og mere tæt samar-
bejde mellem de praktiserende dyrlæger,
hvor de i stigende omfang hjælper hin-
anden med problempatienterne.

En intensiv efteruddannelse ved kur-
ser i Danmark og udlandet, benyttes me-
get flittigt af de praktiserende dyrlæger.

Den har betydet, at den enkelte dyr-
læge erkender, hvor nødvendigt det er at
samarbejde med kolleger om løsning af
vanskel i ge sygdomsproblemer.

Forebyg og bekæmp
Øjensygdomme
I over 20 år har der eksisteret et panel af
dyrlæger, der af Dansk Kennel Klub er
godkendt til at undersøge for arvelige
øjensygdomme hos hunde.

Sygdomme, der kan medføre blind-
hed, er blevet udryddet eller stærkt for-
mindsket i hyppighed hos flere racer
gennem dette mangeårige samarbejde
med forskellige raceklubber.

Samtidig har Dansk Selskab for Ve-
terinær Ophthalmologi ved møder og
kurser for praktiserende dyrlæger skabt
en øget interesse for diagnostik og be-
handling af almindeligt forekommende
øjensygdomme hos både hunde og kat-
te.

Mange foredrag i specialklubber og
artikler i tilhørende blade har også været
stærkt medvirkende til at øge forståelsen



for, at en hurtig og effektiv behandling
af en øjensygdom kan redde mange dyr
fra at miste synet eller i værste fald øjet.

Dyreej erens forvenbtninger
Klienterne er i dag bevidste om dyrlæ-
gernes speciallisering, og de har både et
ønske og en forventning om den bedst
mulige behandling af deres dyr.

Derfor har den enkelte ejer også fors-
tåelse for, at egen praktiserende dyrlæge
ikke kan have specialviden indenfor al-
le sygdomsområder, men er trygge ved,

at en specialist kan yde den nødvendige
hjælp, når der er brug herfor.

Mange ejere af hunde og katte har i
dag tegnet en sygeforsikring, der dækker
størsteparten af dyrlægeregningen, og
det betyder, at langt flere dyr fremover
kan få den bedst mulige behandling, når
sygdom opstår.

Konklusion:
Et nært samarbejde, der bygger på en
gensidig tillid mellem dyrets ejer, den
praktiserende dyrlæge og specialdyrlæ-

gen, giver alle parter en række fordele:

* Den bedst mulige behandling af
patienten.

* Den praktiserende dyrlæge opnår
ny viden ved specialdyrlaegens til-
bagemelding med en beskrivelse af
sygdommen og behandlingen.

* Specialdyrlægen vedligeholder og
udbygger sin viden og erfaring ved
undersøgelse og behandling af hen-
viste 6jenpatienter,

Bartelb Exo lt's Only Love (TRUNTE), EXO F.

Hos Karl Heinz Bartel har kattene en

hel lejlighed med køkken, 2 badeværel-
ser, stue og bibliotek, samt udendørs fa-

ciliteter i form af to overdækkede løbe-
gårde. Alt i alt en rimelig luksus til de
dejlige kræ. Jeg vidste, Karl Heinz hav-
de fået et kuld et par måneder før,ogna-
turligvis var jeg også nysgerrige efter at
se disse.

Tre dejlige størrelse i den værste alder
sprang rundt omkring ris-aJå-manden
og portvinen, og den allerværste faldt
undertegnede for. Tortie exotic hun, så
langt fra creme, som man næsten kunne
komme.

Men jeg var leveret, og lørdag d. 3. fe-
bruar blev hun afleveret hos mig. Den
lille selvbevidste dame tog sig ikke af
andre kattes reaktion. Hun følte sig
straks hjemme, smagte på maden og af-
prøvede legeløjet. Min charmerende ori-
entaler, Yvette syntes den lille nye var
RÆDSELSFULD!

Hver gang TRUNTE, som hun bliver
kaldt, nærmede sig skreg og hvæste
Yvette som en stukken gris. Mine gæster
krattede og bed hun også.

Men i løbet af et par dage sænkede fre-
den sig igen i det lille hjem. Yvette og
Trunte har fundet hver sin plads i sengen
hos mor her, man deles om maden og le-
getøjet og selvom man endnu ikke EL-
SKER hinanden, så ved jeg, at det kom-
mer man til. Helen T.

Indlæg tit Hvæssebrættet
Sommetider, når man træffer katteejere
eller læser klubblade, kunne man få den
tanke, at kattesporten egentlig kun be-
stod af pokaler, ringorme, og kedelig ud-
fald af killingehandler.

Men der må være langt flere, som fø-
ler, at den daglige tilværelse med de dej-
lige, frække, charmerende og elskelige
kræ langt overskygger de ovennævnte
ting. Personlig har jeg kun haft overor-
dentlig gode erfaringer med køb af kat-
te eller killinger i mit lange liv med kat-
te.

Det gælder helt fra mit første køb hos
den daværende Racekatte-formand Edel
Ringsted, til mit sidste køb ijulelampens
skær (kan man vist godt sige) hos Karl
Heinz Bartel i Arhus.

Jeg synes hver gang, jeg har fået ver-
dens ottende vidunder, uanset et senere
dommerskøn!

Jeg skulle ikke have flere katte lige nu
og her, jeg havde besluttet at vente, til
jeg fandt en creme exotic. En juleinvita-
tion fra Arhus tog jeg glad imod og drog
afsted 2. juledag. Bellami's Yvette

t9
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f{ilt SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfaring

i ernæring afkatte. Foderet er underlagt en streng kvalitets-

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderprodukter.

Rigtig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstoffer i foderet skal være præcist afbalanceret

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

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

ernæringsrigtigt.

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

Feline Growth til katte i voksealderen samt til drægtige og

diegivende katte, Feline Maintenance til den voksne kat og

Feline Maintenance Light tilvoksne katte med vægt-

problemer.

Hill's SCIENCE DIET fås hos dlrlæger, dyrehandlere

og i specialforetninger

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

SCIEI{CE DIET

:r_)

RIGTIG ERNÆ,RING . VEJEN TIL ET BEDRE LIV
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Paul Gallico: Jennie
Oversat af Karina Windfeld-Hansen. Grafisk Forlag. 1959. 232 sider,

ll t

Paul Gallicos bog »Jennie« er en roman
om katte. Den har to hovedpersoner: kat-
ten Jennie og Peter.

Peter er en dreng på 8 år, der bor i ef-
terkrigstidens [,ondon. Peter er meget
glad for katte, men må ikke selv få en,
da hans fortravlede forældre mener, en
kat vil være for besværlig.

En dag vil Peter fra den ene side afga-
den til den anden, hvor han har set en kat,
som han vil snakke med. I sin iver ser
han sig ikke ordentlig for, han bliver kørt
over - og forvandlet til en kat!

Ganske vist ser han altså nu ud som en
kat, man da han ikke er vokset op som
kat, har han ikke en kats færdigheder.

Det er lige ved at blive fatalt, næsten in-
den bogen er startet. Dels ved han selv-
følgelig ikke, hvordan han som kat skal
gebære sig i trafikken (selv om han altså
heller ikke var for skrap til den inden for-
vandlingen), dels kommer han op at slås
med en vildkat, da han trænger ind på
dennes enemærker. Han bliver næsten
slået ihjel og er lige ved at opgive ævred,
da han bliver fundet af Jennie, der er
halvt vildkat.

Jennie plejer ham, vasker hans sår og
fanger mus til ham. Til sin egen store
overraskelse synes Peter, at musen er
lækker. Han fortæller sin fantastiske hi-
storie til Jennie. Den er selvfølgelig svær

at tro på, men forskellige ting i Peter op-
førsel fortæller hende, at der er noget om
snakken.

Bogen fortæller nu om, hvordan Jen-
nie lærer Peter, hvordan en kat skal op-
føre sig, og hvad den skal kunne. De to
katte bliver meget nære venner og ople-
ver mangt og meget sammen. Bl.a. tager
de hyre som musefangere på en fragtbåd
fra London til Skotland. Desværre er der
også rotter om bord på skuden, så Peter
er nødt til også at lære at dræbe rotter.

Ved en anden lejlighed lader Peter sig
forblænde af en underskøn, men meget
uberegnelig siameserdame. Beskrivel-
sen af siameserdullen er fantastisk mor-
som. Peter svigter Jennie, men finder
heldigvis sammen med hende igen.

Bogen er skiftevis rørende, sjov, gri-
bende, sentimental, og den er meget let
at læse.

Det var forbløffende for mig, at for-
fatteren i en bog, der i originaludgaven
stærkt nærmer sig et halvt århundrede,
udviser et så stort kendskab til kattead-
færd. I afsnittene, hvor Peter skal lære,
hvordan en kat opfører sig, har det væ-
ret nødvendigt med en stor viden om kat-
tes adfærd. Den har Paul Gallico haft,
selv med nutidens viden er der ingen
større bommerter.

Til gengæld er jeg utilfreds med slut-
ningen. Selvfølgelig skal Peter blive
menneske igen, og det kræver en vis ele-
gance og fantasi at få alle ender til at mø-
des. Gallico springer over, hvor gærdet
er lavest, faktisk kunne alle have fundet
på den løsning, han vælger. Her savner
jeg en bedre forfatters fantasi, som kun-
ne have skabt en flottere og mere over-
raskende slutning.

Men pyt, bogen er ikke noget litterært
mesterværk, den er »bare« en sød for-
tælling om katte.

På grund afbogens alder kan den selv-
følgelig ikke købes i almindelig handel.
Jeg har selv prøvet i forskellige bogan-
tikvariater, både i Arhus og København
- uden held. Men den kan i hvert fald
lånes på bibliotekerne! Ikke alle biblio-
teker har den selv, men alle biblioteker
kan i det mindste skaffe den fra et andet
bibliotek.

Kirsten Kaae

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

Danmarks største udvalg i
sportspræmier:

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

86 11 41 11
Telefax: 86 11 00 82
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Bestyrelsen har besluttet at gi' e-n håndsrækning

til mådlemmer, der af en eller anden årsag' ønsker

at finde et nyt hjem til en eller flere af deres kat-

te. Annonceiing herom kan ske via killingelisten,
der får specielt afsnit for formidling' 

^
Husk - fristen er stadig den 25. i måneden! o

/ FoRMIDLING!

a

/

F'LYTNING:o Adresseændringer sendes til'
DORTE, KAAE!!!

GODKENIDELS
AFIGTTERIER

og kontakt tit
- 
konsulenter og studie-

l«edse sortererTrem*.,
under

Carsten Bircow Lassen!

/ (Se adressen på side 2)
,

E

OPSLAGSTAYLEN

JYRAI( - 90'ernes katteklub!
- Katten te' go' klub!
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Referat af
FU-mØde
Referat af FU-møde den 28. ok-
tpber 1995 på Hotel Ansgar -

Arhus kl. 14.00

ikke er optaget, reserveres det, ind-
til vedkommende er blevet 18 år.

6. Proceduren for udstillere fra CFA
eller dissidentklubber i 1996 er at,

klubben skal
stemple tilmeldingen.
Hvis danske udstillere Ønsker at ud-
stille hos CFA-klubber eller dissi-
dentklubber, skal tilmeldingen gå
gennem egen klub - hvis det er mu-
ligt skal udstilleren fremskaffe spi-
seseddel fra den arrangerende klub.

7. Spørgsmålene gennemgået på SPK-
mødet. Når AN har fået svar på fle-
re spørgsmåI, sendes der informati-
on ud til Specialklubberne.

8. På grund af de stigende administra-
tive problemer omkring farvebe-
dømmelser på udstillingerne, blev
det vedtaget, at for at få sin kat far-
vebedømt, skal den tilmeldes på for-
hånd. Prisen for en farvebedømmel-
se bliver kr. 100,-.

HK udarbejder udkast til ny ensar-
tet udstillingsblanket.

9. FU tilslutter sig DN's udkast vedr.
svarskrivelse til Lilian Misuli.
Al 1. gangshenvendelse til DN skal
være skriftlig, hvorfor der ikke i
klubbladene vil blive annonceret
med en kontaktperson i DN.

10. Island har forespurgt på vores stam-
bogsføringsprogram. Idet Felis Da-
nica har været protector for Island,
besluttedes det at give dem systemet.
som en gave fra Danmark.

11. Som tidligere besluttet, og som det
ligeledes blev tilkendegivet på mØ-
det med specialklubberne, ønske
FU ikke at at gå ind i en yderligere
korrespondance mellem Birma-
klubben og tidligere medlemmer.
Sagen er afsluttet fra FU's side.

12. Det besluttes ensstemmigt, at slette
begrebet "Avlskåring" af hankatte.
Forslaget tages op på næste Plenar-
forsamling.

13. Der har vist sig et stigende problåm
vedr. forsikring af dommere. Man-
ge dommere har ikke selv en forsik-
ring, og spørger derfor klubben, om
de forsikres der. I Tyskland hæfter
ejerne for deres katte og for et evt.
erstatningsansvar. Det besluttes, at
BN tager problematikken op i FIFe
evt. at dommerne via et forhøjet

dommergebyr til FIFe er forsikret i

en fælles erhvervsskadeforsikring.

evt. På en udstilling, er det sket, at katte
er blevet afmeldt. Det indskærpes,
at udstillingsledelsen er på vagt
overfor en sådan fremgangsmåde.
Hvis det sker oftere, og det bevises,
hvem der står bag disse forsøg på
snyd, vil det medføre øjeblikkelig
udsti llingskarantæne.

Mødet sluttede kl. 17.00

Referent: Dorte Kaae

Referat af
FU-mØde
Referat af FU-møde den 13. ja-
nuar 1996 i Brønshøj Medbor-
gerhus kI.09.00
Til stede var Aase Nissen (AN), Dorte
Kaae (DK), Paul Christensen (PC),
Flemming Nielsen (FN), Steen Nielsen
(SN), Birgit Nehammer (BH), Inge Nord
(lN), Kjeld Mathiasen (KM) samt stam-
bogsfører Grethe Pedersen (GP).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Sager fra stambogsfører
3. Regnskab
4. Budget
5. Hvide katte
6. Klage over dommer
7. Plenarforsamlingen og FU's forslag
8. Disciplinærnævnet
9. Felis Danica blad
10. Felis Danica udstilling

Evt.

1. Referat af 28.10.95 godkendt

2. a. Klage over opdrætter, som har
solgt killinger som værende Norsk
Skovkatte. Det viser sig senere, at

nogle af killingerne ikke er racety-
piske, men minder om en huskatte-
blanding. Birgit Nehammer tager
kontakt til opdrætteren for at få kla-
ring på forholdet.
b. Bibeholdelse af opnåede certifi-
kater ved farveflytning er ikke mu-
ligt. FIFe's regler skal forstås såle-
des, at en kat kan konkurrere efter
fænotype, selv om dens genotype er
forskellig fra fænotypen - på stam-
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Til stede var Aase Nissen (AN), Dorte
Kaae (DK), Paul Christensen (PC), Han-
ne Kaarsberg (HK), Birgit Nehammer
(BH), Inge Nord (lN), Micheyl Vinther
(MV)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Kassereren orienterer om regnska-

bet
3. Sager fra stambogsfører (ønske om

ny bogtrykker vedr. stamtavler etc.)
4. Felis Danica's avlsråds afgørelse

vedr. Tyrkisk Van killing
5. Ansøgning om stamnavn (dispensa-

tion)
6. Procedure ved udstillere fra CFA og

dissidentklubber på vore udstillin-
ger i 1996

7. Brev fra 13 MC klubben vedr. hvi-
de katte

8. Farvebedømmelser/ændringer ved
udstillinger

9. Disciplinærnævnet
10. Island
11. Indkomme breve
12. Avlsgodkendelse
13. Forsikring af dommere på vores ud-

stillinger
Evt.

1 . Referat af 19.09.95 godkendt.

2. Balance pr. 27.1O.95 udleveret -
gennemgås næste gang.

3. a. Dispensation til LM givet.
b. Spørgsmål vedr. ny bogtrykker

venter til næste gang.

4. Der er sket en fejl, idet en kat under
10 måneder ikke kan avlsgodken-
des. Ejeren tilbydes at få katten gra-
tis med på en udstilling til racegod-
kendelse. Stamtavlen ombyttes der-
efter gratis.

5. I følge Felis Danica's stambogs-
føringsregler § 3 stk. d. kan hjem-
meboende børn under 18 år ikke få
selvstændigt stamnavn, men skal
opdrætte under forældrenes stam-
navm. Hvis det foreslåede stamnavn
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tavlen skal begge farver være speci-
ficeret.
c. I et kuld, hvor der er 2 fædre er
der 2 muligheder:

1) hele kuldet får RIEX-stamtavle med
ukendt far

2) der foretages DNAtest på hele kul-
det, begge fædre samt moderen
d. Ansøgning om ændring/sletning
af navn ikke bevilget.
e. Stamtavler udstedt af KLA - Kir-
sten Liitzen Andersen kan ikke an-
erkendes, da der er uoverensstem-
melser.

3. Regnskabet for 1995 blev gennem-
gået. Resultatet udvisef et under-
skud på kr. ca. 56.000, hvilket skyl-
des at Felis Danica har afholdt en
udstilling i en meget dyr hal, samt at
der er blevet udgivet et fælles FD-
blad til samtlige medlemmer.
Vedr. beholdning af standarder og
kokarder tæller DK lageret op.

4. SN udleverede udkast til budget for
1996. Der afsættes kr. 10.000,- til
diverse konsulentbistand (advokat,
edb, regnskab).
SN forlader FU efter plenarforsam-
lingen, hvilket medfører at kasse-
rerposten er ledig. Eftersom der ik-
ke umiddelbart er nogen, der kan
overtage denne post, tilbød SN fort-
sat at føre regnskabet i 1996. FU tog
imod dette med glæde. Desuden be-
sluttedes det, at GP for fremtiden
skriver referater fra møder samt bre-
ve vedr. stambogssager. Endvidere
besluttedes det i 1996 at gennemgå
strukturen i FU.
Stambogsfprerens arbejdstid for-
højes med 2timer pr. uge - fra 30 til
32 timer. Timelønnen forhøjes med
ZVo.

5. AN har fax'et til de forskellige eu-
ropæiske forbund, om hvilke krav
de stiller til hørecertifikater til ud-
stillinger. De fleste kræver kun et
hørecertifikat fra egen dyrlæge. Da
der er kapacitetsproblemer på land-
bohpjskolen besluttes det, at kravet
om en BAEP-høretest for hvide kat-
te udsættes til 711-1997. Indtil da,
skal der til udstillinger foreligge en
attest på, at katten er hørende. Til avl
skal opdrætteren desuden under-
skrive en "tro og love" erklæring på
at katten er hørende. Viser det sig se-
nere, at katten er døv, nedlægges der
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avlsforbud både for avlskatten og
for afkommet.
Felis Danica indkøber scanner til
microchip-aflæsning. Den bruges
på alle udstillinger.
På Racekatten's næste udstilling
dispenseres der for en døv hvid kat,
der deltager uden for konkurrence,
idet den er på Top-10.

Brevet er også sendt til Racekatten,
hvor det er besvaret. En dommers
afgørelse kan ikke appelleres.

Kåring af avlshanner slettes fra
FD's regler. Regler for stambogs-
føring tilrettes. Avlsrådet har revi-
deret Felis Danica's regler for avl.
Forslag om nye karantæneregler
vedr. ringorm. Stamtavlepriser sti-
ger 10 kr. gældende fra 117-96.

De indsendte forslag fra DN kan ik-
ke tages op på plenarforsamlingen,
fordi de er for sent dateret. Anmod-
ningen om, at medlemmer kan hen-
vende sig direkte til DN afslås igen
med begrundelsen, at al henvendel-

se skal være skriftlig. Ønsker med-
lemmer at søge råd, før de skiver til
DN, kan de henvende sig til egen
klub.

9. Der arbejdes hen imod et fælles blad
for alle klubber. FU håber, at et fæl-
les blad kan starte fra Lll-97, men
det erafhængigaf JYRAK, som skal
have det på General-forsamlingen.
Der vil i givet fald blive nedsat et
udvalg til fastlæggelse af rammerne
for et samlet FD-blad. SN vil bl.a.
tage sig af det økonomiske og Han-
ne Kaarsberg er ligeledes klar til at
indtræde i udvalget.

10. Det foreslås at afholde en Felis Da-
nica udstilling den 14.-15. juri 1997
evt. som en 2-certifikats udstilling i
Københavnsområdet.

evt. Lone Lund og Steven Jones god-
kendt til at gå op til FD's forprøve
for dornmerelever til Plenarforsam-
lingen i Nyborg den 1812-96.

Mødet sluttede kl. 15.45

Referent: Dorte Kaae

7

8.

Godkendelse af katterier!
Når I ønsker godkendelser af jeres katteri, skal I henvende jer til
mig skdftlig. I skal skrive tydelig navn, adresse og jeres katteri-
navn. Der skal også stå, om der er tale om re-godkendelse, eller
det er en ny godkendelse. Godkendelsen gælder i 3 år.

I forbindelse med katterinavn er det også meget vigtigt, at der
står det helt rigtige, f.eks. om det er med » << eller 's eller hvad der
ellers findes af tegn. Alle der bliver godkendt SKAL have et kat-
teriskilt. Dette skal helst placeres et synligt sted, således at det
kan ses fra vejen.

Hvis det er i en beboelsesejendom, skal det helst placeres så-

ledes, at det kan ses, når man kommer til døren.
Ved henvendelse pr. telefon, skal det helst ske efter kl. 19.30.

"Med 
venlig hilsen

Carcten Bircow Lassen,Abyvej 8 - Biersted
9440 Aabybro - Tlf.98 26 90 50

JYRAK - 90'ernes katteklub!
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CALLE,S DYRERIGE EÆ OGSA;
lam'sfoder-RoyalCanin-Nagut-Technical-Hokamix-Vitabena-KWshampoo-serie-SA37-Kitzyme,nyhed,su-
pergod!-Pelskur-Ormekur-TangleFix-CoatCloss-Croomingpudder-Øjensalve-Ørerens-Pilinatursalve-Vita-
lanimin sporelementer - Katto vit tørkost - også light - Lam og ris - ny Kitekat tørkost - Animistrath, naturligt B-vitamin -
Bitterspray, hindrer slikning og kradsning på uønskede steder - Katte transporter, mange modeller og farver - Plydshu-
ler-Senge-Kradsetræer,ogsåstorelege-modeller-Kattegrus-Bonniedyrecenter-Cassius-Biokat-Kattebakker
- Huse m.m. Vi har også de rigtige karter, børster og strigler. Postordre besørges, men måske er vore kæledyrsbusser
i dit område? Ring og hør nærmere!
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Udsti I I i ngsresu ltater Århus
den 18.-1 9. nouember 1995

BEST OF BEST:
BOB 1: Cozy Farm's Lucifer (MCO gr. 3).

Ejer: Susanne & Klaus Christiansen.
BOB 2: Cattrax Hot Shot (PER d)

Ejer: Gitte & Allan Kierulff.
BOB 3: Wee-Ko's Beautiful Pride (ORI b).

Ejer: Lykke Madsen & S. Andersen
BOB 4: Terra Cotta's On Safari (ABY n).

" Ej"r: Gitte Barlach
MIS ARHUS: l-ørdag: Liva de Lao-tsun (SBI c)

Ejer: Gerda Andersen.
Søndag: DK Jente's Elora Kamkin (SBI a)

Ejer: Malene Cecilie Jensen.

BEST OF BEST KASTRAT:
BOB 1: Guldfaxe's Chief Big Foot (MCO gr. 3)

Ejer: Kim & Annette Agerbak.
BOB 2: Gipsypride's Quick Mirage (PER ns).

Ejer: Pia E. Larsen.
BOB 3: Player's Special Edition

Ejer: Chr. & Andr6 Cilleborg
BIS/korthår Pasht's Justinius (BRI w63)

Ejer: I-one Lund
Bedste huskat Han: Buster.

Ejer: Bente Gårdmand
Hun: Fifi.
Ejer: Anne Marie Andersen

BEST IN SHOW I,ANGHÅR/EXOTIC
BOX:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

Dan Queen Miss Heartbreaker (PER f 03)
Ejer: Dorthe & Johnny Ellgaard
Just in X-tra Ice of Schetne (PER g 03)
Ejer: Nanna-Charlotte Schetue.
Lobell's Lafayette (PER g 33)
Ejer: A. Nielsen.
Gandow's California Dream (PER D)
Ejer: Susan Zehngraff.

KULD:

VETERAN:

Fnugge's Dreams Kuld
Ejer: Roar Petersen
Elmbud Dreamboat (PER ns 11)
Ejer: Allan og Sylvia Outrup.

ØVRIGE. NOMINEREDE
I.ANGHARYEXOTIC

VOKSNE HANNER:
DK Stella Nova's Nice Guy (PER d 03)
Ejer: Dorte & Finn Madsen.
Elmbud Dreamboat (PER ns 11)
Ejer: Allan & Sylvia Outrup
Gandow's Trouble Maker, (PER w)
Ejer: Lise & Hugo Gandow
Engelhard's Killian (PER es)
Ejer: Heidi Burmeister.

VOKSNE HUNNER:
Keystone Join The Club (PER d 33)
Ejer: Charlotte Strange & Peter Gaarn.
Blossom Face v. La'noitan (PER 0(.
Ejer: Gitte & Allan Kierulff
Engelhard's Jasmin (PER fs)
Ejer: Pia E. Larsen.
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KASTRAT HANNER:
Keystone Heaven Send Him (PER a33)
Ejer: Charlotte Strange & Peter Gaarn
Stella Nova's Exotic Humphrey (EXO n)
Ejer: Dorte & Finn Madsen.
Dirty Harry af Tamara (PER n).
Ejer: Peter Hansen.

UNGDYR:

KILLINGER:

BOX:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

KULD:

KASTRATHUNNER:
DK Can Do's For your eyes only (PER w 62)
Ejer: Aase Søgaard.
Long Fin Fong' Madonna (PER f 03)
Ejer: Lisbet Jørgensen.
Grizabella aus Berlin (PER g)
Ejer: Lis Staunskjier.

BEST IN SHOW SEMII.ANCUÅN

l,odlow's Go with the Best (PER a 03)
Ejer: Susan Zehngraff.
Careless Whisper af Timan faya (PER d).
Ejer: Mette & Niels E. Nielsen.
Mongwai's Extremly Blue (PER a)
Ejer: Jonna Christensen.
Dejavu Bella (PER n).
Ejer: Connie Olesen.
Tobomo's send me an Angel (PER g)
Ejer: Mogens Schou.

Hera af Kambyses (PER w 62).
Ejer: Lis Staunskjær.
Rio-Tefe's Wonder-Worker (PER a 01)
Ejer: Ulla Christensen.
DK Stella Nova's Exotic Rader (EXO n)
Ejer: Dorte & Finn Madsen.
Limara's Black Booster (PER n)
Ejer: Sonja Christensen.
Thlk About Sunshine (PER ds)
Ejer: Britt Zahle Ring-Nielsen

Skønhedsplet Felis Jubatus (NFO gr. a)
Ejer: J. E. Madsen & M. Kristensen.
Lady Cleopatre Sneum (SBI a)
Ejer: Conni Christensen.
Cozy Farm's Heart Break (MCO gr.3)
Ejer: Anette Melchior.
Cozy Farm's Bobby McGee iMCO gr. 3)
Ejer: Christel Jørgensen.
Wehnert's Kuld
Ejer: Claus Wehnert.

OPDR-IET: Cozy Farm
Ejer: Susanne & Klaus Christiansen.

ØVRIGE NOMINEREDE SEMILANGHÅR
VOKSNE HANNER:

WW 95 Cozy Farm's Gipsy (MCO gr.5)
Ejer: Susanne & Klaus Christiansen.
Skovhugger Felis Jubatus (NFO gr. 9)
Ejer: V. K. Jørgensen.

KASTRAT HANNER:
Fonzie The Nature Cat (MCO gr. 7)
Ejer: Danielle Villefrance.
Vossevangen's Tarzan (NFO gr. 4)
Ejer: Elisabath Strange Jensen.

UNGDYR: Cozy Farm's Billy Holida;, (MCO gr. a)
Ejer: Susanne & Klaus Christiansen.
DK Kiru's Mister Merry Mac (SBI n)
Ejer: Kirsten Ulse

KILLINGER: Wehnert's Felicia (SBI n)
Ejer: Claus Wehnert.
DK Kiru's Lady Whitney (SBI n 21)
Ejer: Kirsten Ulsø
Dansbjerg's Kispus (NFO 4).
Ejer: Nielsen & Medom.
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BEST IN SHOW KORTHÅR
BOX: Dushara Namaste Colour Joke (SOM n)

Ejer: Teresa Guldager.
BOX KAST.: Microcat's Bonny Lass (ABY o)

Ejer: Flemming Kejs.
UNGDYR: Dushara Vintage Joke Junior (SOM n)

Ejer: Teresa Guldager.
KILLING: Lycka's Emil (BUR a).

Ejer: Anette Steun Jensen
KULD: Hot Line's Kuld

Ejer: Else Ærendal
VETERAN: IC Bodwin's U-nike (CRX gr. 2)

Ejer: Susanne Bugge.
PENSIONIST.: Mikkel (Hus)

Ejer: Claus Wehnert.
AVL: Exeter of Magicat (BUR)

Ejer: Charlotte Mortensen.
OPDR-IET: Ambi-Purr

Ejer: Charlotte Mortensen

ØVRIGE NOMINEREDE KORTHÅN
VOKSNE HANNER:

Valentino af Kibutana (ABY o)
Ejer: Elin Lehrmann.
Pasht's Black Fox (BRI n)
Ejer: Anne Mette Moring.
Bodwin's U-nike (CRX gr. 2)
Ejer: Susanne Bugge.

VOKSNE HUNNER:
Line af Hajeka (BRI a)
Ejer: Karen & Hans Jeppesen.
Kimayasana af Watamu (SOK n 22)
Ejer: Grethe Højgaard.
Terra Cotta's Tanganyika (ABY n)
Ejer: Gitte Barlach

KASTRAT HANNER:
Syriam's Blue Charlie (BRI a)

Ejer: Keinhard Strahl.
Rosiflengius of Stenius (BUR a)

Ejer: Beate Pohlig.

UNGDYR: Karolinekilde's Aida (ABY p)
Ejer: Rikke Nielsen
Romanze v. Uhlenspeegel (BRI a)
Ejer: Reinhard Strahl.

KILLINGERz Zera af Hajeka (BRI a 23)
Ejer: Karen & Hans Jeppesen.
Kanbalu Nuggi(BUR b)
Ejer: Carsten Grell.

KASTRAT HUNNER:
Mis Ditmer's Tiska (BRI a)
Ejer: Mette Moring.

BEST IN SHOW SIAM/OKH
BOX: Sepp (ORI n 24).

Ejer: Haslund & Barawiec.
BOX KAST.: Nissen's Belladonna (SIA a).

Ejer: Annelise & Erik Nissen.
UNGDYR: Mai Sita Bia Borcas (BAL n)

Ejer: Anne Lise Kaae.
KILLING: Wee-Ko's Dusty Morning (ORI n23)

Lykke Madsen og J. Andersen.
KULD: Nissen's Kuld

Ejer: Anne Lise & Erik Nissen.

ØVRIGE NOMINEREDE SIAM/OKH
VOKSNE HANNER:

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

VOKSNE HUNNER:
Misbehavin' Querida (SIA n)
Ejer: Chr. & Andre Cilleborg.

KILLINGER: Nissen's Mini-Tanos (SIA n)
Ejer: Anne Lise & Erik Nissen

KASTRATHUNNER
Nissens Isabella (SIA n)
Ejer: Anne Lise & Erik Nissen.
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Race (parentes angiver 94-tal) JYRAK DARAK Racekatten Perseren TOTAL

Perser m.orange/blå øjne 623 (54e) 277 690 97 t687 (1707)

Colourpoint 76 (e4) 56 168 68 368 (34e)

Perser m.grønne øjne 42 (30) I 40 19 110 (113)

Exotic 45 (32) 10 43 23 121 (113)

Ikke anerkendt perser 1 6 7

i alt perser/exotic 787 (705) 352 (353) e47 (e03) 207 (32\) 2293 (2282)

Maine Coon 213 (1e6) 188 272 27 700 (553)

Norsk Skovkat 338 (236) 214 318 870 (702)

Hellig Birma 68 (71) 65 52 54 23e (267)

Somali 0 (4) 16 109 3 L28 (125)

Tyrkisk Angora 2 (3) t4 16 (7)

Tyrkisk Van t2 (t2) .) 15 (18)

Balineser 7'.l (t4) 2 1e (17)

Ragdoll 1 1 (0)

Ikke anerkendt Semilh. 11 6 17 (8)

i alt semilanghår 651 (536) 520 (484) 759 (593) 84 (84) 2014 (L697)

Abyssinier 48 (5e) 2 97 16 163 (1ee)

Burmilla 26 26 (46)

British Shorthair 133 (e4) 23 186 342 (3oo)

Burmeser 45 (1e) 39 64 10 158 (140)

Europe t7 17 (34)

Japanese bobtail 7 (3) 7 (3)

Korat 6 6 (5)

JIanx 6 7 13 (3)

Cornish Rex 5 14 1e (2)

Devon Rex I 2 11 (1e)

Russian Blue 11 (14) T4 32 11 68 (62)

Sokoke 22 (8) 22 (8)

Ikke anerkendt korthår 11 2 8 21 (15)

I alt korthår 277 (197) el (114) 45e (4e6) 46 (2e) 873 (836)

Siameser 16 (48) 89 740 2l 266 (26e)

Orientaler 3e (60) 24 46 28 137 (136)

I alt Siam/OKH 55 (108) tt} (74) 186 (156) 4s (67) 403 (405)

Total antal stamtavler 1770(1546) 1067(1025) 235L(zt48) 386 (501) 5574 (5220)

Stamnavne 57 (48) 24 (3s) 67 (48) 1 (6) L4e (r4L)

Eksport 107 (7e) 64 (85) 77 (64) 30 (28) 278 (256)

Import 4t (22) 31 (35) 63 (30) 13 (17) 148 (104)

Stamtavlestatistik 1995.
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Oversigt over Specialklubber under Felis Danica

Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum
Søndervangen 60
3460 Birkerød

Norsk Skovkattering
Jette Eva Madsen
Hermelinvænget 8
2880 Bagsværd

SPK Siamopdræt
Margit Thomsen
Skovvejen 13B
4050 Skibby

Sokoke Klubben
Gloria Møldrup
Korsebjergvej 101
5491 Blommenslyst

13MC klubben
Susanne Clausen
Symfoni Alle 8
8700 Horsens

SPK for Russian Blue
af 1990
Ole Nielsen
Hamletsgade 30,2. th.
2200 København N

SPK for Rex
Susanne Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet

SOK
Britt Hansen
Reerslevvej
4291 Ruds Vedby

DAC
Margit Hærslev
Lærkevej 6
3550 Slangerup

Europ6-klubben
Lene JØr9ensen
Skovparken 2B - Herrested
5853 Ørbæk

DSO
Mette Foldager
Torvegade 63, 3
6700 Esbjerg

Russian Blue Klubben
Ann Lis Lund
Mosebakken 15
2400 København NV

Den Hellige Birma
Nanna Brandt
Carl Plougsvej 19c
3460 Birkerød

Sølvkatten af 1990
v/ Allan Outrup
Betulavej 5
3200 Helsinge

Langhårskatten
Kirsten Nielsen
Tranegilde Strandvej 31
2635Ishøj

Somaliklubben
Jette Eriksen
Pinievej 34,
Strøby Egede
4600 Køge

Colourpointen
Karen Larsen
Rønne A116 22
4000 Roskilde

Bicolouren
Lene JØrgensen
Skovparke n 2B, Herrested
5853 Ørbæk

SASO
Dorrit Clemmensen
Carl Lunds Vej 12
5000 Odense C

BB-Klubben
Lotte Borch
Staboltvej 6, Bjerreby
5700 Svendborg

Lichok
Finn Laursen
Rådhusgade 76
8300 Odder

Dansk Vangora
Kirsten Weidmann
Bjørnshøjvej 26
8380 Thrige

SUA
Lis Rhymer Friis
Bøgebjerg 7
5471 Søndersø

§rkice Kedi
Hanne Pedersen
Tingvej 6, Varpelev
4672 Klippinge
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EXPORT TIL
HOLI.AND
WEHNERT'S
FELICIA
Race: Brunmasket
birma hun.
Far: EC Liden
Kirstens Pavarotti (n).
Mor: IC Shanta da

Terra Nova (a).
Opdrætter:
C. & S. Wehnert.
Ny ejer: Yvonne
Kemmeling-Kibbel,
Strijen

EXPORT TIL
HOLI-AND
NITOUCHE
VON GøRTZ
Race: Perser,
Per NS 12.
Far: Jordan van
Schinkel-dreven,
Exo NS 11.

Mor: Lady Scarlett
von Gørts, Per NS
12.
Opdrætter:
Emilie Hørstrup.
Ny ejer: J. Riphagen,
Amsterdam.

EXPORT TIL TYSKLAND
WEHNERT'S BLUE EMBARGO
Race: Blåmasket birma han
Far: EC Liden Kirstens Pavarotti (n)
Mor: IC Shanta da Terra Nova (a).
Opdrætter: C. & S. Wehnert.
Ny ejer: Gisela Fluck, Berlin.

EXPORT TIL
TYSKI.AND
ODETTE OG
MAGICAT
Far: IC Khalif
of Magicat.
Mor: GIC Klivager's
Eunice.
Opdrætter: Helle
Høybye, AImind.
Ny ejer: H. D. & B.
Schumann, Tyskland

EXPORT TIL
NORGE
VIXI'S BOOMERANG
Race: Perser, sort
Far: Nyland's
Black Adder.
Mor: Int. Ch. You Love
me V'Lanoitan
Opdrætter:
Jørgen Jensen.
Ny ejer: Britt Caspersen

EXPORT TIL TYSKT"AND
GIPSYPRIDE'S ZABRINA
Race: Perser, PER fs 11

Far: Ch. Maydan Shah's pump the Jam.
Mor: Ch. Gipsypride's Kiwi.
Opdrætter: Heidi Burmester.
Ny ejer: Anja Grossmann, Tyskland.
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EXPORT TIL HOLI-AND
WEHNERT'S
HONEY-
SUCKLE
ROSE
Race: Bruntabby-
masket birma hun.
Far: EC Liden
Kirstens Pavarotti (n).
Mor: IC Kiru's
Funny Girl (a21)
Opdrætter:
C. & S. Wehnert.
Ny ejer: Helen van
Giersbergen, Laren

EXPORT TIL
HOLLAND
WEHNERT'S
FUEGO DEL
CORAZON
Race: Chokolade-
masket birma han.
Far: EC Liden
Kirstens Pavarotti (n).
Mor: IC Shanta da
Terra Nova (a).
Opdrætter:
C. & S. Wehnert.
Ny ejer: Carla Johann,
Almere

EXPORT TIL HOLLAND

EXPORT TIL
HOLLAND
WEHNERT'S
DUSTY DIAMOND
Race: Blåmasket
birma han.
Far: EC Liden
Kirstens Pavarotti (n)
\1or: Shanta da
Terra Nova (a).
Opdrætter:
C. & S. Wehnert.
\v ejer: Conny og
.\drie Wiss, Almere

FASCINATION
VON GøRTZ
Race: Perser,
Per, NS 12.
Far: Chant Dar Ome's
Sir Charri6re,
Per NS 12.

Mor: Charity of
Greystoke, Per NS 12.
Opdrætter:
Emilie Hørstrup.
Ny Ejer: J. Riphagen,
Amsterdam.

IMPORT FRA NORGE

EXPORT TIL
SCHWEIZ
LIDEN KIRSTEN'S
VICTORIA
Race: Hellig Birma,
Bruntortie.
Far: Eur. Ch. Liden
Kirsten's Pavarotti.
Mor: Int. Ch. Kiru's
Yasmin.
Opdrætter:
Kirsten Madsen.
Ny ejer: Gabriela
Kamber, Castiet, CH

EXPORT
TIL
SVERIGE
GIPSYPRIDE'S
A-MANSE
Race: Perser
PER, ds

Far: Ch. Maydan-
Shah's Pump the
Jam.
Mor: Ch. Gipsy-
prides Kiwi.
Opdrætter:
Heidi Burmester.
Ny ejer: Grethe
kiuhaugen,
Sverige.

SANDROP'S
IRIA
Race: Somalie,
vildtfarvet
Far: EC. Sandrop's
Barry.
Mor: C. Sandrop's
Frida.
Opdrætter:
Kate Reinert.
Ny ejer: Elsebeth-
Birger Pedersen

EXPORT TIL
HOLI-AND
NIKITA VON GØRTZ
Race: Exotic,
Exo NS 11.

Far: Jordan van
Schinkel Dreven,
Exo NS 11.

Mor: Lady Scarlett
von Gørlz, Per NS 12.

Opdrætter:
Emilie HØrstrup.

Ny Ejer: J. Riphagen,
Amsterdam.



I\IPORT FRA TYSKI-AND
{J\Lå,L PERDITA
R.;er Burmeser. bruntortie.
F:ir lC. Franettis Bolero.
\1,--.:: IC. Ajmal Josefa.
Opdrætter: Marjory Blackloch, Mtinchen
\r ejer: Helle Højbye.

EXPORT TIL
TYSKI.AND
MISSOURI THE
CAT DK
Race: Maine Coon,
brun makrel tabby.
Far: Eur. DK
Mega Kenzo.
Mor: Ch. DK Mega
Dilli Darling.
Opdrætter: Nana &
Leo Stoltze Jessen

Ny ejer: Kai Bruhn.

EXPORT TIL
TYSKLAND
PAWNEE THE
NATURA CAT DK
Race: Maine Coon.
sort silver blotched-
tabby.
Far: Fonzie The Nature
Cat DK, Sort silver
blotchedtabby.
Mor: DK Hulebjørnens
Joline, blå blotched-
tabby / hvid.
Opdrætter: Nana &
Leo Stoltze Jessen
Ny ejer: Kai Bruhn

EXPORT TIL TYSKI.AND
NOBLESSE OBLIGE OF MAGIGAT
Race: Burmeser, rød.
Far: IC. Khalif of Magicat.
Mor: Gipsy å Hunter.
Opdrætter: Helle Høybye, Almind.
Ny ejer: Marjory Blackloch, Miinchen.

EXPORT TIL LUXEMBURG
EUPHORBIA AF BAJANG
Race: Orientaler, rØdspottet.
Far: Ch. Siaental Figaro.
Mor: Aquilegia af Bajang.
Opdrætter: Lene M. Christiansen.
Ny ejer: Vlfred Verner.

IMPORT FRA
SVERIGE
STRANDKATTENS
ELVIRA
Race: Tyrkisk Van,
hvid-rød.
Far: Lightning's son
of Karaseytan.
Mor: Ylletrollets
Thelma Turk.
Opdrætter: Joakim
Sciderstr<im, Sverige.
Ny ejer: Solveig
Christensen.

EXPORT TIL
HOLLAND
NERI THE
NATURA CAT DK
Race: Maine Coon,
Blå tortie, blotched-
tabby.MCO 922
Far: Foxy The Nature
Cat, rød makreltabby.
Mor: DK Cozy Farms
t-oving Luna, brun
blotchedtabby/hvid.
Opdrætter: Nana &
Leo Stoltze Jessen

Ny ejer: Tonja de
Waard

EXPORT TIL SVERIGE
GIPSYPRIDE'S FUNNY

Race: Perser,
PER n
Far: CH.
Maydan-Shah's
Pump the Jam.
Mor: Kongshøjs
New Line
Gipsyprides sorte
Opdrætter: Heidi
Burmester.
Ny ejer: Grethe
li)vhaugen
(Sverige).
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EXPORT TIL TYSKI-AND
MEMORY OF GIPSY CATS.
Race: Perser, blåtortie smoke.
Far: IC Dan Queens Aramis.
Mor: Bahia of Gipsy Cats, CH.
Opdrætter: Lizzi Hartv i g.

Ny ejer: Heike Krisch, Liibeck.

EXPORT TIL
NORGE
INT. CH. VIXI'S
POPCORN
Race: Perser, blå.
Far: Int. Ch.
Diamond Star
van Prodana.
Mor: Tabaqui
Flowers in my
Dream.
Opdrætter:
Jørgen Jensen.
Ny ejer:
Marit Tøgersen.

IMPORT FRA
TYSKI.AND
TENRA'S TOYBOY
Race: Persel ns 03 22 62.
Far: Kikicat Walk in Love
Mor: GIC Lambada aus
Berlin.
Opdrætter: Britta Busse.
Ny ejer: Heidi Burmester

EXPORT TIL SVERIGE
GIPSYPRIDE'S DOLLY
Race: Perser, PER ns

Far: CH. Maydan-Shah's Pump the Jam
Mor: CH. Gipsypride's Kiwi.
Opdrætter: Heidi Burmester.
Ny ejer: Grethe Liivhaugen (Sverige).

IMPORT FRA TYSKI.AND
TENRA'S PERFECTLYJOY

Race: Perser,
fo322
Far: KikiCat
walk in love.
Mor: GIC.
Lambada
aus Bertin.
Opdrætter:
Britta Busse,
Tyskland.
Ny ejer:
Heidi Burmester.

Min Ønskekat
Velkommen Wanda,
vidunderlige Wanda,
virksomme Wanda,
varsomme Wanda.

Vis mig venlighed.
Vis mig varme.
Vis mig varsomhed.
Vis mig Wanda!

Ved du hvad, ven,
vort venskab vokser.
Vil du være min
vidunderlige Wanda?

Velkommen.

Else Jeppesen, »Pøra Mi«
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Var det virkelig dig,
vi ventede på?
Var det virkelig mig,
der vandt Wanda.



GHAMPION-
GALTEBIEI
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.

Begge dele lægges i en
kuvert og sendes til:
Christina Kausmally
Råhøjparken 214
8260 Viby J.
TIf. 86 28 94 30

Int. Ch. Løvehulen's Esmaralda
Født: 11. spril 1994
Farve: MCO, gr. 8.

Opd.: Rita Henriksen
Ejer: Georg Jagd Jeppesen

STED. DATO RESULTAT

Støvring, 18. marts 1995......
Struer, 7. rnaj 199-5...............
Esbjerg, 1. juli 1995.............
Knså, 2. sept. 1995.......-......
Flensburg, 3. sept. 1995.......
Grenå, 16. sept. 1995...........

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

GIC. D. C. The Natura Cat DK
Født: 30. juni 1993
Farve: Brown tortie blotched tabby mc.of 22
Opd.: Nana & Leo Stoltze Jessen
Ejer: Nana & Leo Stoltze Jessen

STED. DATO RESUUIAT

Struer, 7. maj 1995...............
Tiel. 21. maj 1995................
Esbjerg, 1. juli 1995 .............
Timmendorf, 8. juli 1995.....
Flensburg, 3. sept. 1995 .......
Franeker. 15. okt. 199-5 ........

GACCIts
CAGCIB
GAGCIB
CAGCIB
C]ACCIB
GAGCIB, BIV NOM,
BIS, GIC

Eur. DK Mega Kenzo
Født: 26.juni1992
Farve: Brown makrel tabby, MCO n 23
Opd.: Hanne Engermann
Ejer: Nana & Leo Stoltze Jessen

STED. DATO RESUUIAT

Ebeltoft, 15. april 1995 ........
Ebellofi, 16. april 1995 ........
Struer. 7. maj 199-5...............
'liel. 21. maj 1995 ................
Diisseldorf, I 7. juni 1 995.....
Gladbeck, 8. okt. 1 992 .........
Franeker. 15. okt. 199-5........

CACE
CACE
CACE
CACE, BIV
CACE
CACE
CACE, BIY EUR.

Int. Ch. Giant de la Draiecour
Født: 20. september 1991
Farve: Balineser, BAL a
Opd.: Nicole Ferenczi, Frankrig
Ejer: Lisbeth Jensen

STED. DATO RESUIJTAT

Horsens, 1 1. sept. 199,1........
Vissenbjerg, 27. nov. 1994...
Ebeltoft. 15. april 199-5 ........
Struel 7. maj 1995...............
Esbjerg, 2. juli i99-5.............
Paris. 7.-8. okt. 1995 ............

CAC, BIV
CAC, BIV
CAC, Champ., Nonr. Box
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champ..
Nom., Box

Thilde
Født: 8. juli 1993
Farve: Huskat
opd.:
Ejer: Lisbeth Jensen

STED - DATO RESULTAT

Billund. 1-5. maj 1994...........
Honens, 10. sept. 199.1........
Støvrin.q. 18. narts 199-5......
Ebeltoft. 15. april 1995........
Ebeltoft. 16. april 1995........
Struer. 7. maj 1995...............
Grenå. 16. sept 1995 .........-..

BIS
BOX
BIS
BOX
BIS
BIS
BIS

Gr.Int. Ch. Besakih's Ramayana
Født:
Farve: Balineser, BAL g Blåtortiemasket
Opd.: Heike Schumacher
Ejer: Anne Lise Kaae

STED. DATO RESUL.:IAT

Ebeltoft. 16. april 1995........
Timmendorf. 8. juli 1995.....
Grenå, 17. sept. 1995...........
Flensborg, 3. sept. 1995.......
Kruså, 2. sept-. 1995............
Paris, 7.-8. okt. 1995............

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Ch. Qui Doucet af Vendsyssel
Født: 9. februar 1994
Farve: Perser a 33 (blåmasket), PER a 33
Opd.: NormaHassing
Ejer: lrma Nymann Sørensen

STF],D. DATO RESUUIA-T

Crcnå, 17. sept. 1995..........
Arhrrs l9 nov 1995
Groningen, 10. dec. 1995....

CAC
CAC
CAC, Champion

Ch. Bartel's Gipsy Boy
Født: 9. februar 1994.
Farve: Exo e 02, FD Riex 7738
Opd.: Karl Heinz Bartel
Ejer: Helen Tøttrup

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg, 2. juli 1995.............
Flensburg, 2. sept. 1 99-5 .......
Knså. 3. sept. 199-5..............
Arhus. 19. nov. 1995..........,.

CAC
CAC
CAC
CACIB
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'renå. 16. sept. 199-5 ...........
roesbeek, 23. sept. 1995....

\>olding. 15. oktober 1995.

Ch. Duchesse da Terra Nova
Født: 17. august 1994
Farve: Blåtabbymasket Birma
Opd.: C. Venema-Johann
Ejer: Claus &/ Susanne Wehnert

STED - DATO RESUUIAT

CAC, Nom.
CAC
CAC, Champion

r-h. Jesse James The Nature Cat
'Jt: 28. okt<lber 1995

I ,n e: Maine Coon. N 09 23
rd.: Nana & Leo Stoltze Jessen

: .r: Charlotte Tøgersfelt

STED. DATO RESUUIAT

-.r. 2. sept. 1995.............
:rng, 15. okt. 1995 ........

-s. 1E. nov. 199-5...........
:: id-Seevetal,
::cenrber 1993..............

CAC
CAC. EXC. 1

CAC, EXC I, BIV Ch.

CACIB

, Ch. Echelle af Kæhlershøj
: 2.febrtar t994
e: Balineser, Bal B
.: Hanne Kæhlershøj
: Pia Hansen

STED - DATO RESUUTA-T

i. 11. nrarts 1995......
':. 15. april 1995........
':. 16. april 1995........
i september 1995.....
rg. 3. sept. 1995 .......
.,). nov. 1995............

CAC
CAC
CAC, Champion
CACTB
CACIB

Pr. Kiru's Lady Dizzy Doll
Født: 5. april 1993
Farve: Bruntortiemasket Birma
Opd.: Kirsten Uls6
Ejer: Susanne Wehnert

STED. DATO RESUUIAT

Timmendorf, 8. juli 1995 .....
Grenå, 19. september 1995 ..
Kolding, 15. okt. 1995.........

CAP
CAB NOM.
CAP

Int. Ch. Alko van de Wissewasies
Født: 2. maj 1995
Farve: Chokolademasket birma
Opd.: C. Wiss
Ejer: C. & S. Wehnert

STED. DATO RESUUTAT

Støvring, 18. marts 1995......
Enschede. 19. marts 1995 ....
Ebeltoft, 15. april 1995 ........
Ebeltoft, 16. april 1995........
Struer, 7. maj 1995...............
Timmendorf, 8. juli 1995.....

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

Ch. Klivager's Quita
Født: 12. november 1994
Farve: Burmeser, FD LO 78 865
Opd.: Ase og Ole Klivager
Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

STED. DATO RESULTAT

Grenå, 16. sept. 1995 ...........
Glostrup, 5. nov. 1995..........

CAC, BIV
CAC, BIV NOM.
CAC. BIC, ChampionHittfeld-Seevetal, 1 6. dec.

Ch. DKLong Fing Fong's Fireball
Født: 11. november 1994
Farve: Perser, PER n, sort
Opd.: Rita Lind Larsen
Ejer: Rita Lind Larsen

STED. DATO RESULTAT

Grenå, 16. sept. 1995 ...........
Aarhus. 19. nov. 1995..........
Groningen, 10. dec. 1995.....

CAC
CAC
CAC

Ch. DK Pasht's Black Fox
Født: 6. oktober 1994
Farve: British, BRI n sort
Opd.: Lone Lund
Ejer: Anne Mette Moring

STED. DATO RESUIjIAT

Grenå, 16. sept. 1995 ...........
(olding, 1,1. o11. l e95 .........
Århus Ilt. no\. lq9-5............

CAC, BIY NOM.
CAC. NOM.
CAC. BIY NOM. CII.

Pr. Mis Dittmer's Tiska
Født: 1. august 1993
Farve: British, BRI a blå
Opd.: Verner Bødker
Ejer: Anne Mette Moring

STED. DATO RESUtJTAl'

Crenå, 16. sepl. 1q95..........
Århrrs I 8. nov. 19t.1-5............

Remiser, 10. dec. 1995.........

CAP NOM. BIS, BOB 4
CAB NOM.
CAB NOM, BIS.
kastrat PR.

CACIB, Int. Champion

3/



Ch. Tobomo's Moonlite
F.';:: 1-1. juli 1994.
F::r e. Perser, PER e

It:J ; Mogens & Bodil Schou
E.ter: Bjarne & Lenette Toft Nielsen

STED. DATO RESULTAT

.lr ilinge. 1 3. august 199-5 ....

fironingcn, 10. dec. 199-5....
Esbjerg. 2. juli 1995............

CAC
CAC
CAC

Ch. Engelhard's Killian
Født: 11. november 1994
Farve: Perser, PER es
Opd.: Pia Larsen
Ejer: Heidi Burmester

STED. DATO RESULTAT

Tiel. 21. maj 1995 ..........,.....
'Iinrmendorf. 9. juli l9t)-5.....
Flensborg. 2. sept. 199-5.......
Kruså. 3. sept. 1q95..............
Crenå. 17. sept l()q5 .....
Arhrr' l9 nov 1995
Groningen. 10. dec. i99-5.....

EX. 1

EX. 1, NOM.
EX. 1. NOM.
EX. 1. NOM.
CAC. BIV
CAC. NOM.
CAC. Champion

Int. Ch. Gipsyprid6s A-Manse
Født: 1,3. februar 1994
Farve: Persel PER ds
Opd.: Heidi Burmester
Ejer: Heidi Burmester

STED. DATO RESUUTAT

Støvring, 19. marts 199-5......
Ebeltoft, 15. april 1995 ........
Ebeltoft, 16. april 1995 ........
Struer. 7. maj 1995...............
Tiel, 21. maj 199-5 ................

Esbjerg 2. juli 1995..............

CAC
CAC
CAC, Champion
CACIB
CACIB. NOM.. BIS.
Best og Best IV
CACIB, Int. Champion

Gr. Ch. Gipsyprid6s A-Manse
Født: 13. februar 1994
Farve: Perser, PER ds
Opd.: Heidi Burmester
Ejer: Heidi Burmester

STED. DATO RESULTAT

Timmendorf, 9. juli 1995 .....
Flensburg. 2. sept. 1995 .......
Kruså. 3. sept. 1995..............
Grenå, t7. sept. 199-5...........
Kolding. 14. okt. 1995.........
Groningen, 10. dec. 1995.....

CAGCIB
CAGCIB. NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB. Gr. Chanpion

Ch. Engelhard's Marco
Født: 1-1. januar 1995
Fan,e: Exotic. EXO a

Opd.: Pia Engelhard Larsen
Ejer: Pia Enselhard Larsen

STED. DATO

Ebeltoft. 1-<.-i6. april 1995..
Struer. 7. maj 1995.............,,
Kruså. 3. sept. 1995..............
Tiel. 21. maj 1 995 ................
Arhus. 19. nov. 1995............
Groningen 10. dec. 1995......
Remisen. 2[). januar 1996.....

RESUL:IAT

2 x (EX. 1, NOM.)
EX. 1. NOM.
EX. l, NOM.
EX. l, NOM.
CAC
CAC. NOM.
CAC

Eu. Pr, Chant D. Ome's [,ady Caroline
Født: 20. juni 1989
Farve: Perser, PER NS I2
Opd.: Irene Brolin. Sverige
Ejer: E,milie Hørstrup

STED - DATO RESULTAT

Silkeborg, 23. okt. 1993......-
Middelfart, 28. nov. 1993.....
Grenå. 11. dec. 1993 ...........-
Rotterdant, l6. ian. 1404.. ...

Århus, -1. april 1994 .............
Kellinghusen, 3. april 1994..
Esbjerg, 2. juli 1995.............

CAPE, BIS
CAPE, NOM.
CAPE, NOM.
CAPE, NOM.
CAPE, NOM.
CAPE. NOM.
Cape, Best of Best I, E. Pr

Int. Ch. Mackaya's Knold
Født: 3. august 1994
Farve: Maine Coon, MCO a

Opd.: Bente Glindvad
Ejer: Bente og John Jaconsen

STED. DATO RESULTAT

Esbjerg. 1. juli 1995............
Jyllinge. 13. august 199-5 ....
Kruså. 2. sept. 1995.............
Crenå, 16. sept. Iqq5... . ..

Arhrrs lll rrov 1995

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

Gr. Int. Ch. DK Jente's Orson
Født: 6. november 1993
Farve: Hellig Birma, SBI a 21
Opd.: Gerda Andersen
Ejer: Gerda Andersen

STED - DATO RESULTAT

Ebeltoft, 15. april 1995........
Ebeltoft, 16. april 199-5........
Struer, 7. maj 1995...............
Tiel, NL, 21. maj 199-5.........
Esbjerg. 1. juli 1995.............
Tinrmendorf. D, 8. juli 1995

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CACCIB, GIC

Int. Ch. DK Jente's Raina Amati
Født: 13. marts 1994
Farve: Hellig Birma, SBI a 21

Opd.: Gerda Andersen
Ejer: Gerda Andersen

STED. DATO RESULTAT

Vordingborg, 29. januar 1995
Solrød, 12. februar 1995 ......
Støvring, 18. marts 1995......
Enschede, NL, 19. marts......
Ebeltoft, 15. april 1995........
Ebeltoft, 16. april 1995........

CAC
CAC
CAC, Champion
CACIB
CACIB
CACIB, Int. Champion
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Gr.Int. Ch. DKJentes Luna Selene
Født: 28. maj 1991
Farve: Hellig Birma, SBI n
Opd.: Gerda Andersen
Ejer: Gerda Andersen

STED - DATO RESUI.:IAT

Tillykke med
de fornemme re-

sultater ! ! !

4
I

\alborg, 27. sept. 1992........
.\rhus, 10. okt. 1992.............
Viborg, 28. nov. I 992...........
Fallingbastes, D, 5. dec. 1992

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB, BIY GIC

Hobro, 27. mails 1993.........
Jrøningen, NL, 10. dec. I

JYHAK'S
TllP 3
r995
-Hvæssebrættets
redøktion
grptulerer
,Arets Tbpkøtte<<

Kitling/Ungdyr:
l. 99,8 p

.Navn: DK Cozy Farm's True
Type,MCO gr.3

Ejer: KimAgerbøk

Killing/Ungdyr:
3. 99,8 p

Nøvn: Engelhard's Marco,
EXO a

Ejer: Pia Engelhard Larsen

Killing/Ungdyr:
2. 99,6 p

Navn: DKMegaBadWoffi
MCO gr.3

Ejer: Renålensen

Huskat:
1. 100 p

Navn: Mikkel (GIH = Grand
I nte rnatio nal H uslratte C h.

Ejer: Susanne Wehnert.
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Int. Ch. Klivager's Quita
Født: 12. november 1994
Farve: Burmeser, FDLO 78 865
Opd.: Ase og Ole Klivager
Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

DATO RESUUIAT

Remisen, 20. januar 1 996.....
Hennef, 23. februar 1996 .....
Hennef. 24. ftbruar 1996 .....

BIV, NOM, BIS, CACIB
EX. I, CACIB
NOM.. CACIB

U

U



Voksne hanner:
1. 100,8 p

Navn: GIC DK Terra Cotta
On Safari,ABY n

Ejer: Gitte Bsrlach

Yoksne hunner:
1. 99,0 p

Nuvn: IC Milinocket's Molly
Malou,MCO gr.5

Ejer: Christellørgensen

Kastrater:
1. 101 p

,\alnr GIP DK Cozy Farm's
Ilaximillian, MCO gr. 5

t'!"'''4netteMelchior

Voksne hanner:
2. 98,8 p

Navn: EC DK Soyødi's T van
Alexander, TUV d 01 62

Ejer: SolveigChristensen

Voksne hunner:
2. 98,2 p

Navn: IC Kimyasøna af
Watamu, SOK n 22

Ejer: GretheHgjgaørdJensen

Kastrater:
2. 102,2 p

Nqvn: GIP Gipsypride's
Quick Mirage, PER ns

Ejer: Pia Engelhørd Larsen

Voksne hanner:
2. 98,8 p

Navn: IC Fan QueenAramis,
PER e

Ejer: Lizzi Hørtvig

Voksne hunner:
2. 98,2 p

Navn: EC Mis Dittmer's Nille,
BRI n

Ejer: PiaKjeldgaørd

Kastrater:
3. 100,8 p

Navn: GIP Kijanasana af
Watamu, SOK n 22

Ejer: Sonjø Pedersen



U dstillin gsresultater udland:

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

Med lidt system i tingene vil det også være muligt at brin-
ge disse resultater i medlemsbladet, men medlemmerne må
selv være aktive og oplyse om de opnåede resultater. Disse
vil så blive bragt i det førstkommende nummer af Hvæsse-
brættet. Vi har lavet en kupon (bagest i bladet) til brug ved
indsendelse af resultater opnået i udlandet, som bedes sendt
til: Christina Kausmally, Råhøjparken 214,8260 Viby J.

Sted/dato: Groningen 10.-12. december 1995

Kattens navn Engelhard's Marco, EXO blå

Resultat CAC, NOM.

Ejer: Heidi Burmester

Sted/dato: Hittfeld, Tyskland, december 1995

Kattens navn Int. Ch. Vixi's Mo Joe

Resultat: CACCIB, BIO, NOM., BIS, BOB, NO. 1

Ejer: Jprgen Jensen

JYRAK - 9O'ernes
katteklub!

JYRAK - fordi
der er forskel!

Sted/dato Timmendorf, 9.-7, Flensborg 2.-9. 1995

Kattens navn: L C. Dan Queen's Aramis

Resultat: CACIB, BIV og CAGCIB, BIV

Ejer: Lizzi Hartvig

Sted/dato: Groningen, 10. december 1995

Kattens navn Gipsypride's A-manse, Per d.s.

Resultat: CAGCIB, Gr. Champion

Ejer: Heidi Burmester

Sted/dato Flensborg, 3. september 1995

Kattens navn Mackava's Knold

Resultat: CACIB

Ejer Bente og John Jacobsen

Sted/dato: Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn: Gipsypride's Lone, Per ns

Resultat: EX 1, Bio Total

Ejer: Heidi Burmester

Sted/dato Flensburg, 2. september 1995

Kattens navn Engelhard's Jasmin, Perseq Tortie, Smoke

Resultat CACIB

Ejer: Pia Engelhard larsen

Sted/dato: Flensburg, 2. september 1995

Kattens navn: Engelhard's Killian, Per es

Resultat EX 1, Nom.

Ejer: Heini Burmester

Specialklubben
"Jiebok"

Den alternative specialklub
med særlig interesse for farverne

lilla og chokolade

Nærmere information
om klubbens arbejde samt
tegning af medlemskab,
venligst henvendelse til: Formand

Finn I-aursen
Rådhusgade 76
8300 Odder

Tlf. 8656 0969

Kasserer
Annetæ Halling
Gunnar Madsensgade 13

Gylling
8300 Odder
TIf.8655 1705
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Hennef23. februar 1996

Kattens navn Frida af Kæhlersh6j

Resultat: EC.1., NOM., BIV:

Ejer Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato Flensburg, 2. september 1995

Kattens navn Gipsypride's A-Manse, PER ds

Resultat CAGCIB, NOM

Ejer: Heidi Burmester

Sted/dato Hennef 24. februar 1996

Kattens navn Ambi, Pun's Jacta est Alea

Resultat EX. 1, NOM,

Ejer Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato Timmendorf, 9. juli 1995

Kattens navn Engelhard's Killian, PER es

Resultat

Ejer: Heidi Burmester

Sted/dato Hennef23. februar 1996

Kattens navn Ambi, Purr's Jacta est Alea

EX. 1, NOM, BIS

Ejer Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato Timmendorf, 9. juti 1995

Kattens navn Gipsypride's A-Manse, PER ds

Resultat: CAGCIB

Ejer Heidi Burmester

Hennef24. februar 1996

Kattens navn: Ambi, Purr's Jazzmin

Resultat EX. t, NOM,

Ejer Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato Groningen, 10. december 1995

Engelhard's Jasmin, Perser, Tortie Smoke

Resultat CACIB

Ejer Pia Engelhard Larsen

Sted/dato Groningen, 10. december 1995

Kattens navn: Gipsypride's Quick Mirage, Per., sort smoke

Resultat CAPE

Ejer: Pia Engelhard Larsen

Sted/dato Tiel,2l. maj 1995

Kattens navn Gipsypride's A-Manse, PER ds

Resultat CACIB, NOM., Bis, Best of Best nr.,4

Ejer Heidi Burmester

E:frris, dira kat
Isunne læse
dgklaratio,rtren(D(D 4

otPremrrts

- ville den vælge FROMM -
helt naturligt.

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

Måske verdens bedste
kattefoder!

0
E
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Sted/dato:

EX.1, NOM.

Resultat:

Sted/dato:

Kattens navn:



Sted/dato Flensborg, 2. september 1995

Kattens navn: Gipsypride's Quick Mirage Sort, smoke

Resultat: CAPE, NOM

Ejer: Pia Engelhard Larsen

Sted/dato Groningen, 10. december 1995

Kattens navn Alko van de Wissewasjes

Resultat: CAGCIB, BIV

Ejer Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato Hennef, 24. februar 1996

Kattens navn: Klivager's Quita

Resultat: NOM., CACIB

Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato: Groningen, 10. december 1995

Kattens navn Kiru's Lady Dizzy Doll

Resultat: CAPIB, NOM

Ejer: Susanne Wehnert

Sted/dato: Hennef. 23. februar 7996

Kattens navn Klivager's Quita

Resultat: EX. 1, CACIB

Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato: Groningen, 10. december 1995

Kattens navn: Wehnert's Fuego del Corazon

Resultat: EX 1., BIS Kitten (3-6)

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato Groningen, 10. december 1995

Kattens navn: Gipsypride's Rambo (PER d), Killing

Resultat: EX. 1., NOM.

Ejer: Irma Nymann Sørensen

Sted/dato: Hittfeld-Seevetal, 16. december 1995

Kattens navn: AIko van de Wissewasjes

Resultat CAGCIB, NOM.

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato: Paris, 7.-8. oktober 'l 995

Kattens navn Besakih's Ramavana

Resultat: CAGCIB, Grand Int. CHAMPION

Ejer: Akke Lise Kaar, Odense

Sted/dato: Hittfeld-Seevetal, 16. december 1995

Kattens navn: Mikkel

Resultat BIS Huskat

Ejer: Susanne Wehnert

Sted/dato: Groningen, 11. december 1995

Kattens navn: Funny Face af Nasada

Resultat: CAGCIB

Ejer: læne B. Berg

Sted/dato: Hittfeld-Seevetal, Hamburg, 16. dec. 1995

Kattens navn: Hot-Line's Veniece Beach

Resultat Biv, Nom., Bis

Ejer: Rikke Pedersen

Sted/dato Hittfeld-Seevetal, Hamburg, 16. dec. 1995

Kattens navn: Ambi-Purr's Jacta Est Alea

Resultat: EX, 1, NOM.

Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato: Croningen, 10. december 1995

Kattens navn: Engelhard's Killian, PER es

Resultat: CAC, Champion

Ejer: Heidi Burmester

Sted/dato Paris, 7.-8. december 1995

Kattens navn: Giant de la Draiecour

Resultat: CACIB, Int. CH, Best in Show modsat køn

Ejer: Lisbeth Jensen

Sted/dato: Groningen, 10. december 1995

Kattens navn: Kiru's Funny Girl

Resultat CAGCIB

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato Hittfeld-Seevetal, Hamburg, 16. dec. 1995.

Kattens navn: Klivager's Quita

Resultat: CAC, BIV

Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato: Groningen, 10. december 1995

Kattens navn: Wehnert's Felicia

Resultat EX. 1, BIV

Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Sted/dato: Groningen, 10.-12 dec. 1995

Kattens navn Engelhard's Rudolf Exotic, Rødtabby

Resultat: EX. 1, BIV Total Killing

Ejer: Pige Engelhard Larsen
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JYRAK

SERUICE

YDETSER

Stamboos-
sekretaiiat

ITTpÅFøRINGER Kopistamtavle
Nyt omslag

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

Stamtavlepriser pn I I 7 -199 6
Stamtavle 0-3 mdr............. 135,00 kr.
Stamtavle 3-6 mdr............. 175,00 kr.
Stamtavle 6-12 mdr........... 260,00 kr.

k 300,-
kr. 50,-

tionsgebyret.
Der skal fortsat betales for portoen.

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:

Titler registreres via et titelblad. Nyt indlæg """"" k' 50'-

På titetblade, t onqrbåå"-'u"i"rr*"r :11T""' kr' 500'-

se indskrives: Transferes k' 75,-
* BIV eller mere til killinper/unsdvr. Ekpeditionsgebyr..................... kr. 25,-
* Cerrifikat (CAC, Cap"o.s.v.i etter P,orto 

-efter_gæl{9nde 
taks]gr]

mere til voksne katte. Ved forudbetaling bortfalder ekspedi-

ALLE RACER:
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
Tlf.86 987682

OPLYSNING FRA
STAMBOGSSEKRET,OREN!
Når I sender en parringsanmeldelse /
starntavlerekvisition, så skal de hænge

sarrmen, ellers er de ugyldige. Så klip
clern ALDRIG fra hinanden.

Husk også, at nårjeres hankat bliver far
for første gar)8, at medsende kryptocidat-
test sammerl med parringsattesten.

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

For atfå bedønunelserne 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
,'Eneskøbing.

Hvide katte:
Hørecertifikater på hvide katte kan ud-
stedes hos den praktiserende dyrlæge
(medlem af den danske dyrlægefore-
ning) og gælder både ved udstilling og
avl - kattene skal være chipmærket eller
tatoveret.

1 - 3 stamtavler
4 - 9 stamtavler

10 - 20 stamtavler

5,00 kr.
8,75 kr.

15,00 k

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

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

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

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

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

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

EJ EBSKI FTEIAN N UTTEHIN G

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

KONTINGENT.
SATSER 1996
Hovedmedlem.,
Familiemedlem
Hele husstanden
Pensionist

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

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

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

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

Helle Høybye
Dons Landevej 223
6051Alminda
Tlf. 75 55 4419

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

11< -
)\-

250,-
125,-
200,-

k.
1<r.

kr.
kr.
k.
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UDSTITLING, INDTAND

( \lt

Ammeformidlingen har igen og igen Det er kun selve formidlingen, der er
bwist, at det.virkelig kan lade sig gørg gratis for medlemmerne Der er udar-
at redde nødstedte killinger, hvis moder bejdet en formular omkring formidlin-
er død, eller ikke har tilstrækkelig med gen, hvori der bl.a. er opført en pris på,
mælk, så den selv kan opforstre sine kil- hvad det koster at have killinger i pleje
linger.

Taksten for killinger i pleje er som føl-

Hjælp vore ammeformidlere! 9t1,,
Ring, hvis I har en rr.rn,f,li-L", rur" I Illlh' ' ' ' ' kr' 6'- pr' døgn

et »[iejebarn<< euer n"åi-' 
? 5it'.'å:t i.iiG.; [l: ,å:: il: å?ål

JYRAK's 3 kontaktpersoner der gan-
ske gratis foretager dåtte formidlinfsar- De anførte beløb er tænkt anvendt til
bejd! for medleåmeme, er: " diverse småfornødenheder til killinger-' ne, medens evt. dyrlægebesøg betales

Yvonne Larsen afejeren. I øvrigt foretages dyrlægebe-
Gl. Kirkevej 4, Thorup, søg KUN ifølge aftale med ejeren.
9330 Dronninglund
Tlf.98 857201 IngridMøldrup HelleHøybye

Silkeborgvej 516 Dons Landevej223,Dots
8220 Brabrand 6051 Alminde
Tlf. 86 25 62 86 Tlf.75 55 44 19

Ammeformidling

Jyrak's killingeliste

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

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vldtbanestien 15,
7. th.,2635Ishøj. Tlf. 42 73 36 37.
Kasserer: Pia Matthesen,
Carl Danfeldts Alle 11,2610 Rødovre.

(sammen med tilmeldingen vedlægges
check eller kopi af giroindbetaling på
udstillingsgebyret). Giro 4 9236 26.

DARAK:
Lone Ebbesen, Søndergade 13,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 12 73.

Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 O0 39 75.

PERSEREN:
Winnie Andersen, Østergade 29,
Ganløse, 3660 Stenløs e, tlf . 42 18 46 29 .

Kasserer: Kjeld Mathiasen, Gellerup-
vej 10, 6800 Varde, tlf.75 22 53 72.

JYRAK:
Klaus Donneborg, Gl. Hammelvej 31,
Voldby, 8450 Hammel.
Tlf. og fax: 86 96 50 96.
Kasserer: Linda Palm, Nordkanelvej 8,
Ginnerup,8500 Grenaa, tlf.86 3399 1O.
Giro 5 06 85 09.

byr
kr.
kr.
kr.
kr.

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

FIFe kokarder:
Eur. Ch.
Eur. Pr.

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

/v

{,htl

( (r'

Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:
Stamtavler er søgt!

Huskatte
Stamnavn:

Kuld
Navn: Avl, opdræt

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:

Farve:

Farve:

Køn

Yan

Yan

Yan

Yan

Godkendt kaueri: BEMÆRK: Gebyr indtletales til
ff Ja I Nei arrangerende klubs kasserer før

' udstilling!

gratis!
gratis!
kr.125,-
kr.l25,-
kr.l25,-
k.125,-

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

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

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

U

U
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Adresserludl, kluhber

Tyskland Luxemburg San Marino

KLUBINFO

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

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

1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13
D-35614 Asslar,
TLt.644U8479.
Fax 6441187413.
Postgiro: FranKurt/Main
562 t2-607

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

Holland
MUNDIKAITOC:
Gerda ljeerdsma, Kerkstraat 12,
NL-9649 Gr. Muntendam,
Giro 2358697. Fax 5987 27649
Pris pr. kat: 50,- gylden.
Tlf. +31 5987 27335.

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

Polen iJ
I
§
il
.lnSpan rcn

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

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

GS Ii 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 1 111 08 36.

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

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

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja 20
I - 10138 TORINO TO
Tlf. +39 11 4344627.
Fax +39 59 468632

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

Portugal

Osterreichischer Verbandfiir die Zucht
und Haltung von Edelkatzen - 6VEK,
Liechtensteinerstrasse 1 26.
A - 1090 Wien
Tlf. +43 L-3t96423.
Fax +43 l-3106540.

Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KK6, Castellezgasse 8/1.
A - 1020 Wien
Tlf. +43 t-2t47860.
Fax +43 l-2120697.

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

Østrig

Belgien

Federation Belge des Cat Clubs
Albert I. Promenade, 3/13
B-84O0Oostende.
Tlf./fax:59 5l 05 82.

Frankrig

enIta

Schweiz EI
Federation Feline Helvetique
Solothurnerstrasse 83
CH - 4053 Basel.
Tlf. +41 673617064
Fax +41 61 3617064

Clube Portugues de Felinicultura
A. P. Castelo Branco
Rua Dr. Pereira Bernardes 10-5o D1o
P - 1500 Lisboa. Tlf. +351 17153639
Fax +351 1 7828113.

Q§

§
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OPDRÆTTERE IJYRAK

Perser

Limara's
Lille seriøst perseropdræt af kærlige sunde killinger,såvel
udstillings- som kælekatte i fuldfarvet og bicolour. Avlshan
CH. "Lynge's Up. Up. and Away''.Creme.På stamtavlerne
har vi : Kyaleen, Framor, Mahei, Mida's, Bar-B. Ring og
hør nærmere:
Lis Iversen, Munkedalen 11, Skærup 7080 Børkop
7 7586 7037

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

Lady Fair's
Seriøst perseropdræt i godkendt katten af meget kærlige og
robuste killinger. I alle fuldfan'er, bi-og tricolour. Egne
avlshanner: Taipsetter Zorro Per n og Dan-Queerr Rubber
Duck Per d.02. Efter linierne: Kitty Charm, Bar-B, South
Paw, Marhei, Han§ Panky, Penhill, Purr-Mor. Harw,ood.

Ring og hør nærmere.
Lise Lotte Poulsen
Koldinglandevel 17 5, Taulov
7000 Fredericia Z 7556 4786

Von Gørtz
Opdræt af persere og Exotic i fan'erne Chinchilla. shaded
silver. Golden
Emilie Horstrup. Hobrovel 122

9530 Stovring t 9837 3545

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

Killinia's
Seriøst godkendt katteri. Dejlige afbalancerede killinger
efter gode avlskatte, god pelskvalitet og øjenfarve. Vi
opdrætter fuldfarvet, bi-tricolour samt smoke, efter rene
linier. Egre avlshanner: "Lord Follow's Andrew" (sort).
Pepeluali's Faustino (sort/hvid).
Jette Valentin, Langbro 10, Blans
6400 Sønderborg I 7446 1924

Colou
a t

Mac Burney
Colourpoint opdræt i forskellige maskefan'er
Karen Mette Have Kristensen
Roslenej 12. Jebjerg
7870 Roslev A 9757 4559

Clipper
Mange års erfaring haves indenfor opdræt af gode

colourpoints samt fuldfarvede killinger med /colourpoint
gen (velegnet til §peforbedring af CP's). Alle fan'er. også

chokolade og tortievarianter. heref top-udstillingskillinger !

Sunde, velafbalancerede forældre ! Egne avlshanner!
Karen-Marie Juhl Rasmussen, Kirkegade 66, Hjordkær
6230 RødeKro 7 7166 6947

Exodus
Lille seriøst opdræt af colourpoint-fortriilsvis blå og brun'
maskede, samt hybrider,
Robuste og vel§pede killinger med et lækkert åbent udtryk-
lejlighedsvis til salg.
RitkeNielsen Augustenborggade 17 1.

8000 fuhus C n 8514 2651

Von Leerbeck
Sundt og seriøst avlsarbejde siden 1986 af racetypiske
persere i alle fuldfarver. Er velegnede til Udstillinger, avl og
godt selskab, fra linierne: Midas-Thistledown-Kyaleen-
Ronlyn-Kit§ Charm-Von Leerbeck. Killinger lejlighedwis
tit salg.
Linda og Torben Leerbeck, Hovedgaden 32,
8541 Sorring A 8695 7582

47

Af Taperije
Seriøst perseropdræt. Kærlige sunde killinger, flere farver.
Frit opvokset i hjemmet. Godkendt katteri. Ring og hør nær-
mere:
Elsa Knaldrergaard Sønderalld 13b, 8500 Grenå
7 86324729



Colou oint

Von Barkentin
Lille colourpoint-opdræt i Nordjylland. Vore avlshanner går
frit og vore killinger vokser op i familien med børn og
hunde, De er robuste, kærlige og tillidsfulde små person-
ligheder.
Christine Riihlmann & Leo Press Kajgaardsrej 6
9970 Strandlry I +45 98482102 fax: +45 98482t04

Maine Coon

The Nature Cat
Senøst oøræt af naturkatten Mairre Coon, verdens største
racekat. En semi-langhårskat med overkommelig pelspleje.
Robuste killinger, tillidsfulde, frit opvokset og vant til at
"være i hænder", efter kædige forældre af høj standard.
Nana & Leo Stoltze Jessen, Elmelej 8
8543 Hornslet I 8699 6004

Burmeser

Kanbalu
Mindre Burmeseropdræt i flere farver, fortrinsr,'is brun, blå,
chokolade og lilla. Vore katte færdes i hjemmet med direkte
udgang til stor løbegård. Vi lægger vægl ph sunde killinger
med godt temperament.
Lllla & Carsten Grell Lundshøjvej 1

8270Højbjerg t 8611 0101

S ia mlo rie nta Ie r/B alin es e r

Birma

Kærvej
Lille kærligt opdræt af Hellig Birma i maskefarverne blå &
brun.
Anna Frandsen Kærvej 4
6731 a 7sn 5736

0f Saen Suay
Vores lille opdræt bygger pa god linie med et herligt
temperament, fortrinsvis i farverne brun & blå, men andre
varianter er også aktuelle. Vi lægger stor vægt på kærlig
omsorg for vore killinger, somvi lejlighedwis har til salg.
Thorild & Ola Nørgaard Tyttebærvænget 34
6000 Kolding I 7556 6881

Tyrkisk Van/Angora

Af Thrige
Ældste opdræt af Tlrkisk Van og Tyrkisk Angora i Dan-
mark. Vi har et seriøst hobbyopdræt af de to semi-
langhårede kalteracer, der er udstyret med et rigtigt
kattetemperament: De er livlige, selvstændige, robuste og
kærlge. Killinger af den rigtige Van og den ægte Angora,
har r.r le.llighedsr.is til salg.
Krrsten Wcidmann og Kurt Froken
Biomshojre.l 26" 8680 Thrige t 8623 0533

Jawhara's
Lille opdræt af Balinesere i maskefarverne brun, blå og
tortie, efter egen avlshan med blidt og dejligt temperament.
Velafbalancerede killinger, frit opvokset i familien, lejlig-
hedwis til salg.

Anne Lise Kaae, Ingrtds Æld 13

5250 Odense SV. 7 6612 5291

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

9220 Nborg I 9815 9318

Af Kæhlershøj
Lille opdræt af Balinesere i maskefarverne Chokolade, Lilla
og Blå. Egen avlshan med et blidt og dejligt temperament,
som giver nogle gode velafbalancerede Lrllinger.
Hanne Kæhlershøj, Mel§vej 86
5471 Søndersø A 6486 l27O

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

Lita Lorenzen
Rønnegårdsvej 14, Skads
6715 EsbjergN t 7516 0004

familien, lej-

Af Kæhlershøj
Lille opdræt i fortrinwis brun. God type og med en høj
prioritering af et godt temperament.
Hanne Kæhlershøj, Melloyvej 86
5471 Søndersø A 6486 1270

t__



.. clin killing slår øjnene op,

. den travlt med at udforske

:rlen. Så travlt, at den, i for-

.l til kropsvægten, skal

. e et tre gange så stort ener-

lskud som en r.,oksen kat.

fer og samtidig være let at for-

døje for den sarte mave.

Allerede i en tidlig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Maden skal

have den rigtige smag og duft

energi og kræfter i at fremstille Whiskas

til Killinger - nøjagtig som dit lille ener-

gibundt kan 1i' det.

Og når din killing 1eger, r,il du se

resultatet af de goc-le madvaner - i form

af en sund, blank pels og strålende øjne.

Trods det, er en 10 uger gammel kii-

is ma\re ikke meget større end et fin-

'bøl. Derfor er det nødvendigt med en

.cialkost ti1 killinger. Maden skal

'e}.rolde alle nødvendige næringsstof-

for at tilfredsstille den lille gourmet. Og

være let at tygge, da killingens tænder

endnu ikke er fuldt udviklede.

På Waltham Centret for dyreer-

næring har forskerne lagt en maengde Katte ville vælge Whiskas

En mave på størrel§e- .med et
har brug for
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TJENESTE

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

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

NORSK SKOVKAT
DK Sct. Seba Simba
Født 23. okt. 1994. Rød/hvid.
Far: DK Vossevangen's Kasparov
Mor: DK Esmarelda de la Rose.

Dorte Hvolby
Abildgårdvej 12, Øster Hornum.
9530 Støvring.
Tlf. 98 38 50 08.

NORSK SKOYKAT
InL Ch. DK Dansbjergs Hugo
Født 12. aug. 1991. Sort/hvid.
Far: (N) Ravnesåsen's Chesno.
Mor: (DK) Dansbjerg's Hulda.

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

Et dansk
kvalitetsprodukt

til alle katte
m?

Miskiss Luksusbidder
produceres I 400 g
poser - nem og mitiø-
rigtigt emballage

Miskiss 100 g fås I

lølgende varianter:
Desuden producerer vi

Kattemeelk 200 ml

samt vor tørfoderprodukt
Miskiss Plus 1o kg 

,AREFTIKTA

- Kylling
- Laks/reier
- Oksekød
- vitdr
- Makrel
- Killing §z

LøVEN PETFOOD A/S
Nygade5-9760 Vraa
Tll.98 98 16 11 - Fax. 98 98 20 66

LEO

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

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

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

Bestilling sendes til:
Linda Palm, Nordkanalvej 8, Ginnerup,
85fi) Grenå. Tlf. 86 33 99 10.

50



I NTE R NATI O NAL RAC E KATTE U DSTI LLI N G
BOGENSE, 29.-3(), JUNI 1996
NORDFYNSHALLERNE . KRISTIANSLUNDVEJ

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til: Klaus Donneborg

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr.20O,- pr. kat.
Kr. 250,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 md.).
Kr. 50,' ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

Oven stående udsti lli ng sgeby r skal i ndbetales tit
JYRAK's postgirokonto 5 06 85 09 eller vedlagt
icheck samtidig med tilmeldingen:

tilkasserer
Linda Palm
Nordkanalvej I
8500 Grenaa

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

Husk frankeret svarkuvert!

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:

S. Paquin Frankrig
V. Gane England
E. W. Schilla Schweiz
A. de Bruijn Holland
W. Sattler Tyskland
D. Kaplers Danmark

Tilmeldingsfrist: 30. maj

Ret til ændringer forbeholdes.

All round
All Round
Kategori I, [I, IV
Kategori I, III
Kategori I, II, IV
Kategori II

Extra! ! ! Sjovt Killinge-show
Lørdagog søndag finder vi dagens sødeste/sjo-
veste killing. Killinger dyster 2 mod 2, således
at den sødeste hele tiden går videre. Ejerne
bærer selv.
,rDommere,.: Lis Nielsen og Kirsten Foldager.
Tilmelding: Skriv »K-sjov<< efter klassen, hvor
killingen tilmeldes.
Prisen for deltagelse er kr. 25,-. Alle deltagere
får præmie med hjem - vinderen får bl.a. en flot
kurv med plejemidler fra MEKU.

Vær med til et anderledes og skægt indslag
på udstillingen. Tilmeld allerede nu!

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

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

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

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

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

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

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

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

Ønskes f lere katte i samme bur (dobbeltbur), skal dette tydeligt
anføres på de respektive t!lmeldinger.

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

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

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

Uel mødt i Bogense



INTERNAIIONAL UD STIIIING
05. MAJ !996

KALI.]I\DBORG.HALLERTIE
J. TTAGEMAT\N-PETERSENS AIIE 11
44OO KALUNDBORG
TLF.: 53 51 50 11

DOMMERLISTE:
Lasse Mortensen.....
Annette Kampf ......
Reiny u. Haeringen
Raimund Saetre ....
MortenP. Oben.....
Kut Wablbery.......
Albet K,trkowskt...
litka Kytleroua .......

.Dønmark

.Danmark

... Holland

.......Notge

....... Norge

..... Suerige

....... Polen
. Tjekkiet

Ret til ændri nge r fo rbe b olde s

Der vil i hver dornrnerring \nrre 2 stewarder til stede.
Ejeren bærer IKKE selv katten på udstillingen!

Søndag d. 05. Mai 1996, kl. 06.30 - 19.00
Dyrlægekontrol kL 06.30 - 09.15
Alle kattene skal være i bur senest kl. 09.30
Ud5tillingsn åbner for publikum kl. 10.00

Vaccinationer mod kattesyge og katteinfluenzz må, højest
være 7 år gamle og skal være mindst 75 dage.
Drægtige og diegivende hunner må ikke udstilles.
Såfremt en eller flere killinger fra et tilmeldt kuld ønskes
bedømt i killingeklassen, skal seperat tilmelding indsendes
og denne tilmelding tæller som 6n tilmeldt kat.
Et k-uld er mindst J killinger.
Veteranklassen yil blive slået sanrnen, hvis der ikke er
mindstJihvergruppe.

FIFe har vedøget at: Pr. 1,/l 7996 skal alle udstillede
katte have kløerne klippet INDEN udstillingen.

KUN for Racekattens medlemmer:
Lei et "til 5elg" bur for kr. 150,-.

UDSTIIIINGSPRISER
For medlernrner af Racekatten gælder følgende priser:
1. tilmeldte kal Kr. 200,-
2. tilmeldte kal fr. t75,-
3. og eftefiølgende tilmeldte katte: Kr. 150,-
Kuld, uanset antal tilmeldte karre: Kr.25O,-
Veteranklassen: Ekstra kr. 50,-
Avls- og opdrætsklasseme: Gratis

For medlernrner af andre hovedklubber gælder
følgende priser:
Alle katte: Kr. 200,- pr. kat.
Kuld, uanset antal tilmeldte katte: k.250,-
Veteranklassen: Ekstra kr. 50,-
Avls- og opdrætsklasseme: Gratis

.,',.,.....,.,,,,, Gr.I

................. Gr.rr

... GT.III& Gr.M
'..........,.,.,, Gr,II
,',,,,,,,,,,,.,. GT,III
.......Gr.l& Gr.II
.......Gr.l6 Gr.tr
........ All-Rannd

TILMELDING
Medlemmer af Racekatten sender tilmeldingsblanket
og kopi af indbetaling til:

LisVindex Nielsen
Vildtbanestien 15, l.th.
2635Ishøi
'11f.: 4373 K 31

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

Udstillingsgebyret
Skal indbeøles før eller senest på tilmeldingstidspunktet til:
Kasserer Pia Matthesen
Carl Danfeldts A116 11

2610 Rødovre
Glro:492-3626

Sidste til- og afmeldtngsfrist
d. 17. Aprtl 1996
eller når halkapacitet er nået.

Domrnerelever bedes kontakte
Lars Seifert-Thorsen, tlf.: 56 63 70 50 (hverdage 19-20)

Stewarder bedes kontakte
LisaHø| tlf.: 59 931825 (tirs.-tors. kl. 19-21)

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

Annoncer
Lars Seifert-Thorsen, tlf.: 56 63 70 50 (hverdage 19-20)

Præmler
Gurli Petersen, tlf.: 58 26 47 79

§---7-''-.

j
D1-
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Danske udstillinger i'l 99Elgl

Dato a
a Sted: Klub: Bemærk:

t996:
5. maj
29.-30. juni
11. august
7 .-8. sept.

28.-29. sept.
L2.-L3. okt.
3. nov.
23.-24. nov.
8. dec.

19972
18.-19. jan.
2. feb.
8.-9. marts
29.-30. marts
19.-20. april
1L. maj
L4.-L5. juni

Kalundborg
BOGENSE
Jyllinge
RANDERS
København
Aalborg
København
KOLDING
København

Ikke fastlagt
København
København
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
København
København

Racekatten

JYRAK
Darak

JYRAK
Racekatten
Perseren
Darak

JYRAK
Racekatten

Perseren
Racekatten
Darak

Jyrak
Perseren
Racekatten
Felis Danica

Se annonce

Se spiseseddel

2 certifikater

2 certifikater

REDAKTIOIVEI{
Øwst<nnALLE
EI{ GOD
UDSTILLIT{G!

r(
(t
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U

TILMELDINGSBLANKET
TIL UDSTILLING I:

JYDSK RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE den I -19
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

Kattens navn:

Født Han: fl Hun: E

Race: Stambogsnr

Farve: EMS nr

Far: EMS nr

Mor: EMS nr

Opdrætter:

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

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

tr Udenfor bedømmelse
tr Til Salg

Ejer: E

Adresse: Klub:

Postnr By

Ønskes i bur med: EMS nr

Llndertegrede erklærer hermed at have sat mig ind i gældende ud§illingsregler og erkJærer samtidig på tro og love, at katten ved tilstedeværelse på udstillingen ikke over-
træder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrørende katte, der er eller har været inficeret af, eller udsat for, smitsomme sygdomme.

den I 19

(Egenhændig undemkrift )

E UDFYLDES AF TILMELDEREN J

Det bekræftes herved, at

Kattens navn

er tilmeldt udstillingen i:

Udfyldes med navn og adresse den I -19

55

Denne seddel gæUcr som kvifiering for tilmeldelse til udstillingen, når den er lorsynd med klabbens stempel og et rdumerd til udstillercn



Kattens navn: Født den:

Titel:

Race Opdr. nr.:

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted Resultat:

GHAMPIOilGATTERIET: Udtyldes på maskine eller med tydelige
blokbogstaver, hvis stavefejl skal undgås!

OBS! Der er kun plads til resultaterne fra 7 udstillingssteder
Fototips: (Fotograf6r katte så tæt 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 flone 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

UDSTI LtI NGSRESUTIATER UDtAilD :
Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat:

Ejer:

IMPORT / EXPORT FRA / TIL I-AND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

56
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JYDSK
RACEKATTE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer

Stambogsnummer Titel:

Opdrætsnummer

Klub

Trf.:

PAR R I N G S.AN IVI E LD E LS E

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

t19 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn

Hankatteejerens adresse

den I 19

Hankatteejerens underskrift

STAIVI TA§/LE R E KV I S I T I O N
Udfyldes af hunkatteejeren og indsendes til hunkatteejerens klub s stambogssekretariat snarest efter kuldets fødsel
og senest 1 år efter fødslen.

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens lulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8

Hunkatteejerens navn Klub:

H unkatteejerens adresse: Ttf,:

den I 19

58

H unkatteejerens underskrift
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gi'rlivskraft

)I
LIFE CYCLE

Et koncept med succes
VITA CONCEPT er et særlig værdifuldt foder i High-Premium-
kvalitet som passer til kropsmuskulatur og hver enkelt fase i

hunden og kattens liv. Videnskabelig funderet og fremstillet af
de bedste rå- og indholdsstoffer.
VITA CONCEPT - et koncept, som ligger klar til dig.

Nærmeste forhandler oplyses på

Vitakraft Danmark A/S
lndustrivej 1 7

DK-8260 Viby J
trf.86 72 06 55
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05482 ARC
DORTE & JE§PER KAAE
E§BJERGPARKEN 5
92ZO AALBORG øST

Se din kat i øjnene. De afspejler dens

helbredstilstand og velbefindende. Øjnene

skal være klare og strålende. De fortæller

dig, om den kost, katten får, har den

rigtige balance mellem proteiner, fedt-

stoffer,. kulhydrater, vitaminer og min-

eraler. Den balance som Iås med Iams.

Katte er kødædere. Iams tørkost eller

dåsemad til katte og killinger er baseret

på kød, fordi det kun er animalske

proteiner og fedtstoffer, der giver din

kat de næringsstoffer, den har brug for.

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

bedste proteinkilder, der findes. Vigtige

for den rigtige udvikling af muskler,

hud, hår og skelet. De førsteklasses

kyllingefedtstoffer i Iams giver din kat

tAxtss:

en kraftigere, glansfuldere pels og masser

afekstra energi.

Iams giver din kat mere nyttig næring

pr. gram. Foderet er særdeles økonomisk

i brug, fordi du ikke behøver at give sa

meget. Du vil allerede kunne se fordelene

ved at fodre med Iams efter omkrins

seks uger. Fordele som mindre og åstere

afrønng (kan ses allerede efter en uges ddr.

renere, irritationsfri hud og en kraftigere.

glansfuldere pels.

Forlang Iams, fordelene er soleklare

- som Iams katte's øjne!

DT BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIN KAT.

For ydcrligere infomdtion og opllsninger om nemeste forbandler, ring aenligst til Preruium Pet Foods, tlf 45 76 I5 10.

590 000


