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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Katteri Nejings . Lynges Kokomo . cra

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

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

RESPEKT FOR DYRENES VERDEN
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Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medlemmer
og læsere!
Verdensudstillingen i Arnhem i Holland er ve7 overstået. Som sædvan-

lig tog de danske udstillere godt for sig af titlerne, og blandt topkattene
skal der specielt lyde et STORT TIL LYKKE til Haslund's Indiana Jo-
nes - en meget smuk orientalsk korthår, som blev Bedste kastrat, og der-
med verdensvinder. Indiana Jones er opdrættet og ejet af JYRAK-med-
lem Jens Haslund.

På Felis Danica's TOP 10 nåede flere af vores katte også helt til tops -
igen et stort TIL LYKKE til Jeirs og Connie Haslund med Sepp, som blev
nr. 1 på voksen-listen og til nr. 8 Dirty Harry af Tamara ejet af Annette &
Peter Hansen. På ungdyrslisten blev det til en 7. og 8. plads til Hot-Li-
ne's Veniece Beach og Iah-Ra's Mehit begge ejet af Rikke, Elsebeth og
Birger Pedersen. Endelig blev det til en 2. plads på kastrat-listen for Play-
er's Special Edition ejet af Andr6 Cilleborg og til en 5. plads til Cozy
farm's Maximillian ejet af Anette Melchior. Stort TIL LYKKE til alle.

FIFe har sædvanen tro aftroldt sin årlige generalforsamling i den sid-
ste week'end i maj. I år var der dog det usædvanlige, at generalforsam-
lingen for føste gang blev aftroldt udenfor Europa - nærmere betegnet i
Malaysia, som i mange år har været medlem af FIFe - den internationa-
le organisation, som Felis Danica hører ind under. Generalforsamlingen
var præget af ro og stabilitet og der blev ikke vedtaget de store foran-
dringer. lndenfor Ragdoll anerkendte man farven colourpoint og inden-
for siam besluttedes det ikke at tillade krydsninger med sølv og hvidp-
lettethed. Hvis en kat har vist sig aggressiv på 3 udstillinger kan den ik-
ke udstilles. En dommer kan ikke afstå fra at afgive sin stemme under
Best in Show. Forsøgsperioden med at FlFe-medlemmer kan udstille hos

ikke-FlFe klubber blev forlænget med endnu et år - ligeledes kan ikke-
FlFe medlemmer fortsat udstille hos os indtil udgangen af 1997. Desu-
den blev det vedtaget at kastrerede katte under 10 måneder kan udstil-
les. Som det ses, var det ikke de store ting, der skete, men generelt kan
det siges, at mange lande ønskede mere service og information fra FIFe,
men at de ikke ønskede at betale for det, så FIFe går nogle hårde år i mø-

de rent Økonomisk. Dog stiger afgiften, som den enkelte klub betaler for
at aftrolde en udstilling. Det betyder, at den enkelte u$stiller må indstil-
le sig på, at udstillingsgebyret stiger til næste år, meri det har også stået

på det samme beløb i adskillige år mens alle andre udgifter er steget.

I ønskes alle en rigtig god sommer sammen med Jeres katte.

Dorte Kaae, formand
1

BESTYRELSE
Forrnand:
Dlrne Kaae
Esbier_eparken 5 Træffes efier
allLt A,alborg Ø kl. 19.00
Tli og fax 98 15 93 18

\ æstformand / karantænemeldinger:
Paul Christensen
Enghaven 28, Biersted
9-l-10 Aabybro.
Tra. 98 26 87 05

Kasserer + killingeliste:
L:rla Palm
\:rd Kanalvej 8, Ginnerup
S-<00 Grenaa
Tli. 86 33 99 10
Giro nr. 5 06 85 09

L'dstillingssekretær
udland og øvrtge DK-klubber:
Erik Andersen,
\bldgade 70, 8700 Horsens.
Tlf. 75 61. 34 87. Fax 75 61 76 69.

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

Stambogsseknetær:
Bodil Eggebrecht
Sralevej 28
S-1S2 Hinnerup
T]l. 86 98 76 82

Sekretær og medlemskontakt /
nve medlemmer:
Karen Mette Have Kristensen
Roslevwej 72, Jebjerg
-:-0 Roslev
T)i 97 57 45 59

1. Suppleant/kontakt til
k,rn sulenter og studiekredse
Carsten Bircow Lassen
Abvvej 8, Biersted
a4{0 Ahvbro
:l: 9E 26 90 50 - Mobil 20 97 90 50

L Suppleant' --':te Borch
S :":..ltvej 6, Bjerreby
:-- ' Svendborg
.:51 -<1 1260

LIDENFOR BESTYRELSEN:
hæmiesekretær
Helen Tøftrup
Romdrupvej 68
9270 Klarup
Trf. 98 3t 86 42

l-endrepræmiesekretæ r:
Mrrina Bdhrnsen
Ftk-6.sj 44
9381 Sulsred
Ttf.98',250273
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HVÆSSEBR,OTTET
Medlemsblad for Jydsk Racekatte Klub

31. årgang - udkommer 4 gange
årl igt. Arsabonnement kr. 200,-

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

Redaktionsudvalget:
Christina Kausmally
Råhøjparken 214 - 826OYiby l.
T]f. 86 28 94 30

Helle Høybye
Dons l,andevej 223 - 605l Almind
"tlt.7s 55 44 t9

Erik Andersen
Voldgade 70 - 8700 Horsens
Ttt.75 67 34 87

[æo Stoltze Jessen
Elmevej 8 - 8543 Hornslet
Tlf. 86 99 60 04

Sats og tryk:
Dathoprint
Svend Dahl, Aars ApS
V. Boulevard 11 - 9600 Aars
11f.98-62-1-2-3-4

Dead-line for blad nr.3 1996:
1. aug. 1996.

Forsidebilledet:
WW'96:
Haslund's Indiana Jones, ORI n 24
Ejer: Jens Haslund

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

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

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

Import & Export
Championgalleriet

Afsnit 4, »Infosiderne<<.................
Øvrige serviceydelser
Ammeformidling
Udenlandske klubber
Opdræt og avlstjeneste

side 1

side 3J

Afsnit 2, >>Referater<<................. side 19
Referat af bestyrelsesmøder
Møder i F.U.

Afsnit 3, »Resultater m.y.<< side 28
Skive-udstillingen
Udstillingsresultater, udland

Afsnit 5, »Blanketter til afrivning«-*..-.- side 41
Spiseseddel til udstillingen i Assentoft
Danske udstillinger 7996 197

Udstillingsoversigt 1996
Tilmelding ind- og udland
Champion/lm- & Export/Udstillingsresultaer
Parringsanmeldelse / Stamtavlerekvisition
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STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

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

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

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

Randers:
Solveig Christensen
Erlingsminde 15
8900 Randers.
Tlf. 86 4t 8L 63.

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

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

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

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

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

Struer:
Gitte Koustrup Jørgensen
Ydunsvej 4,
7600 Struer
Ttt.97 85 56 35.

Sydøst:
Kirsten Madsen
Naffet ll a,l.
6100 Haderslev
Ttf.74 53 23 96

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

Efter en forhåbentlig god sommer, også
for vore dejlige misser, afholder vi stu-
diekredsmøder således:

Tirsdag den 10. september kl 18.30:
Emne: Efter et godt møde den27. april,
vil dommer Hanne Sofie komme med en
opfølgning af dommerens rolle ved ud-
stillinger. Derudover behandles emner
som: Hvordan opnår vore misser CAC.
Farvesammensætning ved parringer.
Mødested: Aase og Hans lbsen, Sø-
stJernen 48, Sædding, Esbjerg.

LØrdag den 5 oktober kl 14.00:
Emne: Ernæring af killingen fra anskaf-
felsen (12 uger) og til voksen kat, ved
Vivian Elling. Der vil også være lejlig-
hed til at få svar på andre ting omkring
vore misser.
Mødested: Dorte og Steen Henriksen,
Kastanievej 35, Sædding, Esbjerg.

lørdag og Søndag den 9-10 noyem-
ber: Hobbyudstilling sammen med Es-
bjerg Kaninavlerforening.
Nærmere herom ved tilmelding.

lørdag den 7. december kl 14.00:
Emne: Julehygge med gløgg og æble-
skiver. Der vil blive afholdt amerikansk
lotteri. Studiekredsen sørger for gevin-
ster. Mødested: Meddeles ved tilmel-
ding.

Tilmelding og pris ved samtlige ar-
rangementer: 8 dage forinden og 15 kr
pr. person. Hobbyudstilling dog tilmel-
ding senest 15. oktober.

Jeg håber, at mange kan afse tid til at
komme til ovennævnte arrangementer.
Samtidig vil jeg byde såvel gamle som
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nye medlemmer velkommen til et hyg-
geligt efterår, med masser af snak om vo-
re misser.

Med venlig kattehilsen
Hans H. Ibsen, Sqstjernen 48,

Sædding, 6710 Esbjerg V

Studiekredsen er for alle katte-interesse-
rede. Om du har huskat - racekat eller går
med tanken om at anskaffe sig en kat.
Kom og vær med !!! Alle kan komme
med forslag til nye emner.

Frcdag og lgrdag den 2.-3. august
HOBBY-UDSTILLING Kolding Stor-
center. Kom og vær medll AllJder er
medlem af en katteklub kan være med.
Udstillingen foregår efter FD's regler
Der er mange flotte præmier at vinde og
spændende konkurrencer. Tilmelding til
mig inden den 20. juli tlf. 74 53 23 96

Søndag den 4. august
Besøg hos en los. Vi har fået lov til at be-
spge Anette og Kim Agerbak. Anette vil
fortælle lidt om det at have vildkat i hu-
set. Vi tager afsted fra Kolding storcen-
ter A-indgang kI.13. Tilmelding til mig
74 53 23 96

Tirsdag den 3. september
JYRAK's formand Dorte Kaae Dorte
Kaae vil komme og fortælle os lidt om
hvad der skal ske op til den Internatio-
nale udstilling som skal afholdes i Kol-
ding den 23.-24. november. Hvad kan
studiekredsen hjælpe med til.
Tilmelding / Mødested: Thorild og Ole
Nørgaard, Tyttebærvæn get 3 4, Kolding
tif .:75 56 68 81. Mdn kat: Hellig Birma

Tirsdag den 1. oktober.
Avl og opdræt. Helle Høybye kommer
over til Bettina og Terje for at fortælle
om avl og opdræt. Tilmelding I Møde-
sted: Bettina Callesen og Terje Hansen,
Søndergade 30, Vamdrup, tif: 75 58 13

90. Mdr kat: Perseren

Tirsdag den 5. november,
Meku. Vi besøger en fabrik i Uldum der
fremstiller katte-artikler og foder. Til-
melding tit mig 74 53 23 96.
Mdn kat: Skovkatten.

Tirsdag den 3. december.
Juleafslutning Vi afslutter året med vo-
res hyggelige aften, hvor vi spiller Bingo
- spiser æbleskiver og drikker gl<igg.
Husk 2 små spændende pakker til at spil-
le om. Tilmelding / Mødested: Heidie
Nowakowski, Gøhimannsvej 138, Kol-
ding, tif.: 75 52 05 t6.
Mdn kat: Hellig Birma

Jeg vil byde nye som gamle studie-
kreds venner velkommen til et hyggeligt
sommer / efterår. Håber at mange kan af-
se lidt tid til studiekredsen. Du må ger-
ne ringe til værtsparret eller mig for at
fortælle at du kommer ( Så der er kaffe/te
nok til alle ). Vi giver 10 kr. pr. person.

Med venlig hilsen og ønsket om en
god sommerferie fra

Leder af studiekreds sydqst under
Jydsk Racekane Hub

Kirsten Madsen
Naffet 11 a,6100 Haderslev

tlf. 74 s3 23 96

Torsdag 8. august
Vær din egen Steward. Vi får besøg af
Carsten Bircow l-assen (Studiekredsle-
der i Aalborg og mange-årigt Steward.)
Lær at præsentere/håndtere din kat til de
pvrige klubbers udstillinger. Medbring
din kat, vi ser gerne så mange racer som
muligt repræsenteret den aften.

Torsdag den 5. september
Portrætfoto. Frank Pedersen kommer og
tager Billeder af vores Misser. Prisen bli-
ver 10 Kr. pr. Stk.9 x 13 eller lOxl5 der
bliver mulighed for efterbestillinger i
andre Størrelser!

Torsdag den 3. oktober
Junglekat (Mldtkat)Gunnar Sørensen
vil gerne vise os denne" mystiske" Kat.(
Der må ikke komme andre Misser!) Så
får vi besøg af Klaus Donneborg emne
er ikke fastlagt i nu.

tbrsdag den 7. november
Pelspleje med Mvian Elling. Hvordan
sætter jeg min kat i stand når den skal til
udstilling i morgen! (Pelspleje fra Top til
Tå).

STUDIE
KREDSE
I »Hvæssebrættet« nr. 4
og 2 bringer vi sæsonpla-
nerne for henholdsvis 1.
og 2. halvår.



Torsdag den 5. december
Det tradionelle "Familiebanko". Med-
bring en gave for cirka 10 kr. Julehygge
med glogg og æbleskiver.

Alle møder foregår i Grenå, Vester Sko-
le lokale B 12.

Med venlig hilsen
Studiekreds Djursland

Frank Langendorf
Kvædevej 21, 8500 Grenå

tlf. 86 32 76 43

Onsdag den 11. september
Vi mødes på AALBORG DYREHOSPI-
TAL, Frederiksstadsvej 10, kl. 19,00.
Dyrlæge Gregersen viser os rundt og vil
bl.a fortæl1e om indvoldsorme, lopper,
øremider og indsætning af chips på kat-
te. Tilmelding til undertegnede er nød-
vendig på grund af begrænset plads.
Vi skal selv have kaffe/the med denne
gang.

Onsdag den 2. oktober
Diskussionsaften.
Emner modtagesgerne !

Iørdagl søndag 19, -20. oktober
HOBBYUDSTILLING i Å,rs Messe-
center. FUGL & FRITID har igen invi-
teret os til at besøge dem, så lad os mø-
de talrigt op. Vi plejer at have et par hyg-
gelige dage i hinandens selskab. Bin-
dende tilmelding til undertegnede senest
d.12110

Onsdag den 6. november
Vi skal besøge Sonja Pedersen, Sanden-
vej 10, Sæby. Vi skal se Sonja's Sokoke
katte og høre lidt om dem. Tilmelding til
undertegnede nØdvendig.

Onsdag den 4. december
JULEAFSLUTNING. Der vil blive ser-
veret æbleskiver og juleglogg. Hver
medbringer godt humør og en lille gave
til 10120 kr. Vi vil lave bankospil igen i
år. Man er velkommen til at bage en el-
ler flere kager, hvis der er nogen der fø-
ler for det.

raÅNEnsNs KAI vil blive aftalt på
hver studiekredsaften.

Hvor intet andet er nævnt mødes vi på
\,'ejgaard bibliotek.

Hvis man er interesseret, kan man re-
kvirere programmet hos mig.

Vel mødt i 1996
Med venlig hilsen

Studiekreds Aalborg
Carsten Bircow Lassen

Åbyve1 8 - Biersted
9440 Aabybro - Tlf.98 26 90 50

Vi starter igen op med møder efter en
dejlig sommerferie. Alle er meget vel-
kommen, uanset om du er medlem eller
ej, blot du holder af katte. Vi prøver, så
vidt muligt, at tilgodese specielle ønsker.
Forslag er velkomne. Ta' venner eller fa-
milie med - det kunne jo være at det var
noget for dem. Husk! Hvis der er børn
med, medbring venligst selv sodavand
eller lign. Husk! De to sidste møder fo-
regår i Skolegade 8 kl. 19.30.

Tirsdg den 3. september.
Vi skal se en dådyrfarm i Dværgtved.
Der falder sikkert en smagsprøve af. Vi
mødes på Kirkepladsen kl. L8.00, hvor
vi prøver at skaffe kørelejlighed for de
billøse uden beregning. Derefter mødes
vi i Bovinsgade 4 hvor vi giver kaffe. En
tier til klubkassen ville være venlig. Til-
melding til dette arrangement er nød-
vendig senest 8 dage før, tlf. 98 42 05 10.

Tirsdag den 8. oktober
Sonja Kristensen, opdrætter af mange fi-
ne persere, viser pelspleje. Sonja Kri-
stensen's katte er næsten alle udstillings
egnede. Sonja har 17 flotte katte i sit kat-
teri. Der må tages katte med i transport-
kasser, men husk! - uden lopper! Vel
mødt!

Torsdag den 28. november
Dyrlæge Jytte Frankmar, en meget yndet
dyrlæge fra ulvegården i lændom, hol-
der foredrag om kattesygdomme, der må
spørges om alt muligt. Skriv endelig op,
hvad du Ønsker at spørge om. Samtidig
holder vijulehygge med glogg og æble-
skiver å 20,-kr.

Med venlig hilsen
S tudie kre ds F rederikshavn

Kis og Lene Kauenhgj Gammelgård

Mødested som vanligt i forbygningen til
Allegades Skole, den sidste tirsdag i
måneden. For efteråret er foreløbig plan-
lagt:

Tirsdag den27. august
Planlægning og fordeling af opgaver i
forbindelse med efterårets hobbyudstil-
ling. Desuden skal vi have lavet en øn-
skeseddel over, hvordan vores efterårs-
og vinterprogram skal være.

Tirsdag den 24. september
Specielt af hensyn til nye medlemmervil
vi dels tale om kattesportens organisati-
on, dels om, hvordan vi udfylder de for-

mularer, der skal anvendes ved udstil-
linger i ind- og udland samt ved rekvisi-
tion af stamtavler.

Søndag den 20. olrtoben
Hobbyudstilling i skolens gymnastiksal.
Det endelige program skulle gerne laves
den2718.

Med venlig hilsen
Erik Andersen

Tid og sted: Badstuen,Østre Stationsvej
26, Odense C. tokale Cabaret den 3/10,
7l7l og5112kl. t9 - 22.

Iørdag den 14. september
Utraditionelt starter vi studiekredsen på
en lprdag. Kl. 14.00 mØdes vi hos Han-
ne Kæhlershøj, Melbyvej 86, Melby tlf.:
64861270. Vi vil i fællesskab lave krad-
setræer, enten beklædt med medbragt
stof eller med tov værk, der kan købes
på stedet efter forudbestilling. Tilmel-
ding - som er bindende - senest en uge
før af hensyn til bestilling af materiale.
(Til Hanne selv eller en af de tre studie-
kredsledere ).

Torsdag den 3. oktober
Stambogsfører i Felis Danica, Fru Gret-
he Pedersen, vil fortælle om sit spæn-
dende arbejde. Spørgsmål kan stilles.
Månedens kat ?

Torsdag den 7. november
føvens Kemiske Fabrik, der bl. a. frem-
stiller Specific tørkost og våd kost, som
købes hos dyrlægerne, sender en speci-
alist, der vil fortælle os, hvorfor vi net-
op skal bruge dette foder, samt besvare
spørgsmål om ernæring i almindelighed.
Månedens kat: Eventuelt brun Siameser
v/Grethe Højgaard.

Torsdag den 5. december
Julehygge - Såfremt sneen ikke ligger
meterhøjt, og om Gud det vil, laver vi ju-
lehygge. Medbring en gave til ca.20 kr.,
så finder vi på noget sjovt. Gl<igg og æb-
leskiver, så tilmelding er nødvendig en
uge før.

Ret til ændringer forbeholdes.

Med venligste hilsner
S t udie kreds leder ne på Fy n :

Grethe Hgjgaard, Dragebakken 272,
Odense SV t\f.66173708

Anne Lise Kaae, Ingridsalle 13,
Odense SV t\f.66125291

Lis Rhymer Friis, Bggebjerg 7,

Søndersø, tlf. 64891 503

PS! Alle uanset klubmedlemsskab er
meget velkomne.
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Når stjerner falder
Fra tyske venner har Leo Stoltze-Jessen modtaset neden-
ståeide brev med tilladelse til offentligg@relse. dversøt fra
engelsk af EA.
I Juni 1995 blev vores 'rumlebande' for-
øget med 2Main Coons. Wildborns Joys
og Wildborns Blue Lace, født i Berlin
den 18. februar 1995. Det var kærlighed
ved første blik! Begge var vidunderlige
og afrigtig type, begge var forkælede og
elskelige. Der var ingen problemer.

Så kom den første udstilling i Tim-
mendorf. Vi blev overraskede, især over
Blue Lace. Han blev Best in Show og
Joys i det mindste EX 1. Men succesen
varede ved: Dresden - BIS til ham, EX 1

til hende. Flensborg - BIS til ham, BIV
og NOM til hende.

Vi var overvældede af glæde. Nogle
opdrættere havde godkendt os ved at ro-
se vores Sonnyboy's usædvanlige ud-
stråling, for andre var han en torn i kø-
det.

Og så fulgte den 5. udstilling i Ken-
zingen, men vi vidste ikke, at netop den
ville jage os som et mareridt. Alt syntes
normalt - dyrlægekontrol - finde og pyn-
te bure. Vi havde besluttet os for to bure
ved siden af hinanden, 4 katte var til-
meldt, Joys og Blue Lace fik det ene,
Bambi og Simba det andet. Kattene var

uberørte og rolige som sædvanlig. Vore
venner ledsagede os, så der var altid no-
gen ved burene - 'næsten' altid.

Denne gang fik Blue [.ace BIV og
Joys EX 2. Da ingen skulle på scenen
forløb resten af dagen fredeligt.

Hjemme var alt OK. Men så - om ons-
dagen - begyndte mareridtet! Jeg be-
mærkede, at der var noget galt med de to
blå, vi konsulterede straks dyrlægen, der
diagnosticerede fremskreden forgift-
ning. Hun kæmpede som en løve for at
redde mine to babyers liv.

Så døde Joys, dagen efter Blue l-ace.
Jeg har ikke set dem siden. Vi var cho-
kerede og paralyserede, forgiftet, forgif-
tet, forgiftet. Vi kunne ikke fatte det.
Hvordan kan det være muligt, hvem er i
stand til noget sådant? Spørgsmål efter
spørgsmåI.

Obduktionen viste forgiftning og øde-
læggelse af alle organer samt hjernen af
rottegift i en gelatine-kapsel. Tidspunkt
for udførelsen lørdag- udstillingsdagen !

Hvem af alle disse dyreelskende (?)
mennesker kunne gøre sådan noget.

Der er altid mistænkelige personer,

men hvad er en mistanke i forhold til et
menneskeligt væsens''syge hjerne. I 3
måneder delte vi vort liv med de 2, men
for mig syntes det som en evighed.

Med denne beretning vil vi gerne sige
farvel til Joys og BIue [-ace for bestan-
dig. Til to vidunderlige dyr, der kunne
have haft en strålende fremtid.

Derved kan de ikke bringes til live,
men måske kan det forøge ejeres op-
mærksomhed, så de holder bedre øje
med deres kære. Fordi en fritgående
morder - uanset hans 'ædle' motiveq sta-
dig søger sit næste offer..

Død af rottegift er så grusomt. Men
han eller hun vil blive straffet en dag.

To blå stjerner i kattenes himmel er
brændt ud, før deres stråler nåede os.

E lis abeth L ew andow s ki, E s terwe gen

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

Danmarks største udvalg i

sportspræmier:

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

86 11 41 11
Telefax: 86 11 00 82

På Fife's Generalforsamling blev det
klarlagt, at det er op til de enkelte lande
selv af fastsætte regleme for, hvordan
man vil administrere reglen om avls- og
udstillingsforbud på døve, hvide katte,
derfor har man i Felis Danica vedtaget
følgende, der træder i kraft straks:

Hvide katte skal i Danmarkved ud-
stillinger medbringe en hpreattest ud-
stedt af autoriseret dyrlæge.

Hvide katte, der skal i avl, skal før
stambogsføring af kuld indsendt til re-
gistrering efter 01.08.96 vedlægge en
høreattest udstedt af autoriseret dyr-
læge.

Desuden skal katten enten yære øre-
mærket eller chipmærket og på atte-
sten skal fØlgende oplysninger fremgå:

Kattens navn
Kattens stambogsnummer
Kattens identifikation (øremærkc el-
ler chipmummer)
Testens resultat
Dyrlægens underskrift og stempel

Følgende oveqgangsordning vil være
gældende for de katte, der allerede
har ftlet udstedt høreattest fra egen
dyrlæge uden chipmærke eller øreta-
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tovering:
Disse katte kan,

indtilden 1.1.1997,
brugc denne attest
ved udstilling og
avl, men efter denne
dato skal de have
udstedt en attest
som ovenfor be-
skrevet.

Ved udstillinger i
udlandet, vil det
være klogt, før til-
melding, at få un-
ders6gt, hvorvidt
der evt. kræves en
BAEP-test, dette er
på.nuværende tids-
punkt bl.a...gælden-
de hos KKO.

Såfremt du skal
anvende en hankat
til parring i udlan-
det, så få også klar-
lagt, hvilke krav der
stilles fra det for-
bund, der skal regi-
strere killingerne.



:r:.r din killing slår øjnene op,

' .: r. dc.n travlt med at udforske

..rr'len. Så travlt, at den, i for-

,l'l ti1 kropsr,ægten, skal

'.:,,'e et tre gange så stort ener-

- ,rlskud som en voksen kat.

fer og samtidig r,ære let at for-

døje for den sarte mave.

Allerede i en tidlig

alder ved dir-r 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 li' det.

Og når din killing leger, vil du se

resultatet af de gode madvaner - i form

af en sund, blank pels og strålende øjne.

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 mængde Katte ville vælge Whiskas

En mave på størrelse"med
har bru§ for "Whiskas tit

et o

Trods det, er en 10 uger gammel kil-

r-qs mave ikke meget større end et fin-

- -:brrl. Derfor er det nødvendigt med en

- --ecialkost til killinger. Maden skal

- i.,holde alle nødvendige næringsstof-
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Blade af Lady Cleopatra Sneums dagbog.

1?

ikke kan fange den! Farvel Mulle, ha'
det godt og må tusind mus følge dig!
Mulle er kørt; nu er der ikke meget La-
dy ej heller Cleopatra tilbage, kun Sne
derude, hvidt og koldt!

Fredagr 8. marts:
Nu kommer Arne! han og Else har man-
ge misser, alle sammen med langt hår
som Mulle,men ingen snude og den æld-
ste af dem, han hedder Charmos, ja, han
er så berpmt, at de slet ikke siger Djur-
sland herude, men Charmosland! Nå,
han ska'nu ikke komme for godt i gang.
Cleopatra herskede over hele Egypten
og Cæsar over hele det store romerrige!
Arne kører og kører og lige pludselig er
vi i Tirstrup.

Det er da et mærkeligt sted, her er der
da ingen katte! men skidt! sikke store
fugle. Aldrig har jeg da set så store fug-
lefør, og så kan de flyve, uden at bruge
vingerne! Mon det var noget at få tæn-
derne i ? man får da ikke fjer i munden!
Nej, de er for store og så larmer de værre
en vores husmår derhjemme.

Det gav en ordentlig rutschetur ned
bag i buret, da vi fløj op gennem en mas-
se flødeskum, men så blev der ganske
stille indtil en dame sagde: Nej, hvor er
du sød! ogjeg sagde, høflig som jeg er:
Det kan du selv være!

Kastrup! fugle i flokke og så store, ja,
du drømmer ikke om det! men fy for
hunnen, hvor de larmede! Hun tog mig
ud af kassen og gik en tur med mig, så

jeg har selv set og hørt det!
Da jeg kom ind i den store fugl, blev

jeg sat et koldt og mørke sted med nog-
le store snore foran, som jeg ikke kunne
få fat i, det var ikke rart; men så kom han
heldigvis med en sØd dame, som fik be-
sked på, at der kunne man ikke anbringe
en l-ady. Vi har kun plads på 1. klasse!
sagde den søde dame. Fint! sagde han,
det passer hende udmærket. Man er vel
en Cleopatra! og der sad jeg så på 1.

klasse mens de andre krøllede benene
sammen på turistklassen. Nå, skidt, det

Onsdag,6. marts 1996:
Mulle! Har du set, at hun er ved at stry-
ge de himmelblå gardiner? så ka' du
godt regne med, at vi skal i baljen i mor-
gen! og ha'skum i hele pelsen, havde det
så været flødeskum ku' jeg gå med til
det, men dette afskyelige fluidum, fy for
hunnen! Og så går de her og undrer sig
over at vi ikke ved hvornår vi skal et
fremmed sted hen, hvor folk går og glor
ind til os, og nogen i hvide kitler med
regnvandssprøjt i flasker går og sætter os
snart hen i et burog snart hen i et andet!
Jeg gider altså ikke, Mulle, hvad siger
du? Godt nok har vi fire ben, men dem
på to finder os altid, så du ka' lige så

godt glemme at gemme dig Mille! og jeg
er jo et par kilo tungere end dig, så mig
fanger de altid først!

Torsdagr T. marts
Den er go' nok, Mille! Ka'du høre, at
hun pjasker med de 3 hold boblevand ?

Hvad mon de vil sige, hvis du sagde til
dem: Jeg hedder Lady Cleopatra Sne-
um, jeg vil bades i mælk og champagne
Iigesom den rigtige Cleopatra? Hva'så?
jeg spør'bare? Gajus Julius Cæsar, du
har ret! Hvor ku'det være sjovt!

Men miiaav! nu skramler han med sti-
gen op til loftet, og jeg tør æde en rotte
på, at han kommer ned med plasticburet
og den gamle brune kuffert til de him-
melblå gardiner og så er klokken slået!
Sku'vi ikke bare for at drille dem hop-
pe op bag ved rødvinsflaskerne! De tog
en i går aftes, så der ka'vi ligge og føl-
ge med i, hvad der sker? Det er en go ide,
Mille! Iadies first! det var jo ikke en
magnum de tog!

Kom så Mulle, du skal ned til Birthe!
kalder hun med sin sukkersøde stemme;
det er til at få lopper af! Så skidt da!
Birthe er så sød og så har hun sådan en
go' sofa, hvorfra jeg ka' se mange sjo-
ve ting i akvariet. Sjovest er det lørdag
eftermiddag, når de sparker bolden af-
sted så den somme tider er ved at ryge
ud af kassen, og så griner Birthe, når jeg
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varede kun en og en halv time, så skram-
lede maskineriet hen af landevejen og
der blev helt stille igen.

PRAHA stod der med store bogsta-
ver over døren og så gik vi ind i et stort
rum, hvor der var mange mennesker, der
stod i lange rækker foran en politimand
med kasketten langt ned i hovedet, så

man kun kunne se hans knurhår. I den
ene side af rummet var der ingen men-
nesker eller katte foran politimanden, så

der gik vi hen. Ovenover hans hoved var
der en kasse med en masse mærkelige
rØde bogstaver i, der Iøb afsted i drabe-
lig fart, så man næsten ikke kunne se,

hvad der stod. Jeg havde set, at her var
det kun for tjekker. Da jeg stod nede på
gulvet og så på de andre rækkers pænt
pudsede sko kunne jeg høre, ham med
kasketten sige: Det her, er kun for tjek-
ker! Han snakkede godt nok et mærke-
ligt sprog, men tonerne er de samme, så

det forstår vi misser jo; vi misser intet
sprog i hele verden! Nå, men ham der
slår græsplænen derhjemme sagde: Så er
vi jo kommet det rigtige sted hen, for vi
skal bare tjekkes! Da trak jeg godt nok
alle knurhårene helt op til 6rerne! Det
hjalp nok osse, at jeg blev løftet op på

bordet og så ham sådan lige knurhår til
knurhår. Man er vel en Cleopatra! Ok-
ay, pass6r! sagde han, og så sku'vi ud at
k6re igen.

Der hvor vi skulle bo, måtte de betale
90,-kr pr. nat for mig, men så fik jeg og-
så lov til at kradse på en af stolene, men,
den var nu heller ikke for pæn i forve-
jen ! Stedet var fint med god varme i jern-
stængerne henne ved vinduet, hvorfra
der var en fantastisk udsigt over alle de
små smadderkasser, der kørte 4 vinduer
nede. Somme tider kom der en lang
skrammelæske med gnister i en snor op-
pe i luften, det så sjovt ud. Maden var ik-
ke noget at logre af, for det var den sam-
me som derhjemme på Primulavej. Men
de tobenede lugtede både af fisk, slivo-
vits, schnitzel og rødvin, når de kom ind
på værelset og spurgte: Har du kedet dig!

tt .U)
t



bette pussekat- det er også synd for dig!
Sludder og hunde-lort, de ka'jo bare ta'
mig med! Jeg har helt glemt at fortælle,
at sengene er meget bedre end dem der-
hjemme. Her er der nemlig gardiner helt
ned til gulvet, så jeg let kan kravle ind
under sengen og gemme mig, - og det
gør jeg, hver gang de begynder at skram-
le med sko, skidtskraberen og skabet
med jerngitteret. Selve sengen er også
bedre. Den er ikke så varm ( derhjemme
har de vist nok varmt vand i den, jeg har
ikke set det, men jeg får skæld ud, hver
gang jeg kradser i den ) , og dynen, den
er ikke så tung, og så kan jeg se lyset li-
ge igennem den.

I-ørdag,9. marts:
Nå! nu er der gang i den! Pussekok! hvor
er du? Jeg har fundet et nyt sted oppe ved
hovedenden. Det er sjovt, for han bliver
nødt til at flytte et skab og begge senge
for at få fat på mig!

Så afsted! Hu, hej, hvor det går. Det
larmer næsten lige så meget som oppe i
jernfuglen. Og lugten, kender du lugten
fra de her flade juletræer? WC, siger jeg
bare; men så var det bare damer han hav-
de i stedet. Hun betalte ham 200 papir-
penge og sagde, at det var billigt, for
hjemme skulle vi ha'betalt 100,-kr! Det
forstårjeg ikke, mennesker er da under-
lige I

Vi blev sat af oppe på bakken ved et
kæmpe stort tivoli med en fin hal kun til
os. Men inden vi kom ind, skulle de se

en masse papirer. Skrammel-skrammel.
Mig ned på gulvet og op igen. Den sy-
vende gang jeg kom op, så jeg ham den
sædvanlige i hvid kittel, men næsten in-
den jeg havde fået halen ud af buret sag-
de han, at jeg godt ku'gå ind igen! Ja
hvorfor ikke, tænkte jeg, for jeg har nu
heller aldrig nogen sinde haft nogen
blinde passagerer med! Men det var der
vist nok andre der havde, inen de kom
bare med ind; jeg tænker, at det nok dre-
jede sig om at få så mange dyr med på
udstillingen som muligt!

Den første jeg skulle hen og besøge
var Dr. M.Chadaj fra Polen. Han vendte
og drejede mig i luften og rykkede mig
lidt i hale, men sluttede dog med at sige,
at jeg var NOMineret, hvad så det bety-
der, for jeg havde da ikke lavet nogen
numre! Så var der endelig ro til langt hen
på eftermiddagen, hvor mange menne-
sker kom og kiggede ind ad ruden. Det
var nu meget rart, for så var man da fri
ior alle de dikke-dikke fingre, som de
små rollinger altid stikker ind mellem
iremmerne. Men midt i den dejligste
sovn blevjeg så hevet ud igen og fik lidt
mel og hårvand i pelsen og så var det hen
lil dommerne igen. Du sku'ha'set hen-
Je. der kom og hentede mig! Nej, hvor
'. ar hun flot og ih, hvor lå jeg godt, da
run barmigderhen. Ih, du forbarmende!
'-e alle dommerne syntes også at jeg var
:l:rt. så hun holdt mig højt op i luften,

men alle de andre katte blev nede. Især
skovkattene blev lange i ansigterne! og
så sagde en stor stemme, at jeg var BIS,
men det passer nu ikke, forjeg har aldrig
været bisset over for nogenl De der rej-
ste med mig herned syntes også, at jeg
var dejlig, så meget, at min pæne frisure
blev helt flad, og jeg blev helt tør i mun-
den afat få den på plads igen.

Søndag, 10. marts:
Så ska'vi hjem til Mulle! Men nej; sam-
me forestilling igen. Også Dr. K.Mahel-
kova fra'Ijekkiet sagde, at jeg havde Ia-
vet NOMre, og så vidste jeg jo godt, at
jeg skulle hænges ud for dem alle sam-
men og det syntes alle 7 dommere, for
de rakte alle en seddel op, hvorpå der
stod mit nummer: 154. Selv en perser,
der havde sneget sig ind i rækken fik en
lang snude. Og nok en gang sagde de, at
jeg var BIS-SET, men jeg sagde bare:
SÆT mig ned i buret og lad mig få lidt
fred. Men det varede ikke længe, så kom
der nogle rare piger fra Sjælland og sag-
de til lykke med Grand International
Premierdin lille CAGPIB; men dertog
de nu helt fejl de sjællændere, for jeg er
da ikke nogen pip. Jeg er da en Sneum!
Så fik jeg en lille madskål og to sløjfer,
men dem måtte jeg ikke krasse i, så dem
tog de ud igen. Det var helt rart at kom-
me hjem på hotellet og få lidt ro, men det
varede noget længe inden de to gamle
faldt til ro. Igen
og igen gentog
de: Utroligt, med
den bette kat! Nå,
det må de jo om,
jeg har da ikke
giort noget, jeg er
da bare en Lady
Sneum.

Mandag, 11.

marts:
Ude ved de store
fugle var den så
gal igen. Tænk
sig, jeg var kom-
met gratis herned
og så forlangte
kasketten, at de
skulle betale
191,-kr for at jeg
kunne komme
med hjem, som 5
kC overvægt,
hvad gi'r I ? og så
kunne han kun gi-
ve 4 Mark igen på
200 danske kro-
ner! Nå, jeg kom
da langt om længe
med, og som sæd-
vanlig charmede
jeg mig til en
plads på 1. klas-
se,- med sikker-
hedssele! Mange

gange sagde de, at det havde været alle
tiders tur, men jeg gør den nu ikke om
for fire sløjfer og to lerkrus!

Hvorfor gik vi til Gate 8, når det var
Gate 11, der havde lavet turen? Nå, det
må være en misforståelse, for det var jo
ingen katastrofe!

Oversættelse:
Henning K.C hristensen og
Conni C hristensen, G renaa,
Studiekreds » Dj urs land «
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Et dansk
kvalitetsprodukt

til alle katte
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Mlsklss 100 g l& I
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- Killlng
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Tillader de - mit nav-n er Boris. R6d og
Rundstrikket - 7 kg. Faktisk erjeg født i
Oslo den 10. maj 1991, men ligesom
Tordenskjold og Holberg foretrak jeg at
flytte til Danmark. Sidste år i september
ville min nuværendc far af med mig, og
jeg kom derfor på besøg hos min nu-
værende mor og far. Der ville jeg godt
blive, men det vidste de ikke - dengang.
Det var meningen, at min nuværende
mor og far skulle hjælpe med at finde -
som det hedder - et godt hjem til mig.
Det troede de også, at de gjorde; men der
hvorjeg skulle hen, var der både en hund
og et marsvin, og jeg ville hjem igen. Nå,
så glorde jeg mig bare umulig, og så fik
disse mennesker nok af mig, så jeg kom
retur. Det var jo også det, der var me-
ningen. Sådan vælger man forældre. I
mit hele liv har jeg haft to forfærdelige
oplevelser. Mine forældre har den sind-
syge id6 at tage på Anholt om somme-
ren, og nu skulle jeg med. D.v.s. at først
skulle jeg ind i min kasse, så skulle jeg
køre i bil og så skulle jeg sejle. Kan man
byde en kat dette? Da jeg så kom til An-
holt, og efter jeg havde sundet mig lidt,
åbner min mor døren og siger, at jeg ba-
re kan gå ud. Ja, jeg skulle faktisk gå ud.
Det er noget af det farligste, jeg har op-
levet. På marken overfor gik to meget
store katte rundt. De er så store, at men-
nesker kan ride på dem, de kan trække
vogne og så siger de: PRUH! Nå, for at
glæde de gamle gik jeg bare lidt ud hver
dag. Det var nu alligevel spændende.

Der er nogle helt andre dufte end hjem-
me. Men - som sagt - man skal nu ikke
vide sig for sikker. Det er en farlig ver-
den, vi lever i. Efter 21 dage var vi hjem-
me igen. Det var bare dejligl at kunne
lægge sig op på bordet igen, hvorfrajeg
kunne overskue hele mit hjem. Fluerne
og bierne ude på altanen trængte nu og-
så til en forskrækkelse, så det var på høje
tid, jeg kom hjem. Sådanne bæster har
det med at blive for frække, hvis ikke der
holdes lidt justits med deres færden.

Den anden skrækkelige oplevelse, jeg
har haft, er netop overstået. De havde
snakket om det længe - altså min mor og
far - at de gerne ville flytte til en anden
lejlighed. Nu blev det alvor. Til at be-
gynde med var det nu meget skægt. Der
kom en masse kasser, og det er altså
skægt at gemme sig i dem. Efterhånden
som kasserne blev fyldte, blev de stablet
ovenpå hinanden. Må jeg anbefale ud-
sigten fra fire kasser sat ovenpå hinan-
den? Efter denne svir skulle det imidler-
tid blive alvorligt. Pludseligt kom min
mor en aften med kassen - altså min kas-
se - og så skulle jeg om til min søster,
Anne Dorte. Hun skulle bare passe mig
en nat. Det gjorde nu heller ikke så me-
get, forjeg kan faktisk godt lide hende,
og omme hos hende får jeg lov til at so-
ve i sengen, det må jeg ikke hjemme.
Næste aften kom både mor og far for at
hente mig, og så skulle vi hjem. Jeg ved
ikke hvad det var, men det var i al fald
ikke mit hjem, vi kom til. Nå, alle møb-

lerne var der, og de lugtede rigtigt godt,
men omgivelserne? Det var slet ikke til
at kende igen. Madskålen stod ikke der,
hvor den plejer, og min kurv var også
flyttet. Ærligt talt, jeg gik under sengen,
og så kunne de gamle more sig med de-
res pjat. Nå, jeg var altså fremme engang
imellem, bare lige for at se, hvordan det
gik, og sulten bliver man jo også. Men
ellers - nej tak. Nu har vi boet der i tre
uger, og jeg er ved at vænne mig til det;
men skal jeg være helt ærlig, så vil jeg
godt hjem til mit gamle hjem igen -
sådan bare en gang imellem. Nå, det her
vænner jeg mig såmænd også nok til -

Mor er der jo. Nå, jeg er ved at være
småsulten. Hvis jeg nu gør mig rigtig til,
så kan det jo være, jeg får en lille god-
bid. Medens vi snakker om godbid - Mor
har haft katfør, så hun ved godt hvordan
en kat skal behandles; men Far - det
skvadder - han har kun haft hunde. Som-
metider glemmer han vidst nok, at jeg er
en kat, så han tror, at han har lært mig at
sidde »sidde pænt« for en godbid - rejer
- om jeg må bede, komme når han kal-
der og gå op i kurven, når han beder mig
om det. Det er da også meget skægt, men
en gang imellem må jeg lige gøre ham
opmærksom på, at jeg ikke er en evigt
logrende idiot, og så får han en klo. Bag-
efter kan jeg godt lave kunster igen. Når
det nu kan glæde ham.

Nå, det var den godbid. Farvel. Kan i
have det godt.

Kærlig hilsen Boris

HeJ alle Hvæssebrættets's læsere i det daglige kalder mor hende Trold, ja
jeg ved det ramler for fru [.arsen. Kaja,
mor's tØs, har købt den rød tabby dreng,
som hun har døbt Rudolf, arme kat. Jeg
tror julen gik den tØs til hovedet lidt tid-
ligt i 1995.

Jeg var også lige et smut inden om
Kolding, her fikjeg en EX 1 ogjeg var
med oppe til nominering.

Næste gang jeg skal på udstilling bli-
ver det for at få mit første certifikat med
hjem, så må vi jo se om jeg har det er skal
til for at blive Europa Champion, som
mor håber på jeg har, selvfølgelig har jeg
det, min charme bliver da ikke mindre af
atjeg er ved at være en stor, kraftig han-
kat, med parringsmusklerne iorden, vel?

Ja så fik jeg mit første CAC på udstil-
lingen i Arhus, og er nu godt i gang med,
at begynde min vandring op af titel trap-
pen. Jeg tabte nomineringen med et
knurrehår, dajeg ikke har et rigtigt han-
kattehoved endnu; men mor siger til mig
at det kommer senere, jeg er jo ikke me-

a

Jeg har besluttet, at jeg vil fortsætte min
historie, om min udstillings karriere,
samt fortælle hvordan det går med mor's
opdræt af exotic. Hvis I ikke gider læse
om alt mit pral kan i jo gå til næste si-
de/spalte.

Ja, så er dobbelt udstilling i Flensburg
og Kruså overstået. Det ender jo snart
med at jeg bliver helt international og at
jeg skal til at lære tysk og engelsk. I
Flensburg fik jeg EX 1, men tabte nomi-
neringen til en tortie pige. I Kruså blev
jeg nomineret.

Jeg vil lige nævne, at mor fik sig no-
get afen overraskelse i Kruså, da hendes
pige Engelhard's Jasmin og Gipsypri-
de's Quick Mirage også blev nomineret,
samt Engelhard's Killian, som bor hos
Heidi Burmester, fik BIV og nomine-
ring, jo det var en meget overvældende
dag for min mor. Det ender jo med det
går hende til hovedet.
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Da vi kom hjem, fik mor desværre en
meget kedelig beslutning at tage, hendes
nye exotic håb Engelhard's Perfect Girl
måtte hun have aflivet, da hun hendes
rift på øjet var blevet til en kæmpe be-
tændelsesknude som pressede på hendes
hjerne. Mor valgte at tænke på katten og
ikke hende selv.

I Grenå fik jeg et EX 1 med hjem.
Jeg skal også huske at fortælle om

mor's sølv exotic, det er første gang vi
har fået sådan nogen, og sikke et hyleri
de laver, min arme Øre jeg glæder mig
helt til at skal på udstilling igen eller de

flytter hjemmefra. Min far, er fader til
disse små krudtugler/hylere, der er en

rød tabby exotic dreng (Rudolf), en sort
perser pige (Ronnia), en sort smoke ex-
otic pige (Rebekka), en tortie smoke ex-
otic pige (Renate) og en tortie smoke
perser pige (Regitze).

Mor har besluttet at beholde Rebekka



re end 10 måneder gammel.
Jeg vil også lige dele mor's glæde med

jer med hensyn til mors pige Engelhard's
Jasmin, som blev nomineret og Gipsy-
pride's Quick Mirage blev Best of Best
kastrat nummer 2. Ja hun er nu snart ved
at blive for grådig, hende fru l.arsen. Det
ender jo med hun snart til at have et
præmieskab til de pokaler hun slæber
med hjem. Undskyld Quick, som du
slæber med hjem.

Mor siger også at jeg er ved at være
hankat. Hun mener jeg erved at være lidt
for dominerende derhjemme. Det går
lidt ud over killingerne og så kan i tro
hun råber højt. De er lige små nok til at
blive parret endnu, men jeg mener nu at
tøsserne ligeså godt kan lære fra små af
hvad der venter dem i fremtiden, men det
er vi nu ikke helt enig om fru Larsen og
jeg.

Turen til Groningen er også overstået
og med hjem medbragte jeg mit andet
CAC, og min første nominering som
voksen. Med på turen havde vi 3 killin-
ger Renate, Regitze og Kaja havde
Rudolf med på hans første udstilling,
med hjem fra udstilling havde han da og-
så EX 1 og BIV, han er nu nok ikke helt
så dum endda. Jeg må heller tage han i
lære, så han kan lære hvordan man be-
går sig på et dommerbord. Det kan jo bli-
ve helt sjovt.

På udstillingen havde Kaja også fået

et par plejebørn, da ejeren skulle holde
fruen i hånden i det tilfælde hun skulle
nedkomme med en baby, ikke killinger.
Det var en katterace kaldet Maine Coon,
her fik den ene sit certifikat og den an-
den fik BIV og blev BOB 4, så Kaja var
også en tur på scenen.

Her i det nye år har vi også været af
sted, vi var en tur i Remisen, mest på
grund af det specielle sølv katte show.
Her fik jeg mit sidste CAC og bærer nu
titlen

Champion. Mor's pige Jasmin blev
nomineret og det samme giorde Quick.
Til sølv showet havde mor Quick som
kastrat, Jasmin som voksen og Regitze
(i daglig tale kaldet Prinsessen) som kil-
ling. Mor havde hjemme fra sagt, at hun
troede at hun havde den bedste sØlv ka-
strat og det fik hun ret i. Ikke nok med
det, hun havde også den bedste voksen,
og for det ikke skal være løgn også den
bedste kilting. Mor var nær gået i gulvet.
Ja hun måtte så på scenen og hente po-
kaler og kokader. En tak til Sølvkatten
for et godt show og initiativ til at frem-
me sølvkattene.

Far har nu for alvor forelsket sig i
Prinsessen, så hun bliver nok her i huset.
Han får da i hvert gået nogle ture med
hende på armen her inde i stuen. Det en-
der jo med at vi skal have nyt gulvtæp-
pe igen.

Ja ellers er der ikke mere at fortælle i

denne omgang ud over, at mor er ved at
planlægge udstillingsprogrammet for
1996 oggår og venter på at pigerne skal
gå i løbetid. Jeg har også fået en pige til-
delt, så med lidt held skal jeg være far i
år.

Mange katte hilsner
Engelhard's Marco

U

U
JYRAK - fordi
der er forskel!

JYRAK I
9O'ern€s k?t-

teklub!

E:frris dirr k*t
kuilffi.(B læse,
cleldar tiomre:H*. 4

0f Prerriruro

- ville den vælge FROMM -
helt naturligt.

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

Måske verdens bedste
kattefoder!
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En kattefødsel
Vi har en cinnamonfarvet hunkat, som

danner,grundlaget for vores cinnamon-
stamme herhjemme hos os. Hun har tid-
ligere fået fem kuld, hvorafdet sidste var
ved kejsersnit.

De fire første foregik uden nogen bes-
værligheder, hvor Octopussy uden bes-
vær og ved egen hjælp klarede fødsler-
ne. M har naturligvis en nogenlunde for-
nemmelse at hvornår det er tid for vo-
res katte at fqde, så vi har som regel væ-
ret hjemme, når det skete.

Ved denne sidste fødsel skete der des-
værre det, at Ocopussy gik i gang med at
føde en dag for tidligt i forhold til det for-
ventede tidspunkt, og at fødslen gik i
gang mens Elsebeth ikke var hjemme, så

da hun kom hjem finder hun en død kil-
ling, hvor ben og hale allerede er ædt.
Om det er moren eller en af de andre kat-
te ved vi ikke, men Octopussy virker ret
forvirret og søger stor kontakt til Else-
beth. Elsebeth bliver ved katten hele nat-
ten og har allerede taget fri dagen efter
da hun forventede fødslen på dette tids-
punkt. Natten går, uden at der sker yder-
ligere ved fødslen, og hen ad mor-
genstunden går fpdslen tilsyneladende i
gang igen med veer med lang tids mel-
lemrum. Men der sker så ikke mere, og
tanken går tilbage til Octopussys sidste
fødsel, hvor hun fødte en killing normalt
og derefter lagde sig tilrette som om
fødslen var overstået, indtil vi to dage se-
nere konstaterede, at der stadig var be-
vægelser i maven på hende og fik fore-
taget et kejsersnit, hvor der fødtes to vel-
udviklede og levende killinger mere.

Da Octopussy virker udmattet uden at
der sker yderligere med fødslen ringer
Elsebeth til den samme dyrlæge, som fo-
retog Octopussys sidste kejsersnit, (han
kunne iøvrig slet ikke finde nogle op-
tegnelser over dette kejsersnit i sit karto-
tek!) og spørger om han kan foretage et
kejsersnit her og nu. Hvorfor tror du det
er nødvendigt? - bliver der irriteret
spurgt og bemærket, at der varjo andet
at foretage sig i konsultationstiden. El-
sebeth, som stort set ikke har fået sovet
hele natten, men tilbragt den på sofaen i
stuen, får forklaret omstændighederne
omkring Octopussy, og han indvilliger i
at foretage kejsersnittet med det samme.

Katten og Elsebeth bliver bragt med
Falck til dyrlægen, hvor Elsebeth spør-
ger om hun må være der ved operationen
for at kunne tage mod killingerne. Det-
te bliver dog straks afvist, da operatio-
nen skal foregå professionelt, og hun
venter i venteværelset. Så starter opera-
tionen, men pludseligt kommer dyr-
lægen ud og river Elsebeth med ind i
operationslokalet og fremviser en åbnet
kat med et snit igennem hele bughulen,
hvor den blottede livmoder ligger frem-
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me, og han starter med at overfuse hen-
de og beskylder hende for vanrøgt og dy-
remishandling og smider trusler om an-
meldelse for dyremishandling i hovedet
på hende. Killingerne er på dette tids-
punkt endnu ikke fri§ort fra livmode-
ren! Elsebeth bliver så sendt ud. Det vi-
ser sig at Octopussys livmoder har en

revne, muligvis fordi der ikke er passa-
ge i den ene del af livmoderen, men han
har dog fået bragt to levende killinger og
to døde frem, samtidig har han også fjer-
net livmoderen, hvad han også var ble-
vet bedt om (et kejsersnit kan vi accep-
tere, men to - så bliver katten sterilise-
ret her hos os).

I løbet afoverfusningen bliver der og-
så kommenteret på, at vi jo har søgl an-
dre dyrlæger end ham og at de "sikkert"
også er i besiddelse af en større viden på
nogle områder.

Elsebeth bliver - chokeret over den-
ne overfusning - sendt hjem med de to
nyfødte killinger, mens Octopussy bli-
ver hos dyrlægen, da hun er stærkt af-
kræftet og dehydreret.

Det skal lige bemærkes, at Octopussy
ikke havde virket dehydreret i den tid El-
sebeth havde været hos hende, og hun
havde ofte drukket vand under den
igangværende fødsel, men at der sand-
synligvis har været blodtab i forbindel-
se med den revnede livmoder, men ikke
så det har været til at bemærke udefra..

Dagen efter kommer jeg hjem, og
sidst på eftermiddagen henter jeg Octo-
pussy mod betalig af en regning på ca.
3000 kr. Jeg bemærker stille og roligt,
at jeg stillede mig noget undrende over-
for den overfusning af min kone, og får
igen at vide at vi skulle skamme os over
vores måde at behandle Octopussy på.

Jeg følte ikke lige trang til at tage
imod flere overfusninger fra dyrlægen,
og bad om min kat, hvorefter jeg takker
ham for at have behandlet katte og for-
lader hans praksis.

Da jeg sidder i bilen udenfor, kommer
dyrlægen farende ud til bilen og lukker
døren op, og spørger om jeg mener han
skal anmelde mig for dyremishandling?

Til dette svarer jeg, at jeg ikke mener
jeg er den rette at diskutere med om
jeg/vi skal anmeldes for dyremishand-
ling, men hvis han i øvrigt mener der
grundlag for det, så skal han naturligvis
gøre det uanset, hvad jeg mener, men at
jeg for mit vedkommende ikke følte vi
på nogen måde havde misrøgtet katten.

Han fortsatte et stykke tid endnu, og
påpegede at jeg havde et ekstra ansvar
som erfaren katteopdrætter til at vide,
hvornår mine katte havde behov for
hjælp.

Til dette anførte jeg, at det sådan set

var derfor, vivar kommet ind til ham, da

vi så at det var nØdvendigt.
Meningudvekslin§erne afsluttedes

med, at vi gensidigt lovede hinanden ik-
ke at have mere forbindelse med hinan-
den vedr. dyrlægepraksis.

Da vi kom hjem med Octopussy vir-
kede hun naturligvis meget sløv og for-
virret, og det var som om hun først rig-
tigt vågnede af narkosen ca. 48 timer ef-
ter operationen.

Den ene af de to killinger kom aldrig
rigtig til sig selv, og døde desværre, men
den anden er det lykkedes os at holde liv
i til Octopussy blev klar igen.

Nu står jeg så tilbage med en noget
dårlig smag i munden. Vi vil ikke kla-
ge over det faglige indhold i behandlin-
gen, men vi føler os utroligt dårligt be-
handlet på det menneskelige plan.

Vi holder os ikke tilbage, når der er
eventuelle problemer med kattene, og
problemet med penge i forbindelse med
dyrlægeregninger har vi altid set stort på
og behandlet kattene, når det var nød-
vendigt.

Kejsersnit midt om natten har vi hel-
ler ikke holdt os tilbage med.

Men vi har skiftet dyrlæge et par gan-
ge. Da vi holdt op med at benytte denne
dyrlæge efter Octopussys forrige kej-
sersnit, var det blandt andet på grund af
en meget nedladende tone fra denne dyr-
læge.

Af de løse bemærkninger der faldt i
dette forløb, virker det som om at nav-
net på en dyrlæge i Brabrand virker, som
en rød klud på dyrlægen i Viborg. Vi
har nemlig valgt, på trods af at vi skal
køre ca. 150 km. hver gang vi skal til
dyrlæge, at bruge en dyrlægepraksis i
Brabrand, da vi altid har fået en venlig
og deltagende behandling, når vi har væ-

ret der, og har altid følelsen af at de ved
både, hvad det er for katte de arbejder
med, og hvad de skal gøre ved det.

At vi så lige i denne akutte situation
ikke var i stand til at få katten transpor-
teret helt til Brabrancl fra Løvel kan vi
kun ærgre os over, men som der står i
Dyreværnslovens § L: "Dyr skal be-
handles forsvarligt og beskyttes bedst
muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt
men og væsentlig ulempe" og i § 2: "En-
hver der holder dyr, skal sørge for, at de

behandles omsorgsfuldt...........".
samt i bemærkningerne til § 2 hvor det
bl.a. hedder: "Der vil således være en
pligt til at tilkalde en dyrlæge, hvis et

dyrs sygdom eller tilskadekomst med-
fører smerte, lidelse eller lignende, jf. §
1, og dyret ikke kan behandles forsvar-
ligt uden veterinær bistand".

Det var, hvad vi forsøgte at opfylde -
at det så var d6n dyrlæge, der var nær-
mest, kan vi kun beklage.

Men måske mener vi bare, at menne-
sker - også af dyrlæger - kunne behand-
les jf. Dyreværnslovens § 2.

Ole Amstrup, Feles Grata



Thnker efter en udstilling.
(Skive d. 16. - 17. marts)
Allerførst vil jeg takke Henry Hornell
for en dejlig bedømmelse af min kat. Re-
sultatet kunne da godt have været bedre,
men det er en anden sag. Jeg synes, Hen-
ty Hornell er en fabelagtig god dommer.
Han tager sig god tid til hver kat. Han har
alle kattene i hænderne og forklarer alt
hvad han finder, både det gode og det
mindre gode. Når han er færdig med be-
dpmmelsen, føler man virkelig, at ens
kat har fået en seriøs behandling. ------
Og du milde hvor han elsker kattene.

Men - ikke alle dommere er ens, og
jeg forstår godt hvis en og anden katte-
ejer går rundt og føler at deres penge er
smidt ud af vinduet. Er det svært at skaf-
fe dommere? Hvis ikke, så synes jeg
nok, man kunne vælge med lidt mere
omhu.

Som forholdsvis ny udstiller er der
nogle ting, jeg godt kunne tænke mig an-
derledes. Det har ikke noget med udstil-
lingen at gøre, men med udstillerne. Jeg
er ikke helt klar over, hvad det er for et
spil, der spilles. Men det er noget med,
at har man købt sin misser hos et katte-
ri, så er man ude i kulden hos et andet
katteri. Det er lidt uforståeligt for mig,

for vi vil vel det samme, nemlig avle
nogle gode og sunde katte. Vi burde da
alle kunqe snakke sammen, om det der
interesserer os alle mest, KAfTE. Som
ny udstiller kan man meget let komme
til, at føle sig meget e n s o m. Har man
ikke en stærk psyke og kan klare en-
somheden, ja så er det måske kun en en-
gangsforestilling. Man burde derimod
tage sig af de nye udstillere, ellers risi-
kerer man jo, at det kun er de samme sto-
re katterier, der udstiller. Jeg synes, det
er fantastisk, når der engang imellem
dukker en super god kat op. Og for mig
er det ligegyldig, hvilket stamnavn den
har. - Det ville da være ærgerlig, hvis vi
ikke fik den supermisser at se, p.g.a. vo-
res manglende evne og vilje til at tage os
af de nye udstillere.

Retfærdigvis skaljeg sige, at jeg ikke
ved, om det kun er min klub, der er for
dårlig til at samarbejde og tage sig af nye
udstillere. Det er muligt at andre klubber
har lært det. Jeg håber det, da vi kan lære
meget af hinanden.

Jyue Thykær

BrØl løve!
Du er på.

I din løvehule var du kæk,
Esmaralda blev dit navn.
Jeg kan kende dig
med din røde plet i nakken.
Den kalder jeg din skønhedsplet.
For skøn er du - og lidt frygtsom

Frygtsom for Filli
da det blev din tur
til at være voksen -
og følsom for Filli,
men han fik lov.

Esmaralda med store
frygtsomme øjne.
Hvad er det, der sker?
Du føler dig så - -
underlig.
Hvad er der galt?

Vi lægger hånden på maven.
Vi snakker om det.
Det er vel nok dejligt, Essi!
Du skal have unger
for første gang.
Øjnene misser - maven vokser.

BrØl løve!
Nu kommer de.

Der kom en,
der kom to,
der kom tre,
der kom fire,
let og bekvemt.
Esmaralda vogter dem.

De vokser godt.
Al frygt forsvinder
afløst af glæde.
I din fødekasse er du stolt.
Jeg kan kende dig igen,
for skøn er du - som mor.

Løvehulens Esmaralda!
Du er på.

Som lovet på generalforsamlingen i feb-
ruar i år vil jeg her oplyse om de ret-
ningslinier, som kan følges ved salg af
killinger/katte.

I 1983 rejste Dansk Kennel KIub
spørgsmål om opdræt og salg af hunde.
Daværende Tolddirektorat meddelte
herefter nogle retningslinier for registre-
ring efter momsloven ved privatperso-
ners opdræt og salg af hunde.

De samme retningslinier kan anven-
des vedrørende killinger/ katte:

Den, der agter at drive virksomhed med
afsætning af kaxe (såvel killinger som
voksne), og som ved virksomheden
tilsigter en qkonomisk gevinst, driver er-
hverv s mæ s s i g v ir ks omhe d som omhand-
let i momsloven. Vrksomhedens afsæt-
ning af levende dyr er omfauet af afgifts-
pligten i medfør af momsloven, og virk-
somheden skal anmelde sig til registre-
ring fra det tidspunkt, hvor det er åben-
bart, at omsætningen af varer og af-
giftspligtige ydelser vil overstige 20.000
kr. på årsbasis.

Afsætning på årsbasis af maksimum 2
kuld killinger - uanset antallet af killin-
ger og uanset, at omsætningen oversti-
ger 20.000 kn pa årsbasis - kan som ho-
vedregel ikke anses som erhvervsmæs-

sig virksomhed i momsmæssig henseen-
de.

Denne regel kan dog ikke anvendes i
de tilfælde, hvor der iqvrigt drives virk-
somhed med afsætning af levende dyn
Der kan dog i disse tilfulde blive tale om
en sektorisk opdeling i en erhvervsmæs-
sig og en ikke-erhvervsmæssig aktivitet,
idet et un:.derskud ved salg af 2 kuld kil-
linger fra et kntteri ikke kan fradrages i
skatteregnsk"obet.

Såftemt denne regel følges, vil salg
som her nævnt blive betragtet som hob-
byvirksomhed, der ikke kan blive
momsregistreret, da resultatet i de fleste
tilfælde - på grund af underskad - ville
blive, at man skal have moms tilbage.

Derfor kan hobbyvirksomheder ikke
bliv e momsre gis trere t.

Det må tilføjes, at det nævnte omsæt-
ningsbeløb på 20.000 kr. Opgøres som
virksomhedens samlede erhvervs-
meessige omsætning af varer og af-
giftspligtige ydelser f.eks ved samtidig
salg af foder og grus og eventuel pels-
pleje.

Venlig hilsen
Hans H. Ibsen,
Studiekreds leder - Vest

Tlf.7s 1s s5 4s Else Jeppesen, »Para Mio
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tlill's SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfaring

i ernæring afkatte. Foderet er underlagt en streng kvalitets-

kontrol, og det er et afverdens 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 krav til
ernæring. Derfor fås 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 til voksne katte med vægt-

problemer.

Hill's SCIENCE DIET fås hos dyrlæger, dyrehandlere

og i specialforretninger. 
,\ t t

. *:-
ffiiEEEiI §3r]irJltiru

Hill's SCIENCE DIET f,ås i 5 varianter
til hunde og i 3 varianter til katte.

m
HTH
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Hill's
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Kontrakt/stamtavle! ! ! ???
Til alle knueopdrættere. Her har I vores bidrag til di-
skussionen om kontrakt. Indlægget skal ikke opfattes bog-
staveligt, men er et humoristisk indlæg til at give stof til
eftertanke. Stambogenl slægtsbogen er på en huskat, der
hedder Mozart Krumhale. Materialet er forfattet af en
god kollega til mig.
Håber I får lige så meget forngjelse, af det som vi har hafi
det.

Med venlig hilsen, Laila Nielsen og Ole Hald

Brugsaavieniug

Mowt ktawt ilte magen pleje. Dea glal iLte rules, sldrig i trre.
tublercn og ddrig i milrrcbolgmeu trsttc E (i Bodsttailg til hude)
renltp 4vr, du (i modsærniry til hutle) vacks sig ælv.

Ea putlriry oed Ioppepulw ba ake ngelnæigt . .E garig @ ugB&

Det læn udgåe, 8t Låttc fir lopper ved at opbovæ dem i dyb&yære,
plaaticpæer, a.kwior eller tilawende, uen hrea vil dåt?

IGtæn apiaer med rtc fmøjelæ mu. Muæspi!æ fr @e. Du Eq
EårJc, !t det s ri*orn, ds eiddc ore wd u!»n Nina-bireo, det u tid
til et rDiæ Vmæ Meædrer æis ujagttt de rue pilla mod m, men
til sD DEEt h6jen pris! Ometu geueofuca 6rc guæ Årli6

1 a*iliter af dyrfægsu tafodu og vaad s dea ftdr8g døir. Aadæ
nrbrilstcr lræ nåske dvi3lade duiDg. lad m aed rt ruisre
&EiIieE otomi red d teb tEttenad på rlåær. Dåæudcn bestat Ect 8f
md, er dyre og dårligpre. Deeuden tl! tetto! tyniLLid ell,ar deq der u
wE.

IGtt" hold"r ef at oE lue, lullede, huflagtige ctåds. Dsu cls}.er
æblab, mu s frr ctolt til at vis det Prrv st 8å oa tr, og æ Letæn &l8tsr jq -

ligrson titfEldigt - i æ afrtaod ef f0 til 25 ætÆ. Dsr irfloe€ m (hl
trugpriag og svinlsiader, fo! at vi slrl tfo, at det €! dr et helt dupobE{,
at dsa går DæEtsn Me Ej æE jar..

Ligp -. nd oå bøa, vinder m Latteæ tillirl æd at lede æE oE, at
mæq-da-ligtghdom-den-vil-Lelee. Evis LElsr$gea i lsttåD bliEt foEBt,
f.el& Dår du iger sidda og talatbehædler; ir, så slrrids den til ndikal
hudiDg. Op i tåEtåturBt. l4Dhutigt har dga EÅ& på CIRL, CAPS IOCr,
AIT, SHIFT, F§, DEL og udlct mreraku$s pmær.

Øtutrrtotr[e
os

ØtægtSIoS

lory

nUtotnrt
$Eryumrycle

$$rgegeil

Slægtshistorie

Modern og bedsteoodoæn
Iadhrugalatæ ia hndejendoamea
Dene historie or ret begireohedalea,
*r$nt PqFr.

6 rlnin&liæ, rodltrillrde e-nrke
pA Xnuruphedewj 25, NV frr lliæirt.
bortet ie Dosle 6pisod6r med gårdhuden

Tnligpre fs}ælcippor Tløm w.t Lrre ftrtalle, d' eba ægle
gsmmtioocr rlulle æ i femilie med dæ dæ berygda pn Biwh, ct
prjaiel væugtelat, der blev eftarladt Då eper wd bissm opbø. Falts
er, tl wn Bismøh r loeBt af cu rloa Juaa, r lboæu Løe til6jer: Der u
i&he maage Lgttc har på egaen, der ille o i fr*ilic med dao tyrler!'

MciA Tqmitet&ryæ bar og!å p"fyU"rtyU. Dot ær ud PE d.! 3år
måd mtsr på dc fæste potor Eidt oqr @Dsm Eeadg! fræ q wiæ
åtø, en grå pcls Ead dea mcgrt prelti!&G eglDslgb, et rlca ikle felder.
Menaegker ned dlertr hs udtrlt ilero frrblefislæ mr st Frdrlg ilrLs gi6j
dem pmlluu mod ayæn og uddet.

Tminturu:ret Lome fra det faltun, st hE .t æ fryEt t Ele
mordar. Det u ille mgeu ttor, Eer ægat &nI og ubcgribeligt .d!æt LeL

Med de elcstra Hø hr nune ille gtæ chaacar. 'At bliæ rmt sf den pote'

6r loE at bliw dået æd med en Leltus,' cllæmde en bwu AsL Mu
mtøhu) m tle cidste m4 iaden ilon udAadode. Aldre Eu fra hsadæ
jagtiourml er &a alagtea Lluri<læ hrandmu (A&nu dvægDu
Mcrcmta mirutu), rlomu (Sylæmu ,il.ratiil), mailcmu (*frcr*ua

4rætit). Al Eltftcn .Soruidar, spidaou hsr hr hemtrarst aåval dverg'
spi&nu (kru miruars) og dnidtelig spi&nu (§oø aæ), mea det er
blot æD roræer. Dat s iJrte latta&de, ku ca æcq' cllaæde Prdæg-

Prdcig arargær ain fangrt på rEIIle i bryggemt. OP til fire mu L"'
der vere oo mfi8EDcL I utoøte og ngnmjr, hw det Lal blire Udt ksd€li8t
indendø8, kÅ hrdEig fiude på at faugs ea ou og taEB dra med bieu i den

laaga ea!& hw dr rå Le- Bå lods dG Esd rt iagtå &t ctå,L}el8 dlr, årge
det, hæ det slrigr af rædsl, frr aå at alippe tlcalee ige

Kslishe&afissn oed Pellc (hvie f:r u Palle mde i nw 18) virllsde
opngtls. htdsig E$rtede sftor det etæ rort/hvide u".Lelbmilt, og var firld'
stendig forblændet 61t .." paleatte funehiatuic og 8t8Lt owrdrewe Lrftar,
om hm godt de aldle haw det smma Da ftdæg så Uev Eed mger, d vi
mindre til u. Cheniry; og efter fedalen br h.. diæt Ed sit fraw. Rygtet
siger, at batr nu hs et forhold til en bunlat ore fra Vialelwj Eed st Degrt
bla$et rygæ.

Stamtræ

Oldemor:
Cloå Tonncæu

Bedstemor:
Ophelia Tonnesen

fsdsrcna finilieforhold er ulendte
(og tåler neppe daæns lys)

Mor:
Pudsig Terztinator Borgesen
født 1. aepøaber 1993

Krustruphede v. Hjørriag

Far:
Palle'r Pclle
fedgelsdaepn er ukendt
fødesæd i Bmurshåb

der den 3. seotember 1996 fødte:

Speed Bergesen (au Johusoa),
helt Eort hu*at dælaan Xiær',
bor nu Tyttobsbøj i Bruughåb

MæIhanule Børgcrca
sort/hvid hurlat, bor au i Viborg bag ræd bibliotckEt'
Keleaava Tulle'

T2 (fctaiaator II) 'AlcirC Boricrca
lort/hvid hustat. IIar polydattyli (e}stre Llo På hwr Pots).

Deltager sennen med moderea i forgv:aret af Eoæræj 6 mod de eaorme

auaeiilraeiooer.

Mozart f,aækhdc Borgescn
rort had,at. Yngste af soslendef,oLlen Stampe ldol Cat, indsendt af lda og Ole
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DYBLÆEESIDEN...

Gengivet fra >>Den blå russer<<
Spørgsmål: Dorthe Salamander

Svar: I( Steensborg, Brabrand
-fagdyrlæge i sygdomme
hos kat og hund.

. Man har tidligere ment, at FIP i udbrud
var en art allergisk reaktion mod de an-
tistoffer, kntten danner mod FlP-virus'et
Derfor har det også voldt vanskelighe-
der atlave en vaccine. Er man gået bort
fro den antagelse?

Nej - det er vanskeligt at fremstille en
god vaccine mod denne sygdom. Krop-
pen forsvarer sig på 3 måder ved infek-
tioner. Den danner antistoffer som cir-
kulerer i blodet, den danner beskyttende
proteinstoffer som udskilles på slimhin-
der og bestemte celler programmeres til
at angribe bestemte mikroorganismer.
Når det drejer sig om FlPvirus arbejder
man med et begreb "et antistofstimule-
ret superangreb" hvor tilstedeværelsen
af antistoffer ligefrem stimulerer et ond-
artet og hurtigt forløb. Normalt vil vac-
cination stimulere en kraftig antistof-
dannelse, som altså i denne situation kan
være farlig. En god beskyttelse mod FIP
er betinget af et godt celleforsvar og ud-
skillelse af beskyttende proteiner. Den
eksisterende nasal(næse)- vaccine hæv-
des i en vis udstrækning at opfylde dis-
se betingelser.
Vaccinen findes endnu ikke i Danmark
og de lærde er ikke enige om graden af
vaccinens beskyttende effekt og even-
tuelle bivirkninger.

. Man har tidligere forsØgt, bl.a. i Sve-
rige, at teste katte, for at påvise tilste-
deværelsen af FlP-virus, og ikk blot en
harmløs Coronavirus. Er denne test ik-
ke værrdil4s, når FLP-virus er en muta-
tion af den harmløse?

Testen hedder en PMC- test (Polymera-
se chain reaction). Testen kan kun an-
vendes til katte med symptomer på FIP
- altså ikke på raske katte. Som sådan er
metoden fremragende og meget sikker,
men desværre har det siden den blev be-
skrevet i "Hvæssebrættet" vist sig at for-
udsætningerne for testen var forkerte.
Kort sagt er testen baseret på at kunne
bestemme genetiske forskelle imellem

't6

sygdomsfremkaldende coronavirus og
ufarligt coronavirus. De forskelle som
den aktuelle test kan påvise har imidler-
tid vist sig at være baseret på rent geo-
grafiske varianter af virus og ikke virus'
evne til at fremkalde FIP-infektion. Des-
uden indgår der i testen en type coro-
navirus som er sjælden i praksis. Disse
facts gør at testen i dag ikke anbefales til
bestemmelse af, om en kat lider af FIP.
Med en bedre udviklet teknik vil meto-
den blive af stor betydning i fremtidens
diagnosticering, herom hersker der in-
gen tviv[.

. Kender man nu smittekilden til Coro-
navirus, som kan mutere til FlPvirus?

Primært »mund til mund" med alt hvad
det indebærer - afføring, skåle, bakker,
tøj etc..

. Er der ingen risiko fo1 at en kat kan
smittes med det allerede muterede virus,
altså FLP-virus, fra en kat, der blot end-
nu ikke er blevet syg ?

Når katten er klinisk syg udskiller den
oftest ikke virus længere. Den reelle
smittefare ligger 1-3 mdr. tilbage i for-
løbet, hvor katten ingen symptomer har
eller oftest kun ganske lette på en uspe-
cifik infektion. Klassiske FlP-katte ud-
gør altså reelt ingen risiko på sygdom-
stidspunktet, men derimod kan de ud-
skille smittefarligt virus tidligere i for-
løbel.

. Findes der også Corona-virus, som an-
griber katte, men som ikke kan mutere til
FIP?

Nej!

. Kan en kat ikke overleve et angreb af
FlP-virus? Hvis ikke, hvor larnge kan
den så leve med FIP i udbrud?

Katte kan overvejende sandsynligt må-
ske endda det store flertal - overleve en

FlP-infektion bare de ikke udvikler de

klassiske former - den vide og den tørre.
Hvor længe den lever med FIP i udbrud
vil afhænge af, i hvilket organ lidelsen er
centreret. Forløbet kan strække sig fra
ganske få dage til flere måneder.

. Hvorfor kan man med sikkerhed fast-
slå dødsårsagen hos en kat, der er død
af FIP, vedobduktion, menikkevære helt
sikker, mens katten lever?

Fordi der er nogle helt klassiske vævs-
forandringer i angrebne væv. Imidlertid
vil man aldrig stille en diagnose baseret
på en type undersøgelse - kliniske symp-
tomer, blodprøver, titer o.s.v. vil blive
sammenholdt.

. Hvillre symptomer ser man oftest hos
en kat med FIP i udbrud ?

Som sagt vil det afhænge af hvor lidel-
sens placering er. Den våde form viser
sig oftest ved væskeansamling i bughu-
le. Den tØrre viser sig ofte ved øjenfor-
andringer og forstyrrelser i hjerne-/ner-
vesystem.

. lll der ikke, med den nye viden, være
en ide i at kræve test før parring, hvis
man selv har katte med en titer under
25?

Teoretisk set ja. I praksis vil det være
næsten umuligt i ethvert større kattcri.
Har man kun 6n eller få katte er det en

mulighed.

U

U
JYRAK - fordi
der er forskel!

JYRAK I
9O'ernes k?t-

teklub!
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Kend dig selv gennem din kat
tl t

af Vvienne Angus

En meget dejlig bog, hvor forfatterinden
gør meget ud af at beskive hver enkelt
katterace med disses forskellige sær-
præg og farver. Som læser fornemmer
man tydeligt, hvor meget hun holder af
katte.

Det er ikke kun katten, der blive givet
en psykologisk beskrivelse af - også kat-
teejeren kan læse om, hvilke egenskaber
hun besiddeq alt efter hvilken farve kat

hun vælger.
Vivienne Angus bruger Jungs psyko-

logi til at forklare hvorfor nogle menne-
sker foretrækker bestemte kattetyper
frem for andre. Ligesom hun også ana-
lyserer personligheden hos de forskelli-
ge katte i forhold til farve, pelsmønster,
type, og race.

Vælger man fx. en hvid kat, kan man
bl.a. læse om sig selv, at man er et pa-

tentligt og ordentligt menneske med et
strejfafelegance. Den hvide kat selv har
et blidt sind, dog kan den have et snert
af arrogance!. Tiltrækkes man af sorte
katte, kan det vise at katteejeren fasci-
neres af det åndelige og mystiske i sin
egen natur.

Anden halvdel af bogen handler om
menneskets adfærd overfor katten - og
omvendt. Og hvordan man lærer at for-
stå katten bedre.

En herlig bog, både sjov og uhøjtide-
lig - alvorlig og rørende.

Marianne Schumann

Stuetigeren,
den domesticerede kat
af Rolf Degen og Akif Pirincci
En spændende og anderledes bog næsten
poetisk i sin udformning.

For at få det fulde udbytte afbogen vil
det nok være en god ide at have en frem-
medordbog ved hånden, da bogens for-
fattere er velbevandrede i fx. buddisme,
mytologi, filosofi og atomfysik.

Der bliver brugt en del fremmedord i
den forbindelse, men det skal man nu ik-
ke lade sig afskrække af, for uden disse
fremmedord ville bogen ikke være så ef-
fektfuld som den er.

Bogen, som humoristisk og filosofisk
beskriver kattens fem sanser - den
"måske" 6 sans samt kattens intelligens,
indlæringsevne og personlighed, er vir-
kelig værd at sætte kløerne i. Der er 9 af-
snit med overskrifter som: "Det vilde liv
til husbehov" - "Hemmelig aflytning af
mus" - "Gourmet på listepoter"
"Usand(synlig)e sanseoplevelser"

I afsnittet "Usand(synlig)e sanseople-
velser", som omhandler usædvanlige
opfattelsesevner hos katten, er der bl.a.
en historie fra 2. verdenskrig om hvor-
dan l,ondons katte forsvandt lige præcis
fra de huse, der kort tid efter blev ramt
af bomber og derefter søgte befolknin-
gen i [,ondon kun tilflugt i beskyttelses-
rummene, hvis kattene blev urolige, når
der var alarm, men ikke hvis vennerne
på listepoter ignorerede sirenerne.

Sidst men ikke mindst er bogens for-
ord skrevet af hankatten Francis som og-
så efter hver af de 9 afsnit kommer med
en sarkastisk og kritisk kommentar - me-
sterligt!

Marianne Schumann

PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornel sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug i hjemmet.
NATUFE-CAT kattegrus har
naturlige lordele lremlor
almindeligt kattegrus.

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

KATTE
GRUS

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

? ,/ i ',u i,\' r.t\

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

g
, /'4

tt,t 
o
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øKONOMISK
NATURE-CAT kattegrus er
loran! Undersøgelser har vist,
at NATURE-CAT kattegrus er
mere økonomisk end
almindelig kattegrus.

IMPORTØR

HYGIEJNISK - SIKKERT

RENLIGTOG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

A/S Cafl Ff. MOftgnSgn . Lidemarksveis0 . 4632Biæverskov . 1t.s3671444

77



/ Holland:

FLYTNING:
Adresseændringer sendes til'

DORTE KAAE!!!
o

GODKEIYDELS
ATIGTTERIER

og kontakt til
konsulenter og studie_

kredse sortererTr.mor",
under

Carsten Bircow Lassen!

/ (Se adressen få side 2)
,

OPSLAGSTAYLEN
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Referat af ordinær
generalforsamling i
Jydsk Racekatte KIub
Lørdag den 17. februar 1996 kl. 13:00
afholdtes ordinær generalforsamling i
JYRAK på Blommenslyst Kro.

Dagsordenen var fplgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om arbejdet i det forløbne
år og plan for arbejdet i det kommende
år.

3. Aflæggelse af det reviderede regn-
skab.
4. Budgetforslag.
5. Indkomne forslag, herunder forslag
til Felis Danica.
6. Status på konsulentuddannelsen samt
konsulenternes daglige arbejde.
7. Fastsættelse af kontingenter.
8. Valg

a. Formand for 2 år (ulige år).
b. Bestyrelsesmedlemmer
(3 stk. for 2 år).

c. Suppleanter (2 stk. for 1 år).
d. Revisorer (2 stk. for 1 år).
e. Revisorsuppleanter
(2 stk.for 1 år).
f. Konsulenter (Kis Gammelgaard).

9. Eventuelt.

Formanden indledte mødet med at byde
'' eikommen, hvorefter man gik over til
'. alget af dirigent.

\d. 1.

Som dirigent valgtes Richardt Pedersen
RP) og til at føre talerlisten valgtes

Klaus Donneborg (KD). Dirigenten
icnstaterede, at generalforsamlingen
, ar lovlig i henhold til foreningens ved-
:æger, hvoryå der udpegedes stemme-
:-ellere. Der var 55 stemmeberettigede
:.i stede.

{d. 2.
. :r Jydsk Racekatte Klub var 1 995 et år,
: r m var præget af stabilitet. Vores med-
:mstal nåede op pi 1625, hvilket er en

ie stigning i forhold til sidste år, hvor
r ar 1608 totalt. Stigningen skyldes, at
har fået flere familiemedlemmer,

hvorimod antallet af hovedmedlemmer
er faldet en smule. Derfor viljeg opfor-
dre Jer som opdrættere til at fortælle Je-
res killingekøbere om klubben og vide-
regive den information, som fplger med
stamtavlerne. I forhold til de øvrige
klubber er vi stadigvæk størst. Som tid-
ligere nævnt har vi 1625 medlemmer.
Racekatten har 1532, DARAK 929 og
endelig Perseren med kun 722 medlem-
mer tilbage.

Stamtavlemæssigt har vi klaret os
flot. På landsplan er der blevet stam-
bogsfprt 5574 killinger, hvilket er en
fremgang på 354 i forhold til forrige år.
Af denne stigning snupper JYR AK224,
Racekatten +174, DARAK + 42, mens
Perseren havde en nedgang på 115 stam-
tavler. Totalt lander vi på at have stam-
bogsført 1770 killinger, som fordeles
med 787 på exotic/perser, 634 på semi-
langhår, 277 på korthår og 72 pår

siam/OKH. Stigningen er 7o-mæssigt li-
geligt fordelt på alle grupper, bortset fra
siam/OKH, som er gået en del ned. På

landsplan har persergruppen stabiliseret
sig på ca. 2300 stamtavler, mens semi-
langhårsgruppen stadigvæk stormer
fremad og nu er oppe på ca. 2000 killin-
ger.

Med hensyn til stamnavne tegner
JYRAK sig for 57 nye opdrættere, hvil-
ket er 9 flere end sidste år. Eksport- og
importmæssigt har JYRAK også en stor
stigning i forhold til året før.

Når vi ser på alle de her tal og pro-
center viser der sig over hele linien en

pæn stigning, som vidner om fremdrift
og engagement hos vores opdrættere, så

det må siges at fremtiden tegner godt.
Som de 6vrige år, bringes der også i år
en stamtavlestatistik i Hvæssebrættet.
Statistikken er fordelt på racer - hvis no-
gen Ønsker en uddybende oversigt for-
delt på de enkelte farver, kan den bestil-
les hos mig - den fylder 14 sider.

På udstillingsfronten havde vi det
svært i 95. Ikke blot var der mange ud-
stillinger i Jylland - hele 9 stk, hvoraf
den ene var en 2-certs. udstilling, og den

anden i princippet også var det, idet det
var FD i samarbejde med Tyskland. Det
betgd naturligvis, at vi ikke kunne træk-
ke så mange katte som normalt. Ud over
denne konkurrence, måtte vi også slås
mod vejret. I Esbjerg.oplevede vi årets
varmeste dage, og i Arhus var det stik
modsat, at folk sneede inde. Det har der-
for givet et økonomisk dårligt udstil-
lingsresultat, men vi ser fremad og ar-
bejder ufortrødent videre. JYRAK's ud-
stillinger er stadigvæk de flotteste - hvor
andre steder ser vi en scene så flot som
vores med masser af præmier flot stillet

QP af vores dygtige præmiesekretær. I

Arhus havde vi en fantastisk flot udstil-
ling i det nye kongresscenter. Desværre
er det så dyrt, at vi sikkert ikke kan få råd
til at afholde udstilling der igen, men vi
havde i hvert fald en flot udstilling, som
folk husker.

Til udstillingerne, har vi fået et nyt
program. Det gamle vi havde var for
længst blevet utidssvarende, og vi kun-
ne ikke rette i det, eftersom vi ikke selv
havde koden til det. Derfor har vi købt et
standard-databasesystem, som alle med
kendskab til, kan tilrette efterhånden
som det bliver nødvendigt. Selve udvik-
lingen af udstillingssystemet har vi også
købt os til. Det betyder, at vi nu kan ud-
skrive certifikater på selve udstillingen,
vi kan udskrive dyrlægesedler, nomine-
ringslister og resultatlister, så selve det
administrative arbejde, som der er utro-
ligt meget af, er blevet automatiseret.
Æle oplysninger skal selvfølgelig sta-
digvæk inddateres, men rutinerne er ble-
vet hurtigere, og resultatet pænere, samt
at oplysningerne er blevet mere tilgæn-
gelige.

På vores udstillinger, har vi haft en
tombola, og som I kan se af regnskabet,
har den tjent flot ind til nye bure. Axel
har hver gang ihærdigt købt ind, og end-
nu mere ihærdigt passet tombolaen, så

der er kommet penge i kassen. En stor
tak til Axel.

Da en af de andre klubber også har
planer om indkøb af nye bure, går vi sik-
kert sammen om indkøb. Vi er også i
gang med at undersøge muligheden af at
opbevare burene i en container i stedet
for det sted, som vi har i øjeblikket. Det
vil give den fordel, at fragten ikke bliver
så dyr. Som det er nu, er vi aftrængige af,
at vognmanden læsser fredag eftermid-
dag og igen søndag aften. Det er dyrt,
hvad overtid angår. Desuden koster det

t9



også at leje lagerplads. Undersøgelserne
er dog ikke afsluttet endnu, for der er så
mange andre ting at tage hensyn til,
såsom størrelse af container, hvilken
slags skal det være, skal der være lift osv.
I øjeblikket er et af vores medlemmer på
Djursland i gang med at renovere dom-
merbordene, så de bliver mere stabile +
at de får en gang maling. Det er dejligt,
når nogen ganske frivilligt kommer og
går i gang med en opgave.

Af nye tiltag er vi pt. i fuld gang med
at etablere os på Internettet. Det er et ver-
densomspændende computernetværk,
hvor man kan finde alverdens ting på,
bl.a. også masser af kattestof. I øjeblik-
ket er der en præsentation af klubben
med konsulenter, studiekredsledere, ud-
stillingsside, katteracer og ikke mindst
killingelisten. Det betyder, at hele ver-
den i princippet kan se, hvem der har kil-
linger til salg i lille Danmark. Eftersom
vores Homepage endnu ikke er færdig-
udviklet, findes den endnu kun på dansk,
men den skal naturligvis udvides til en-
gelsk. Vi har besluttet, at alle som an-
noncerer på killingelisten i år får denne
ekstra service uden beregning, så hvis en

afJer pludseligt bliver kontaktet fra ud-
landet om at købe en killing, kan det me-
get vel skyldes Internet-annoncen. På
længere sigt kan vi også forestille os, at
man kan købe sig til mere plads og
måske sætte stamtavler på sine kattelkil-
linger ind. Alt kan lade sig gøre, men det
kommer selvfølgelig til at koste, idet
klubben skal betale for den plads vi bru-
ger. I et af de førstkommende medlems-
blade vil vi give en orientering om, hvor-
ledes det fungerer. Det har været et stort
arbejde at udarbejde programmerne -
indtil nu er det Bo Palm, som har stået
for dette projekt - og derfor vil jeg ger-
ne takke Bo Palm for det arbejde han har
lagt i, at Jydsk Racekatte Klub er på for-
kant med udviklingen og er en af de
første klubber i Europa, der kan profile-
re sig på denne måde.

Studiekredsene, hvoraf vi har 12 ak-
tive, arbejdede også i 1 995 godt og ihær-
digt. Det har været mange fine infor-
mationsmøder og hyggelige aftener,
hvor der er blevet udvekslet ideer og er-
faringer. Som jeg tidligere har opfordret
til, så vil jeg gerne gentage det: Kom i
studiekredsene og tag Jeres killinge-

købere og kattevenner med. Det er hyg-
geligt og lærerigt.

Konsulenterne har som sædvanligt
haft forskellige spørgsmål at tage sig af,
det gælder alt fra diverse småproblemer
til hjælp med fødsler og opflaskning af
killinger. Det var planlagt, at vi skulle
have lavet en decideret konsulentuddan-
nelse, men den er desværre ikke blevet
færdig, selvom både dyrlæge Birgit
Kold og nu tidligere konsulent Vivian
Elling har arbejdet på det - herom vil
Paul Christensen give en nærmere sta-
tus.

I foråret 95 havde vi et møde med 2
repræsentanter for dyrlægeforeningen.
Det var et godt mØde, hvor mange gode
ideer kom på bordet. Bl.a. talte vi om
ændring af vaccinationsattesterne, af-
holdelse af opdrætterseminar, at dyr-
lægerne skulle have info-stand på ud-
stillinger, priser til dyrlægecheck på ud-
stillinger. Senere fik så tilsendt forslag
dertil, men helt ærligt var der intet nyt
overhovedet. Vi skulle blot forpligtige
os til at bruge deres medlemmer og det
til en pris af over 600 k. i timen + feri-
epenge, transport og flere andre tillæg.
Det var jo ikke netop det vi forstår ved
et samarbejde. Vi sender i forvejen
Hvæssebrættet ud til en stor del af dyr-
lægerne på Fyn og i Jylland. Vi blev lo-
vet at vi skulle modtage deres blad- det
skete 2 gange og ikke mere. Vi vil selv-
følgeliggøre et nyt forsøg, men det skul-
le gerne resultere i mere, end det vi har
oplevet indtil nu.

I Felis Danica har vi haft et godt sam-
arbejde. Bl.a. blev det til et fælles Felis
Danica blad, som blev godt modtaget
overalt. Næste skridt bliver forhåbentlig,
at vi kan få et fælles blad, som udkom-
mer hver anden måned. Som det er nu
bliver der ofret utrolig mange kræfter og
penge i hovedklubberne for at vi hver
især kan udgive et blad. I alt blev der på
landsplan udgivet 15 forskellige blade i
1995 + FD-bladet, hvoraf en stor del af
indholdet var det samme, blot i forskel-
lige opsætninger.

Sidste år fik vi et Disciplinærnævn i
Felis Danica, og her må vi erkende at
samarbejdet i forhold til FU var rimelig
anstrengt - de ville helst bestemme alt
uden om FU. Stod det til DN, ville de ab-
solut ikke være underlagt FU, men sådan
arbejder vi ikke. I værste fald kunne vi
risikere at DN underkendte FU's beslut-
ninger og fyrede hele FU, og det er jo
den omvendte verden, så det har givet
nogle kontroverser. Derfor vil jeg også
meget henstille, at reglerne vedr. DN ik-
ke ændres i år, idet derskal vælges et helt
nyt DN. Alle har nemlig trukket sig, da
de ikke kunne få deres vilje - dog stiller
de sig til rådighed - mod betaling!!

I løbet af 1995, blev vi pålagt restrik-
tioner vedr. de hvide katte. Historien er
kort fortalt, at man i Europa Parlamen-
tet, og ikke EU som tidligere skrevet,
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Katteejer: Ins hensyn! - også for knuens slq)ld!

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

katte.

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

- At det er gammel overtro, at katten er rrmin egen« og kan klare sig selv.
- At det også er gammel overtro, at neutraliserede katte bliver fede og

sløve.

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

- At alle fortjener et hjem - ingen kat bør være hjemløs.
- At lade katten øremærke - det giver katten identitet.
- At øremærkede katte kan komme i sygekasse. Rekvir6r Dyrefondets

pjece.

- At katte ikke er sikre i trafikken - alt for mange bliver kørt over.
- At rekvirere Dyrefondets pjece »Efterlysning af bortkomne katte«.
- At mange katte lever gode og sikre katteliv uden at strejfe rundt.
- At ikke alle naboer og genboer kan lide katte.

- At flere og flere katteejere Ønsker at holde deres dyr på egen grund - af
hensyn til kattens sikkerhed og deres egen tryghed.

SOKOI(E
I(LUBBEN

I§llinger-Info:
Gloria Møldrup

6s 96 81 43
Maria Metzger

97 97 14 57



havde vedtaget en resolution vedr. be-
skyttelse af forskellige kæledyr. Heri
indgik bl.a. døvhed hos hvide katte, hvor
FIFe's bestyrelse (formand) lovede at
gøre noget ved problemet. Det medførte
så et forslag fra FIFe's bestyrelse til FI-
Fe's GF, hvor avl og udstilling af hvide
katte blev forbudt. Det skal siges, at
Danmark stemte imod forslaget, og at
stemmerne stod lige, hvorefter FIFe's
formand havde den afgørende stemme. I
Felis Danica blev det herefter besluttet,
at hvis man virkelig skulle have en sik-
ker test, måtte det være den såkaldte BA-
EP-test, som kun udføres på landbohøj-
skolen. Denne beslutning blev dog ænd-
ret på FU-mødet den 13ll-96, således at
man har hele 1996 til at få lavet testen i.
Denne beslutning vil dog allerede i mor-
gen blive taget op igen. Da holder klub-
berne deres årlige plenarforsamling. Der
er bl.a. et forslag, gående ud på, at et nor-
malt hørecertifikat fra egen dyrlæge er
nok. Dette forslag vil helt sikkert blive
vedtaget - JYRAK vil i hvert fald stem-
me for det, hvorefter det går videre til FI-
Fe. Stadigvæk skal det dog pointeres, at
BAEP-testen er den mest pålidelige. Jeg
har talt med den tyske klub, og de har lo-
vet mig en liste over, hvor man der kan
få foretaget testen. Nævnes skal det og-
så at skal man udstille hvide katte i Tysk-
land og i Østrig, kan det kun ske, hvis
der foreligger en BAEP-test. Beslutnin-
gen om hørecertifikater har givet meget
røte og det er forståeligt - vi har modta-
get mange tlf.opringninger, breve og se-
nest en underskriftsindsamling, at JYR-
AK skal tage det op i FD. Det er så alle-
rede sket, og forhåbentlig får sagen en
lykkelig udgang. Til sidst skal jeg dog
henstille, at der kun opdrættes på sunde
katte, og at man ikke avler videre på de-
fekter.

Til slut viljeg gerne takke alle i klub-
ben for det arbejde der er blevet udført i
i løbet af året. Det gælder både bestyrel-
se. studiekredse, konsulenter, redaktion
og enkeltmedlemmer, som har lagt et ar-
bejde i at Jydsk Racekatte Klub fortsat
er den bedste klub.

Formandens beretning gav anledning til
spørgsmål vedrørende Internet, hvortil
kassereren kunne oplyse, at tilkoblingen
kostede 1800 kr., hvortil kom et måned-
rigt gebyr på 2Cl0 kr.
De nye retningslinier vedr. hvide katte
rav anledning til en længere debat.

Formandens beretning godkendtes med
akklamation.

{d.3.
!'assereren gennemgik nogle af de væs-
.rtligste poster i regnskabet, modtog
.:orgsmål og ros fra salen og klarlagde,
.: godkendelse af katteri ikke kræver
rrnyet køb af katterimærke.

i,egnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4d.4.
Budgetforslaget blev enstemmigt vedta-
get.

Ad. s.
Bestyrelsens forslag om vedtægtsæn-
dringer, der skulle muliggøre, at Hvæs-
sebrættet erstattes af et fælles Felis Da-
nica blad gav anledning til flere positive
tilkendegivelser fra salen.
Forslagene vedtoges enstemmigt.

Forslag fra Lis Rhymer-Friis om ændre-
de regler for disciplinæmævnet bl.a.
med baggrund i Misulisagen (se Hvæs-
sebrættet nr. 1195) gav anledning til me-
gen debat med synspunkter for og imod.
Stk. 6 i forslaget slettedes, hvorefter
man, trods opfordring til at frafalde for-
slaget, gik over til skriftlig afstemning:
10 blanke, 1 ved ikke, 23 ja og2l nej.
Forslaget faldt.

Ad.6.
Næstformanden orienterede om, hvad
der i årets løb var sket og om de fremti-
dige planer. Klargjorde ligeledes, hvor-
for det varede længere end spørger fra
salen fandt det ønskeligt.

4d.7.
Uændret kontingent blev foreslået og
vedtaget.

4d.8.
a. Ikke på valg i år.
b. Linda Palm, Erik Andersen og Karen
Mette Have Kristensen valgt med akkla-
mation.
c. Lene Berg 30, l,otte Borch 36,
Carsten Bircow Lassen 40.

Valgt blev Carsten og t-otte.
d. Valgt blev Anne Licht og Jesper
Wied.
e. Valgt blev Hans lbsen og Peer
Kristoffersen.
f. Kis Gammelgaard genvalgtes og Hel-
le Høybye blev nyvalgt.

4d.9.
Under eventuelt vendtes flere emner:
a. Det henstilledes, at JYRAK's delega-
ter stemte imod fremsatte ændringsfor-
slag til FIP karantæneregler ved FD's
plenarforsamling.
b. Marina Bøhrnsen overtog vandre-
præmierne fra Helle Høybye.
c. Hans Ibsen lovede en orientering om
momspligt for opdrættere.
d. Forslag om pointgivning ved bedøm-
melse afvistes som upraktisk og ikke øn-
skværdig af tilstedeværende dommere.
e. Forslag om rabat på medlemsskab for
nye killingekøbere fandtes både dyrt og
upraktisk. En løsning kunne være høje-
re pris på killingeq så sælger derved kun-
ne "give" et medlemsskab.
f. Der forespurgtes, om bestyrelsen ville
overveje at ændre Top 5 til Top 10.

Dirigenten afsluttede generalforsamlin-
gen kl. 16:00 med tak for en god debat
samt god ro og orden.

Referent
Karen Mette Have Kristensen

Dirigent
Richardt Pedersen

Formand
Dorte Kaae

Mindeord for Christian Cilleborg
Det var med stor sorg, at vi den 13. maj d.å. modtog med-
delelsen om at Christian var død efter længere tids syg-
dom. For Christian var opdrættet af siamesere og orien-
talsk korthår alfa og omega og i tidens løb er mange kat-
te med stamnavnet "Player" nået helt til tops på Europas
udstillinger. Avlsmaterialet blev udvalgt med stor omhu
og resultaterne af avlsarbejdet blev fremvist med stolthed
på vores udstillinger. Mange Best in Show-katte indenfor
de seneste 6-7 år kom fra "Player's-opdrættet" og til det
sidste arbejdede Christian for at opnå det sublime inden-
for siam-orientalerne.

Christian havde et venligt og lyst sind, og havde nogen
brug for hjælp til f.eks. at opfostre en killing gik ingen for-
gæves. Altid hjælpsom og optaget af kattenes ve og vel.
Christian - du vil blive savnet. Æret være dit minde.

Dorte Kaae
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Referat af
Felis Danica's Plenarforsamling
den 18.02.1996 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg, kl. 13,00.

og Perseren 122 = | stemme. lalt 4208
medlemmer.

Fremgang på rekvirering af stamtav-
ler ialt 5.574 imod 5.220 året før.

Racekatten suveræn med 2.351
JYRAK 1.770 - DARAK 1.067 og Per-
seren 386.

Der blev ansøgt om 149 stamnavne -
eksporteret 278katte og importeret 148.
En fremgang på alle fronter.

Indenfor grupperne er Semigruppen i
fremgang med 1842 - perser/exotic - sta-
dig den største gruppe 2293 korthår 873
og siam/orientaler 403 hvor der næsten
ingen ændring er.

Efter stamtavlerne ikke er steget siden
1991 vil de stige med 10,- kr.fra1l7 96.

Vores stambogsfører Grethe Pedersen
har arbejdet støt og særdeles tilfredsstil-
lende, vi siger tak for veludført arbejde.
Ligeledes har Grethe overtaget arbejdet
som referent for Felis Danica.

Avlsrådet har gennemgået en mæng-
de sager, blandt andet udenlandske
stamtavler som har været til gennemsyn
for evt. genetiske fejl. Derudover har der
været utroligt mange henvendelser vedr.
farvebestemmelser især på MCO og
NFO. Desværre må vi konstatere at man-
ge opdrættere ikke er gode til at farve-
bestemme deres killinger og mange tror
f.eks. gråt det er nok til at katten nok er
med sølv. Så har der været sager hvor der
har været to fædre på samme kuld og
avlsrådet har besluttet at hvis der ikke
bliver taget en såkaldt DNA test vil kil-
lingerne blive stambogsført med far
ukendt.

Avlsrådet har været repræsenteret ved
Jette Eva Madsen på Seminaret for FIFe
og andre internationale katteorganisati-
oner i Holland den 10. juni 95, hvor der
blev gennemgået mærkning med micro-
chip - gennemgang af døvhed, genetik
og avl og samarbejde om fælles termi-
nologi og standard.

Tak til hele avlsrådet for et godt og
seriøst arbejde.

Disciplinærnævnet har ligeledes gen-
nemgået en del sager og givet medlem-
merne svar på mangl og meget. Disci-
plinærnævnet blev godkendt og optaget
i FD sidste år - og FD "overtog" det ek-
sisterende nævn fra Racekatten - dog
med 2 ekstra medlemmer som blev ind-
sat efter GF. FD besluttede at al henven-
delse fra medlemmerne skulle gå gen-
nem FD's postboks, da man kun ønske-
de skriftlig henvendelse første gang
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Yalg af stemmetællere
3. Formandens beretnin
4. Regnskab
5. Optagelse af nye klubber
6. Vedtægtsændringer - vedlagt forslag

fra FU
7. Fastsættelse af kontingent, priser på

stamtavler, stamnavn m.v.
Forslag fra FU at stamtavler 0-3,
3-6, 6-10 stiger med 10 k., alt
andet uændret

8. Budget
a. Indkomne forslag

a. Jyrak - b. Racekatten - c. Darak -
d. Perseren
vedlagt ibilag

1 0. Valg af forslag til videresendelse til
FIFe's GF

1 1. Valg af forretningsudvalg:
Næstformand, kasserer, sekretær,
forretningsudvalgsmedlemmer

12.Ydrg af repræsentanter til FIFe's GF
i3. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsup-

pleanter
14. Valg af 2 suppleanter til Avlsrådet
15. Valg af Disciplinærnævn
16. Eventuelt
Formanden for Felis Dania, Aase Nis-
sen, b6d velkommen til plenarerne, Spe-
cialklubberne og de fremmødte tilhøre-

ad l. Valgaf dirigent.
Som dirigent var på forhånd udpeget Ri-
chardt Pedersen, der konstaterede, at
plenarforsamlingen var lovligt indvars-
let.
Referent er Grethe-Pedersen.
Fordeling af plenarerne:
JYRAK: 8 plenarer
Racekatten: 7 plenarer
DARAK: 5 plenarer
Perseren: 1 plenar

JYRAK's plenarer:
Dorte Kaae, Paul Christensen, Bo
Palm, Linda Palm, Inge Lise Christen-
sen, Bodil Eggebrecht, Karen Mette
Have Kristensen, Erik Andersen.

Racekatten's plenarer:
Steen Nielsen, Birgit Nehammer, Lars
Seifert-Thorsen, Marianne Seifert-
Thorsen, Lis Vindex, Lisa Høj, Bruno
Vinholt

DARAK's plenarer:
Aase Nissen, Flemming Nielsen, Han-
ne Kaarsberg, Arne Mortensen, Mike
Bainbridge.

Perseren's plenar: Inge Nord

FU-medlem samt Avslrådsrepræsen-
tant: Kjeld Mathiasen
Følgende specialklubber var repræsen-
terede:
BB-Klubben: l,otte Borch
Bicolouren: Lene Jørgensen
Dansk Abyssiner & Somali Club:

BodilFloto
Dansk Siameser & Orientalerring:

Mette Foldager
Europ6-klubben: Lene Jørgensen
Klub 13 MC: Susanne Clausen
Norsk Skovkattering:

Randi Jelsing
Siameser og Orientalerklubben:

Per Hilfling Olesen
Specialkl. for Aby-og Somali:

Dorrit Clemmensen
Specialklubben Siamopdrættere:

Margit Thomsen

ad 2. Valg af stemmetaellere.
JYRAK Erik Andersen
Racekatten Lisa Høj
DARAK Flemming Nielsen
Perseren Inge Nord

ad 3. Formandens beretning.
Beretning Felis Danica.
Aret 1995 har igen været et stabilt og po-
sitivt år for Felis Danica. Vores aktivite-
ter er steget - vi har igen fremgang in-
denfor stamtavlerekvisitionerne - og
dermed en øgning af katteinteresserede
nye ejere.

Mandatfordelingen er i år den samme
med JYRAK's7625 medlemmer, dergi-
ver 8 stemmer - Racekatten med 1532 =
7 stemmer - DARAK 929 = 5 stemmer



medlemmet henvendte sig med klager.
Dette har nævnet ikke været tilfreds med
og da de ligeledes Ønskede en ansvars-
forsikring som FD ikke kunne honorere,
da en sådan forsikring er uforholdsmæs-
sig dyr, har nævnet ikke ønsket at
fortsætte. Det er med beklagelse at vi al-
lerede må vælge et nyt nævn. Vi siger tak
til Disciplinærnævnet for det udførte ar-
bejde og håber på at få et positivt sam-
arbejde med de ny, som skal vælges idag.

FD har afholdt telefonmøder og dags-
møder når der har været behov for det.
Vi har haft det årlige møde med special-
klubberne i oktober måned, hvor 17
klubber var repræsenteret. Et godt og
konstruktivt møde hvor dagsordenen in-
deholdt principper for hobbyudstillin-
ger. Eftersom der var mange og forskel-
lige meninger om punktet, besluttede
man at nedsætte en arbejdsgruppe bes-
tående af5 personer fra SPK og 2 fra FU.
Udvalgets opgave er, inden næste møde
med SPK, at udarbejde et forslag til prin-
cipperne for specialklub udstillinger.

Næste punkt var oplysninger om hvi-
de katte ved udstillinger og avl. Da FI-
Fe's GF efter anmodning fra Europarå-
dets kommission for beskyttelse af kæ-
ledyr, besluttede at alle hvide katte uan-
set race og øjenfarve skulle have en at-
test på at de er hørende.

FU besluttede da at ved avl skulle der
foreligge en BAEP test og ved udstillin-
ger et almindeligt hørecertifikat fra egen
dyrlæge. Der har været mange tilkende-
givelser siden da - og senere har det vist
sig at BAEP testen fra de fleste lande ik-
ke er påkrævet ved udstillinger dog und-
taget er KKO - Østrig. Da det altid er
sådant - når FIFe's GF har besluttet et
forslag - er det op til det enkelte land af
få det indpasset i lovene. Der ligger et
forslag i dag om at man får klarmelding
fra FIFe ved næste GF, så alle lande har
at følge samme regel og fremgangsmå-
de.

FU var vært ved Nordisk møde som
blev afholdt i København den 29-3O
april, der var repræsentanter fra Norge,
Sverige og Finland. På mødet blev gen-
nemgået FIFe's forslag og især standar-
der og principperne for en ny dommer-
uddannelse blev gennemgået. Næste
møde vil blive afholdt af Sverige.

FD-udstillingen blev afholdt i Kruså
som en grænseudstilling med I.DEKZ
eV.

Grænse-hallerne - viste sig at være ret
kedelige uden ovenlys eller vinduer -

men med god plads. Desværre var det
den eneste hal der kunne lejes som lå tæt
på grænsen og den var usædvanlig dyr.
Vi fik et godt underskud på den - men
kattene fik så chancen til at erhverve sig
to certifikater. Tak for et godt samarbej-
de til alle der havde noget med Kruså at
gøre.

Samtidig med Kruså-udstillingen
kom Felis Danica bladet på bordet, som
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vi er rigtig stolte af. FD-bladet skulle
være en forsmag på hvordan et evt. fæl-
lesblad kunne blive. Bladet indeholdt
Felis Danica's lovkompleks - udstil-
lingsregler, regler for dommere og ele-
ver, en oversigt over FIFe's opbygning
og hvad FIFe står for - præsentation af
FD's Top katte og meget mere. Bladet
blev udsendt til alle medlemmerne og
betalt af FD inkluderet portoen.

En stor tak skal lyde til bladudvalget
med Marianne Seifert-Thorsen i spid-
sen. Vi håber at det viste samarbejde vil
føre os frem til fællesbladet som har væ-
ret oppe at vende i mange år.

Som noget nyt havde FD fået lavet en

info-stand som blev benyttet af samtlige
hovedklubber. Den var bemandet på
skift af FU - også her blev FD-bladet
solgt til mange interesserede.

FIFe's generalforsamling blev afholdt
i Tiel - Holland. Der er udsendt referat
hvor man især lagde mærke til at Bur-
meseren fik revideret standard, hvide
katte skulle have hørecertifikat både til
udstilling og avl, at det nu er tilladt at no-
minere voksne katte af samme farve
selvom de er blevet slået af killing/ung-
dyr - dog skal de have opnået 97 point.
At det er tilladt i år at udstille hos inde-
pendent klubber, CFA, TICA - dog gæ1-
der opnåede certifikater ikke i FIFe - og
så kan vi selvfølgelig forvente katte fra
disse klubber på vores udstillinger, det er
hvad præsidenten for FIFe Alva Uddin
kalder for åbne døre. Det bliver spænd-
ende at følge udviklingen og de nye ten-
denser.

Dog er der ikke åbne døre ved ver-
densudstillingen - der dyster kun FIFe
katte - iår bliver den aflroldt i Arnhem -
Holland den 7-8 april.

Verdensudstillingen sidste år i Lissa-
bon gav hele 6 verdensvindere til Dan-
mark med ovenikøbet BEST of the
BEST til den røde burmeser Ambi-
Purr's Alexis.

Held og lykke til alle der skal prøve
lykken i Holland.

Vi har fået en ny dansk semilanghårs-
dommer Minna Krogh der allerede på

nuværende tidspunkt kan kalde sig in-
ternational - rigtig hjertelig tillyklce -
idag har [,one Lund og Steven Jones væ-
ret til forprøve som aspirant til domme-
relev for korthår - begge har bestået - vi
ønsker held og lykke fremover.

Desværre har vi indenfor den sidste
uge fået et alvorligt problem som vi har
forsøgt at løse med et forhåbentlig til-
fredsstillende forløb. Det drejer sig om
rent faktisk en menneskelig fejl - da Per-
serens udstilling blev flyttet fra 2ll2l
april til 30/31 marts til Blovstrødhallen
i Blovstrød. Samme dato har Special-
klubben Coloulpointen deres 15 års ju-
bilæumsudstilling i Roskilde. Denne da-
to har været godkendt siden 31.5.95.
Grunden er at udstillingen i Bremen og
udstillingen på t olland Falster lå for tæt

- der skal være 500 km imellem - så der-
for flyttede Perseren velvilligt deres
uden at vide datoen allerede var optaget,
da datoer for hobby- og specialklubber
ikke bliver registreret i FIFe. Colourpo-
inten har venligst givet dispensation til
at udstillingen afholdes andet sted på

Sjælland så langt væk at det ikke berører
annoncering etc. Nu ptøver Perseren at

finde en anden hal f.eks. i Korsør eller
Vordingborg hvor den annoncerede ud-
stilling så kan afholdes.

Sundhed og omtanke for vore katte -
er idag et emne der gang på gang bliver
taget op i medierne og nu også på poli-
tisk niveau. Vi har set hvordan Council
of Europe i Strasbourg har taget affære,
vi har fra landbrugs- og Fiskeriministe-
riet, Veterinærdirektoratet, fået frem-
sendt udkast om betingelser vedrørende
stambogsføring m.v. M er på høringsli-
ste med blandt andet De Danske [and-
boforeninger - Dansk Kennelklub -
Landsforeningen af Danske Hjorteavle-
re - Danmarks Kaninavlerforening og
syv andre foreninger. Derfor er det vig-
tigt at opdrættet af vore katte bliver ta-
get seriøst og fremfor alt at sundheden er
i top, noget vi alle kan arbejde på at for-
bedre, så vi kan møde forberedt til frem-
tidens krav.

Til slut vil jeg takke FU for et særde-
les godt samarbejde - til medlemmerne
og alle der slutter op om kattesporten,
desværre forlader Steen Nielsen FU ef-
ter denne plenarforsamling - men han
har tilbudt at føre regnskabet for FD i
1996 - dette har FU taget imod med
stor glæde - da der ikke umiddelbart er
nogen der kan overtage denne post.

Må jeg til slut ønske jer alle en ud-
bytterig og positiv generalforsamling.
Der var ingen kommentarer til beret-
ningen, og denne blev:
G odkendt med akklamation

ad 4. Regnskab.
Steen Nielsen forelagde det reviderede
regnskab.
Der var ingen kommentarer.
21 stemmer for Godkendt

ad 5. Optagelse af nye klubber.
Udgår

ad 6. Vedtægtsændringer.
Forslag fra Racekatten til § 2.
L3 stemmer for
8 stemmer imod lkke vedtaget
Forslag fra FU til § 10:
Disciplinærnævnet består af 5 medlem-
mer valgt for 2 å4 skiftevis 2 og 3, samt
2 suppleanter for et år
Disciplinærnævnet konstituerer sig
selv.

21 stemmer for Vedtaget

ad 7. Fastsættelse af kontingent,
priser på stamtavler,
stamnavn mv.
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Royal Canin - LAMS - Hill's Science Diet - Technical - I(W shampoo serie - Nyhed: Tee Tree Oil
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ad 8. BudgeL
Budgettet blev forelagt af Steen Niel-
sen.

Tallene er baseret på den primære drift
pr.01.01.
Der er ikke taget højde for stigning i
diverse priser.
21 stemmer for Vedtaget

ad 9. Indkomne forslag.
FU r Stambogsføringsreglerne :

§ 1 stk. e): Killing, ungdyr eller voksen
kat erstattes med racekat.
Sidste afsnit i stk. e udgår.
21 stemmer for Vedtaget
§ 4. stk. c) sidste afsnit udgår
stk. e) udgår

stk f rettes til e

21 stemmer for Vedtaget
Kåring af avlshanner udgår.
21 stemmer for Vedtaget
Felis Danica's restriktioner til FIFe's
registreringsprogram.
l,otte Borch gjorde opmærksom på, der
var enkelte fejl i det udsendte.
Kjeld Mathiasen forklarede, han selv
havde fundet enkelte fejl.

Side 1.

Ændringsforslag, så nederste linie ly-
der:
A-B-D.E-F-C-H

Side 3.
Ændringsforslag:
A: Solide farver & tabby, her slettes b,

c, hogj.

Side 4.
Ændringsforslag:
E: Maskede, dvs SIA & BAL

Side 5. generelt:
[,otte Borch ville gerne have et enkelt
punkt ændret.
Ændringsforslag til generelt :

Sidste pind under REG RIEX:
Langhår safkom der forekommer efter
parring mellem korthårskatte, føres på
registerkort.
P er ser I S omali lJ av ane ser I B alines er o g
British undtaget.
Per Hilfling Olesen havde et spørgsmål
til skemaet for PER EXO og BRI.
Grethe Pedersen forklarede problemet,
og Per Hilfling Olesen var derefter
enig i dette punkt.
Per Hilfling-Olesen havde et spørgsmål
til skemaet for BAL, JAV SIA og ORI.

Der var i forhold til de indsendte for-
slag fra Siam- Orientalerklubberne sket
en enkelt stramning i det fremlagte
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program. Kjeld Mathiasen forklarede,
og Per Hilfling Olesen forstod derefter
programmet.

Generelt:
Dorrit Clemmensen så geme under ge-
nerelt en mindre stramning.
Ændringsforslag til sidste afsnit blev
stillet således:
Der skal ved ansggning om dispensati-
on og ansøgning omkring testparring
vedlægges et udførligt avlsprogram,
som der vil blive lagt stor vægt på. Dis-
se katte sknl endvidere udstilles i novi-
ceklassen og opnå bedgmmelsen certi-
fikatkvalilet.
Forslaget med ændringsforslagene gik
derefter til afstemning.
21 stemmer for Vedtaget

Karantæneregler:
Ringorm:
2. afsnit fra 2. punktum ændres til:
Minimum 6 uger efier sygdommens ud-
brud foretages en screening af samtlige
dyr. Er alle prqver negative efter en j
uger lang dyrkning, kan karantænen
ophæves. Raslønelding fra egen dyr-
læge omfattende alle dyr i bestanden
skal indsendes til klubben inden karan-
tænen kan ophæves.
I k/trantæneperioden må der ikke ud-
stilles, sælges killinger, tages katte ind
eller sendes katte ud til parring. Hvis
der und.er karantæneperioden fqdes
killinger elkr anskaffes nye dyr, starter
en ny karantæneperiode, regnet fra
fødselstidspunktet eller fra anskaffel-
sestidspunktet.
21 stemmer for Vedtaget
Forslag fra JYRAK Trukket
Forslag fra Racekatten.

Disciplinærnævnet.
Forslag fra Lilian Misuli.
Kun et enkelt forslag var gået igennem
RK's GF.

§ 3 stk. 10 vedrørende svarfrister.
14 stemmer imod
7 stemmer for lkke vedtaget
Elsa Rienecker.
Samfaldende med et forslag fra Darak.
Trukkt
Forslag fra DARAK.

Karantæneregler vedrørende FIP.
Forslag fra Jette Eva Madsen & Martin
Kristensen
Ændringsforslag vedtaget på DA-
RAK's GF.
Ændringsforslag fremlagt.
15 stemmer imod
6 stemmer for lkke vedta-
get

I-ove for specialklubber og stambogs-
føri ngsregler.
Forslag fra Nanna Mikkelsen.
Ændringsforslag vedtaget på DA-
RAK's GF.

Ændringsforslag fremlagt, kun ved-
rørende specialklubber.
Aase Nissen forklarede, at da det ved-
tagne forslag vedrører specialklubber-
ne, skal det, såfremt det vedtages, for-
handles med specialklubberne inden
det får virkning.
Dorrit Clemmensen ville gerne have
præciseret ordlyden.
Dirigenten henviste denne debat til nø-
det med specialklubberne.
16 stemmer imod
5 stemmer for lkke vedtaget

Forslag vedrørende hvide katte.
Forslag fra Aase Nissen.
Ændringsforslag vedtaget på DA-
RAK's GF.
Ændringsforslag fremlagl.
Ændringsforslaget lyder:
H4recertifikater på hvide katte udste-
des hos den praktiserende dyrlæge,
medlem af Den Danske Dyrlægefore-
ning, og gælder både ved udstilling og
avl - kattene skal være chipmærket el-
ler tatoveret.
21 stemmer for Vedtaget

Karantæneregler.
Forslag fra Perseren.
Optagelse af øremider på Felis Danica's
liste over karantænepligtige, smitsom-
me sygdomme.
Aase Nissen gjorde opmærksom på, at
såfremt forslaget gik igennem, skulle
forslaget udarbejdes sammen med den
Dansk Dyrlægeforening.
Inge Nord var fuldt ud klar over dette.
21 stemmer for Vedtaget

ad 10. Valg af forslag til FIFe.
Dirigenten påpegede, der kun var et en-
kelt forslag, og ingen overliggende fra
tidligere år.
Forslaget om hørecertifikater fremsen-
des herefter til FIFe.
Dog med en enkelt rettelse, idet "med-
lem af Den Danske Dyrlægeforening"
ændres til "autoriseret dyrlæge".

ad 11. Valg af forretningsudvalg:
Næstformand:
Lars Seifert-Thorsen
Valgt med akklamation
Kasserer:
Aase Nissen gjorde opmærksom på, at
da Steen Nielsen var udtrådt af Racekat-
ten's bestyrelse, havde man ikke en kan-
didat til denne post, da posten fordrede
en regnskabsmæssig uddannelse.
Steen Nielsen havde derfor indvilget i,
atføre regnskabet det næste regnskabs-
år.

Dog skulle der vælges en kasserer til at
have det formelle ansvar. Foreslået
blev Birgit Nehammer.
Birgit Nehammer
Valgt med akklamation
Sekretær:
Dorte Kaae

Uændret kontingent.
Priserne på stamtavler forhøjes:
0-3 mdr. 10 kr
3-6 mdr:10 kr
6-12 mQr: 10 kr.
21 stemmer for Vedtaget



\lalgt med akklamation
Fonetningsudvalgsmedlem :

Inge Nord
\blgt med akklamation

ad 12. Valg af repræsentanter til
FIFe's GF.

Aase Nissen som delegat
Valgt med akklamation
Dorte Kaae som bisidder
Valgt med akklamation

ad 13. Valg af 2 revisorer samt 2
revisorsuppleanter.

Revisorer:
Erik Andersen
Pia Borg
Revisorsuppleanter:

Majbritt Pedersen
Henrik Koldborg
Alle: Valgt med akklamation

ad 14. VaIg af2 suppleanter til
avlsrådet.

Bodil Eggebrecht
[,one Ebbesen
Begge: Valgt med akklamation

ad 15. Valgaf disciplinærrævn.
Da alle (bortset fra en) medlemmer af di-
sciplinærnævnet for ca. L uge siden hav-
de meddelt, at de ikke ønskede at
fortsætte arbejdet, skulle samtlige poster
besættes.
Det havde med så kort varsel ikke været
muligt at finde egnede kandidater.

Efter en debat konkluderedes:
Felis Danica's Forretningsudvalg finder
på et møde egnede kandidater, og lader
disse forestå arbejdet i Disciplinærnæv-
net - under Felis Danica's ansvar - det
kommende år.

ad 16. Evt.
Der var ingen der ønskede ordet til det-
te punkt.
Dirigenten takkede for god ro og orden,
og erklærede Plenarforsamlingen for af
sluttet.
Plenarforsamlingen sluttede kl. 14.10

Referent:
Formand:
Dirigent:

Grethe Pedersen
Aase Nissen
Richardt B. Pedersen

U
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EXPORT TIL ITALIEN
LIDEN KIRSTEN'S VALERY
Race: Hellig Birma, Bruntorie SBI f
Far: EC Liden Kirstens Pavarotti
Mor: IC Kiru's Yasmin
Opdrætter: Kirsten Madsen
Ny ejer: Rafaella Sorrepago, Italien

EXPORT TIL
SCHWEITZ
SIR HENRY SNEUM
Race:
Hellig Birma, SBI C
Far:
Kristlund's Kuno
Mor:
Ripiens Petit Fleur
Opdrætter:
Dorte Sneum
Ny ejer:
l,andi Niederman

IMPORT FRA HOLLAND
LIFELINES POINTED I.ADY SHARONA
Race: Perser, chokolademasket, Per B 33
Far: GIC Cactusway's Fit for Fight
Mor: Ch. Sharona van de Zuring
Opdrætter: Patricia Hendriks, Ter Apel NL
Ny ejer: Norma Hassing

EXPORT TIL
SCHWEITZ
SIR HANIBAL SNEUM
Race:
Hellig Birma, SBI C
Far:
Kristlund's Kuno
Mor:
Ripiens Petit Fleur
Opdrætter:
Dorte Sneum
Ny ejer:
Jolanda German
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Udsti I I i ngsresu ltater Skiue
den 16. 17. marts 1996

BEST OF BEST:
BOB l: Agoniste's Mis B. Having (PER w 61)

Ejer: P. Garn og Charlotte Strange
BOB 2: Soyadi's Tvan Alexander (TUV o 162)

Ejer: Solveig Christensen
BOB 3: Misbehavin' Querida (SIA n)

Ejer: Chr. og Andr6 Cilleborg
BOB 4: Steenberg's Kville (BML ns 11)

Ejer: Helle Nielsen
MIS SKMl. lørdag: Cozy Farms True Type (MCO-III)

Ejer: Kim og Anette Agerbak
Søndag: Egon - Huskat

Ejer: Merete Jensen

BEST OF BEST KASTRAT:
BOB l: Player's Special Edition (SIA a)

Ejer: Chr. og Andr6 Cilleborg
BOB 2: Dirty Harry og Tamara (PER n)

Ejer: Peter Hansen
BOB 3: Guldfaxe's Saugatuck (MCO III)

Ejer: Ingrid Kristensen
BOB 4: Westleigh's Rigel of Tacovilla (ABY n)

Ejer: Marianne Roth
Bedste huskat Han: Egon

Ejer: Merete Jensen
Hun: Babouscha
Ejer: Jane og Jesper Christensen

BEST IN SHOW I.ANGHÅRYEXOTIC VOKSNE HUNNER:
Gandow's Fortune Cookie (PER 0
Ejer: [-one og Klaus Donneborg
Vanda Faye of Mongrif (PER f2133)
Ejer: Else Jeppesen

Qui Doucet af Vendsyssel (PER a 33)
Ejer: Irma Nymann Sørensen
Dan Queen Monique (PER d 02)
Dorthe og Johnny Ellgaard

BOX:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

KULD:

OPDR,ET:

AVL:

Alomis Psyco La Salk (PER d 33)
Ejer: Lasse Mortensen
Anemone af Benne-Cat (PER ns 12)
Ejer: Karen Nielsen
Trisk af Kambyses (PER 0
Ejer: C. og J. Sonnenborg
Alomi's Volapyk (PER g 33)
Ejer: Lasse Mortensen
Alomi's Kuld
Ejer: Lasse Mortensen
Dan-Queen
Ejer: Dorthe og Johnny Ellgaard
Maydan - Shahs Pump the Jam
Heidi Burmeister

ØVRIGE" NOMINEREDE
I.ANGTIAR/EXOTIC

VOKSNE HANNER:
Gipsypride's Ok-Hansi (PER n)
Ejer: Hanne Darlyng
Gandow's Swinging Blue Jeans (PER a)
Ejer: Th. Mollerup
IC Maydan Shah's Party Cracker (PER a 03)
Ejer: Marianne Møller
Dan Queen's Aramis (PER e)
Ejer: Lizzi Hartvig
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KASTRAT HANNER:
Timberline's Pugsly of Talone's (EXO d 22)
Ejer: Anne Grethe Andreassen
Maydan Shah's Main Attraction (PER a)
Ejer: J. Munch-Knudsen
Joy of Living's Game Boy (PER n 03)
Ejer: Sonja A. Nielsen

UNGDYR: Hot Stepper af Mongrif (PER d 33)
Ejer: Conni Nielsen.
There is Always me af Jurian (PER d 03)
Ejer: John Vohnsen
Heartbreaker's Pointed Boy (PER n 03)
Ejer: Jette og Jesper Henriksen
Dan Queen Unique on lce (PER n 02)
Ejer: Dorthe og Johnny Ellgaard

KILLINGER Gandow's Miriam Makeeba (PER n)
Ejer: Lise og Hugo Gandow
Steenelse's Kis (PER d 01)
Ejer: Else Kristensen
Donneborg's Cocktail (PER fs)
Ejer: [,one og Klaus Donneborg

BEST IN SHOW SEMIT-{NGHÅR
BOX:

BOX KAST.

UNGDYR:

KILLING:

KULD:

VETERAN:

OPDRIET:

Cozy Farm's Betty Boop (MCO gr.5)
Ejer: Susanne og Klaus Kristiansen
Lady Cleopatre Sneum (SBI a)
Ejer: Conni Christensen.
Cozy Farm's Gigabyte (MCO gr. 7)
Ejer: Susanne og Klaus Kristiansen
Ailuro's Celeste (MCO gr.5)
Ejer: Danielle Villefrance
Para- Mis Kuld
Ejer: Else Jeppesen
[øvehulen Napoleon
Ejer: Kim og Anette Agerbak
[øvehulens
Ejer: Henriksen og Pedersen

øVRIGE NOMINEREDE SEMII.ANGHÅR
VOKSNE IIANNER:

løvehulens Butch Cassidy (MCO gr.7)
Ejer: Lars Bastrup Knudsen
Prins Pilfinger Felis Jubatus (NFO gr. 4)
Ejer: Madsen og Kristensen
løvehulens Lucifer (MCO gr. 1)
Ejer: Rita Henriksen og Charlotte l-arsen

VOKSNE HUNNER:
Baroniet's Yndige Henriette (NFO gr. 6)
Ejer: Gitte Bjørn Jørgensen
Betty Blue Gyldenløve (NFO gr. 3)
Ejer: Carli Hækkerup
Kiru's [,ady Alicia (SBI n)
Ejer: Kirsten Ulsø

KASTRAT HANNER:
Fonzie The Nature Cat (MCO gr. 7)
Ejer: Danielle Villefrance.
løvehulens Napoleon (MCO gr. 8)
Ejer: Kim og Anette Agerbak
Cozy Farm's Maximillian (MCO gr.5)

KASTRAT HUNNER:
Løvehulen's Prysille (MCO gr. 7)
Ejer: Else Jeppesen
Clivia's Delight (MCO gr. 5)
Ejer: Birgit Sams

UNGDYR: Ailouro's Amanda (MCO gr. 7)
Ejer: Bente Jacobsen
Cozy Farm's Bobby McGee (MCO gr.3)
Ejer: Christel Jørgensen
Gustav Vasa Felis Jubatus (NFO gr. 2)
Ejer: Madsen og Kristensen

Ophelia the Nature Cat (MCO gr. 7)
Ejer: Charlotte Friis
Djamal Gyldenløve (NFO gr. 7)
Ejer: CarliHækkerup
Ronno Idol Cat (MCO gr.8)
Ejer: Thomassen og Jeppesen
løvehulens Lady Hawk (MCO gr. 3)
Ejer: Henriksen og Pedersen

KILLINGER:
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BEST IN SHOW KORTHÅR
BOX: Kimani's Kapella (BURw)

Ejer: Heidi Kjøgx
BOX KAST.: Karoline Kilde's Aida (ABY p)' Ejer: Rikke Nielsen
UNGDYR: Taco Villa's Firedancer (ABY n)

Ejer: Marianne Roth
KILLING: Ambi-Purr's Karmelitta (BUR a)

Ejer: Charlotte Mortensen
KULD: Luncsi's Kuld

Ejer: Elisebeth Ladekarl
VETERAN: Mis Dittmer's Samson.

Ejer: Pia Kjeldgaard
PENSIONIST.: Mikkel

Ejer: Claus Wehnert.

øVRIGE NOMINEREDE KORTHÅR
VOKSNE HANNER:

Terra Cotta's On Safari (ABY n)
Ejer: Gitte Barlach
Dushara E.T. Exp. Joke Junior (SOM n)
Ejer: Teresa Guldager
Charlie Brown af Tiree (BRI b)
Ejer: U. og K. Ringberg

VOKSNE HUNNER:
Laini af Kildemose (SOK n 22)
Ejer: Sonja Pedersen
Miss Cat Easy to Love (SOM n)
Ejer: Pia og Orla Knudsen
Æpiatif's Blue Anna (BRI a)
Ejer: Pia Kjeldgaard

KASTRAT HANNER:
Kanbulu l-orenzo (BUR n)
Ejer: Lis Stubmark
Blue Dreams Mukwah (BRI a)
Ejer: Birgitte Mailand

UNGDYR:

KILLINGER:

Ambi-Purr's Jacta Est Æea (BUR b)
Ejer: Elsebeth Pedersen
Primpraau's Blue Rocket (KOR)
Ejer: Camilla Baird
Prethiosa's Luffe Le Manns (BRI n)
Henriette Jespersen

Luanda af Oddershede (ABY n)
Ejer: Ulla Jensen
Gimanmor's [,emon Cream (BRI e)
Ejer: Anne 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: Klingeskov's Potamos (SIA n)

Ejer: Kis og Mogens Østerby
KILLING: Da Vinci de mon Amour (SIA n)

Y. Frederiksen og B. Pedersen
VETERAN: GIC Ackilte Red Ruan

Ejer: Dorte Kaae
KULD: Mon Amours Kuld

Ejer: Y. Frederiksen og B. Pedersen

ØVRIGE NOMINEREDE SIAM/OKH
VOKSNE HANNER:

Misbehavin' N'komo (SIA n)
Ejer: Elisabeth H6jensgaard

VOKSNE HUNNER:
Dianthus Scarlet af Bajang (ORI d 24)
Ejer: Else og Ingolf Andersen

UNGDYR: Elisa af Bajang (ORI d 25)
Annemarie Pedersen

KILLINGER: Haslund's Simba (ORI b 24)
Ejer: Haslund og Barawicc
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CHAMPION.
EATTEBIET
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 fbtografere 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.
Trf. 86 28 94 30

DK Pasht's Black Fox
Født: 6. oktober 1994
Farve: British Shorthair, BRI n
Opd.: t one Lund
Ejer: Anne Mette Moring

STED. DATO

Grenå, 16. septemer 1995 ....
(olding, 14. oktober 1995...
Århus I t3- novemher I 995
Herlev, 3. marts 1 996...........
Skive, 16. marts 1996...........
Bremen, 20. april I 996.........
Bremen, 21. april 1996.........

RESULTAT

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

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

Crenå, 16. sptember 1995..
Arhus, I 8. november I 995...
Remisen, 10. dec. 1995........
Herlev, 3. marts 1996...........
Skive. 16. marts 1996...........
Bremen, 20. april I 996.........
Bremen, 21. april 1996.........

STED - DATO NESULIAT

CAP, NOM, BIS, BOB4

CAPtB, NOM, BIS,
CAPIB
CAPIB, NOM,lnt. PR,

CAGPIB NOM

CAB NOM
CAP, NOM, BIS-kastr.

Wild Desire of the Gun af Jurian
Født: 10. september 1993
Farve: Per d.03
Opd.: Anette Vohnsen
Ejer: John + Anette Vohnsen

Grenå, 11. december 1993...
Åuhus, 3. april 1994 .............
Æhus,4. april lq94 .............
Homns, 11. sept- 1994........
Msenbjerg, 27. nov. 199,4...
fuhus, 19. november 1995...

EXI, BIV
EXI, BIV
EXI, BIV
cAc
CAC
CAC

RESUIJIATSTED - DATO

GIP. C. Players special Edition
Født: 5. december 1993
Farve: Siameser, Sia a
Opd.: Chr. + Andr6 Cilleborg
Ejer: Chr. + Andr6 Cilleborg

RESUUTATSTED. DATO

19. november 1995...

CAGPIB NOM, BOB-1,
CAOPIP, BIV,

Croningen, 10. dec. 1995.....
Miftfeld, 17. dec. 199-5.........
Renrisen, 2l. januar 1996.....
Køge. ll. februar 1996........
Skive, 16. marts 1996...........

CAGPIB NOM, BOB-3
CAGPIB NOM, BIS
CAGPIB NOM,
CAGPIB NOM, BOB.3

Lady Cleopetra Sneum DK
Født: 1. april 1994
Farve: SBI a Hellige Birma
Opd.: Dorte Sneum + [:rs Balding
Ejer: Conni Christensen

STED. DATO RESUUTAT

Kolding, 15. oktober 1995 ...
Aarhus, 18. november 1995.
Remisen, 21. januar 1996.....
Malm6, 24. februar 1996.....
Pragh, 9. marts 1996............
Pragh, 10. marts 1996..........

CAGPIP
CAGPIB NOM, BOX
CAGPIP
CAGPIB BIV, DB
CAGPIB NOM, BIS
CAGPIB NOM, BIS

Mountaineer's Mel Gibson
Født: 29. oktober 94
Farve: Maine Coon, MCO ns 23
Opd.: Ingrid Kristensen
Ejer: Kate vid Gard

STED. DATO R.E,SUUTAT

Støvring, 18.-19. marts 1996
Ebeltoft, 15. april 1995........
Ebeltoft, 16. april 1995 ........
Struer, 7. maj 1995...............
Esbjerg, 1.-2. juli 1995.........
Kolding, 15. oktober 1995...
Skive, 17. marts 1996...........

EXI, BIY NOM
EXI, BIY NOM
EXI, BIV
EXI
EXI, NOM
EXI, BIYCAC
EXI, CAC

Exactly Right af Jurian
Født:
Farve:

3. januar 1994
All. Stars B.B.
Anette Vohnsen
John + Anette Vohnsen

opd.
Ejer:

STED. DATO RESUUTAT

Ebeltoft, 15. april 199-5 .......
Grenå, 16. sept. 1995..........
Remisen, 20. januar 1996....

CAC. BIY TOTAL
CAC, BIY NOM
CAC

C. Misbehavin Querida
Født: 15. januar 1995
Farve: Siameser, Sia n
Opd.: E. Højensgaard
Ejer: Chr. +Andr6 Cilleborg

STED. DATO RESULTAT

19. november 1995... CAC, BIY NOM
CAC
CAC. CH.

Remisen, 21. januar 1996.....
Køge, 11. februar 1996........

32



Udstillingsresultater udland:

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

Med lidt system i tingene vil det også være muligt at brin-
ge disse resultater i medlemsbladet, men medlemmeme 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, Råhøjparken2l4,8260 Viby J.

Sted/dato: Bremen, 21. april t996

Kattens navn: Qui Doucet af Vendsyssel

Resultat: CACIB

Ejer: Irma Nymann Sørensen

Sted/dato: Bremen, 20. -21. april 1996

Kattens navn: Gimanmor Kira

Resultat: CAC, CH. og CACIB

Ejer: Heidi Burmester

Sted/dato: Pragh,9. marts 1996

Kattens navn: Lady Cleopetra Sneum

Resultat: CAGPIB, NOM, BIS

Ejer: Conni Christensen

Sted/dato: MalmØ, 24. februar 1996

Kattens navn: Lady Cleopetra Sneum

Resultat CAGPIB, PIV DB

Ejer: Conni Christensen

Sted/dato: Pragh, 10. marts 1996

Kattens navn: Lady Cleopetra Sneum

Resultat: CAGPIB, NOM, BIS

Ejer: Conni Christensen

Sted/dato: Flensburg, 2. september 1.995

Kattens navn: Mountaineer's Mel Gibson

Resultat:

Ejer: Kate vid Gard

JYRAK - 9o'ernes
katteklub!

JYRAK - fordi
der er forskel!

Sted/dato: Bremen,20. -21. april 1996

Kattens navn: Mis Dittmer's Tiska

Resultat CACIB, NOM, Int. Pr. BOX og CAGPIB NOM

Ejer: Anne Mette Morsing

Sted/dato: Bremen,20. -21. april 1996

Kattens navn: DK Pasht's Black FOX

Resultat: CACIB,INT. CH. og CAGCIB NOM

Ejer: Anne Mette Moring

Specialklubben
"Jichok"

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 laursen
Rådhusgade 76
8300 Odder

TIf.8656 0969

Kasserer
Annette Halling
Gunnar Madsensgade 13

Gylling
8300 Odder
TIf.8655 1705
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JYRAK

SERUICE

YDETSER

Stamboos-
sekretaiiat

STAMTAVTEKOPI PRISER

NrrpÅFøRItIIGER Kopistamtavle
Nyt omslag

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

For atfå bedømmelserne på titelbladet,
skal følgende dokumentation indsen-
des:

Stamtavlepriser pn ll7 -1996
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 """"" kr' 50,-
på titebfadet kanqøtg"-"åi-iiar**"r stanmavn k' 500,-.

se indskrives: Transferes kr. 75,-

" BIy eller mere til killinger/ungdyr, Ekspeditionsgebyr..................... lir. 25,-
* Certifikat (CAC, Cep"o.i.v.i åttår !-o1to _efter_gældende økster!

mere til votsne katte. Ved forudbetaling bortfalder ekspedi

Fotokopi
originale

af certifikater eller
certifikater med de resulta- I - 3 stamtavler

4 - 9 stamtavler
l0 - 20 stamtavler

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

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

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

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

, 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 retumeres 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, atmeddele 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
,lEreskøtring.

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.

JYBAK's konsulenter
Skulle du have spørgsmål at stille
vedr. udstillinger, forberedelse etc,
fodring, kattefødsler; pelspleje el-
ler lignende kan du henvende dig til
klubbens nedenstående konsulen-
te4 der gerne hjælper alle med råd
og vejledning.
Klubbens konsulenter kan mod et
mindre gebyr på kr. 50,-, efter nær-
mere aftale aflægge dig et besøg.
Sygdomsproblemer henvises til din
dyrlæge

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

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

Helle Høybye
Dons [andevej 223
6051Alminda
Ttf.75 55 441,9

Gerda Artdersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Ttf. 75 61,34 87

5,00 kr.
8,75 kr.

15,00 kr.

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

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

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

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

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

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

EJERSKIFTEIANN UttERItll G

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

KONTINGENT.
SATSER 1996
Hovedmedlem.,
Familiemedlem
Hele husstanden
Pensionist

b.225,-
k. 25,-
l§.250,-
la. 125,-
k 200,-Abn



.>

UDSTIIIING, INDTAND

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

Hjælp vore ammeformidlere !

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

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

Yvonne Larsen
Gl. Kirkevej 4, Thorup,
9330 Dronninglund
TIf. 98 85 7201

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

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

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

Helle Høybye
Dons Landevej223,Dons
605l Alminde
Tlt.75 55 44 19

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

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
7. th.,2635Ishøj. Tlf. 4273 36 31.-

Kasserer: Pia Matthesen,
Carl Danfeldts Alle 11,2610 Rødovre.

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

DARAK:
Lone Ebbesen, Søndergade 13,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 L2 73.
Kasserer: Ole Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 OO 39 75.

PERSEREN:
Winnie Andersen, Øster gade 29,
Ganløse, 3660 Stenløs e, tlf . 42 78 46 29.
Kasserer: Kjeld Mathiasen, Gellerup-
vej 10,6800 Varde, tlf.752253 12.

JYRAK:
Klaus Donneborg, Gl. Hammelvej 31,
Voldby,8450 Hammel.
Tlf. og fax: 86 96 50 96.

Kasserer: Linda Palm, Nordkanelvej 8,
Ginnerup, 8500 Grenaa, tlf. 86 33 99 10.
Giro 5 06 85 09.

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

FIFe kokarder:

Ammeformidling
'/1

I
tl (

,h
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tr
\$
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Ingrid Møldrup
Silkeborgvej 516
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 62 86

Jyrak's killingeliste

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

For at lette arbejdet bedes
man overholde indleve-

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

Navn

Adresse:

Postnr./By:

Tlf.:

tilmelder:
Race:

Født:

Farve

Farve:

Farve:

Køn:

Køn:

Køn:

Køn:

Godkendt katteri: BEMÆRK: Gebyr indbetales til
tr i I N": 

ffi?åiåtnde 
klubs kasserer før

Kan'
Eur. Ch.
Eur. Pr.

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

gratis!
gratis!

kr. 125,-
kt.l25,-

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

..... kr. 125,-

ringsfristen, der er den 25.
i riåneden, og tilmelding Farve:

SKAL, i egen interesse, ske Farve:
skriftligt.

Prisen for annonceplads,
uanset antal af mm kun k Er du-ked_af at kJippe i bladet, er dt velkommen til at ko-
50,- pr. måned. Plere blanketten.

Kokarderne kan købes på udstillingeme
mod fremvisning af alle de certifikater,
der berettiger til titlen.

w. L25,-
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Tyskland

KLUBINFO

Lux Cat Club
B. P. 526, L - 201,5 Luxemburg.
TIf. +35237 9439.
Fax +352 37 93 27.

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

1. DEKZVe. V.
Berlinerstrasse 13
D-35614 Asslar,
Tff.e4U8479.
Fax644Ll874t3.
Postgiro: Franldurt/Main
56212-ffi7

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

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

FELIKAI:
Inschrijvingen, Postbus 1177,
NL-2400 BD - Alphen A/D Rijn.
Burmål i Holland: 60 x 60 x 60 cm.
Ingen dobbeltbure.
Tlf. +31 229232116.Fax +31 »9235805

Adresserludl. kluhber

luxemhurg San Marino

Polen
Spanien

J. Sztykiel
ul. Garwolinska9 m75
PL - 04 348 Warszawa.
Fax/Tlf. : +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

&
ffi

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. I 111 08 36.
Fax 1 111 08 36.Finland

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

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

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

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja1}
I - 10138 TORINO TO
Tlf. +39 lt 4344627.
Fax +39 59 468632

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

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

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

Østrig

Belgien Italien II
Frankrig II Slouenien

Slovakia

Schweiz furtugal

Slovensky ZY AZ Chov atelov
Krizna 44
SL - 82476 Bratislava 26
Tlf. +42 60O54
Fax +42 63772EI

Federation Feline Helvetique
Solothurnerstrasse 83
CH - 4053 Basel.
Tlf. +41 613617064
Fax +41 613617064
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Clube Portugues de Felinicultura
A. P. Castelo Branco
Rua Dr. Pereira Bemardes 10-5o D1o
P- 1500Lisboa.Tlf. +351 17153639
Fax +351 17828113.

r
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OPDRÆTTERE I.IYRAK

Perser

Af Taperije
Seriøst perseropdræt. Kærlige sunde killinger, flere farver.
Frit opvokset i hjemmet. Godkendt katteri. Ring og hør nær-
mere:
Elsa Knakkergaard, Sønderalle l3b, 8500 Grenå
a 8$21729

Limara's
Lille seriøst perseropdræt af kærlige sunde killinger,såvel
udstillings- som kælekatte i flrldfarvet 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 I l, Skærup 7080 Børkop
z 7s86 7037

Donneborg
Perseropdræt af Smoke og fuldfarvede.
Lone & Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Vol@v, 8450 Hammel
t 8696 s096

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

Von Leerbeck
Sundt og seriøst avlsarbejde siden 1986 af racet,?iske
perære i alle fuldfarver. Er velegrede trl Udstillinger, avl og
god ælskab, fra linierne: Midas-Thistledom-Kyaleen-
Ronlyn-Ki§ Charm-Von Leerbeck. Killinger lejlighedsvis
til salg.
Linda og Torben Leerbech Hovedgaden 32,
8641 Sorring Z 8695 7582

Yon Gørtz
Opdræt af persere og Exotic i farverne Chinchilla, shaded

silver, Golden.
Emilie Hørstrup, Hobrovej 122

9530 Støwing A 9$7 3545

Lady Fair's
Seriøst perseropdræt i godkendt katteri af meget kærlige og
robuste killinger. I alle frrldfarver, bi-og tricolour. Egne
avlshanner: Taipsetter Zorro Per n og DanQueen Rubber
Duck Per d.02. Efter linierne: Kitty Charm, Bar-B, South
Paw, Marhei, Har§ Pan§, Penhill, Purr-Mor, Harwood.
Ring og hør nærmere.

Lise Lotte Poulsen

Koldinglandevej 17 5, Taulov
7000 Fredericia Z 7556 4786

Colou oint

Mac Burney
Colourpoint opdræt i forskellige maskefarver.
Karen Mette Have Kristensen
Roslewej 12, Jebjerg
7870 Roslev I 9757 4559

Clipper
Mange ån erfaring haves indenfor opdræt af gode

colourpoints samt fuldarvede killinger med /colourpoint
gen (velegret til typeforbeOring af CP's). Alle farver, også

chokolade og tortievarianter, heref topudstillingskillinger !

Suude, velafbalancerede forældre ! Egne avlshannerl
Karen-Marie JuhI Rasmussen, Kirkegade 66, Hjordkær
6230 RødeKro I 7466 6947

Exodus
Lille æriøst opdræt af colourpoint-fortrinsvis blå og brun-
maskede, samt hybrider.
Robuste og veltypede killinger med et lækkert åbent udtryk-
lejlighedsvis til salg.

Rikke Nielsen Augustenborggade l7 l.
8000 fuhus C t 8614 2651

Von Barkentin
Lille colourpoint-opdrct i Nordjylland. Vore avlshanner går

frit og vore killinger vokser op i familien med børn og
hunde. De er robuste. kærlige og tiUidsfulde små person-

tigheder.
Christine Rtitrlmann & Leo Press Kajgaardsrej 6
9970 Strandloy I +45 9848 2102 fax: +45 9848 2104

Habito's
Seriøst lille opdræt af Colourpoint & Fuldfarvede med gen

for colourpoint i flere forskellige farver, bl.a. efter

amerikanske linier. Egen avlshan ! Lej[ghedsvis salg af
sunde og tillidsfulde killinger. Ring og hør nærmere.

Annemarie Lund Bækvangen 21

8530 Hjortshøj A 8622 2103
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!q!qng
Tabl. 10 stk.
Tabl.20 stk.

Nok til:

3katteå5kg
6katteå5kg

13katteå5kg
33katteå5kg

132 katte å 5 kg

ti/lixtur 100 ml
Mixtur 250 ml
IVixtur 1000 ml

Dosis: Tabl.250 mg: 1 tabl. pr.5 kg kat dagl. i 3 dage.
ltlixtur 10"/o:2,5 ml pr.5 kg kat dagl. i3 dage.

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

Læs den påtrykte vejledning inden anvendelse.
Detaljeret brochure kan rekvireres hos:- Apotekets udsalgspris kr. incl. moms 1.11.95

Hoechst Animal Health
lslevdalvej 1 10, 2610 Rødovre, Telefon 44 88 82 96

tnq"
41,30
74,60

135,00
245,45
853,50

Oo
N
N

oo

38

Hoechst

: !1:

.a:l

i{

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



Maine Coon Sia m/O rientalerÆalineser

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

Hellig Birma

Kærvej
Lille kærlig opdræt af Hellig Birma i maskefarverne blå &
bnur.
Anna Frandsen Kæwe1 -l

6731 Tjæreborg Z 7517 5736

Of Saen Suay
Vores lille opdræt bvgger på god linie med et herligt
temperament, fortrinsr,is i fanerne brun & blå. men andre
varianter er ogsii aktuelle. Vi lægger stor vægt på kærlig
omsorg for vore killinger. som vi lejlighedsvis har til salg.
Thorild & Ola Nørgaard Tlttebærvænget 3.1

6000 Kolding I 7556 6881

k Yan/An ora

Af Thrige
Ældste opdræt af Tyrkisk Van og Tyrkisk Angora i Dan-
mark. Vi har et senøst hobbyopdrct af de to semi-
langhårede katteracer, der er udstytet med et rigtigl
kattetemperament: De er livlige, selvstændige, robuste og
kærlige. Killinger af den rigtige Van og den ægte Angora,
har u lejlighedsvis til salg

Kirsten Weidmann og Kurt Froken
Bjørnshøjvej 26, 8680 Thrige 8 8623 0533

Burmeser

Af Kæhlershøj
Lille opdræt i fortnnsvis brun. God type og med en høj
priontenng af et godt temperament,
Hanne Kæhlershøj, Mel§vej 86
5471 Søndersø A 6486 1270

Kanbalu
Mindre Burmeseropdræt i flere farver, fortrinsvis brun, blå,
chokolade og lilla. Vore katte færdes i hjemmet med direkte
udgang til stor løbegård. Vi lægger vægt på sunde killinger
med godt temperament.
Ulla & Carsten Grell Lundshøjvej I
8270lløjbjerg 8 86ll 0l0l 8655 8892

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-
hedsvis til salg.
Anne Lise Kaae, Ingrrds Alld 13

5250 Odense SV. Z 6612 5291

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

9220 fuborg t 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 velaftalancerede killinger.
Hanne Kæhlershøj, Melbyvej 86
5471 Søndenø A 6486 1270

Bounty
Lille opdræt af Siam/Orientaler.
Velafbalancerede killinger, frit opvokset i familien, lej-
lighedsvis til salg.
Lita Lorenzen
Rønnegardsve.y 14, Skads
6715 Es§ergN t 7516 0004

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Linda Palm, Høvej 52,8520 Lystrup.
Pris kr. 75,00 pr, gang.
- Kr. 200,00 for et kalendenår
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PERSER
Ch. Chivas af Falk de Bytho DK
Creme/hvid. F ødt: 30 | 6- 199 l.
Far: Int. Ch. Charmos af Thperije.
Mor: Vadstedsgård's Bolette.

Villy Jprgensen
N6rregade 29 A
6580 Vamdrup
Ttf. 75 58 01 23

PERSER m/ Colourpointanlæg
InL 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
Født23. okt. 1994. Rød/hvid.
Far: DK Vossevangen's Kasparov.
Mor: DK Esmarelda de la Rose.

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

NORSK SKOVKAT
Int Ch. DK Dansbjergs Hugo
Født12. aug. 1993. Sort/hvid.
Far: (N) Ravnesåsen's Chesno.
Mor: (DK) Dansbjerg's Hulda.

Dorte Hvolby
Abildgårdvej 12, Øster Hornum.
9530 St6vring.
Ttf. 98 38 s0 08.

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

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

EI.'TER NATURENS RECEPT

Naturt's Ræipe fra Diafm er et videnskabeligt udviklet

spæialfoderprogrm for alle kane - også allergiplagede.

Naturt's Recipe er et naturligt, velafbalmceret fuldfoder

til alle katteracer - indeholdende alle npdvendige

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

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

"på toppen".

Katten er "omplmtef' fra sit natulige miljøs kostplan til

en menneskeskabt tilværelse. Det stiller store kav lil et

letfordøjeligt foder, der kommer så tæt på det naturlige

som oveftovedet muligt: Nature's Rmipe - uden kon-

seneringsmidler, fmestoffer og mælkeprodukter

Produktprogrammet er afstemt de forskellige liystadien

kmv og fås både som tørfoder og d.å*mad.

OPTIMUM FELINE DIET - Ahidig foderblmding til

katte i alle aldre,

Nature's Ræipe dækker det emæringsmæssige behov

gennem hele kattens liv. Effektiv udnynelse til opbyggelse

og vedligeholdelse af sræ* knoglmpbygning, stærk tæn-

der samt en veludviklet muskulatur og flot, sund pe1s.

oBs.
Naturt's Recipe fås også til hundel

Henvisning til næmeste forhmdler på

flf.75 82 80 44

§ BE§JPE"
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I NT E R NATI O NAL RAC E KATTE U DSTI L LI N G
Randers, 7.-8. sept, 1996 - Assentofthallerne

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til: K;aus 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.
Kn25O,- pr. kuld (killinger mellem 3 og 4 md.).
Kr. 50,- ekstra, hvis katten også ønskes be-

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

Ovenstående udsti lli ng sgebyr skal i nd betales til
JYRAK's postgirokonb 5 A6 85 09 eller vedlagt
i check samtidig med tilmeldingen:

tilkasserer
Linda Palm
Nordkanalvej I
8500 Grenaa

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

H usk fran ke ret svarkuve r7!

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:
CHEFSTEWARD:

Camilla Christensen
Enghaven fB, Biersted

9440 Abybro
Ttf. 98 26 87 05

PRÆMIESEKRET/ER:

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Ttf. 98 31 86 42

H. G. Scholer, Belgien
E. Andersson Sverige
A. Uddin Sverige
P. Bydlinski England
F. Calmes Frankrig
L. Coste Frankig
H.S. Sneum Danmark

Tilmeldingsfrisfi 7. august

Ret til ændringer forbeholdes.

Æ1 Round
Æ1 Round
Æ1 Round
Kategori I, III
Kategori II
Kategori III, IV
Kategori I, II, IV

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

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 sælges fra udstillingen.

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

Uel mødt i Banders

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

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

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

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

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

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

4t



INTERNATIONAL UDSTILUNG
2 CERTIFII(ATER - 28. &29. SEPTEMBER 1996

FORUM
JULTUS THOMSENS Pr^A,DS 1
1925 FREDERIKSBERG C
TLF.: 3135 28 Oz

DOMMERLISTE:
Jørgen Jensen .................... Danmark
Marianne Rotb ................. Danmark
Dofiemarte Kaplerc ........... Danmark
Satu Hdtndlainen ................ Finland
St@be Bru.in ....Holland
Gianfranco Mantouani...........Italien
Karina Bjuran......................... Notge
Mare k Cb adaj ............ .............. Polen
Eua Wieland 5cbi11a............. Scbweiz ....
Eiuor Andersson,................... Suerige ....
Ursula Loose ........................ Tys kl and
Margøretb e Lelettb ner.........Tys kland
Waltraut Sattler ............. .... .7!s kland
Ret ti I æn drtnge r fo rbe b old es

.gr.I&gr.II

........... gr.III

............9r. II

.gr.IEgr.II
............. All-Round
........9r. III E gr. IV
........... gr. I 6 gr. II

BEM.IERIL
Ejeren bærer selv katten op til dommeren- MEN katten
præsenteres af en steward!

Iørdag d. 28/9 & Søndag d. 29/9 kL 06.30 - 19.00
Dyrlægekontrol begge dage kt 06.30 - 09.15
Katte der deløger begge dage, skal KUN gennem
dyrlægekontrollen om lørdagen.
Alle kattene skal være i bur senest kl. 09.30
Udstillingen åtrner for publ.ikum kl. 10.00

Vaccinationer mod kattesyge og katteinfluenza må højest
være 1 år gamle og skal være mindst 15 dage.
Drægtige og diegivende hunner må ikke udstilles.
Såfremt en eller flere killinger fra et tilmeldt kuld ønskes
bedømt i killingeklassen, skal seperat tilrnelding indsendes
og denne tilmelding tæller som 6n tilmeldt kat.
Et kuld er mindst 3 killinger.
Veteranklassen vil blive slået sarrunen, hvis der ikke er
mindst3ihverguppe.

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

UDSTILUNGSPRISER PR. DAG
For medlemmer af Racekatten gælder følgende priser:
1. tilmeldte kat Kr. 200,-
2. tilmeldte kat: Kr. 175,-
J. og efterfølgende tilmeldte karre: IG. 150,-
Kuld, uanset antal tilmeldte katte Kr.250,-
Veteranklassen: Ekstra kr. 50,-
Avls- og opdrææklasseme: Gratis

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

......9r. I6 gr. II

.....gr. I6 gr. III

........A|I-Round
....9r, I, gr. In & gr. IV

gr.IEgr.II
...............9r. I, gr. II 6 gr. IV

TILMELDING
Medlemmer af Racekatten sender tilmelding$lanket
og kopi af indbealing til:

Lis Yindex Nielsen
Vildtbanestien 15, 1.th.
2635Ishøj
Tlf.: 43 73 36 3r

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

Udstilllngsgebyret
Skal indbetales før eller senest på tilmeldingstidspunktet til:
Kasserer Pia Matthesen
Carl Danfeldts A116 11

2610 Rødovre
Gtto:492-3626

Stdste til- og afmeldingsfrist
d. 1. September 1996
eller når halkapacltet er nået.

Stewarder bedes kontakte
LisaIJtøi, tlf.: 59 931825 (tirs.-tors. H.19-21)

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

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

Præmier
Gurli Petersen, tlf.: 58 26 47 79
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Danske udstillinger i'l 9gE lgl

Dato: Sted: Klub: Bemærk:

19962
11. august
7 .-8. sept.

28.-29. sept.

I2.-I3. okt.
3. nov.
23.-24. nov.
8. dec.

L997:
18.-19. jar.
2. feb.
8.-9. marts
29.-30. marts
L9.-20. april
L1. maj
14.-L5. juni

Jyllinge
RANDERS
København
Aalborg
København
KOLDING
København

Odense
København
København
Ikke fastlagt
Ikke fastlagt
København
København

Darak
JYRAK
Racekatten
Perseren
Darak
JYRAK
Racekatten

Perseren
Racekatten
Darak
Jyrak
Perseren
Racekatten
Felis Danica

Se spiseseddel
2 cefii.lse ann.

2 certifikater

REDAKTIONEI,{
ØrrtSt<nnALLE
ENGOD
UDSTILLING!
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JYDSK RACEKATTE KLUB
U

U UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

TILMELDINGSBLANKET
TIL UDSTILLING I:

den I -19

Kattens navn:

Født: Han: E Hun: 0

Race: Stambogsnr

Farve: EMS nr

Far: EMS nr

Mor: EMS nr

Opdrætter:

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

10 O Kastrat (Over l0 mdr.)
11 tl Ungdyr (6-10 mdr.)
L2 A Ki[ing (3-6 mdr.)
14 tr Huskat
15 tr Avl
16 U Opdræt
17 tr Veteran (6-10 ar)
18 tr Pensionist (over 10 ar)

19 tr Kuldklass e (3-4 mdr.)
E Udenfor bedømmelse
tr Til Salg

Ejer: E

Adresse: Klub

Postnr. By:

Ønskes i bur med: EMS nr

Undertegnede erklærer hermed at have sat mig ind i gældende udstillingsregler og erklærer samtidig på tro og lovg at katten ved tilstedeværelse på udsillingen 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 1,9

(Egenhændig underskrift )

C UDFYLDES AF TILMELDEREN §

Det bekræftes herved, at

Kattens navn

er tilmeldt udstillingen i

Udfyldes med navn og adresse den I -19

45

Denne seddel gælder som kviuering lor ftlmeldelse til udstillingen, når den er forsyna med klabbens stempel og er rdurnerd til udstillcren



Kattens navn Født den:

Titel

Race: Opdr. nr.:

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

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

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

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

Kattens navn:

Race Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

\r ejer:
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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:

Tlf

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

Navn:

Race:

Navn:

Race:

Farve:

den I 19 er parret med HANKAT

Farve

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse

den 119
Hankatteejerens underskrift

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8

Hunkatteejerens navn: Klub

Hunkatteejerens adresse: Ttf

den I 19

48

Hunkatteejerens underskrift
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CU



a gi'rlivskraft

II
LIFE CYCLE

tt koncept med succes
VITA CONCEPT er et sær ig værdifuldt foder i High-Premium-
kva itet som passer ti kropsmusku atur og hver enkelt fase I

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

Nærmeste forhandler oplyses på

Vitakraft Danmark A/S
Industrivej 1 7

DK-8260 Viby J
flf. 86 72 06 55

Vito,},

{!a d



05482 ARC
DORTE & JESPER KAAE
ESBJIIRGPARKEN 5
9220 AALBORG øST

590 000

En pige og hendes kat. Et helt specielt

forhold. Ubetinget kærlighed. Du

ønsker det bedste for dem begge. Med

pigen er det enkelt, men det er

vanskeligere med katten, især når det
gælder emæring.

Medmindre du vælger Iams.

Katte er kpdædere, og derfor er Iams

katte- og killingefoder baseret på kød.

Din kat vil elske kgdsmagen.

De fprsteklasses ingredienser, såsom

kylling, lam og fisk, betyder ar

vi aldrig behpver bruge kunstige

konserveringsmidler, smags- eller
farvestoffer.

Iams er et komplet og afbalanceret

foder med alle de vitaminer og

mineraler, din kat behøver for at have

en blød og sund hud, samt en tyk og

skinnende pels.

Kød er ligesom æg en naturlig
proteinkilde, der bevarer katteru sundhed

og vitalitet.

Uanset om du vælger Iams som

tørfoder eller på dåse, giver det din kat

letfordpjelig næring. Flver mundfuld

udnyttes til fulde. Du behøver altså ikke

fodre store mængder, og dermed bliver

Iams meget gkonomisk i brug.

Uanset din kats behov vil
lams fremragende smag og nøje

afbalancerede ingredienser opfylde

alle dens behov. Man kunne sige,

at med Iams bliver god ernæring

en bameleg.

IAT§3:
Fon pr GoDT Lrv.

IAMS SÆLGES KUN HOS DYREHANDLERE, DYRLÆGER OG I LIGNENDE SPECIALFORRETNINGER
FOR }DERLIGERE INFORMATION KON'IAKT VENLIGST PREMIUM PET FOODS, TLF.45 76 15 IO. 50 rlrs f6rende emæring
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VpNSKAts med IAMS


