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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Katteri Nejings Lynges Kokomo. Grand lnternatianal Champion

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

ROYAL CANIN Dmmuk A,/S
Harrevej 4 . 8900 Randers . Telefon 86 43 90 55
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RESPEKT FOR DYRENES VERDEN
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Esbjergparken 5 Træffes efier
922O AalborgØ H.19.00
Tlf. ogfax 98 15 93 18

BESTYRELSE
Formand:
Dorte Kaae

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

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

Udstillingssekretær
udland og øvrige DK-klubber:
Erik Andersen,
Voldgade 7 O, 87 OO Horsens.
'flf. 7 5 61 34 87 - Fax 75 61 76 68.

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

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

l. Suppleant/kontakt til
konsulenter og studiekredse
Carsten Bircow Lassen
Åbyvej 8, Biersted
9440 Abybro
Tlf. 98 26 90 50 - Mobil 20 97 90 50

2. Suppleant
l,otte Borch
Staboltvoj 6, Bjerreby
5700 Svendborg
Ttf. 62 54 t2 60

UDENTOR BESTYRELSEN:
Præmiesekrætær
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
9270 Klarup
Tlf. 98 3t 86 42

Vandrepræmiesekretær:
Marina Bcihmsen
Elkærvej 44
9381 Sulsted
Tlf.98 260273

Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medlemmer
og læsere
Nedtællingen til det nye fælles blad for medlemmeme af de 4 Felis Danica-
tilsluttede klubber er nu i fuld gang. En redaktion er nedsat og har besluttet
layout, indhold, annoncepriser, trykker, udsendelsesmåde m.m. Indholdet vil
være en blanding af det, som de eksisterende blade i dag kan fremvise. Ti-
telgalleriet bibeholdes, avlshankattegalleriet vil der blive §ort lidt ekstra ud
af, fra udstillingerne nævnes Best in Show-kattene, mens der ikke bliver
plads til udlandsresultaterne. Opdrætterannonceme vil også få et noget an-
det udseende, da de ellers hurtigt ville kunne fylde mange sider fra alle klub-
berne. Alle spisesedler til danske udstillinger vil blive vist i et ensartet lay-
out. For vores firmaannoncører tror vi også på, at det bliver særdeles attrak-
tivt at annoncere, idet bladet udsendes til samtlige medlemmer af de danske
katteklubber - det bliver altså kun nØdvendigt at indgå een aftale og ikke 4
eller flere, idet bladet når ud til alle - specialklubbeme inklusive. Det er bå-
de med spænding og glæde, vi ser frem til bladet, som udkommer første gang
ultimo januar 1997 og derefter hver anden måned, rnen også med en tro på,
at samarbejde klubberne imellem gavner alle.

Siden sidst har vi med stor succes aftroldt 2 udstillinger, dels i Bogense i
den sidste weekend i juni, dels i Randers den 1. weekend i september. I Bo-
gense var der over 630 katalognumre, hvoraf en del killinger. I den forbin-
delse havde vi allieret os med Kirsten Foldager og Lis Staunskær, som var
"dommere" i et killingeshow. Det foregik på den måde, at ejeme selv viste
kattene frem for Lis og Kirsten. Alle fik en sjov bedømmelse, uden at det
havde noget med det rigtige show at gøre. Kirsten og Lis valgte så deres sø-
deste, sjoveste eller dejligste killing. Æle som deltog, fik selvfølgelig en
præmie med hjem i form af killingefoder fra Hill's. Til Bogense-udstillin-
gen havde Grethd Højgaard udført et stort arbejde med at skaffe lokale spon-
sorer og pressedækning - Tak for det.

I Randers udførte studiekredsen ligeledes et meget stort arbejde med mas-
ser af medieomtale og stor hjælpsomhed. Det resulterede da også i et meget
stort besøgstal i Assentofthallerne. Det er en stor fornøjelse, når alt kører ef-
ter planen. Lidt malurt skal der dog også i bægeret, og det gælder udstiller-
ne - når udstillingen er programsat til at slutte til klokken 17.30 i kataloget,
ligner det ikke noget at folk piller deres gardiner ned før klokken 17.00 og
går ud afbagdøren. For eftertiden vil alle, som ikke har en speciel tilladel-
se, blive skrevet op og idømt udstillingskarantæne - det er ærgerligt, at vi
skal gribe til sådanne midler, men åbenbart nødvendigt. En kedelig episode
måtte de få tilbageværende udstillere også opleve, idet nogle udstillere efter
Best In Show ikke kunne styre deres temperament. Det hører absolut ikke
hjemme på en katteudstilling at vise dårlig opførsel og der skrides naturlig-
vis hårdt ind, ikke kun fra Jyrak men fra Felis Danica, således at de impli-
cerede parter kan se frem til en længere udstillingspause i både ind- og ud-
land. Til alle I andre Ønsker jeg en god udstillingssæson og mange hyggeli-
ge timer sammen med Jeres dejlige katte hjemme i stuerne.

Dorte Kaae, formand
I
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HVÆSSEBR,ETTET
Medlemsblad for Jydsk Racekatte KIub

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

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

Redaliitionsudvalget:
Christina Kausmally
Råhøjparken 214 - 8260Yiby J.
Ttt.20 32 43 52

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

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

[æo Stoltze Jessen
Elmevej8-8543Homslet
Tlf. 86 99 60 04

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

Dead-line for blad nr. 4 1.996:
10. oktober 1996.

Forsidebilledet:
Such Joy to Show of Schjetne
Opdrættet og ejet af:
Nanna, Charlotte og Morten Schjetne

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
Studiekreds-nyt
[-æsernes sider
Opslagstavlen
Dyrlægesiden

Import & Export
Championgalleriet

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

side 1

side 34

Referat af generalforsamling
Information fra Disciplinærnævnet

Afsnit 3, »Resultater m.v.<< side 28
Bogense-udstillingen
Udstillingsresultater, udland

Afsnit 5, »Blanketter til afrivning<<-.......-..... side 41
Spiseseddel til udstillingen i Kolding
Danske udstillinger 1996197
Udstillingsov ersigt 1996197
Tilmelding ind- og udland
Champion/Im- & Export/Udstillingsresultater
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
NøneEll6 86, IV th.,
8000 Arhus C.
Tlf. 86 13 63 83.

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

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

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

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

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

Horsens (kontaktperson):
Erik Andersen
Voldgade 70,
8700 Horsens
Tlt.75 6L 34 8;:7.

Struer:
Gitte Koustrup Jørgensen
Ydunsvej 4,
7600 Struer
Ttt.97 8s 56 35.

Sydøst:
Kirsten Madsen
Naffet 1.L a,1..
6100 Haderslev
Tlf.74 53 23 96

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

sÅ nn DET TrD!
Kom og vær med. Din kat må gerne være
en huskat (gråmis, hyggekat, baggårds-
kat, almindelig kat m.v.), men også folk
med racekatte er velkomne. Først får vi
et indlæg. Bag efter hygger vi os med
medbragt kaffe og en kattesnak.
Pris: 10,- kr. pr. gang.
Mødested: Storrummet på Brårup skole
i Skive,
Mødetid: Fra kl. 19,30 tilkl.22,00.

PROGRAM:
Tirsdag den 10. september 1996:
Genetik og farvebedømmelse ved næst-
formand Poul Christensen. M får også
besøg af Carsten Bircow Lassen.

Tirsdag den 8. oldober 1996:
Hvordan plejer man sin kat (pelspleje)
ved Grethe Skaarup Hansen.

Tirsdag den 12. november 1996:
Elisabeth Schreiber kommer og fortæl-
ler om sit opdræt og sin dommervirk-
somhed.

I november er der hobbyudstilling i Aa-
kjærhallen i Skive.

Tirsdag den 10. december 1996:
Julehygge med indslag af medlemmer-
ne. Med hilsen

Else Jeppesen
Ørslevklostervej 176, Hald

7840 Højslev
tlf.97 53 83 68
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fer og samtidig være let at for-

døje for den sarte mave'.

Allerede i en ticllig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Mac-len 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.

-:.rcls det, er en 10 uger gammel kil-

-: n1åV€ ikke meget større end et fin-

-'.-1. Derfor er det nødvendigt med en

- ,rlkost til killinger. Maden skal

. -olde alle nødvendige næringsstof-

for at tilfredsstille den lille gourmet. Og

være let at tygge, da killingens tænder

endnu ikke er fuldt udviklede.

På Waltham Centret for dyreer-

næring har forskerne lagt en maengde Katte ville vælge Whiskas

-rin killing slår øjnene op,

-:e n trar,lt med at udforske

.-.,rr. Så travlt, at den, i for-

r til kropsvægten, skal

. ct tre gange så stort ener-

:\t1d som en voksen kat.

En mave på lse.med et
har brug for'

a



Kære medkatte
Jeg har levet mine første 2-3 år uden
navn og eget toben.

Jeg er et produkt af naturlig udvæl-
gelse, hvor kun den stærke overlever.
Min afstamning er ikke nedfældet på en
fin stamtavle, men består af stærke, klo-
ge og dyglige katte.

Jeg fyldes med undren når jeg læser
Hvæssebrættet og ser billeder af Jer lig-
gende på silkepuder omgivet af pokaler
og rosetter.

Jeg tror jeg vil arrangere nogle over-
levelseskurser for kommende avlskatte,
så de kan bevise deres evner til at klare
sig uden fyldte madskåle og private to-
ben til at putte sig og tømme deres kat-
tebakke. Gad vide hvor mange avlskat-
te, der ville være tilbage?

Vil I have en historie fra det virkelige
liv, h6re lidt om hvordan der er der-ude.

Jeg er født på en gård. Men allerede
da min mor fødte næste gang forvandle-
des min verden. Pludselig kunne hun ik-
ke udstå mig mere, hun fik alle de andre
katte til også at jagte mig. Jeg og mine
kommende killinger levede ude og blev
vilde. Sommetider kom gårdejeren med
mad, og han og hans kone var de eneste,
der nogenlunde havde min tillid. Min
bolig var en halmstak, der gav lidt be-
skyttelse for vinterens strenge frost,

Men lige før påske ramlede min ver-
den fuldstændig. Gårdejeren fjernede
min halmstak. Der stod jeg, jagtet af al-
le de andre katte og hunden på gården:
Alene, sulten og gravid.

Da var det jeg løb ind i en gammel
ven. Han er en rigtig vildkat, stor, stærk,
modig, langhåret som en maine coon,
farlig, sky, snu, og han strinter sine ma-
skuline dufte ud hvorsomhelst, nårsom-
helst og han har kærester overalt ...

Nu er det sådan, at han er noget af en
gammel gris, han har altid haft et godt
øje til min kønne pels. Han fortalte han
de sidste 8 måneder havde haft et toben
til at fodre sig, og at han nu efterhånden
havde så meget tillid til hende at han trtr-
de sidde og betragte hende på meget sik-
ker afstand og gemt i vegetationen. Han
ville på visse betingelser godt give mig
adressen. Og han fortalte at jo mere yn-
kelig og sky jeg så ud, jo mere pludrede
hun og jo mere god mad kom hun med.

Jeg begav mig med bankende hjerte
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LÆSEBNES SIDEB

afsted. Ganske rigtig stod der masser af
lækker tØrfoder og frisk vand fremme,
men pludselig kom tobenet ud og fik øje
på mig. En underlig størrelse, hun prøve-
de ikke at jagte mig, men pludrede løs og
spurgte mig hvor jeg dog kom fra. Det
gad jeg overhovedet ikke at diskutere, så
jeg skred. Men som dagene gik, fandt jeg
ud af at hun kunne se hvor smuk, intel-
ligent og helt eneståendejeg er. En dag
satte hun vådfoderet helt henne ved sig
og da jeg efter lang tid tog mod til mig -
da rørte hun ved mig. Det var så ulæk-
kert at jeg lod god mad være god mad.

Næste dag plagede sulten dog. Hun
satte foderet og gik ind i en voliere og
kaldte en masse navne. Da kom 4 fede
huskatte og to underligt udseende katte
(som jeg nu ved er sokokekatte) ud til
hende. De kælede og nussede i en uen-
delighed. Hun grinede af mig, for jeg sad
med åben mund og polypper og glemte
at spise min mad. Samme aften lod jeg
hende røre mig. Det var faktisk dejligt.
Efter yderligere nogle dage besluttede
jeg mig til at adoptere hende som mit
private toben. En dag lokkede hun mig
ind i en transportkasse og tog mig med
ind i hendes hus. På "kontoret" blevjeg
lukket ud, og kors hvor var det uhygge-
ligt. Næste dag kom jeg atter i trans-
portkassen og pludselig var jeg tilbage
igen, fortumlet, øm i øret og maven var
slank og fuld af sytråde. Da betvivlede
jeg for første gasng virkelig hvor intelli-
gent jeg nu egentlig er ...

Jeg havde det ikke rigtig godt, og det
andet toben i huset kunnejeg ikke li'. Jeg
kaldte ham DET. Jeg knurrede og viste
tydeligt DET, at bare fordi DET prøve-
de at være venlig, så skulle DET ike tro
jeg var tilsinds at adoptere flere toben, se

nu bare hvor det havde ført mig hen med
det første. Men som dagene gik fik jeg
det bedre, jeg fik mit navn Miss Bonnie
Bond (for min øretatovering slutter på
007) og hun fik lov til at pille trådene ud
af min mave. Mange dage brugte hun, og
hvis hun nappede fik hun en på lampen.
Ellers var hun sød og vi kælede rigtig
meget og legede sammen. Da den sidste
tråd var væk åbnede hun døren til det fri.
Det var den værste dag i mit liv. Men hel-
digvis var mit toben klog nok til at fors-
tå min angst. Jeg ville gerne ud, men jeg

ville også gerne holde fast i min nye lej-
lighed. Hun tog mig i armene og hvi-
skede at det ikke var et enten eller. Første
dag varjeg ikke ude længe, og nu hvor
tiden er gået, erjeg ude om dagen og so-
ver inde om natten. Jeg kalder heller ik-
ke det andet toben for DET mere, og han
er ikke så tosset endda, selvom han har
nogle meninger om at katte ikke burde
færdes frit, nu hvor alt yngler ...

Min vilde ven kom jo stadig på adres-
sen og han så med tilfredshed på min
slanke mave og tænkte vist, at det kun-
ne være jeg snart kom i løbetid ... Han
blev mere og mere modig overfor vores
toben, som kaldte ham Vildmis. Lidt na-
iv er hun nu, for hun troede han var en
pige, der havde killinger et sted. Men da
hun kom tæt nok på ham fik hun øje på
hans smuke velformede nØdder, og
straks snakkede hun om kastration. Jeg
sagde ingenting til Villy Vildmis, som
han navn nu er, for han strintede på ma-
den og havde kun et i hovedet. En dag
fik hun lov til at røre ham mens han spi-
ste. Han blev vænnet til at spise inde i
transportkassen. En dag lukkede hun
den, og nØj, hvor blev han rasende. Men
fanget var han, og da de kom hjem igen,
kunne jeg godt se, at Villy ikke blev far
til flere killinger ...

Nu er der gået 4 dage siden, og i går
fik hun atter lov til at røre Villy. Han skal
have et godt isoleret hus til efteråret, hvis
han da ikke til den tid har lyst til at kom-
me med mig ind og sove om natten. Jeg
tror Villy og jeg kan gå en god sommer
i møde, vore bændelorm er jaget bort,
vor madforsyning stabil, jeg nyder at
kunne bruge min tid til sorgløse ting
såsom jagt, kæI, leg og mad. Ind imel-
lem driller vi de andre katte lidt, der mis-
undeligt iag'ttager vor færden. Den ene
Sokokepige er så forelsket i Villy, at der
må to P-piller til om ugen ...

Mit toben tager sig visse friheder, hun
siger hun godt kan forstå min kattemor
jagede mig ud. Hun siger jeg sommeti-
der har så meget udu i min pels, at jeg er
strid. Ved I hvad udu i pelsen er? Nej, ik-
ke lopper ... Det komnier oftest når man
er mæt og tilfreds. Det er når man kan
mærke lysten til at lave ulykker og
skarnsstreger lyse ud af øjnene og hele
pelsen bliver så levende, at den tvinger
6n til at gøre noget uartigt.

Som f.eks. til at vække toben og ville
ud om natten, vække toben og ville ind
om natten, vække toben ved at lege med



deres tæer om natten. Der har hun abso-
lut ingen humoristisk sans. Så nu er
døren til soveværelset lukket, og lige-
gyldigt hvor meget jeg mjaver og skra-
ber på døren, forbliver den lukket til hun
selv vil op. Men når uduanfaldene kom-
mer, myrder jeg lidt ægte tæpper, smider
tennisbolden mod d6ren, flænser WC
rullen, rykker spidserne af halerne på de
garvede ræveskind, driver uskyldige ed-
derkopper til vanvid. Jeg kan ikke gøre
for det, anfaldene er så stærke, atjeg blot
bliver et viljeløst redskab. Men hvorfor
sover toben i lysningen, hvor livet er
skønnest? Hvorfor kan de ikke forstå at
man efter et par timer er træt og gerne vil
putte i arm? De er underlige, men efter
jeg har fået mit eget toben, må jeg ind-
rømme, de er nyttige og mit eksemplar
er ustyrlig dejlig at gnide næse med, og
hendes hænder gør min pels glad og mig
tryg. Hvis hun får lidt mere tid, får jeg
hende forhåbentlig dresseret helt færdig,
for lige nu er hun inde i en stædig og
tungnem fase. Der skal megen tålmo-
dighed til, kærlighed og forståelse, samt
ikke mindst: En fast pote.

Måske vil jeg invitere hende og Villy
med på en eksotisk rejse for at studere
gnavere og småfugle i udlandet. Men der
skal penge til, så kære medkatte: I må
endelig bare ringe, der er stadig få ledi-
ge pladser på mine eftertragtede overle-
l'elseskurser, de er dyre men effektive,
og ekspertbistand erjo ikke gratis nu til
dags. Senere vil kursustilbuddene måske
blive udvidet med dressur aftoben, hvor
man kan tage sit toben med på intens
dressurkursus.

Med misforståelse, Jeres hengivne
Miss Bonnie Bond

ejer af tobenet Maria Metzger,
Sjørring, Thisted

Ocicatten farvet killing med gyldne pletter. Mrs
Virginia Daly der foretog denne parring
blev så betaget afden plettede kat, at hun
sammen med andre, begyndte at frem-
avle dem. De kaldte den "Ocicat", fordi
den mindede om en mini ocelot.

De brugte indenfor de første 5 år og-
så en amerikansk shorthair, for at give
katten et mere muskuløst præg. Ved
denne indpasning kom sølvgenet ind. Et
stort arbejde blev giort, men først i 1988
blev den anerkendt i USA.

Ocicatten er en middel, til stor, tyde-
lige plettet kat. Den har en blød fin pels,
der ligger tæt ind til kroppen, der frem-
træder som et atletisk dyr, muskuløs,
godt bygget, graciøs og smidig. Den
fremkommer og er anerkendt i mange
farver, med mørke pletter på en lysere
baggrund.

Tara passer fint i temperament til mig,
ligeså til mine 2 andre katte, en siameser
og en sokoke. Hun er en dejlig lille kat,
elskelig, kælen, vil gerne bæres og nus-
ses. Hun er meget hurtig til at fatte ting,
hun må og ikke må.

Om alt går vel, kan hun ses på udstil-
lingerne i Randers og i Kolding.

Grethe Hqjgaard

| 1992 blev Ocicatten anerkendt i FI-
FE som racekat, med certifikat status.
Den har været vist på et par udstillinger
i Danmark, men først nu er der kommet
een ocicat til landet som dansk ejet, i
løbet af efteråret kommer der endnu en.

Derfor vil jeg gerne præsentere den
første. Det er en hunkat "Aneorien's Tar
Ancatime", men hun bliver kaldt Tara,
hun er født den 28. februar 1996 i Fin-
land, opdrættet af Mirka Taleva-Hillu-
nen. Tara er en meget smuk chokolade
spottet Ocicat, født af en finsk mor og en
svensk far, så genetisk er de langt fra hin-
anden.

Men lad mig fortælle lidt om Ocicat-
ten.

Denne smukke plettede kat fremkom
i 1964 i Michigan i USA. Et hØjst uven-
tet resultat af en parring mellem en abys-
siner og en siameser. Meningen var at la-
ve en ny siameser variant. En paning
mellem disse 2 katte og en tilbagepar-
ring med en siameser gav ikke agounti-
maskede siameser, men flere forskellig-
artede katte, deriblandt een elfenbens-

Hankatten jeg får i august kommer fra Sverige og har amerikanske forældre.

Spørgsmålet om pjenfarve hos katte er et
kildent spørgsmål. Og det ser ikke ud til,
at der bliver lavet særlig meget research
om dette emne.

For nogle år siden, da jeg boede i
Tyskland og opdrættede sølvtabby per-
sere med kobberfarvede øjle, undersøg-
te jeg emnet til bunds og kom frem til
nogle konklusioner, som måske kan
\ ære en hjælp for andre opdrættere; især
dem som arbejder med grpn-6jede katte.

Øjenfarven på katten er - som hos al-
1e dyr - resultatet af et variabelt antal af
pigmenter i øjet. Hos de fleste arter vil
rotalt manglende pigment resultere i et
d),r med røde øj\e og hvid pels; en al-
b,ino. Den rØde farve i albinoens øjne
fremkommer af blodårerne i øjet.

gerst i øjet i "Tapetum"; det reflekteren-
de område, som koncentrerer lyset og gi-
ver katten dens berømte natsyn. Kob-
berfarvede øjne indeholder tilsvarende
mere pigment tæt fordelt over hele øjet,
- meget af det fremme i øjet.

Ud fra dette konkluderer jeg, at antal-
let og placeringen af pigment inde i øjet
er et vigtigt element, når det drejer sig
om øjenfarve. Som følge heraf, vil en kat
med kobberfarvede øjne have mere pig-
ment, og det vil være mere koncentreret
end hos en kat med blå øjne.

Denne forklaring kan bruges til at be-
skrive forskellen på blå og kobber far-
vede øjne. Men hvad med grønne øjne?
Adskillige kilder peger på en mulig for-
klaring.
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Selvom albinokatte findes, er de utro-
ligt sjældne. Derimod findes blå øjne of-
te i forbindelse med gener, som forhin-
drer pelsfarven i at udvikle sig. Derfor
har mange hvide katte blå øjne ligesom
katte med siameseraftegninger. Nogle
bi-colour katte har også blå Øjne. Jeg
har set en huskat, hvor det ene øje var
'normalt gult og det andet halvt blåt og
halvt gult. Det gule i øjet fulgte den hvi-
de linie i kattens ansigt.

Der findes kun få informationer i ana-
tomi-bøger om placering og type af pig-
ment i øjet. Men jeg fandt en illustrati-
on, som viste pletter af pigment fordelt
over hele indersiden af qjet - som pail-
letter på en gallakjole. Blå øjne har me-
get lidt pigment, som befinder sig ba-



For det første ser det ud til, at grønne
øjne har forbindelse med den sorte farve
og sølvfarver. Chinchilla, shaded silver,
golden og sØlvtabby'er er gode eksem-
pler på farver, som normalt har grønne
øjne i "katte-verdenen". Men vi behøver
bare at se på den sorte panter og snele-
oparden for at finde eksemplet fra natu-
ren. Og hvem kan glemme de smukke
gtøn-øjede sorte huskatte? Disse er alle
genetiske "sorte" katte.

For det andet ser det ud til, at der er en
nær forbindelse mollem den blå og den
grønne Øjenfarve. Siamesere og colour-
points som parres med fuldfarvede kat-
te giver ofte killinger med strålende
grønne øjne. Derudover har shaded sil-
ver (i alle racer) sommetider blå-grønne
Øjne.

Endelig udvikler den grønne Øjenfar-
ve sig anderledes end kobber. Den bliver
mere koncentreret med alderen og vok-
ser udad fra en ring om pupillen, og den
kan forsætte med at vokse indtil 5-års al-
deren. Kobberfarvede Øjne er tidligt ud-
viklet, og ofte falmer den til en gylden
farve på en ældre kat.

Disse karakteristika ser ikke ud til at
relatere så meget til vores ide om "do-
minant" og "recessiv", men mere til "po-
lygener", utallige gener som sammen
styrer faktorer som intensiteten og klar-
heden i tabbymarkeringen, eller farve-
dybden i den røde kats pelsfarve.

Ud fra dette, er det tydeligt, at grør,
ligger ved siden af blå i farvespektret
over kattens Øjenfarver. Grønne Øjne in-
deholder mere pigment end blå Øjne og
mindre end gule eller kobberfarvede.
Desuden udvikles farven efterhånden
som katten bliver oeldre - netop fordi
pigmentet ligger bagerst i øjet. (Kobber-
farven udvikler sig hurtigere, fordi det
meste af pigmentet ligger forrest i øjet.)

Gult f6lger eftet gtønt i farvespektret.
Der er flere pigmenter, som ligger læn-
gere fremme i øjet. Farven udvikles der-
for tidligere, end det er tilfældet med
grønne Øjne. Observationer bekræfter
følgende: Kobberfarvede eller orange
øjne falmer til gule med alderen, hvori-
mod gule falmer til gul-grønne.

Orange, en almindelig øjenfarve hos
persere, er den næste i farvespektret over
øjenfarver hos katte. Den ligger mellem
gul og kobber. Til sidst har vi kobber-
farvede Øjne, og Øjne med en mørk brun
farve (mørk kobber).

En stor del afdette kan diskuteres, (og
jeg vil med glæde diskutere det med
hvem som helst). Men denne teori giver
visse praktiske anvendelsesmuligheder:

1.

En blå-grøn øjenfarve er vellykket i et
avlsprogram, som sigter mod at lave en
grøn øjenfarve. Mørke, klare blå Øjne er
sandsynligvis også vellykket, når man
avler grønne Øjne. De giver en mørkere
farve uden gult.

2.
Grøn-øiede katte kan være vellykke-

de i et avlsprogram, som sigter mod at
lave gule øjne. Hvorimod katte med gu-
l" øjn" ikke er til meget hjælp i et pro-
gram, hvor man ønsker katte med grøn-
ne Øjne. Persere, som er blevet avlet ef-
ter en standard meget længere end man-
ge andre racer, havde oprindeligt blå, gu-
le eller grønne øjrc. Som følge af, at der
er blevet avlet mere på typen end på

øjenfarven, er øjenfarven efterhånden
blevet vandblå, kobber- eller (for
størstedelen) hasselnøddefarvede. Op-
drættere, som ikke ofrer nok opmærk-
somhed på øjenfarven, mister den.

3.
Efter min mening ville det være uma-

gen værd at tage standarden op til for-

nyet overvejelse - måske ved at gøre
standarden for øjenfarven bredere. På et
tidligt tidspunkt i kattesportens historie
blev grønne øjne undgået for at tilgode-
se gule; måske fordi grønne Øjne var så

almindelige hos huskatte. Derfor bliver
varianter, som skal have grønne øjne, of-
te parret med katte med gule eller kob-
berfarvede Øjne for at forbedre type,
mønster eller farve. Dette resulterer i kil-
linger med en dårlig Øjenfarve.

En mulig løsning er at acceptere den

grønne øjenfarve i varianter, hvor den

findes naturligt - i sort og sortsmoke. Da
det ikke er tilfældet, burde opdrcettere,
som får en grøn-øjet killing, beholde og
avle på den, når den forekommer i deres

avlsprogram i stedet for at opgive den,

fordi den ikke kan udstilles.

Det var kattens!!
Så kom dagen, søndag den 4. august
'1996.

På trods af at vi i Studiekreds Sydøst
havde haft en absolut vellykket hobby-
udstilling fredag og lørdag i Kolding
Storcenter, var vi ni vikinger, der skulle
på udflugt.
Trods ømme fødder og et hæst snakke-
tøi startede vi kareterne mod Sabro ved
Arhus. Vi gik alle med forestillingen om,
at når vi skulle besøge et skovkatteop-
dræt, hvor der også var vilde dyr, måtte
det ligge ude på bøhlandet. Men nej.
Midt i et rol-igt villakvater ligger Mid-
tjyllands perle.
Havde vi hængeøjne efter de sidste da-
ges strabadser, fik vi dem i hvert fald
åbnet nu. Fra asfalten gik vi lige ind i et
eventyr. Her var store pragtfulde norske
skovkatte og Main Coon i en drøm af et
kattehotel. Lavet fuldt ud at naturens
materialer. Et kig længere rundt i haven,
fik vi øje på en stor fiskedam og gys, ups.
Der var han. Ham vi havde kørt 110 km.
efter. En kæmpe stor vildkat - [,ossen. Så
stor, farlig og fascinerende. Pragtfuldt
dyr. Når man ser dette dyr, kan man godt
forstå, hvorfor vi har taget kattedyrene
til vores hjerter. Det er fascinerende at
komme i Zoo, men dette!! Det var ube-
skriveligt. Tænk at stå der, ansigt til an-
sigt med naturens vilddyr.

Anette og Kim sagde, at lossen, ligesom
i naturen, udsøger det svageste bytte i en

flok, og det måtte jo være en af os. Sam-
men med Anette var vi (næsten alle) i
hold inde for at klappe lossen. Respek-
ten var i vores klamme rystende hænder
og frygten i vores øjne. Selv om vi stod
der og klappede dyret, måtte vi ikke
glemme, at der bag dette "kæledyr"
gemmer sig et rovdyr.
For at få ro på nerverne, tog vi et kig læn-
gere rundt i haven. I en pavillon midt i
haven lå to flotte sumpkatte og hyggede
sig. Dem kunne vi dog ikke røre, da de
først var kommet hertil som 3-årige, og
var knap så tamme.
Inde i stuen var det nyerhvervede "barn"
så. En lille nuttet ozelot på bare 12uger.
Smukke blå øjne og med enhver racekats
drøm af aftegninger. En rigtig fin jung-
lekat.
Inden vi igen drog afsted mod Kolding,
skulle vi lige have en oplevelse mere.
Anettes fremragende kogekunst. Sikke
et festmåltid vi fik.
Anette og Kim. Var det en ide, at vi la-
vede et bofællesskab sammen, så skal
Anette ansættes som kok!!??

Tak for en pragtfuld dag.

På Studielcreds Sydqst's vegne

Kirsten Madsen og Heidi Nowakowski.
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Fatalt dyrlægebesøg
Denne beretning om etfatalt dyrlæge-

besqg har redaktionen modtagetfra H. G.
(navnet er redaldionen bekendt). Vi har
fork»tet beretningen lidt :

Dette skal ikke være en artikel, hvor
dejligt det er at holde kat. Det skal heller
ikke være en artikel om katte. Det føl-
gende er en grunm beretning om, hvor il-
de det kan gå for både kat og ejer, hvis de
kommer i kløerne på en såkaldt "ekspert".

Boris var måske af tvivlsom herkomst,
men ikke desto mindre en dejlig kastreret
rød hankat på 5 år. Boris var også det, man
ville kalde en "8 kilo's kat". Boris havde
sine ideerom tilværelsen som indekat i al-
mindelighed og maden i særdeleshed.

Et par dage før Store Bededag i år gik
Boris relativt hurtigt fra foderet. Boris
gad ikke rigtig se den dejlige "reduction
diet", han ellers elskede så hØjt. Måske
var han blevet kræsen? M forsggte med
lidt rå lever, med rejeq som ellers var det
store nummer og vi forsøgte også med an-
dre lækkerier. Boris åd lidt af dem, men
disse lækkerier havde heller ikke den sto-
re interesse. Samtidig med dette virkede
Boris træt, dog fejlede humøret ikke no-
get.

lørdagen efter Store Bededag syntes
vi imidlertid, at vi hellere måtte tage kon-
takt med dyrlægen. Vi ringede til vores
sædvanlige dyrlæge, men han var taget på
bededagsferie. M kontaktede en anden
dyrlæge, som sagtens kuinne se på Boris,
så vi aftalte at komme ud til ham.

Denne dyrlæge virkede som en endog
meget hurtig ung mand. Lidt rap i replik-
ken, lidt smart og lidt - sikkert efter hans
egen mening - kontant. Kort sagt; det he-
le med "turbo" på. "Nu vil jeg tage en
blodprøve afkatten, siden viljeg have et
rØnglenbillede. Til dette bedøverjeg kat-
ten, og så ringer jeg i aften", sagde han,
og fortsatte, "dette vil koste ca. 600 kr. -
ligeså I ved, hvor I er henne!" Forinden
havde han konstateret, at Boris var "lidt
løs i pelsen" samt at kæbeme var lettere
gullige. Naive, som vi var, tog vi hjem
uden Boris, men i nogenlunde sikker
overbevisning om, at dette skule han nok
klare.

Samme aften ved sekstiden - som af-
talt - ringede "turbo-dyrlægen" for at
meddele os, at han ved analyse af blod-
prøven havde konstateret et let forhøjet
levertal. Det var 106, hvad det så måtte
betyde; men den "kriminelle" grænse lå
på 111, så det så ikke så dårligt ud endda.
Han havde også ved røngtenundersøgel-
sen fundet "slagger" i tyktarmen, hvilket
iflg. ham var meget naturligt, da katten ik-
ke havde ædt i et par dage. For at hjælpe
på dette havde han givet Boris et lave-
ment. "Når nu katten æder igen og han
skider, så kan I få ham hjem - sikkert på
tirsdag", meddelte han os.

I vores-naivitet var vi glade, lettede og
fortrøstningsfulde; men dette skulle ænd-
re sig.

Søndag morgen - den næste dag - blev
vi ringet op med det triste budskab, at Bo-
ris var død. Dyrlægen havde kigget til den
ved midnatstide l6rdag aften, hvor den
sov trygt. Den næste morgen omkring kl.
0730le den i sit bur og var stiv (rigor).

Selvfølgelig spurgte vi om, hvad Boris
var død af; men det kunne dyrlægen ikke
oplyse os om, med mindre han foretog en
obduktion. Dette var vi ikke interessere-
de i, da dette jo ikke kunne bringe Boris
tilbage. Imidlertid aftalte vi, at vi skulle
hente Boris' ting - kurv m.v. - den næste

dag.
Mandag opsøgte min kone dyrlægen,

som kunne meddele hende, at han p.g.a.
faglig nysgenighed alligevel havde ob-
duceret Boris. Han havde så fundet ud af,

at Boris var død af skrumpelever, idet
dens lever kun havde ca.25% af normal-
størrelsen af en rask lever. Min kone fik
så kurven og tæppet udleveret; men hals-
båndet med "hundetegnet" var desværre
røget med ud. Jo, og så var derjo lige en
lille regning påca.2.300kr., som min ko-
ne betalte.

"Jeg er fatalist, jeg tror på, nogen lever
længe og andre ikke lever så længe", af-
sluttede denne meget hurtige (turbo) dyr-
læge seancen, idet han daigvrigt dog li-
ge ville anbefale sig selkv, dersom vi se-

nere skulle få brug for yderligere dyr-
lægeassistance.

Boris var altså død blot 5 dage, før han
ville have været blevet 5 år. Der var et el-
ler andet ved det hele, der ikke passede

sammen. Der var noget, der var gået alt
for hurtigt og "glat", men hvorledes skul-
le vi som lægfolk kunne bedømme hele
historien?

Vi kender en ikke herboende dyrlæge
temmelig godt. Hvis vi skulle have no-
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KATTEGRUS
NATUHE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sætning, som gør det velegnet
til brug i hjemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturlige lordele lremfor
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NATURE-CAT kattegrus
absorberer hurtigt.al lugt,
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RENLIGHED
NATURE-CAT kattegrusets
kornede sammensætning
bevirker, at katten ikke får det
under poterne og slæber grus
ud på gulvene.

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

IMPORTøR

A/S Cafl Ff. MOilgnSgn . Lidemarksvei s0.4632gjæverskov. r11.53671444

HYGIEJNISK - SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING



gen chance, for at forstå, hvad der var
hændt, måtte vi hellere konsultere ham.

Hans første og umiddelbare kommen-
tar var: "Hvorfor fa'en skulle han over-
hovedet bedøve katten for blot at tage et
r6ngtenbillede og en blodprøve?" Så

fortsatte han: "Hvorfor gav han ikke kat-
ten et "drop" med væske, før han over-
hovedet foretog sig noget andet?" Han
sluttede af med at fortælle os, at denne
"hurtige" dyrlæge ikke må obducere no-
get som helst, før vi havde givet vor til-
ladelse. "Hvis I vil "knalde ham", så har
i et godt grundlag!" Det sidste ville jo
hjælpe fedt, vi ville jo ikke få Boris til-
bage, om vi slæbte denne "hurtige" dyr-
læge i retten.

I forbindelse med den påståede ob-
duktion af Boris var der en ting mere,
som kunne undre. Da min kone var ude
for at hente Boris' ting, fik hun som sagt
ikke hans halsbånd og "hundetegn" med
hjem. "Det var desværre røget med ud!"
Nu kan det godt være, jeg er dum; men
så vidt jeg ved, plejer man da at tage
halsbåndet af den hund eller kat, man har
i behandling. Det vil altså sige, at vi må
spørge os selv, om der virkelig var tale
om en obduktion, eller om der bare var
tale om verdens dyreste aflivning -
måske ved et uheld - men aflivning alli-
gevel?

Dette spørgsmål vil aldrig blive be-
svaret, idet vi ikke skal have noget med

denne dyrlæge at gøre mere, men vi vil
gerne advare på det kraftigste mod ham.
Hvad kan det nytte, at man etablerer sig
med mange klinikker; at man reklame-
rer med de laveste priser på den ene si-
de, medens man kører med "turbo" på
for at nå det hele på den anden side. Hvis
ens hund eller kat dør under hans be-

handling, så kan alt jo være lige meget.
8000 Aarhus C, den 10. juni 1996

PS: En "happy-end" er der dog på den
ellers triste historie. På gulvet under
skrivebordet tumler 2 British Shorthair-
killinger, Buster og Mac, rund; men det
er en helt anden historie.

JYRAK og Internettet

J YRA K's I nter ne tadre s s e : http. I I www. profi L com I j y r a kl

Æle taler om det, men hvad er Inter-
nettet egentligt og hvad har det med JYR-
AK at gøre?? Måske er der mange, der
spørger sådan, så derfor denne artikel. In-

ternettet er populært
sagt et verdens-oms-
pændende compu-
temetværk, sombin-
der computere sam-
men via telefonlini-
er.

Det betyder, at vi
her i Danmark kan
sidde hjemme foran
dataskærmen på en
PC og se, hvad en

dyrlæge i USA har
skevet om et eller
andet emne, eller
hvad en katteejer har
skevet om sine kat-
te og sandsynligvis
er der også bileder
med. Via Internettet
er der adgang til
utallige informatio-
ner om katte, katter-
acer, katteklubber,
specialklubber m.m.
Der er små søde hi-
storier om folks
kære katte - ja selv
præsident Clintons
kat - Socks, har sin
egen hjemmeside,
hvorfra man kan
høre den miave.

Intemettet kan
sammenlignes med

at alle kendte medier, såsom bøger og avi-
ser er blevet giort elektroniske, selv opta-
gelser fra film, radio og TV kan findes på
denne måde. Man kan altså sidde hjem-
me i sin egen stue og via et telefonstik i
væggen få adgang til masser afspænden-
de nyt og komme i kontakt med folk med
samme interesse som en selv, selv om de
bor på den anden side af kloden.

JYRAK har siden januar i år været
koblet op til Internettet. Informationerne,
som vi i øjebliktet har valgl at videregi-
ve, er generel information om klubben,
det er adresserne på vores konsulenter og
studiekredsledere. Det bedste er dog kil-
lingelisten, som hver måned ajourføres.
Den er magen til den trykte liste, som vi
hver måned sender ud i stort antal til in-
teresserede kattekøbere. Efterhånden er
der også en del af vores killingelistean-
noncører, som udover deres adresse og te-
lefonnummer også har sat deres internet-
adresse på - e-mail-adressen.

Af andre interessante steder på Inter-
nettet, vil det være naturligt at nævne FI-
Fe på adressen:

http : I lwwwZ.dk-online.dk/users/kri-
ste_m/fi felfi femain.htm.

På FlFe-adressen findes bl.a. oplys-
ninger om kommende udstillinger rap-
port fra FIFe's GF, EMS-systemet, FIFe's
love og regler, adresser på udenlandske
klubber udstillingssystemet samt alle
standarder. Disse oplysninger er alle på

engelsk. Desuden findes standarderne
også på tysk.

Held og lykke rundt på Internettet.

!(å{l{rst:{:! liillln{*li$leil

Yclh$rnme n Knosulcr+{e!

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

Danmarks største udvalg i
sportspræmier:

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

86 11 41 11
Telefax: 86 11 00 82
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En travl week-end
havde ingen kendskab til racekatte ( det
fik de dog ). Der var tilmeldt 62 katte -
1.4 racer. Alle udstillere var søde til at
fortælle om lige netop deres race.

Dommerne fandt da også hurtigt de-
res yndlinge. Det blev en blå Britte og en

blå Birma. Det samme gjorde publikum.
Der blev stemt på alle katte til Mis Stor-
center. Det blev dog Felix - en kastreret
brunmasket Birmahan ejet af Heidie
Nowakowski - der løb af med sejren. De
fik af vores præmie-sekretær Vita Voss
ovenakt en vandrepokal samt kokarde,
skænket af Karin Sørensen og et gave-
kort på 200 kr. fra Kolding Storcenter.
Tillykke.

En publikums magnet var også bordet
med pelspleje. Bethina og Terje tog de
forskellige racer frem og fortalte om de
forskellige former for pelspleje.

Iørdagkl. 17 var det hele slut. Vi hav-
de haft to gode dage med kattefolk og de-
res dyr. Masser af tid til at snakke og in-
gen stress.

Jeg vil til sidst sige mine Studiekreds
venner tusinde tak for deres stptte, uden
dem var det aldrig blevet sådan nogle
gode dage.

Tak fra Kirsten Madsen, Studiekreds
Sydøst leder.

Fredag den 2. august og lprdag den 3. au-
gust 1996.

Efter måneders planlægning, oprandt
endelig week-enden, hvor Studiekreds
Sydøst's hobby udstilling l6b af stablen.

Fredag og lørdag i Kolding Storcen-
ter.

Den lille trofaste kerne havde sat ho-
vederne i blød for at komme på nye ide-
er. Da vi ingen entr6 kunne tage ville
Bethina Callesen stå for vores Ameri-
kanske l-otteri. Mangen en aften er gået
med at strikke, hækle, sy, klippe, male
og lave kokarder. Mange ting blev skcen-
ket ,og med stor succes blev alle 1000
lodder solgt. Vi var alle skeptiske - men
ikke Bethina.

Et hæfte til udstillingen skulle også
laves. Thorild og Ole Nørregaard ville
gerne lave det. Indholdet skulle vcere om
de forskellige katteracer, der blev re-
præsenteret, Samt information om Jyrak
og Studiekredsen. Planen var få sider,
men det blev et større stykke arbejde end
planlagt. Siderne skulle passe, alle in-
formationer skulle samles, og en delta-
gerliste skulle jo også i. Gad vide om de
to ikke fik nok? Resultat: et hæfte på 32
A5 sider som var utroligt professionelt
Iavet. Flot!

Hele centeret blev involveret, og
mange støttede os med flotte præmier til
udstillerne. Burene blev proppet med fo-
derprøver i lange baner. Det så mægtig
godt ud. Dommere blev centerchef Lars
Søndergaard samt Kolding Kommunes
formand for Uddannelsesudvalget Ole
Rasmussen. Begge kunne lide katte men

Katteejer: Vis hensyn! - også for kattens slq)ld!

Husk!
- At dyrevenner lkke må være med til atfor6ge bestanden af hjemløse

katte.
- At der er alt for mange hjemløse katte, der hutlqr sig igennem deres

triste katteliv - præget af sult og kulde.
- At det er gammel overtro, at katten er >>min 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

deres 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. Rek-vir6r 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.
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DYBLÆGESIDEN...

På plads!
Birte Olufsen stiller spørgsmålene og dyrlæge
Niels Øldicke Pedersen sYarer.

Ka'katte tåle papmælk?
Er tørfoder farligt?
Hvordan med rå fisk?
Hva' med dåsemad til daglig?
Eller skal vi lade være med at pyke og
bare give katten, hvad vi sådan har i
huset?
Som katteejer vil man gerne gøre det rig-
tige. Uden at overdrive alt for meget.
Og der er masser af muligheder for god
og sund kattemad. Men hvad skal man
vælge?

Skulle man tro annoncerne, har de al-
lesammen den allerbedste løsning. Det
allerbedste produkt. Og alle har gode råd
at give videre. Det kan godt skabe lidt
usikkerhed.

Derfor vil Katte-Journalen gøre en
indsats for at sætte tingene på plads, så
det bliver lettere at skelne mellem for-
kert og rigtigt.

Hva' med mælk?
Forkert?
Ude på landet får gårdens katte nymal-
ket mælk lige fra koen. Det er rå be-
handlet mællc, som de åbenbart trives
godt med. Men det skulle vel være lige
så godt eller endnu bedre at give sin kat
mælk direkte fra kølesknbet derhjemme.
Den pasteuriserede mælk må da være
sundere end den ubehandlede...

Rigtigt:

Pasteuriseret mælk er meget sundere end
rå mælk fra spanden, for pasteurise-
iings-processen dræber en stor del afde
:akterier, som findes i mælken, og som
ran fremkalde sygdom. Men, alligevel
'. ll du sikkert opdage, at din kat får tynd
rave, hvis du giver den en skålfuld
:ælk. Det har imidlertid ikke noget med
:rsteurisering eller ikke-pasteurisering

at gøre - eller med homogenisering for
den sags skyld.
Det skyldes, at der i sØdmælk, letmælk
og skummetmælk findes et betydeligt
indhold af mælkesukker, laktose. Hos
killinger og hos voksne katte, som er
vant til at drikke mælk altså for eksem-
pel kattene på gården, findes der i tynd-
tarmen et enzym,laktase, der nedbryder
mælkesukkeret, så katten kan fordøje
det. Hos de fleste voksne katte, findes
der imidlertid kun meget begrænsede
mængder af laktase i tyndtarmen. Når
katten derfor drikker mælk, vil det me-
ste af mælkesukkeret fortsætte ufordøjet
ud i tyktarmen, hvor det dels vil binde
vandet og dels give anledning til kraftig
bakterievækst, som medfører, at katten
får diarr6.

Man kan købe speciel kattemælk, der
er forbehandlet således, at mælkesukke-
ret er nedbrudt, eller man kan give sin
kat en blanding af fløde og vand - der-
ved undgår man problemet med tynd af-
fgring. Men man kan også vælge at væn-
ne sin kat til at drikke frisk vand i stedet,
for katten har ikke behov for mælkepro-
dukter, hvis den i øvrigt fodres fornuf-
tigt.

Dagens dåsemad
Forkefi?
Det er dejlig nemt med dåsema$ når ba-
re man har en god dåseåbner i huset. Og

så er man da sikker på, at katten får ah,
hvad den har brug for også afvitaminer
og mineraler Selv den billigste disco-
unt-dåse har det hele...

Rigtigt:

Den sidste påstand er i hvert fald ikke
konekt. Der findes på markedet mange
gode og velsammensatte kattemadspro-
dukter på dåse eller i foliebakker. De fle-
ste fabrikanter af kattemad gør sig store
anstrengelser for at sikre, at deres pro-
dukter lever op til de krav, videnskaben
har stillet til et sundt kattefoder. Men der
findes også billige produkter på marke-
det, som ikke lever op til disse krav.

Og som regel kan du gå ud fra, at der
er sammenhæng mellem kvalitet og pris,
selvom det dyreste produkt ikke nød-
vendigvis altid er det bedste. Når du
køber dåsemad til din kat, skal du derfor
k6be produkter, som har en grundig og
forståelig indholdsdeklaration. Seriø§e
udbydere af kattemad, sorn sælger gode
produkter, er nemlig ikke bange for at
fortælle dig, hvad kattemaden indehol-
der. Og det er din garanti for, at den mad,
som du serverer for din kat, indeholder
alle de nødvendige næringsstoffer, vita-
miner og mineraler i det rigtige forhold.
Køber du disse produkter, og har du en
god dåseåbner - ja, så er det både dejligt
nemt for dig og rigtigt sundt for din kat.

Tørfoder til alle
Forkert?

Det er det rene vr@vl, at katte ikke skul-
le kunne leve af tqrfoder Når bare de får
en sjat mælk engang imellem, knn de ik-
ke få noget sundere...

Rigtigt:

Der er nu ingen grund til at give katten
mælk ved siden af tØrfoderet. Vil man
kræse lidt for kattdn, så kan man give
fløde og vand ved siden af, men det er
ikke nødvendigt, for godt tørfoder inde-
holder alt, hvad katten har brug for. Pro-
blemet er imidlertid, at tørfoder er me-
get koncentreret foder, som kræver, at
katten indtager meget væske ved siden
af - ellers bliver dens urin
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meget koncentreret. Endvidere er der
det problem, at kattens urin efter et mål-
tid bliver mindre sur - pH-værdien sti-
ger. I koncentreret urin med høj pH-vær-
di er der Øget risiko for, at der kan dan-
ne sig krystaller og små sten.

Mange katteejere lader en skål med
tørfoder blive stående fremme til katten,
som kan gå og småspise deraf hele da-
gen. Derved holdes pH-værdien i urinen
på et forholdsvist hØjt niveau hele tiden,
og da mange katte samtidig drikker me-
get lidt, er betingelserne for krystaldan-
nelse og stendannelse i urinen til stede.

Visse katte er særligt disponerede for
at danne disse krystaller og små sten i
urinen, og disse katte bør ikke fodres
med almindeligt t6rfoder. Disse katte
kaldes ofte for FUS-katte. FUS står for
Feline Urological Syndrome. Det drejer
sig om ca. lOVo af kattene, og problemet
ses hos såvel hankatte som hunkatte.

Hunkattene får imidlertid ikke så
voldsomme symptomer som hankattene.
Det skyldes, at hunkattens urinrør er me-
get videre end hankattens, og selvom der
derfor er små sten i hunkattens blære,
kan den oftest tisse disse ud, uden at man
bemærker noget.

Hankattens urinrør er derimod meget
snævert - kun ca. 1 mm i diameter, og
man kan derfor komme ud for, at selv
ganske små sten sætter sig fast, så katten
ikke kan tisse. Dette er en meget alvor-
lig situation, som kræver omgående dyr-
lægehjælp. Både fordi katten lider, og
fordi situationen hurtigt kan forværres i
form af en urinstofforgiftning, som kan
medføre kattens død. Hvis din kat har
vist tendens til urinproblemer, bør du ta-
le med din dyrlæge om, hvilket tørfoder
din kat kan tåle.

Alle andre katte kan du med sindsro
fodre med et godt tørfoder fra dit super-
marked. Men køb et mærke med en ud-
førlig varedeklaration.

Katte elsker fisk
Forkert?
Sådan en rå ftsk eller en sjat rødspætte-
hoveder er noget af det bedste, man kan
lqle hen foran sin kat. Og den får aldrig
benene gah i halsen. Heller ikke når det
er fiskerester fra middagsbordet...

Rigtigt:
Mange katte er glade for fisk. Nogle fo-
retrækker kogt eller stegt fisk - andre fo-
retrækker fisken i rå tilstand. Fodrer man
med rå sild i større mængder, skal man i
midlertid huske på, at disse indeholdår
et enzym, som nedbryder B-vitaminet
thiamin, og at man derfor bør give sin kat
et ekstra tilskud i form af B-vitamintab-
letter, ølgær eller gærtabletter. Jeg har al-
tid givet mine katte hele fisk med hove-
der og ben - og det har de været glade
for. Det har samtidig givet dem tygge-
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motion, og mine katte har altid haft go-
de stærke tænder uden tandsten.

Mange er bange for, at katten skal få et
fiskeben i den gale hals. Denne frygt er
stærkt overdrevet. i de 22 fu,hvor jeghar
praktiseret som dyrlæge, har jeg aldrig
set en kat med et fiskeben i halsen. Det
betyder ikke, at det ikke kan ske, men det
fortæller noget om risikoen for, at det
sker. Hvad jeg derimod ofte har været
ude for, er katte, som har haft en fiske-
krog i munden eller i maven. Undertiden
endda med et stykke fiskesnøre bundet
fast til krogen, og man skal derfor altid
sikre sig, at der ikke sidder en krog til-
bage i fisken, inden man serverer den.

I Gr6nland, hvor jeg arbejder i øjeblik-
ket, hænger fangerne store mængder fi-
skeskrog af hellefisk til tørre på høje
træstativer. Disse hellefiskerester med
hoveder, hvis tænder er skarpe som bar-
berblade, bruges som foder til slæde-
hundene. Hvad mange imidlertid ikke
ved, er at der også findes en del katte i
Grønland, og at de trives glimrende un-
der de ellers meget barske klimatiske
forhold. Og kattene stjæler hundenes
fisk. Mens slædehundene står i deres kæ-
der og skælder ud, springer kattene op på
tørrestativerne og holder festmåltid på
den seje, tØrrede fisk - og de ser ud til at
nyde det.

Fint skal det være
Forken?
Har man en aristokat i huset, en ædel
skabning med stamtavle og det hele. En
siamese4 perser eller abessinier; kan
man ikke bare sådan npjes med at åbne
en dåse. Der skal mere til. Det hævdes,
at ftne katte skal have fin mad som rejer,

friskkogt rQdspætte, lgtllingelever og
den slags...

Rigtigt:
Fint skal det være. Og vrøvl er det. Selv
den længste stamtavle ændrer ikke ved,
at din kat er en kat - og skal behandles
som en kat. Med mindre du har været
uheldig og har anskaffet dig et indavlet,

degenereret individ - som kræver særlig
diæt for at overleve, og da er det en sag
for din dyrlæge at tage sig af - så stiller
racekatte ikke andre krav til foderet end
de vilde baggårdskatte.

Køb et godt kattefoder - tørfoder el-
ler dåsemad - og sørg for, at katten af og
til får noget at tygge på, så tænder og
tandkød bliver holdt i orden. Tørfoder i
sig selv er ikke tilstrækkeligt. Du kan gi-
ve fisk, sener og afpuds fra kød, gnave-
ben med brusk og rejer med skallen på.

Mange katte elsker rejer, men der er in-
gen grund til at pille rejerne. Katte kan
sagtens finde ud af at gnave skallen i
stykker, og det er godt for tænderne.

Mors hjemmelaYede
Forkert?

Man kan sagtens lave sin egen kattemad
af ris og grøntsager og indmad og fryse
det ned i portionen Og spare en masse
penge. Så får knuen alt, hvad den har
brug for. Og det er både lækkert og hjem-
melavet.,

Rigtigt:
Du kan glimrende lave din egen katte-
mad. 0g du kan lave god kattemad selv.
Ingen tvivl om det. Men du skal være
klar over, at ris og grøntsager ikke er
nok. Katte har et stort behov for protei-
ner - og det skal være proteiner af ani-
malsk oprindelse. Derfor skal du bruge
kød, fisk eller mælkeprodukter for at
fremstille et foder, der dækker kattens
behov. Regn med, at halvdelen af fode-
ret skal bestå af kød eller fisk. En fjer-
dedel kan derefter være ris, brød eller an-
dre kornprodukter og den sidste fjerde-
del grønsager. Kornprodukter og grønts-
ager skal være gennemkogte, for at kat-
ten kan fordøje dem. Endvidere bør du
tilsætte mineraler og vitaminer, så kat-
tens behov bliver dækket.

Du skal nok gøre dig klart, at det bliver
dyrere at fremstille kattemaden selv end
at købe den færdig og endvidere have i
tankeme, at du i bedste fald kun kan la-
ve den lige så god som færdigkøbt kat-
temad - næppe bedre.

Sakset fra Dyrefondet - Kattejournalen
nr.4 1996.
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Der er to årsager til, at katte spiser - lyst
og nødvendighed. Med hensyn til at sty-
re ejerne til at give, hvad de har lyst til,
er katte ekstremt dygtige. Det er en sag
for psykologer - ikke dyrlæger. I denne
artikel skal vi udelukkende beskæftige
os med den "nødvendige foderindtagel-
sett.

Den overordnede styring af nødven-
dig spiselyst styres af et appetitcenter i
hjernen, som påvirkes af visse hormo-
ner, indholdet af sukker i blod, krop-
stemperatur og signaler fra nerver i ma-
ve-/tarmsystem.

Når en kat ikke spiser, er det vigtigt at
skelne mellem manglende evne til at
indtage føde f.eks. kæbebrud, tandpro-
blemer etc., og tilstande, som nedsætter
aktiviteten i appetitcenteret f.eks. infek-
tioner og stress. Manglende evne er ka-
rakteriseret ved, at katten går hen til fo-
deret - og - evt. forsøger at tage noget i
munden. Påvirkning af appetitcentret er
karakteriseret ved madlede.

De fleste dyrearter har en evne til at
indstille kroppens forbrænding på et ka-
tastrofeblus og derved overleve endog
lange fasteperioder. Anderledes er det
med katte.

Vore katte lever bogstaveligt talt på en
flamme af forbrændt fedt - ikke sukker,
som de fleste tror. En flamme som bræn-

der med næsten konstant styrke uanset
forholdene. Den er ikke i stand til ved
nedsat foderindtagelse at reducere sit
energibehov. Katte kommer derfor hur-
tigt ud i en alvorlig energimangel.

Samtidig har de et proteinbehov, som
både er specielt og2-3 gange større end
de fleste andre dyrearters bl.a. hundens.
Ved sygdom eller nedsat indtagelse af
proteiner er de fleste dyrearter i stand til
at spare proteiner ved at nedsætte for-
brændingen. Både energi- og proteinbe-
sparende processer er overlevelsesme-
kanismer, som katte genetisk mangler.
Ved proteinmangel vil de hurtigt begyn-
de at fordøje deres egne kropsproteiner
med katastrofale følger. Hjertemuskel,
tarmvæg og lever er nogle af de væv,
som hurtigst beskadiges ved denne pro-
ces.

At katte ind imellem tager en dag med
uden mad, må betragtes som normalt.
Forlanger de imidlertid pludselig speci-
elle godbidder for overhovedet at spise -
- eller tager de en længere hel eller del-
vis pause, skal man være vågen. Vej kat-
ten (kend altid den kats normalvægt). Et
vægttab på 1O Vo og derover kræver øje-
blikkelig dyrlægekontakt.

Er der total spisevægring i mere en

48-72timer, skal de tvangsfodres - eller
katten skal på anden måde kortvarigt sti-

muleres til at indtage føde. F.eks. med
stesolidindsprøjtning direkte i en blo-
dåre. Spiser en kat ikke efter en sådan
indsprøjtning, er den på gravens rand.
Tvangsfodring at voksne katte sker
bedst med en gummisonde direkte i ma-
vesæk. Er det en killing, kan metalson-
de evt. anvendes.

Spiselysten kan på længere sigt sti-
muleres kunstigt med "pep-medicin"
som binyrebarkhormoner og progester-
oner (P-sprøjtemedicin), men det er me-
get vigtigt, at man i hvert enkelt tilfælde
kender årsagen til spisevcegring, før be-

handling indledes.
Jeg kan ikke lade være med til sidst at

komme med et lille hjertesuk. Vi ser alt
for mange katte - også racekatte - i prak-
sis, som liderat tandsten, "rødt tandkød"
og - ikke mindst - paradentose med me-
re eller mindre blottede tandhalse. Ikke
nok med at disse svage punker fungerer
som indgangsporte for infektioner, de er
også oftest utrolig ømme med risiko for
hel eller delvis spisevægring. Sådanne
katte kan forøvrigt også have "et dårligt
temperament".

Det kan vi ikke være bekendt.
K. Steensborg

- fagdyrlæge i sygdomme
hos kat og hund.

Brabrand

Mindeord for Bodil Schou rLøgstØr
Det var med stor sorg, vi modtog medelelsen fra Mogens om, at Bodil var afgået ved døden tirsdag den 13.

august 1996 efter en lang og hård sygdomsperiode i en alder afkun 54 år.

Linette, Bjarne, Aase og jeg har fulgt Bodil's sygdom med stor frygt fra den første operation, hvor lægen gav
håb. Men desværre bristede dette håb - den uheldbredelige sygdom brød op igen.
Vi, samt Else og Steen, er glade for, at vi alle talte med Bodil næsten lige til det sidste. Kun få dage forinden
aflagde vi besØg hos Bodil og Mogens. Og da vi tog derfra, var vi klar over, at det var det sidste farvel til Bo-
dil, der var det sværeste.
Bodil var født og opvokset i L6gstør's omegn, og kort forinden sygdommen brød ud igen, flyttede hun og Mo-
gens ind i et nyt hjem i [-Øgstør. De nåede at gennemrestaurere huset i fællesskab. Desværre blev det alt for
kort tid, at Bodil kunne nå at nyde det.
Vi lærte dem at kende som kattevenner, og var alle heldige at kunne købe nogle af Tobomo's dejlige perser-
kattekillinger, hvor deres højt præmierede Mellow Yellow var far. Yellow var nok den af deres katte, som stod
Bodil nærmest, idet den altid har delt soveværelse med dem. Vi mødte Bodil og Mogens på en af Jyrak's kat-
teudstillinger, som de har deltaget i så mange af. Vi fik herefter et par af vore persere parret med Yellow, og
vores kendskab til Bodil blev herved så stor, at vi blev nære venner. Vi siger Bodil tusind tak for al den viden,
hun har givet os om perseropdræt. Vi gik aldrig forgævs, når vi ringede og talte med Bodil og Mogens om kil-
lingefødsel m.m. Hendes viden har vi alle nydt godt af på hendes hyggelige og rolige måde at fortælle på og
dejlige dialekt og latter.
Vi vil savne dig, Bodil.
Vores dybeste medfølelse er hos Mogens, Tom og Dorthe og øvrige familie.
En god hustru for Mogens - og en god ven for os er gået bort.
Æret være Bodil's minde.

Else, Steen, Linette, Bjarne, Aase og Hans
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Forslag Yedtaget på FIFe's GF -
gældende fra 0L.01 .1997

Komitemøderne fandt sted fra tirsdag
den2l. maj til torsdagden23. maj. Der-
efter fulgte 2 dage med selve general-
forsamlingen og endelig afsluttedes med
et dommerseminar om søndagen.

Til dommer- + LO-kommisionen og
til show-kommissionens møder er der
offentlig adgang for FIFe-medlemmer.
Det er på disse møder, at forarbejdet til
selve generalforsamlingen foregår. For
delegater og rådgivere er det vigtigt at
være til stede for at vide, hvad der sker
og få yderligere belyst, hvad de forskel-
lige forslag indebærer. En del af diskus-
sionen vedr. forslagene foregår her, og
har man ikke hørt de forskellige syns-
punkter, kan det være svært at forstå ar-
gumentationen, når forslaget går til af-
stemning.

Hvert forslag fra de enkelte medlem-
slande, bestyrelse og kommissioner skal
foreligge skriftligl på engelsk, tysk og
fransk hos generalsekretæren senest 2
måneder før GF. Medlemslandene får
derefter alt tilsendt 1 måned før GF.
Medlemslandene tager nu stilling til for-
slagene. På komitemøderne gennemgås
alle forslag igen, hvorefter komiteen ef-
ter afstemning giver sin anbefaling til
Generalforsamlingen.

Følgende forslag blev vedtaget:

Personvalg
Margarethe [,eleithner (D) genvalgtes
som vicekasserer og Birgit Nehammer
genvalgtes som visegeneralsekret8r.

Optagelse af nye medlemmer under
patronat
AMIL, Israel. Mentor: l.DEI<ZV
e.V.Tyskland
Ukraine Felihology Ass. Mentor: CS-
CK/ 1-ekkiet
Felinolosko Drustvo Beograd, Serbien.
Mentor: MMOE/Ungarn
National Cat Society Malta. Mentor:
CA"lEngland
Cypres Feline Society. Mentor:
CA"/England
Feline Federation Greece. Menror:
FFF/Frankrig

Gebvrer
Å,rtigt meOtemsgebyr: Sfr. 500,-
Gebyr for afholdelse af International
Udstilling: Sfr. 300,-
Gebyr for afholdelse af National Udstil-
ling: Sfr. 100,-
Stamnavn: Sfr.30,-
Kokarder: Sfr 25,-

Gebyr for at tage dommereksamen: Sfr
250.-
Å,rtigt geUyr for dommere: Sfr. 100,-
(betales af den enkelte dommer)
1 Schweizerfrank er ca. 4,75kr.

Forslag fra bestyrælsen
FIFe skifter adresse fra Schweiz til Lux-
emborg.
Al konespondance til FIFe adrsseres til
Generalsekretæren.
Skyldige beløb skal være indbetalt se-
nest den 3U3
Udstillingsdatoer i FIFe's udstillingska-
lender kan kun appelleres indenfor 6
uger efter offentliggørelse.

Forslag fra dommerkommissionen
Ved 2 certs. udstillinger kan dommerek-
samen og stadier kun tages på 1.dagen.
Rapport fra dommereksamen skal sen-
des til generalsekretæren indenfor 2
uger.
National dommer ændres til Stadiedom-
mer.
Tilpasning af siewardreglerne, så
stewarder så vidt muligt ikke selv præs-
enterer egne katte, men ikke behøver
forlade ringen.

Forslag fra Show-kommissionen
Ved en int. udstilling, skal der mindst
være 150 katte opført i konkurrence.
Mindstemål for bure: 50 x 50 x 50 cm.
En kat pr. bur og max. 3 pr. dobbeltbur -
undtagen kuld.
Hvis en kat på 3 udstillinger har været
aggressiv, vil det være op til medlem-
slandet, om katten udelukkes fra fremti-
dige udstillinger.

Forslag fra medlemslandene
Forlængelse af "Open Doors" indtil
31.12.97. Der kan udstilles på ikke-Fl-
Fe-udstillinger. Ikke-FIFe-medlemmer
kan udstille hos FlFe-klubber.
En dommer kan ikke afstå fra at stemme
til Best in Show.
Ragdoll anerkendes i colourpointvarian-
ten
En kat, som udstilles i forkert kategori
eller farve, får en bedømmelse, men in-
gen kvalifikation
På grund af karantænebestemmelserne
får England og Island specielle regler for
opnåelse af titler
Afstanden mellem 2 katteudstillinger
skal være 400 km (tidligere 5ffi km.)
Kun for Island: 120 katte til en int. ud-
stilling.
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Specielle regler for erhvervelse af titler
i Portugal, England, Island og Rusland.
Ved stemmelighed ved Best in Show,
kan der trækkes lod mellem dommerne,
eller en "overdommer" kan bestemme.

Koratkatte kan kun anerkendes i farven
brå.
Siamesere og balinesere må hverken
parres med hvidplettede eller silver-va-
rianter.
Alle katte skal være vaccineret mod kat-
tesyge og influenza senest l5 dage før de
udstilles. Rabiesvaccination f6lger det
enkelte lands bestemmelser.
Nyt vedr. kastrater under 10 mdr.: de kan
nu konkurrere med de øvrige ungdyr.

Øvnge temaer:

Spørgsmål om det er en diskvalifikati-
onsgrund ikke at have klippet kløer på
udstillingskatte. Det er ikke en diskvali-
fikationsgrund, men det henstilles til
landene, at de giver deres dyrlæger be-
sked om at chekke i dyrlægekontrollen.
Der er udarbejdet et genetisk skema, så-
ledes at man kan se, hvad der kan kom-
me ud af de forskellige parringer. Dette
skema vil senere blive tilbudt medlems-
landene.
Det blev vedtaget at FIFe går på Inter-
nettet - der er allerede flere lande, som
allerede er med. Karl Preiss fra Østrig
påtog sig at iværksætte arbejdet.

De næste generalforsamlinger holdes så-
ledes:
1997 - Finland, 1998 - Tyskland, 1999 -
Danmark, 2000 - England.

Til slut takkede præsidenten Malaysia
og den Malaysiske katteklub for en per-
fekt generalforsamling. Alle rejste sig
og klappede for komiteen, som på for-
nemmeste vis havde gennemført arran-
gementet.

Dommerseminar

Om søndagen blev der afholdt dommer-
seminar, som startede med en tur til en

lokal katteudstilling. Herefter behandle-
des emner som: arvelige defekter hos
katte, tolkning af standarderne, nye ud-
fordringer for FIFe på opdræts- og ud-
stillingsfronten efter år 2000.

Efter en hel uges kattesnak var det slut,
og alle var en kæmpeoplevelse og man-
ge dejlige minder rigere. En stor tak til
Malaysias katteklub og til FIFe's besty-
relse for en god generalforsamling.

Dorte Kaae

Selamat Datang Ke Kuching
Velkommen til Kuching. Jo, som med-
lem af den danske delegation ved årets
FIFe generalforsamling følte vi os be-
stemt meget velkomne i Kuching -
Malaysia. For første gang i FIFe's 47 åri-
ge historie, blev generalforsamlingen
nemlig afholdt i et ikke-europæisk land.
Fra Danmark deltog Birgit Nehammer
(vicesekretær i FIFe), Aase Nissen
(delegat for Danmark samt medlem af
dommer/LO-kommissionen) og under-
tegnede - Dorte Kaae (rådgiver samt
medlem af showkommissionen).
Malaysias katteklub havde giort et fabe-
lagtigt arbejde i at organisere general-
forsamlingen, som bl.a. blev sponsore-
ret af Malaysias regering, delstaten Sar-
awak, Informationsministeriet, Kultur-
ministeriet, Turistministeriet og Malay-
sian Airlines.

Borneo:
Oprindeligt var det planen, at konferen-
cen skulle være afholdt i Kuala Lumpur,
men mindre end 2 måneder før det skul-
le starte, fik vi at vide, at det blev i Ku-
ching, hovedstad i delstaten Sarawak på
Borneo!! Vi var nok lidt skeptiske - ik-
ke nok med at det var i Malaysia, men
nu var det oven i købet flyttet til et sted,
som vi i vores skandinaviske fantasi for-
bandt med hovedjægere, fugtig regn-
skov og grumsede floder, hvor krokodil-
lerne havde frit spil!! tad det dog være
sagt med samme - aldrig har vi mødt en
gæstfrihed så stor, aldrig har en general-
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forsamling været så perfekt arrangeret
og aldrig vil vi glemme den hjertelighed,
imødekommenhed og de oplevelser,
som blev os til del. Generalforsamlingen
var fantastisk organiseret, og på intet
tidspunkt kunne der sættes en finger på
planlægningen, på hotellet eller på no-
gen af arrangementerne.

Kattebyen Kuching:
Kuching betyder faktisk kat på malay-
sisk. Overalt i byen var der store katte-
statuer, og ved byporten stod der en me-
get stor hvid kat, som hilste alle vel-
kommen til byen. Hver sØndag holdes
der et stort marked i byen, og her kunne
man købe i dusinvis af T-shirts med for-
skellige kattemotiver. Desuden forskel-

lige andre småting som muleposer, pe-
nalhuse, figurer, krus - alt sammen med
kattemotiver. Heldigvis var priserne me-
get rimelige, men til gengæld var kuf-
ferten betydelig tungere på hjemturen
end på udrejsen. I sådan en katteby må
der naturligvis også være et kattemuse-
um. Vi havde flere gange undret os over
en flot moske-agtig bygning på toppen
af en hpj. At denne bygning indeholdt et
kattemuseum havde ingen forestillet sig.
I museet var der alt muligt om katte, li-
ge fra store figurer til små nipsgenstan-
de, plakater, og en enkelt udstoppet kat,
som på denne måde blev foreviget efter
mange års tro tjeneste.

Kattene i Malaysia:
I-evende katte så vi selvfølgelig også. De
virkede ret orientalske i deres kropsbyg-
ning, dog ikke så elegante som vores sia-



mesere/orientalere, men alligevel ret
slanke. Flere af dem havde endog siam-
aftegn blandet med hvidt. Det mest be-
mærkelsesmæssige ved dem var dog ha-
len, idet så godt som alle kun havde halv
halelængde og de fleste af dem med en
hel lille pompon af haleknæk, lidt i stil
af Japanese Bobtail. Kattene så ud til at

:rives vel i Malaysia, idet man her er me-

-:et glade for katte. Det skyldes, at en stor
:el af befolkningen er muslimer for
ir em hunden er et "urent" dyr, hvori-
:rrrd katten er meget respekteret.

\ationalkatten:
Katteklubben i Malaysia har sat sig det
: ål at få sin egen nationalkat. At det lyk-
..:s. er der ingen tvivl om, for planen er
iirrtt€t åfregeringen i 10 år, og i den pe-
-, rde kan opdrætterne få hjælp fra of-
;ntlige instanser, bl. a. veterinærinsti-

..rttet. Den nye race blev lanceret med
:-,mp og pragt i forbindelse med gala-
-'rJdagen, som blev afholdt efter at ge-
- -:rltbrsamlingen var slut. Regeringen
-- ler vært for en middag på byens fi-

- , -:e hotel, hvor Sarawak's social- og
- j;redsminister var æresgæst og -taler

- 1 .ri rigt en utrolig charmerende og hu-
-..ristisk mand. Da selve middagen var

', erstået (8 forskellige små kinesiske

retter, hvor drikkevarerne bestod af ki-
nesisk te samt cola og fanta) blev lyset
dæmpet og ind blev trillet 2 smukt de-
korerede bure af et par meget smukke pi-
ger i nationaldragt og med kattemasker.
I burene sad dels en hankat, dels en hun-
kat af racen malaysiakat. Kattene var
smukke og harmoniske, lidt kraftigere
bygget end siameseren med med den ka-
rakteristiske maske, dog med hvidt, så
de mindede lidt om en korthåret ragdoll.

Katteudstilling:
For yderligere at præsentere racen, hav-
de den lokale afdeling af katteklubben
arrangeret en .udstilling i forbindelse
med dommerseminaret. Alle deltagere
blev i busser fragtet ud til udstillingen,
hvor borgmesteren i Kuching Syd sam-
men med FIFe's præsident åbnede ud-
stillingen ved at klippe et silkebånd over
og officielt erklære "Projekt Malaysiak-
at" for åbnet. Borneo har meget strenge
karantæneregler, så kattene på udstillin-
gen var alle fra Kuching og omegn. Der
var derfor heller ikke nogen racekatte,
men alligevel var der mange der lignede
vores gammeldags siamesere, især faldt
jeg for et par dejlige rødmaskede siame-
sere, hvor farverne var helt eventyrlige
uden spor af tabby-aftegn og med en

smuk lys kropsfarve. Udstillingen var
sponsoreret af Whiskas og der var
præmier til alle kattene. ,, .:,,

Medieomtale:
Overalt i Kuching, var der hængt ban-
nere op, som kundgiorde atFIFe afholdt
sin internationale generalforsamling.
Desuden var generalforsamlingen godt
stof i Sarawak Tidende. Der var flere
gange billeder på forsiden med reporta-
ger fra kongressen. Som et kuriosum kan
nævnes, at man i samme avis på side 8
kunne læse, at politiet i Kuala Lumpur
havde skudt 4 personer, som flygtede i
bil efter at de var afsløret for ulovlig
våbenbesiddelse samt anklaget for nar-
kotikahandel!! Pressen og TV var med,
hvor der skete noget, til Gala-middag, på
kattemuseet og på katteudstillingen. I
det hele taget blev vi "kattegale" men-
nesker taget meget alvorligt i Malaysia,

hvor man andre steder i Europa nærmest
ser medlidende på os, når vi fortæller, at
vi bruger en hel ugeaf vores ferie på at
diskutere katte. Skulle nogen få lyst til at
tage til Borneo kan det stærkt anbefales,
og faktisk er der danske rejsebureauer,
som arrangerer rejser Sarawak og til Ku-
ching. Det er en opleveise ud over det
sædvanlige, specielt for os kattefolk.

Dorte Kaae
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Information fra Disciplinaernævnet
Efter en del udskiftning er der nu ned-
sat et disciplinærnævn bestående af føl-
gende personer:

Inga Pineda, Anne Cramer, Vagn
Christiansen, Per Hilfling Olesen, Ole
Amstrup, Suzanne Trolle og Klaus
Christiansen.

Fra det gamle nævn er det kun lnga
Pineda der er genganger, mens resten
er nye og ubeskrevne blade i discipli-
nærnævnssammenhæng.

På vort første møde besluttede vi os
til at formidle de sager videre, som
nævnet arbejder med. Det gforde vi i
det forfængelige håb, at vi så måske
kunne overflødiggøre os selv. Hvis kat-
tefolk ved hvilke sager, der bliver taget
op i disciplinærnævnet, kunne man
måske undgå at havne i en sådan situa-
tion.

Derfor er undertegnede blevet kon-
taktled til medlemsbladene, og jeg vil
efter hvert møde i nævnet forsøge at
gengive de sager, vi har arbejdet med.
Selvfølgelig beskrevet på en sådan må-
de at personerne, sagen vedr6rer, frem-
træder anonyme. Kun i helt specielle
tilfælde vil sager blive offentliggjort
med navns nævnelse. Det efterfølgende
er således en beskrivelse af indholdet i
de to første møder i disciplinærnævnet.

Desuden blev vi enige om, at nævns-
medlemmerne ikke udtaler sig eller
modtager kontakt vedrørende sager til
nævnet. Enhver kontakt til disciplinær-
nævnet skal foregå skriftligt til Felis
Danica's postboks.

Vore første sager var 4 uafsluttede
sager fra det gamle nævn, samt en gen-
optagelse af en tidligere sag.

Sag 1.
En dame købte i september 1995 en
"Racekat med stambog", som var f6dt i
maj. Ved købet lovede opdrætteren at
eftersende stamtavlen. Det skete imid-
lertid ikke og køberen klagede derfor
til disciplinærnævnet, som optog sa-
gen. Opdrætteren meddelte skriftligt til
nævnet, at stamtavlen var søgt og betalt
og hurtigst muligt ville blive tilsendt
køber, men den24. marts var der endnu
ikke sket noget, og telefonisk oplyste
køber, at der den 27. april endnu ikke
var fremkommet en stambog.

Nævnets afgørelse blev, at såfremt
køber ikke den 1. juni 1996 havde
modtaget stambogen, ville vi idømme
opdrætteren en disciplinær foranstalt-
ning jf. §4 i nævnets regler.

Det vil med almindelige ord sige, at
hvis stambogen ikke er afleveret inden
1. juni vil opdrætteren blive udelukket
fra at kunne få stambogsført katte og
heller ikke kunne udstede parringsatte-
ster.

Ved den frist vi havde sat var forhol-
dene brågt i orden og køberen havde
fået stambogen.

I sådan en sag får klager de 200,- kr
af de indbetalte 250,- kr tilbage.

Sag 2.
Denne sag er lidt indviklet, men kort
fortalt oplyser klageren, at hun havde
lavet en aftale om, at hun fik en kat
mod at opdrætteren skulle have en kil-
ling tilbage efter en af klagerens katte.
Senere købte hun så sammesteds en
hvid kat, som opdrætteren garanterede
ikke var døv. Det viste sig imidlertid, at
den var døv, og klager afleverede kat-
ten igen, dog uden at få refunderet pen-
gene.

Opdrætteren oplyser imidlertid, at
klager havde købt to katte og kun betalt
for en.

Disciplinærnævnet forsøger at ind-
hente yderligere oplysninger hos sa-

gens parter, men hvis de to parter hav-
de sikret sig tydelig dokumentation for
katteudvekslingerne, havde der måske
slet ikke været nogen sag.

Så man kan opfordre til at lave afta-
ler mens man stadig er gode venner.

Hvis aftalen om en evt. udveksling
af killing mod killing eller parring var
nedskrevet, og der forelå en kvittering,
som tydeligt angav, hvad pengene var
betalt for, ville ingen være i tvivl.

Altså få en kvittering med tydelig
angivelse af hvad der er betalt for, når
der handles, og lav en skriftlig aftale
om forskellige modydelser.

Nævnet måtte på sit andet møde af-
vise sagen, da der ikke blev fremsendt
nogen form for skriftelig dokumentati-
on for aftalerne. I denne sag fik klager
heller ikke det indbetalt bel6b tilbag,
da klageren il<ke fik medhold.

Sag 3
Var en sag vedrprende købekontrakter.
Klager spurgte om købekontrakter var
gældende.

Imidlertid var klagen trukket tilbage,
men ellers ville nævnet kun kunne hen-
vise til den dom, der foreligger ved-
rørende købekontrakter vedr. katte. I
det tilfælde var købekontrakten gæl-
dende, men, som der stod i præmisser-
ne, kun fordi betingelserne "ikke er for
byrdefulde"! De vil med almindelige
ord sige, at kontrakterne gælder, hvis
der ikke er for mange og for indviklede
betingelser indeholdt i kontrakten.
F.eks. vil det nok være tvivlsomt, om
betingelser for antal parringer og god-
kendelse af parringer fra opdrættes side
vil være gældende.

Men enkelte klausuler om tilbage-
køb m.v., ssrn I gvrigt ikke lægger beg-

rænsninger på kattens liv, vil kunne
holde i retten.

Så hvis man køber en kat med en
købekontrakt med div. klausuler om til-
bagekøb m.m., så skal man altså også
være villig til at overholde de betingel-
ser, der er i kontrakten, ellers skal man
undlade at købe sådan en kat.

Sag 4.
Her havde klager købt to skovkatte,
som ikke udviklede sig racetypiske.
Der var formodning om, at kattene var
korthårede, hvilket ikke er muligt for
killinger efter to skovkatte. Opdrætte-
ren havde tilbagebetalt en del af købe-
summen, og for nævnet var det nok til
at afslutte sagen.

Men det efterlader os med et lille
problem. Kattene var stambogsførtel -

og hvis der er tale om, at de købte katte
er korthårede, er stamtavlerne ikke kor-
rekte, men det er så en ny sag, og det
ligger uden for disciplinærnævnets
kompetenceområde at vurdere stamtav-
lernes ægthed.

Sag 5.
Det tidligere nævn havde givet en

køber en "næse" for ikke at have givet
korrekte oplysninger om to katte på
blanketten til udstilli ngstilmeldi ng.
(Hvilket man jo på tro og love skriver
under på). Sagen var afsluttet, men vil-
le blive taget op igen i gentagelses-
tilfælde. Klageren havde fremsendt op-
lysninger om at køberen endnu engang
ikke havde oplyst alle data vedrørende
kattene (opdrætternavn) til en hobby-
udstilling.

Nævnet indhentede nu yderligere
oplysninger for at vurdere sagen, men
da køberen ikke kan være ansvarlig for,
hvad der bliver skrevet i aviserne og i
katteblade, og i øvrigt ellers kunne for-
klare sine tilmeldinger, valgte nævnet,
at skrive til både klager og indklagede
med en præcisering af reglerne. Iøvrig
var vi meget enige om, at når man som
opdrætter har et stamnavn, så skal det
pinedød også med. Vi vil som opdræt-
ter godt tage skraldet med dårlig katte
så vil også have æren for de gode, og
vil ville alle være godt sure hvis ikke
vores stamnavn blev nævnt.

I sådanne sager ville nævnet hvis vi
havde givet klageren retjf. §4 i regler-
ne haft mulighed for at tildele en disci-
plinær straf gående på udstillingforbud
i en periode på f.eks. et halvt år.

I pvrigt handlede denne sag mest om
hvorledes to opdrættere kunne genere
hinanden.

Vi er også blevet enige i nævnet om, at
vi ikke vil have forskellige sager til at
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svæve rundt i længere tid. Vi skal ind-
hente udtalelser fra alle parter i klage-
sagen, men hvis den ene part af en eller
anden grund ikke svarer på vores hen-
vendelse inden fristens udløb, vil vi af-
gøre sagen på de oplysninger, vi så er i
besiddelse af. Det er altså op til en evt.
indklaget at svare, når vi sender den
klage vi har fået til vedkommende for
at få hans/hendes version afsagen. Det
er et fast princip i behandlingen af kla-
ger, at begge sagens parter får alle svar
og papirer tilsendt, så der ikke er noget
hemmeligt i sagen.

Desuden var der et levn fra dengang
disciplinærnævnet blev startet i Race-
katten. Når der kom en klage var det
normalt, at give klubberne besked, så
det ikke blev foretage et klubskifte, og
man på den måde undgik en evt. klage-
sag. Nu er Disciplinærnævnet Felis Da-
nica's og dermed er det jo ligegyldigt
om man er medlem af den ene eller den
anden klub, så for vores skyld kan man
skifte klub lige så tosset man vil, det
ændrer ikke ved nævnets kompetence.

Ovenstående er et personligt referat
af nævnets mødelafgørelser. Det er den
form vi i disciplinærnævnet har tænkt
os at offentliggøre, hvad vi arbejder
med, så vi ikke er en skjult del af katte-
verdenen. Hvis opdrættere/kattefolk ik-
ke ved hvilke afgØrelser, der kan træf-
fes af os, kan man jo heller ikke forhol-
de sig til os, og det vil vi gerne have at
man gør. Ole Amstrup

Eilvfs, dirn kmt
kr*mm@ læ,s@
deklarfttiome.ne(D 4

of Premnt$

- ville den vælge FROMM -

helt naturligt.

&ing efter brochure, så ved
du hvorfor - helt naturligt!

M.åske verdens bedste
kattefoder!

0
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Skilsmisse-kattene
Af Vibeke Harsberg Sakset fra Dyrefondet nn 4 1996

Det bliver ofte diskuteret, om man kan/skal prøve at flytte
en gammel kat, og afgørelsen vil selvfølgelig altid afhænge af
de konkrete omstændigheder.

Fies nabofamilie stod på et tidspunkt med problemet. Fo-
rældrene var blevet skilt og flyttede hver for sig i lejlighed,
hvor de ikke kunne have kattene (to forkælede, kastrerede han-
katte) med. Kittie var da7 år, og Jeppe var 4 år, og de tilhør-
te naboens s6n på 16 år.

Der blev diskuteret vidt og bredt, og Dyrefondet blev kon-
sulteret. Mange mente, at det var synd at flytte to så gamle
katte, og at de burde aflives. Andre syntes, de skulle have en

chance. Værst var det for nabosønnen, at han skulle tage stil-
ling til, om hans elskede katte skulle slås ihjel eller måske fri-
ste en kummerlig skæbne et nyt sted. Der blev grædt meget
over de katte.

Fies far fandt via en kollega et sted i den by, han arbejder i,
hvor de gerne ville have et par halvgamle katte. Det var på en
gård, hvor den gamle indekat var død. De er meget dyregla-
de mennesker, der for havde taget katte til sig, og de mangle-
de et par indekatte, der helst skulle være kælne og være vant
til at sove i sengene. Dyreholdet bestod desuden afen hel del
heste, en hund (der var vant til katte) samt nogle udendørs kat-
te.

Så begyndte diskussionerne igen. Nabodrengen var meget
bekymret over, om hans katte, der plejede at sove i vandseng,
nu skulle til at sove i en stald. Han ville ikke med over og se
stedet, men vi forklarede ham, at kattene skulle være indekat-
te, hvis de kom derover, og at det var mennesker, der holdt me-
get af dyr.

Resultatet blev, at kattene skulle flyttes. Det var slemt at se

en 16-års dreng forsøge at holde sig tapper, være fornuftig og
sige, at det var det bedste for hans højt elskede katte, selv om
det §orde ondt at skulle af med dem. Endnu engang blev der
grædt i både det ene og det andet hjem.

Fies far havde "fornøjelsen" afat køre kattene til deres nye
hjem. Deres mor og jeg stod en årle morgenstund og puttede
dem i tasker, så de ikke kunne se noget af turen. Vi havde nem-
ligh6rt, at de på den måde ikke ville kunne orientere sig og
derfor ikke ville være så tilbøjelige til at forsøge at finde hjem
igen - et meget stort problem for familien.

Det var rædselsfuldt at stå med en kat, man så tit har nusset
og snakket med, putte den ned i en taskeog sende den afsted
til nye forhold, som den ikke fatter et suk af. De kæmpede beg-
ge mod - de var heller ikke vant til at køre i bil, så det tog sin
tid. Men endelig var alt klart, og de kunne køre medbringen-
de kattemad, skåle, legetpj, tæppe etc. Kattene jamrede, og
deres mor og jeg stod stortudende på fortovet, mens Fies far
kørte med forstenet ansigt (det var under hans værdighed at
tude offentligt).

Fies far siger, at det var hans livs værste køretur, og at han
stadig kan høre kattenes jamren.

Da de nåede bestemmelsesstedet, blev de modtaget med
åbne arme - "Sikke nogle dejlige misser" - der var lavet kasse
til dem, og maden stod parat. Jeppe, der var yngst, syntes
egentlig, at det så ret så spændende ud - der var også en kan-
ariefugl og en hund, som han straks truede med et par på kas-
sen, så hunden iophøjet værdighed trak sig tilbage. Kittie var
mere skeptisk; han satte sig i et hjørne og lod sig ikke formil-
de af hverken gode ord eller godbidder. Familien lovede at
holde kattene inde den første tid, så vi ikke risikerede, at de

stak af, og Fies far fik bekræftet sit indtryk af, at det var dy-
revenlige mennesker, der ville tage sig godt af kattene, så han

drog lettet derfra.
Vi har senere fået adskillige tilbagemeldinger om kattene

fra den kollega til Fies far, som i første omgang formidlede
kontakten. Kattene er faldet til og stortrives. De sover begge
i sengene og har nu fået selskab afto langhårede ungkatte, som
blev fundet i en vejgrøft og indlemmet i familien.

For Kittie og Jeppe kom der således - heldigvis - en lykke-
lig udgang på historien. Men det skærer 6n i hjertet, når man
ser de omkostninger, der betales af børn og dyr, når familier-
ne går i opløsning.

Fie savner stadig sine nabokatte og har taget på, fordi der
nu ikke sidder en kat på den anden side af hegnet og driller
hende, så hun må spæne efter den. Så også i Fies liv er der
blevet tomt.
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Et dansk
kvalitetsprodukt

til alle katte

Mlsklss Luksusbldder
produceres I 400 g
poser - nem og mlllø-
rigtlgt emballage

Mlsklss 100 g lås I

lølgende varianter:

- Kylllng
- Laks/reier
- Oksekød
- vildr
- Makrel
- Killlng

Desuden producerer vl

Kattemælk 200 ml

samt vor tørloderprodukt
Mlskiss Plus 10 ko- VARETru(rA

\z

M LøVEN PETFOOD A/S
Nygade5-9760 Vraa
Tlt.98 98 16 11 - Fax.98 98 20 66
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Felis Danica's
Top katte L995196
Mnderne blev hyldet på Daraks udstilling i Jyllinge, og JY-
RAK-medlemmerne blev lykpnsket i formandens leder i
"Hvæssebrættet" nr. 2196.

Redaktionen vil også gerne gratulere og bringer her den fuld-
stændige liste over vinderne. Vi har ikke haft lejlighed til at
indkalde fotos; men nr. 1 prydede forsiden sidste gang, og vi
vil gerne pynte op på siden med et par uopfordret indsendte bil-
leder. EA

TOP 10 - voksen:
1. Sepp, ORI n 24

Ejere: Jens Haslund og Connie Barawiec
2. Cozy Farm Lucifer, MCO n22

Ejere: Susanne og Klaus Christiansen
3. Wee-ko's Beautiful Pride, ORI b

Ejere: Lykke Madsen og Jørgen Andersen
4. Bastienne Pont de la Thur, SBI a 21

Ejere: Aase Nissen
5. Dan-Queen Show Master, PER n

Ejere: Gitte og Allan Kierulff
6. Dan-Queen Miss Heartbreaker, PER f 03

Ejere: Dorthe og Johnny Ellgaard
7. Wee-ko's Against All Odds, ORI n

Ejer: Lisse Faurschou
8. Dansbjerg's Ido, NFO n 09 22

Ejere: Dorte Ebert og Bent Jensen
9. Misriya's Vita-min Wanda, ORI h

Ejere: Susanne Klarskov og [-ars A. Clark
10. Cozy Farm Gipsy, MCO

Ejere: Susanne og Klaus Christiansen

Gustav Vasa Felis Jubatus

Kong Gulerod Felis Jubatus

TOP l0 - ungdyr:
1". Blossom-Face v. La'Noitan, PER f

Ejere: Gitte og Allan Kierulff
1. Wee-ko's Beautiful Pride, ORI b

Ejere: Lykke Madsen og Jørgen Andersen
1,. Klingeskov's Potamos, SIA n

Ejere: Kis og Mogens Østerby
4. Gustav Vasa Felis Jubatus, NFO a 09

Ejere: Jette Eva Madsen og M. Kristensen
5. Silverwood's Big Brown Bastian, NFO a 23

Ejer: Charlotte Bergquist
6. Misriya's Petite Alexandra, ORI n 24

Ejere: Susanne Klarskov og Lars A. Clark
7. Hot-Line's Veniece Beach, ABY n

Ejer: Rikke Pedersen
8. Iah-Ra's Mehit, ABY o

Ejere: Elsebeth og Birger Pedersen
9. Kong Gulerod Felis Jubatus, NFO d 09 23

Ejere: Jette Eva Madsen og M. Kristensen
10. Dana Blue's Always Fell For You, PER f

Ejere: Gitte Jensen og Katja Nielsen

TOP 5 - kastrat:
1. Guldfakse's Saugatuck, MCO n 23

Ejer: Ingrid Kristensen
2. Player's Special Edition, SIA a

Ejer: Andr6 Cilleborg
3. Maineline's Cynthia, MCO ns 22

Ejer: Gitte Jensen
3. Nissen's Belladonna, SIA a

Ejere: Annelise og Erik Nissen
5. Cozy Farm's Maximilian, MCO d 23

Ejere: Peder og Anette Melchior

V ønsker katte og ejere
tillykke med de flotte resultater
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CALLE's DXR^ERIG.E .ER OGSÅ:
Royal Canin - IAMS - Hill's Science Diet - Technical - KW shampoo serie - Nyhed: Tee Tree Oil
Shampoo og Balsam - Grooming Powder - Coat Gloss - Tangle Fix - Pelskur - Antislik - Kattemalt
- Ormekur - Modermælkserstatning: KMR - Kit i Mel - Kattebakker - Kattetoiletter i mange far-
ver og varianter. Kradsetræer fra gulv til loft. Kattetransporter i flere forskellige modeller. Vi har
altistrigler-kamme-børster-Carder-BonnieDyrecenter-Kattegrus:Biocat-Vitobel.Lege-
tØj. Kom og se - Ætid spændende nyt. Postordre besørges - Ring og hør nærmere! 
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IMPORT
FRA SVERIGE
S'PANEGUS
HERZIGON EI,SA
Race: Burmeser
Farve: Blå
Far:
Ic. Hempling
L Bjornars Jambavan
Mor:
Ch. S*Myanmama's
Pandora Black Opal
Opdrætter:
Anne-Sofie og Morgan
Osterberg Bråttingstorpi
Ny ejer:
Carsten Alstrup

EXPORT TIL HOLI-AND
WEHNERT,S KITTY CAT
Race: Hellig Birma
Farve: Lillamsaket
Far: GIC Alko van de Wissewasjes
Mor: IC Wehnert's Aristocat
Opdrætter: S. Wehnert
Ny ejer: Conny Wiss, Almere

EXPORT
TIL ITALIEN
BELLE AMOUR'S
N{ADELEINE
Race: Burmeser
Far;
Ch. Klivager's
Jules Verne
\1or:
Bintan_q Svlvester
Titania
Opdrætter:
Le na o_g Franck Eriksen
\', eter:
\1..stm.r Compostella

EXPORT
TIL HOLI.AND
BLIS
Race: Huskat
Farve: Sort/hvid
Far: Ukendt
Plejemor:
Duchesse da Tena
Nova, SBI a21
Opdrætter: S. Wehnert
Ny ejer:
Adrie Wiss, Almere

IMPORT FRA SVERIGE
IøVGIIRDE'S BERLINDA
Race: Exotic
Farve: Hvid med blå øjne - EXO W61
Far: Schibbeleth's Star Shot
Mor: Bjotufol
Opdrætter: Grethe lpvhaugen
Nye ejer: Pia Engelhard l-arsen



IMPORT FRA SVERIGE
TIPIS TABBY TYPHOON
Race: Exotic
Far: Schibboleth's Star Shot
Mor: Quick Steep Lady av Chanty
Opdrætter: Maria kivhaugen
Ny ejer: Pia Engelhard Larsen

IMPORT FRA NORGE
SANDDRUP'SJANNA
Race: Somali, vildtfarvet
Far: Sanddrup's Barry
Mor: Sanddrup's Dina
Opdrætter: Kate Reinert
Ny ejer: Elsebeth og Børge Pedersen

IMPORT FRA FINT.AND
ANORIEN'S TARANCATIME
Race: Ocicat OCI - 824
Far: GIC S* l.amvohof Balder
Mor: CH. Fin* Galax Sweet Pearl
Opdrætter: Mirka Taleva-Hiltunen, Finland
Ny ejer: Grethe Højgaard, Dragebakken 272,Odense

EXPORT TIL ITALIEN
BELLEAMOUR,S MONIQUE
Race: Burmeser
Farve: Lilla tortie
Far: Ch. Klivager's Jules Verne
Mor: Bintang Sylvester Titania
Opdrfætter: Lena og Franck Eriksen
Ny ejer: Rita Paola Fassi

IMPORT FRA SVERIGE
MAI,AWIS SMOKE GENERATION
Race: Perser, PER ns
Far: Athelstones Daniel (n22)
Mor: Athelstones Impression (fs)
Opdrætter: Marie-I-ouise Lin'ner
Ny ejer: Lenette Nielsen & Bjarne Toft

EXPORT
TIL TYSKI.AND
WEHNERT's
I I-OVE TROUBLE
Race: Hellig Birma
Farve: Brunmasket hun
Far:
EC Liden Kirstens
Pavarotti
Mor:
Ch. Duchesse
da Terra Nova
Opdrætter:
S. Wehnert
Ny ejer:
Gisela Fluck, Berlin
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Udsti I I i ngsresu ltater Bogense
den 29.-30. iuni 1996

BEST OF BEST:
BOB 1: lnrd Bowler von Hirsch (PER d)

Ejer: E. Telander og M. Hirsch
BOB 2: Wee-ko's Beautiful Pride (ORI b)

Ejer: Lykke Madsen og J. Andersen
BOB 3: Bastienne Pont de la Thur (SBI a 21)

Ejer: Aase Nissen
BOB 4: WW IC Oscar v. Uhlenspegel (BRI a)

Ejer: Michael Steins
MIS l-ørdag; Fiona's Rie (BRI g)
BOGENSE: Ejer: Annamarie Bælum

Søndag: Mac Burneys Kuld (PER)
Ejer: Karen Mette H. Kristensen

BEST OF BEST KASTRAT:
BOB 1: Guldfaxe's Chief Big Foot (MCO III)

Ejer: Anette og Kim Agerbak
BOB 2: Klingeskov's Potamas (SIA n)

Ejer: Annelise og Erik Nissen
BOB 3: Dirty Harry of Thmara (PER n)

Ejer: Peter og Anette Hansen
BOB 4: Westleigh's Rigel of TacoVilla (ABY n)

Ejer: Marianne Roth
Bedste huskat Hun: Thilde

Ejer: Lisbeth Jensen

Se - vi vandt!

BEST IN SHOW I.ANGHÅRYEXOTIC
BOX: Queen Anne v. Teramis (PER n)

Ejer: Gisela Matysiak
BOX KAST.: Crime Passion of Tamara (PER n)

Ejer: Gitte Nielsen
UNGDYR: Teah's Blue Bayou (PER a 33)

Ejer: Jutta Abel
KILLING: Keystone Super Bowl

Ejer: Peter Garn og Chr. Strange
KULI): De Gazau Kuld (PER)

Ejer: Tina Laub
VETERAN; Winneto's [-ook and Like (PER f 03)

Ejer: Susanne Hansen
PENSIONIST: Chant Dar Ome's Feodora (PER ns 11)

Ejer: Mari-Ann Hornleth
OPDRIET: Kingstown

Ejer: Karen Larsen

VOKSNE HANNER:
Flaming Star's Elvis Presley (PER e 02)
Ejer: Ingrid Madsen
Hot Stepper of Mongrif (PER d 33)
Ejer: Conni Niels
There is Always Me of Jurian (PER d 03)
Ejer: Anette Vohnsen

Selected Purity Campari (PER d 22)
Ejer: Susan Elvekjær

VOKSNE HUNNER:
Vixi's Hey Little Black Bird (PER n)
Ejer: Susan Zehngraf Taylor
Bartel's Gipsy Girl (PER f 03)
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Triste of Kambyses (PER 0
Ejer: C. og J. Sonnenborg

KASTRAT HANNER:
Handyman of Tamara (PER n 03)
Ejer: Anne Kcinig
Bartel's Exotic White Star (EXO w 62)
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Gipsy pride's Quick Mirage (PER ns)
Ejer: Pia E. l,arsen
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Keystone Heaven Send Him (PER a 33)
Ejer: Bent Bergstedt

KASTRAT HUNNER:
Winneto's [.ook and Like (PER f 03)
Ejer: Susanne Hansen
Far and Away of Thmara (PER f)
Ejer: Mette Hansen
Justin X{ra Ice of Schetne (PER g 03)
Ejer: Nanna-Charlotte Schetne

UNGDYR: Engelhard's Rudolf (EXO d 22)
Ejer: Kaja Engelhard Larsen
Dan-Queen Pretty Girl (PER f 02)
Ejer: Dorthe og Johnny Ellgaard
t ong Fing Fong's Niki (PER ns)
Ejer: Heidi Burmeister
Peaceful Paws Royal Line (PER n2133)
Ejer: Katrin Scheurich

KILLINGER: Smashing Pumkin von Asserbo (PER e 02)
Ejer: Susanne Hansen
Real Fascination in Ice of Schetne (PER e 03)
Ejer: Nanna-Charlotte Schetne
Shah-Purr's Savannah Blue (PER a)
Ejer: Marianne Møller
Teah's Fandango of Alomi (PER d)
Ejer: lasse Mortensen
Kingstowns Bellami (PER e 33)
Ejer: Karen [.arsen

BEST IN SHOW SEMII.ANGHÅR
BOX: Cozy Farm's True Type (MCO III)

Ejer: Anette og Kim Agerbak
BOX KAST.: Lady Cleopatra Sneum (SBI a)

Ejer: Conni og Henning Christensen
UNGDYR: Charlie Brown Mainrita (MCO III)

Ejer: Gitte og Bjarne Sørensen
KILLING: Jente's Ilona Lucla (SBI a)

Ejer: Gerda Andersen
KULD: Silwerwoods Kuld (NFO)

Ejer: Jane og Jesper Christensen
OPDRIET: Cozy Farm

Ejer: Susanne og Klaus Christiansen
AVL: Fjeldkatten's Jedidia (NFO II)

Ejer: Jane Christensen

ØVRIGE NOMINEREDE SEMII.ANGHÅR
VOKSNE HANNER:

Silverwood's Big Brown Bastian (NFO III)
Ejer: Charlotte Bergquist
WW 95 Skovhugger Felis Jubatus (NFO IX)
Ejer: V. K.Jørgensen
Cozy Farm's Gigabyte (MCO VID
Ejer: Anette og Peder Melchior

En af dem blev BIS

VOKSNE HUNNER:
Iaicka de la Perle d'Or (SBI a)
Ejer: Aase Nissen
Tilia Nova's Faustina (NFO V)
Ejer: Susanne Borregaard
Papyrus's Ira (NFO IV)
Ejer: Bruce Harris

KASTRAT HANNER:
Cozy Farm's Maximillian (MCO V)
Ejer: Anette og Peder Melchior
Løvehulens Napoleon (MCO VIID
Ejer: Anette og Kim Agerbak
Silverwood's Cobweb Cowboy (NFO VIII)
Jane og Jesper Christensen
Fonzie The Nature Cat (MCO VIID
Danielle Villefrance

KASTRAT HUNNER:
Sharon von Cata-Strophe (SBI n)
Ejer: MimiDollekamp

UNGDYR: Bossernes Toffstuff (MCO V)
Ejer: Irma Bossen
Newton The Nature Cat (MCO IV)
Ejer: Nana og [æo Stoltze Jensen
Emanuel Empirv. Wunderbaum (NFO VIID
Ejer: Mascha Bangen-Ermich
Soyadi's Abbas (TUR w 61)
Ejer: Solveig Christensen

KILLINGER: Alftreim's Llewellyn Faur (NFO VIII)
Henriette Medom og J. H. Nielsen
Cozy Farm's Jack Jr. Milinockit (MCO IID
Ejer: Susanne og.Klaus Christiansen
Jente's Fenja Kamjo (SBI n)
Ejer: Gerda Andersen
Kaseth's Dosequis (IUV d)
Ejer: Berit Ræbild

BEST IN SHOW KORTHÅR
BOX:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

KULD:

VETERAN:

Taco Villa's Quadesh (ABY n)
Ejer: Marianne Roth
Pasht's Cupeno (BRI g)
Ejer: læne Lund
Saltvig's Jamayca (ABY n)
Ejer: Joana Beeck og Ole Jacobsen
Armani's Ashaya (BRI ns II)
Ejer: Hanne Nielsen
Apiatif's Kuld 2 (BRI)
Ejer: Pia Kjeldgaard
Mis Ditmer's Samson (BRI n)
Ejer: Pia KjeldgaardLis i sving
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PENSIONIST.: Mikkel
Ejer: Susanne og Claus Wehnert.

AYL: Klivager's Fimpe (BUR n)
Ejer: Aase og Ole Klivager

øVRIGE NOMINEREDE KORTHÅR
VOKSNE HANNER:

Taco Villa's Shesmu (ABY n)
Ejer: Marianne Westermann
Dunvold's Black Jack (BRI n)
Ejer: Bente H. Jensen
Eschner's Elliot (BRI e)
Ejer: Sylvia Eschner
Lycka's Emil (BUR a)
Ejer: Ken Sejer Sørensen

VOKSNE HUNNER:
AjmalPerdita (BUR f)
Ejer: Helle Høybye
Dushara Unusual Color Caos (SOM n)
Ejer: Teresa Guldager
las Islas Tanya Carmen (RUS)
Ejer: Maria og Steen Andersen

KASTRAT HÅNNER:
Barsøe's Kingo (BRI a)
Ejer: Hanne Hedegaard
Mis Ditmer's Samson (BRI n)
Ejer: Pia Kjeldgaard
Na Gedi Bluelight Blitz (RUS)
Ejer: Britt Mtinzenmayer

KASTRAT HUNNER:
Babushka's Raiisa (SOM o)
Ejer: Kathe og Kim Sørensen
Mis Ditmer's Tiska (BRI a)
Ejer: Anne Mette Moring
Karoline Kilde's Aida (ABY p)
Ejer: Rikke Nielsen

UNGDYR: Carlo von Wieselweg (BRI a)
Ejer: Nicola Georg
Iah-Ra's Mehit (ABY o)
Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen
Pasht's Acapulco Gold (BRI e)
Ejer: [,one Lund
Malevitch Queen Egalia of Vamelot (RUS)
Ejer: Lykkesteen og Andersen

Ska' vi så komme i gang!

KILLINGER: Fredenslund's Anubis of Khartoum (ABY n)
Ejer: Lis Rhymer Friis
Sandrop's Janna (SOM n)
Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen
Bjelke's Ecco (BUR b)
Ejer: Anne Marie Bjelke Hansen

BEST IN SHOW SIAM/OKH
BOX: Sphinx King Tut (ORI n 2a)

Ejer: Foldager og Jørgensen
BOX KAST.: Nissen's Belladonna (SIA a)

Ejer: Annelise & Erik Nissen
UNGDYR: Tiramisu Mon Ami Le Chat (SIA b 21)

Ejer: G. Schmidt
KILLING: Nissen's Peggy (ORI a)

Annelise og Erik Nissen
KULD: Player's Kuld

Ejer: Andr6 Cilleborg
AVL: Sepp (ORI n 24)

J. Haslund og C. Barawiec

øVRIGE NOMINEREDE SIAM/OKH
VOKSNE HANNER:

Besame Mucha of the Sweet Cats (SIA b)
Ejer: Annemarie Hulibrechts

VOKSNE HUNNER:
Chrissy v. Trapphof (SIA a 21)
Monica Trapp
Haslund's Blue Star (ORI a 2a)
Ejer: Susanne Sonne

KASTRAT HANNER:
Piltoft's After Eight (ORI b 24)
Ejer: Trine Piltoft
Haslunds Indiana Jones (ORI n 24)
Ejer: J. Haslund og C. Barawiec

KASTRAT HUNNER:
White Ton's Tabby Filia (SIA a 21)
Ejer: Else og Ingolf Andersen
Players Mosaik (ORI 0
Ejer: Trine Piltoft

UNGDYR: O Toyo's Red Phoenix (SIA d)
Ejer: Susanne Sonne
We-ko's Endless L"ove (SIA f 21)
Ejer: Nielsen og Frydenlund

"Sweet Cats" for your Eyes only (SIA n)
Ejer: Annemarie Hulibrechts
l.ongview He has the [.ook (SIA n 21)
Ejer: Annamarie Huiibrechts
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EHAMPION.
IiAttEHIEI
Jnsker du din kats udstillingsresultater og
::tel offentliggiort i bladet, skal du udfylde
r.uporoo bagest i bladet og vedlægge et fo-
::, af katten. (Fotograf6r katte tæt på, lys
[iat på mørk baggrund og mØrk kat på lys
baggrund), så får du det bedste resultat.
-'ndgå f.eks. at fotografere en
.ort kat i en sort lædersofa.
.{attens farve må IKKE falde
:ammen med baggrunden.

Begge dele lægges i en
kuvert og sendes til:
Christina Kausmally
Råhøjparken 214
E260 Viby J.
Tlf. 86 28 94 30

-{MBI-PURR's Jacta Estalea
Født: 22. maj 1995
Race: Burmeser
Opd.: Charlotte Mortensen
Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

STED - DATO RESULTAT

Bremen, 2l. april 1996 ........
Kalundborg, 5. maj 1996 .....
Bogense, 29. juni 1996 ........
Slagel*, 30.-31. marts 1996
.A.mhem, 7.-8. april 1996.....
Bremen,20. april 1996 ........

CACIB, NOM, EXI
CACIB, NUM, EXI
CACIB, EXI
CAC. EXI
CAC, EXI
CAC, EXI

Tillykke med
de fornemme re-

sultater ! ! !

4

AMBI-PURR's Jazzmin
Født: 22. oktober 1995
Race: Burmeser
Opd.: Charlotte Mortensen
Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

STED. DATO RESULTAT

Slagelse, 30.-31. marrs 1996
Bremen, 20. april 1996........
Bremen, 21. april 1996 ........

CAC, BIV EXI
CAC, BIY EXI
CAC, EXI

Qui
Født:

Doucet af Vendsyssel

Race:
9. februar 1994
Perser
Norma Hassing
Irma Nymann Sørensen

opd.

STED. DATO RESUI.:TAT

Skive, 17. marls 1996...........
Bremen, 21. april 1996.........
Bogense, 30. juni 1996.........

CAPIB nom.
CACIB
CACIB, Int. Champion

EP Bartel's Exotic White Star
Født: 2. maj 1992
Race: Exotic
Opd.: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Karl-HeinzBartel

STED. DATO RESULIAT

Timmendorf,9. juli 1995 ....
Grenå, 17. september 1995 .

(olding, 14. august 1995 ....
Århus, 19. november 1995 ..

Groningen, 10. dec. 1995 ....
Skive, 17. marts 1996 ..........
Bogens, 30. juni 1996........

CAPE, nom.
CAPE
CAPE
CAPE
CAPEl{nn,Empahuni6

CAPE,
CAPE,

Nom.
nom.

Esben af Thrig'e
Født: 20. august 1991
Race: Tyrkisk Angora
Opd.: Kurt Froken
Ejer: SolveigChristensen

STED. DATO

Støvring, 18. marts 1995 .....
Ebeltoft, 16. april 1995 .......
Struer,7. maj 1995 ..............
Kruså, 2. september 1995 ....
Grenå, 16. reptember 1995..
Franeker, 15. oktober 1995 ..

Skive, 16. marts 1996 ..........

RESUUIAT

CACE
CACE, Nom.
CACE
CACE
CACE
CACE
CACE

Klivager's Quita
Født: 12. november 1994
Race: Burmeser
Opd.: Åse og Ole Klivager
Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

STED. DATO

Luxemburg, 10. mans 1996
Skive, 16. marts 1996..........
Slagelse, 30. marts 1996.....
Amhem, 7.-8. april 1996.....
Bremen, 20. april 1996 ........
Bremen, 21. april 1996 ........

RESUUTAT

CAGCIB EXI
CAGCIB, BIY EXI
CAGCIB, EXI
CAGCIB, BIY NOM
CAHCIB, EXI
CAGCIB, Bry NOM, EXI

Ch. Bartel's Gipsy Girl
Født: 9. februar 1994
Race: Perser
opd. Karl-Heinz Bartel

Karl-Heinz BartelEjer:

STED. DATO RESULTAT

Kolding. 14. oktober 1995 ..
Arhus, 19. november 1995 ..

Bogenæ, 30. juni 1996 ........

CAC, Nom.
CAC
CaCAMNdn OErpix

3l



tlillh SCIENCE DIET bygger på mere end 40 års erfaring

i ernæring afkatte. Foderet er underlagt en streng kvalitets-

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderproduker.

Rigtig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstoffer i foderet skal være præcist afbalanceret

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

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 specialforreqringerr... 
_

Hill\ SCIENCE DIET fås i 5 varianter
ti1 hunde og i 3 varianter til katte.

ffiffiH
II
Hill's
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Udstillin gsresultater udland:

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

Med lidt system i tingene vil det også være muligt at brin-
ge disse resultater i medlemsbladet, men medlemmerne må
selv være aktive og oplyse om de opnåede resultater. Disse
vil så blive bragt i det førstkommende nummer af Hvæsse-
brættet. Vi har lavet en kupon (bagest i bladet) til brug ved
indsendelse af resultater opnået i udlandet, som bedes sendt
til: Christina Kausmally, Råhøjparken2l4,8260 Viby J.

Sted/dato: Arnhem, 7--8. april 7996
Kattens navn: Frida of Kæhlershøj

Resultat EXI-BIV-NOM

Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato Bremen, 21. aprtl 1996

Kattens navn IAH - RA's Onuris

Resultat: BIV - EXI

Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

JYRAK - 9O'ernes
katteklub!

JYRAK - fordi
der er forskel!

Sted/dato: Worldshow Arnhem,7.-8. april 1996

Kattens navn EC. DK Soyadi's T Van Alexander

Resultat: H P NOM.

Ejer: Solveig Christensen

Sted/dato Bremen, 20. april1996

Kattens navn AMBI - PURR's Jacta est Æea

Resultat CAC - EXI

Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato Bremen, 20. april 1996

Kattens navn: IAH - RAs Mehit

Resultat: BIS - EXI

Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

Arnhem, 7.-8. april 1996

Kattens navn AMBI - PUR's Jacta est Alea

Resultat: CAC. EXI

Ejer: Elsebeth og Birger Pederten

Sted/dato: Bremen, 21. april1996

Kattens navn: IAH. RAs Mehit

BIS - EXI

Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

Sted/dato: Groningen, 10. december 1995

Kattens navn: Bartel's Exotic White Star

Resultat CAPE

Ejer: Karl-Heinz Bartel

Specialklubben
"Jiehok"

Den alternative specialklub
med særlig interesse for farverne

lilla og chokolade

Nærmere information
om klubbens arbejde samt

legning af medlemskab,
venligst henvendelse til: Formand

Finn Laursen
Rådhusgade 76
8300 Odder

Tlf. 8656 0969

Kasserer
Annette Halling
Gunnar Madsensgade 13

Gylling
8300 Odder
TIf.8655 1705
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JYRAK

SERUIGE

YDETSER

Stamhoqs-
sekretaiiat

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

Stamtavlepriser pr.
Stamtavle 0-3 mdr.......,...
Stamtavle 3-6 mdr...........
Stamtavle 6-12 mdr.........

rl7-1996
.. 135,00 kr
.. 175,00 kr
.. 260,00 kr,

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

OPLYSNING FRA
STAMBOGSSEKRETÆREN!
Når I sender en parringsanmeldelse /
stamtavlerekvisition, så skal de hænge

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

Husk også, at nårjeres hankat bliver far
for første gan8, at medsende kyptocidat-
test sammell med parringsattesten.

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

NTELPÅFøRINGER Kopistamtavle

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

mere til voksne katte.

For atfå bedømmelserne på titelbladet,
skal følgende dokumentation indsen-
des:* Fotokopi afcertifikater eller* originale certifikater med de resulta-

ter, som ønskes indført.* Titelbladet, hvis man allerede har
fået dette.

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

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

Husk derfor, atmeddeletitler i godtid
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
Æreskøbing.

Nyt omslag
Nyt indlæg
Stamnavn
Transferes ........... . . .::::.:::.:
Ekspeditionsgebyr...................
Porto efter gældende takster!
Ved forudbetaling bortfalder ekspedi-
tionsgebyret.
Der skal fortsat betales for portoen.

Porto for stamtavler
ved forudbetaling:

1 - 3 stamtavler.................... 5,00 kr.
4 - 9 stamtavler.................... 8,75 kr.

l0 - 20 stamtavler.... 15,00 kr.

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-
tet der gerne hjælper alle med råd
og vejledning.
Klubbens konsulenter kan mod et
mindre gebyr på kr. 50r, efter nær-
mere aftale aflægge dig et besøg.
Sygdomsproblemer henvises til din
dyrlæge

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

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

Helle Høybye
Dons Landevej 223
6051 Alminda
Ttf .75 55 44 19

Gerda Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
Ttf. 75 6134 87

kr.300,-
kr. 50,-
kr. 50,-
kr. 500,-.
k 75,-
kr. 25,-

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

Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
Ttf.86 987682

der videresender ansøgningen til FIFe
gennem Felis Danica. Det registrerede
stallrnavn 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 et navn.
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HANKAT

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

EJ EBSKIFTEIAN N UTTERIN G

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

KONTINGENT.
SATSER 1996
Hovedmedlem..,
Familiemedlem,
Hele husstanden
Pensionist.........,
Abn...................

l<r,

k,
kr,

k
kr

))\.
,<

250,
t25,
200,



Ammeformidlingen har igen og igen
bevist, 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 flerc!

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

Yvonne Larsen
Gl. Kirkevej 4, Thorup,
9330 Dronninglund
Tlf. 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 killing . . . . kr. 6,- pr. døgn
2 killinger . . . kr. 8,- pr. døgn
3 eller flere killinger kr. 10,- pr. døgn

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

Helle Høybye
Dons Landevej223,Dons
6051Alminde
Tlf.75 55 4419

UDSTITLING, INDTAND

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

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
1. th.,2635 Ishøj. Tlf. 42 73 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 R tlf. 54 86 12 73.

Kasserer: OIe Johnsen, Lupinvej 23,
3650 Ølstykke, giro 9 00 39 75.

PERSEREN:
Winnie Andersen, Øster gade 29,
Ganløse, 3660 Stenløse, tlf . 42 18 46 29.

Kasserer: Kjeld Mathiasen, Gellerup-
vej 10,6800 Varde, tlf.752253 12,
giro I 57 60 89.

JYRAK:
Klaus Donneborg, Gl. Hammelvej 31,
Voldby,8450 Hammel.
Tlf. og fax: 86 96 50 96.
Kasserer: Linda Palm, Nordkanelvej 8,
Ginnerup, 8500 Grenaa, tlf. 86 33 99 10.
Giro 5 06 85 09.

Udstillingsgebyr

Ammeformidling

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

Jyrak's killingeliste
Tilmelding til JYRAK's Killingeliste:

Stamtavler er søgt!
Stamnavn:

Navn:

Adresse:

Postff./By

Tlf.: Godkendt katteri: respektive klasser

tilmelder:
Race:

Født:

Farve: 

-Køn:

Eur. Ch.
Eur. Pr.

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

Racekatte
Huskatte
Kuld
Avl, opdræt
Veteran, pensionist,
hvis de også dømmes i deres

k. 50,-

Int. Ch.
Int. Pr.

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

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

JYRAK'S
killingeliste
bestyres af:
Linda Palm
Nord Kanalvej 8,
Ginnerup
8500 Granaa
Tlf. 86 33 99 r0

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

Prisen for annonceplads,
uanset antal af mm kun h.
50,- pr. måned.

trJa trNei" BEMÆRK: Gebyr indbetales til
arBngerende klubs kassercr før
udstilling!

FIFe kokarder:
Farve:

Farve:

Køn:

Køn:

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

Farve:-Køn:
Farve: 

-Køn:

U

U

Er du ked af at klippe i bladet, er di velkommen til at ko-
piere blanketten. "
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Adresserludl. klubber
KLUBINFO

[uxemburg San MarinoTyskland I
L DEKZV e. V.
Berlinerstrasse l3
D-35614 Asslar,
TLt.644U8479.
Fax 6441187413.
Postgiro: Frankfurt/Main
562 t2-607

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

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

FELIKAI:
Secretariaat Felikat
Leo van de Haterd
Baljum 59
NL 1625 BD Hoorn

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

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

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

J. Sztykiel
ul. Garwolinska9 m75
PL - 04 348 Warszawa.
FaxÆlf. : +48 22-67 14287

Asociacion Felina Espanola ASFE
C/Santa Virgilia 2 Esc. Izq-Bajo C
E-28033 Madrid - Tlf. 34 91381 84 75

hlen
-

[;

Spanien

GS Ungarn
B. Mahelka
Soukenrcka 8, CS-60200 Brno
Tlf. +42 5333729.
Fax +42 541 271445

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

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

Federazione Felina Italiana FFI
Via Principi d'Acaja20
I. 10138 TORINO TO
Tlf. +39 11 4344627.
Fax +39 59 468632

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

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

Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KK6, Castellezgasse 8/1.
A - 1020 Wien
Tlf. +431-2147860.
Fax +43 I-2I2069i.

Østrig

Belgien Italien I
Federation Belge des Cat Clubs
Albert I. Promenade, 3/13
8-8400 Oostende.
Tlf./fax:59 5l 05 82.

Frankrig Slovenien
Slouakia

Schweiz Portugal

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

Federation Feline Helvetique
Solothurnerstrasse 83
CH - 4053 Basel.
Tlf. +41 613617064
Fax +41 61 3617064
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Clube Portugues de Felinicultura
A. P. Castelo Branco
Rua Dr. Pereira Bemardes 10-5o Dlo
P - 1500 Lisboa. Tlf. +351 17153639.
Fax +351 17828113.

E
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OPDRÆTTERE IJYRAK

Perser

Af Taperije
Seriøst perseropdræt. Kærlige sunde hllinger, flere farver.
Frit opvokset i hjemmet. Godkendt katteri. Ring og hør nær-
mere:
Elsa Knakkergaard, Sønderalld 13b,8500 Grenå
I 86321729

Limara's
Lille senøst perseropdræt af kærlige sunde krllinger,savel
udstillings- som kælekatte i fuldfarvet og bicolour. Avlshan
CH. "Lynge's Up Up and Arvay".Creme.På stamtavlerne
har vi : Kyaleen, Framor, Mahei, Mida's, Bar-B. Ring og
hør nærmere:
Lis Iversen. Munkedalen 11, Skærup 7080 Borkop
z 7586 7037

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

Killinia's
Seriøst godkendt katten. Dejlige afbalancerede killinger
efter gode avlskatte, god pelskvalitet og øjenfarve. Vi
opdrætter frrldfarvet, bi+ricolour samt smoke, efter rene
linier. Egne avlshanner: "Lord Follow's Andrew" (sort)
Pepeluali's Faustino (sort/hvid)
Jette Valentin, Langbro 10. Blans
6400 Sønderborg Z 7446 1924

Von Leerbeck
Sundt og seriøst avlsarbelde siden 1986 af racetlpiske
persere i alle fi.rldfarv'er. Ervelegnede til Udstillinger, avl og
godt selskab, fra linierne: Midas-Thrstledown-Kyaleen-
Ronlyn-Kitty Charm-Von Leerbeck. Killinger lejlighedwis
til salg.

Linda og Torben Leerbeck. Hovedgaden 32,

8641 Sorring Z 8695 7582

Von Gørtz
Opdræt af persere og Exotic i farverne Chinchilla. shaded

silver. Golden.

Emilie Hørstrup. Hobrove.l 122

9530 Størring t 9837 35,t5

Lady Fair's
Seriøst perseropdræt i godkendt katteri af meget kærlige og
robuste killinger. I alle fuldfarver, bi-og tricolour. Egne
avlshanner: Taipsetter Zorro Per n og Dan-Queen Rubber
Duck Per d.02, Efter linierne: Krtty Charm, Bar-8, South
Paw, Marhei, Hanlcy Panky, Penhill. Purr-Mor, Harwood.
fung og hør nærmere.
Lise Lotte Poulsen
Koldinglandevej 17 5, Taulov
7000 Fredericia Z 7556 1786

Colourpoint

Mac Burney
Colourpoint opdræt i forskellige maskefarver.
Karen Mette Have Kristensen
Rosle'wej 12, Jebjerg
7870 Roslev 7 9757 4559

Clipper
Mange års erfaring haves indenfor opdræt af gode

colourpoints samt fuldfarvede killinger med /colourpoint
gen (vetegnet til tipeforbedring af CP's). Æle farver, også

chokolade og tortievarianter, heref topudstillingskillinger !

Sunde, velafbalancerede forældre I Egne avlshannerl
Karen-Marie JuhI Rasmussen, Kirkegade 66. Hjordkær
6230 Røde Kro t 7166 6947

Exodus
Lille senøst ofrræt af colourpoint-fortrinwis blå og brun-
maskede, samt ltybrider.
Robuste og velffide lollinger med et lækkert åbent udtryk-
le3lighedsvis til salg.
tukke Nielsen Augustenborggade 17 L

8000fuhusC 8861,12651

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

fnt og vore krllinger vokser op i familien med børn og

hunde. De er robuste. kærlige og tillidsfulde små person-

ligheder.
Christine RiiLhlmann & Leo Press Kajgaardsvej 6

9970 Strandbv j +-15 98'18 2102 fax: +il5 9848 210,1

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

for colourpoint i flere forskellige farv'er, bl.a. efter

amerikanske linter. Egen avlshan ! Lejlighedsvis salg af
sunde og tillidsfulde killinger. Ring og hør nærmere.

Annemarie Lund Bækvangen 21

8530 Hjortshøj A 86222103
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Kun 1 gang dagligt i 3 dage.
Skal ikke gentages efter 14 dage.

Pakning Pris-

Tabl. 10 stk. 41,30
Tabl.20 stk. 74,60

tt4ixtur 100 ml 135,00
lvlixtur 250 ml 245,45
Mixtur 1000 ml 853,50
. Apotekets udsalgspris kr. incl. moms

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

Nok til:

3katteå5kg
6katteå5kg

13katteå5kg
33katteå5kg

132katteå5kg

11 .95

Hoechst Animal Health
lslevdalvej 110,2610 Rødovre, Telefon 44 BB 82 96

on
N
N

noHoechst

,rE:l

dflp'.'



Maine Coon Siam/O rientale rÆalineser

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

Hellig Birma

Kærvej
Lille kærligt opdræt af Hellig Birma i maskefarverne blå &
bnrn.
Anna Frandsen Kærvej .1

6731 !æreborg t 7517 5736

Of Saen Suay
Vores lille opdræt bvgger på god linie med et herligt
temperament, fortrinsl'is i farverne brun & blå. men andre
varianter er også aktuelle. Vi lægger stor vægt på kærlig
omsorg for vore lollinger. som lr lellighedsvis har til salg.
Thorild & Ola Norgaard Trttebærvænget 3.t
6000 Kolding t 7556 6881

Tyrkisk Van/Angora

Af Thrige
Ældste opdræt af Tirkisk Van og Tpkisk Angora i Dan-
mark. Vi har et senøst hobbyopdræt af de to semi-
langhårede katteracer, der er udstwet med et ngttgt
kattetemperament: De er livlige, selvstændige, robuste og
kærlige. Killinger af den rigtige Van og den ægle Angora.
har vi lejlighedsvis til salg.

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

Burmeser

Af Kæhlershøj
Lille opdræt i fortrinsvis brun. God t,?e og med en høj
pnoritering af et godt temperament.
Hanne Kæhlershøj, Melbyvej 86
5471 Søndersø I 6486 1270

Kanbalu
Mindre Burmeseropdræt i flere farver, fortrinwis brun, blå.
chokolade 69 [ila. Vore katte færdes i hlemmet med direkte
udgang til stor løbegård. Vi lægger væg1 på sunde killinger
med godt temperament.
Ulla & Carsten Grell Lundshø1vej I
8270 Højbjerg 8 861 I 0l0l 8655 8892

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

Anne Lise Kaae, Ingrrds Alld 13

5250 Odense SV. Z 6612 5291

Bellamis
Siameser-og Orienølerkillinger lejlighedwis til salg i diver-
se farver. Specielt: Rød, Tortie, Ebony og Brunmasket.
Dorte Kaae, Esbjergrarken 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 velafoalancerede killinger.
Hanne Kæhlershøj, Melbyvej 86
5471 Søndersø A 6486 1270

Bounty
Lille opdræt af Siam/Orientaler,
Velafbalancerede killinger, frit opvokset
lighedsvis til salg.
Lita Lorenzen
Rønnegårdwej 14, Skads
6715 EsbjergN t 7516 0004

familien, lej-

Opdrætter annoncer:
Bestilles hos Linda Palm, Nordkanalvej 8, 8500 Grenå.
Pris kr. 75,00 pr. gang.
- Kr. 200,00 for et kalenderår,

SOKOI(E
I(LUBBEN

Killinger-Info:
Gloria Mqldrup

65 96 81 43

Maria Metzger
97 97 14 57
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PERSER
Ch. Chivas af Falk de Bytho DK
Creme/hvid. F ødt: 30 I 6- 199 L.

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

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

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

Karen Marie Juhl Rasmussen
Kirkegade 66, Hjordkær
6230 Rødekro
Ttt.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 Stgvring.
Ttf. 98 38 50 08.

NORSK SKOVKAT
InL Ch. DK Dansb.iergs Hugo
Født 12. aug. I 993. Sort/hvid.
Far: (N) Ravnesåsen's Chesno.
Mor: (DK) Dansbjerg's Hulda.

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

Denne rubrik er beregnet for JYRAK's
medlemmer, der har hankat til avlstjeneste.
Bestilling af annoncen skal vedlægges foto
og avlskåringsbevis.
Prisen er kr. 200,00 incl. moms for et kalen-
derår. Pris uden foto er kr. 100,00.
Bestilling sendes til:
Linda Palm, Nordkanalvej 8, Ginnerup,
85fi) Grenå. Tlf. 86 33 99 10.
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KATTEMAD

EFTER NATURENS RECEPT

Nature's Recipe fra Djafam er et videnskabeligt udviklet

specialfoder prograni lor alle katte - også allergiplagede.

Nature's Recipe er et naturligt. velafbalanceret fuidloder

tll alle katteracer indehoLdende alle nodvendige

nænngsstoftir b1.a. de nineraler og viuminer. sonr din kat

har brug for i det daglige for at lele sundt og altid r,ære

"pi toppen '.

Katen er "omplantei fra sil nalurlige mrllos kostpian til

en menneskeskabt tilræreise. Det (iller store ha\, til et

ledordølellgt fbder. der kommer sa Iæt på del naturlige

som orerhovedel muligt: \ature's Recipe uden kon-

seneringsmidlet farr esnfler og mælkeprodukter.

Produktprogrammet er afstemt de forskellige livsstadiers

krav og fås både som tørfoder og dåsemad.

OPTIMUM FELINE DIET - Alsidig loderblanding til

katte I alle aldre.

Nature's Recipe dæUier det emænngsmæssige behot

gennem hele kattens lr. Effektir udnyttelse ti1 opbyggelse

og redligeholdelse af stærk knogleopbygning. stærke tæn'

der samt en velud\,iklet muskulatur 0g flot. sund pels.

OBS.

Nature's Recipe fås også til hundel

Henvisning til nærmeste forhandler på

flf.7s 82 80 44

S RECIPE.
rooDs

ILECMAOE II B TIOO YTJLT FAX ?' t2 t3 T9

THI



I NT E R NATI O NAL RAC E KATTE U D STI LLI N G
K0LDING, 23.-24. IloU. '96 - KlF-centret, Ambolten 2'4

Medlemmer af JYRAK indsender tilmeldingsblan-
ket til: Klaus Donneborg

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

Medlemmer af andre klubber tilmeldes gennem
egen klub.

(lncl. 1 katalog pr. udstiller).
Kr.200,- pr. kat.
Kr.25O,- 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 udstillingsgebyr skal indbetales til
JYRAK's postgirokonto 5 06 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 lør udstillingen!

H usk f rankeret svarkuvert!

TILMELDING: UDSTILLINGSGEBYR:

DOMMERLISTE:
CHEFSTEWARD:

Camilla Christensen
Enghaven 28, Biersted

9440 Abybro
Tlf. 98 26 87 05

PRÆMIESEKRETÆR:

Helen Tøttrup
Romdrupvej 68

9270 Klarup
Tlf. 98 31 86 42

E. Steinhauser Østrig
K. Bjuran Norge
A. Jocquel Frankrig
R. Sætre Norge
I. Seele §skland
U. Loose §skland
M. Kuipers Holland
R. Rtittimann Schweiz

Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

I,il
Lr
I,II
il
I
I, III
ru, IV
M, IV

Tilmeldingsfrist: 23. oktober

Ret til ændringer forbeholdes.

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.

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 tjlmeldinger.

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

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

Atte JYRAK-medtemmer har gratis adgang mod forevisning af gyldigt m^edlem_skort!
Lørdag dømmes semilanghår, koithår og huskatte - søndag dømmes langhår og Siam/OKH,

41

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 al dommeren. Aggressive
katte kan ikke bedømmes. Såf remt 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 Kolding!



KILUNGE. A KASTRATSHOW
08. DECEMBER 1-996

REMISEN
BLEGDAMSYEJ 132
21OO KøBENHAVN ø
TLF.: 35 26 3t 4t

DOMMERLISTE:
Inga de Hneda ................. Dønmark
Jørgen Jensen .................... Danmark
Per Hifling O\esen........... ". Danmark
B arbrc Helmer....................... Suerige
Ret til ændringer forbeboldes
BEM.ÆRIC
Eferen bærer selv katten på udstillingen!
Dervil i hver dommerring\rære en steward til stede

søndag d. 8. december kl. 06.30 - 19.00
Dyrlægekontrol begge dage kl. 06.30 - 09.15
Æle kattene skalvære i bur senest kl. 09.30
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00

Vaccinationer rnod 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 tilmelding indsendes
og denne tilmelding tæller som 6n tilmeldt kat.
Et kuld er mindst 3 killinger.

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

UDSTII LINGSPRISER
For medlemmer af Racekatten gælder følgende priser:
1. tilmeldte kat Kr. 200,-
2. tilmeldte kat Kr. 175,-
J. og efterfølgende tilmeldte katte Kr. 150,-
Kuld, uanset antal tilmeldte katte: Kr.25O,-
Veteranklassen: Ekstra kr. 50,-
Avls- og opdrætsklasseme: Gratis

,,,...,',,,9r,1
gr.I E gr.II
.All-rcund
........ gr.III

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

Lis Vindex Nielsen
Vildtbanestien 15, 1.th.
2635Ishøj
rlf.: 43 53 49 44

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

Udsttlltngsgebyret
Skal indbeøles før eller senest på tilmeldingstidspunl«et til:
Kasserer Pia Matthesen
Carl Danfeldts A116 11

2610 Rødovre
Glro:492-j626

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

FøIGENDE KATTE KAN UDSTILLES
Killinger - klasse 12
Ungdyr - klasse 11

Kastrater - klasse 10, d.v.s. der kan højest opnås CAP
Kuld, mindst 3 killinger.

EKSTRA
Et kulds mor,/far kan GRATIS deltage
udenfor bedømmelse, såfremt denne kat sidder i samme
bur som kuldet!

Sidste til- og afmeldingsfrlst
d.25. November 7996
eller når halkapacltet er nået.

Stewarder bedes kontakte
Lisa Høi, tlf : 59 93 18 25 (tirs.-tors. kl. '19-27)

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

Annoncer
Lars Seifert-Thorsen, tlf.: 56 63 70 50
(nran. kl. 19-22, ttr.-fre. kl. 19-20)

Præmler
Gurli Petersen, tlf.: 58 26 47 79

.>
\\-/-\-

It @

u)"n
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U
Danske udstillinger i t 99 619l

REDAKTIOT{EI{
Ørvst<ønALLE
EI{ GOD
UDSTILLII{G!

r(
(t

Dato: a
aSted KIub: Bemærk:

t9962
I2.-t3. okt.
3. nov.
23.-24. nov.
8. dec.

19972
18.-19. jan.
2. feb.
8.-9. marts
29.-30. marts
L9.-20. april
11. maj
14.-t5. juni
28.-29.juni
L0. august
6.-7 . sept.
28. sept.

LL.-LZ. okL
L.-2. nov.
22.-23. nov.

Aalborg
København
KOLDING
København

Odense
København
København
HERNING
Bloustrød
Otterup
København
Rødekro
København
HORSENS
København
Korsør
København
VISSENBJERG

Perseren
Darak
JYRAK
Racekatten

Perseren
Racekatten
Darak
JYRAK
Perseren
Racekatten
Felis Danica
JYRAK
Darak
JYRAK
Racekatten
Perseren
Darak
JYRAK

Se spiseseddel
Se annonce

2 certifikater
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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: El

Race: Stambogsnr

Farve: EMS nr

Far: EMS nr

Mor: EMS nr

Opdrætter:

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

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

tr Udenfor bedømmelse
tr Til Salg

Ejer: E

Adresse: Klub

Postnr. By:

Ønskes i bur med: EMS nr

træder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebesternmelser vedrørende kattq der et eller har været inficeret a[, eller udsat for, smitsomme sygdomme.

den I 19

(Egenhændig underskrift)

E UDFYLDES AF TILMELDEREN J

Det bekræftes herved, at

Udfyldes med navn og adresse

Kattens nar.n

er tilmeldt udstillingen i:

den I -19

45

Denne seddcl gæUcr som kviterhg lor ftlmeldclse til udstilIingen, når dcn er forsynø med klabbens stempel og et tdurnerd til udstilleren



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

Kattens navn: Født den:

Titel:

Race: Opdr. nr.

Opdrætter:

Ejer:

Dato/Sted: Resultat:

OBS! Der er kun plads til resultaterne fra 7 udstillingssteder
Fototips: (Fotograf6r katte så tæt på som muligt, lys kat på mørk baggrund og mørk kat på lys baggrund), så får du det bedste resultat.
Billeder i sort/hvid 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 iromantiske 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 / TIL I,AND:

Kattens navn:

Race: Farve:

Far:

Mor:

Opdrætter:

Ny ejer:

U DSTI LtI NGSRESULTATER UDTAND :
Sted/dato:

Kattens navn:

Resultat

Ejer:

46
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JYDSK
RACEKATTE KLUII

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blo

Overgives hunkatteejeren mod betaling af pa

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub:

PARRINGS.AN]VI ELDELS

Navn:

Race:

Navn:

Race:

Farve:

den I '19 er parret med HANKAT

Farve:

Hankatteejerens navn

Hankatteejerens adresse: Trf.:

den I 19

H ankatteejerens underskrif t

i
t

I
tt

,
,
i

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Hunkatteejerens navn: Klub:

H unkatteejerens adresse: Ttf.:

den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

b

7

8

H unkatteejerens u nderskrift



a gi'rlivshraft

)I
LIFE CYCLE

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

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

Nærmeste Jorhandler oplyses på

Vitakraft Danmark A,/S
lndustrivej 1 7

DK-8260 Viby J
rlf.86 72 06 55
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En pige og hendes kat. Et helt specielt

forhold. Ubetinget kæ11ighed. Du

ønsker det bedste for dem begge. Med

pigen er det enkelt, men det er

vanskeligere med katten, især når det

gælder ernæring.

Medmindre du vælger Iams.

Katte er kødædere, og derfor er l:rms

katte- og killingefoder baseret på kød.

Din kat vil elske kladsmagen.

De fprsteklasses ingredienser, såson-r

kylling, lam og fisk, betyder at

vi aldrig behøver bruge kunstige

konserveringsmidler, smags- el1er

fan'estofTer.

Iams cr et komplet og alb:rlanceret

f,,J.r lncrl alle ,1.' r il,rrnirrr'r r,§

mineraler, din kirt behi,tr.er for at hirvc',

en blød og sund hud, sanrt err tyk og

skinnende pe1s.

Kød er ligcsom arg en n:rir..: -

proteir-rki1.1c, der bevarer kattens sru-.-1 .

og vitalitct.

Uiln-.et om clu v:rlgcr Ir,LnL.

tltrfoiier eller p:i cliise, grver cle t .lr:- .

Lettbliløjclig n:et:it-rg. Hver mr-Li-,-:

r,rrlnvites til {uicle. D,.r behør'er a1t.-: . , .

fodrt: store- maengdcr, og dcir-r-ie.i -.

I:rms meget 6korromisk i brug.

U:rnset clin kats hel-r,,t

Iams fremragen.le slrlag rr! .

lfl'lrl.-rntcteJ\' ittgreilrLn.cr',
alLe r.lcr-rs bchor". L{an krrt'rne - -

at rne.l Iarns bliver gocl err-. i: - 
-

cn harneleg.

lAt§3:
Fon Er GoDT Liv.

1,T\,{S SÆLGES KUN HOS i]YREHAN/]LERE, D}RI-Æ(II]R O(I 1L](I]{EN1)t"\]IEL]]A],FORRI-T'NINGER
FOII YI]ERLIGERE INI-OR\4,ATION K()NTAKT V'ENLi(]5JT PREN,I/LI\,I PET F(X)I].S, TLI', 4.5 76 15 ]i].

sc ii
,=,;t' T

-)


