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FOR ROYAL CANIN ER DET
EN PLIGTAT BEVARE

NATURENS KVALITETER

Katteri Nejings . Lynges Kokomo . Grand lnternational Champion

Din kat har brug for et foder, som er højt ydende og nøje afrnålt, og som respekterer dens fusiologi og
dens ernæringsmæssige behov.
Idegrundlaget for Royal Canins tørfoder er altså at give din kat alle de uundværlige næringskilder
dens krop har brug for, og at bevare dens vitalitet.
Vi har afrnålt 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 DmmakA,/S
Haweve.j 4 . 8900 Rmders .Telefon 86 43 90 55

ROIZLCNNIN
?4,

PROFESSION EL ERNTTERI NG

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

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

Kasser.er + killingeliste:
Linda Palm
Nord Kanalvej 8, Ginnerup
8500 Grenaa
Tlf. 86 33 99 tO
Giro nr. 5 0i5 85 09

Udstillingssekretær
udland og øvrige DK-klubber:
Erik Andersen,
Voldgade 70, 8700 Horsens.
Tlf. 75 61 34 87. Fax 75 61 76 68.

Udstillingsleder:
Klaus Donneborg
GI. Hammelvej 31., Voldby
S-150 Hammel
Tlf. 86 96 50 96.
Telefontid efter kl. 19.30

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

Seknetær og medlemskontalrt /
nye medlemmer:
Karen Mette Have Kristensen
Roslewej 12, Jebjerg
7870 Roslev
Ttf.97 57 45 59

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

2. Suppleant
[.otte Borch
Staboltvej 6, Bjerreby
5700 Svendborg
Ttt.62 s4 12 60

UDENFOR BESTYRELSEN:
Pr'æmiesekretær
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
9270 Klarup
Tlf. 98 3t 86 42

Va ndnepnæmieseknetæ r:
Marina Bcihrnsen
Elkærvej 44
9381 Sulsted
Tlf.98 260273

Formanden
har ordet...!!!

Kære
JYRAK-medl
og læsere

emmer

Du sidder nu med det aller sidste "Hvæssebræt". En æra i Jydsk Race-
katte Klub er forbi. Det er naturligvis vemodigt at tage afsked med et
blad, som vi alle har været glade for, men jeg er sikker på, at "Katte-
Magasinet" vil blive et flot og godt blad - så tag vel imod det. Nyt er det
også, at det nye blad udkommer hele 6 gange pr. år. Hver klub får sine
egne infosider, så ingen b ehøver føle sig fremmedgjort, den enkelte klub
vil selvfølgelig blive ved med at have sit eget særpræg. Husk at du sta-
digvæk skal sende dit indlæg til KatteMagasinet via JYRAK's lokalre-
daktør - Erik Andersen.

Hvæssebrættet er nået til 31. årgang. Første gang var i 1965, og den
kvikke læser vil straks bemærke, at vi derfor burde være kommet til år-
gang 32. Det er også korrekt, men af en eller anden grund kaldte man
både 1976 og 77 for 12. årgang! Det er spændende at gå tilbage i de
gamle "Hvæsse-brættef'. 81.a. kan det ses, at formanden i 1968 hed
Henny Knudsen. Hendes adresse var Thehøj, Norup, og Thehøj kender
vi vist alle fra vores kokarder.

I en kortere periode, nærmere betegnet nr. 4, L97l og hele 1972be-
nyttede DARAK og den lille klub Dankat sig af Hvæssebrættets spal-
teplads, således at man allerede den gang rationaliserede.

Dankat blev imidlertid ekskluderet fra Felis Danica (for ikke at af-
holde mindst L udstilling pr. år). I "Hvæssebrættet" m. 3 1,974 kunne
man således læse i lederen efter at samarbejdet med Dankat var indstil-
let: "Måske går udviklingen i retning af en forening af de eksisterende
klubber i Danmark, der er stærkere bindende end Felis Danica, således

at vi sammen skaber 6t blad, ligesom tilfældet er i Sverige? Gad vist,
om det ville være i overensstemmelse med medlemmernes Ønsker".

Tingene forandrer sig, og således også medlemmernes ønsker, for nu
er det en realitet, at vi får et fælles blad. Ingen kan som bekendt spå om
fremtiden, så når vores efterfølgere om 25 år sidder og læser det første
"KatteMagasin", ja hvem ved så om der til den tid er L0 klubber eller
kun en Felis Danica. Der skal dog ikke være nogen tvivl om min per-
sonlige holdning, at 3-4 klubber giver en god og sund konkurrence, hvor
det enkelte medlem har frihed til at vælge. Mange klubber, som i Nor-
ge og Sverige, hvor der er 40-50 stk. i hvert land, vil gøre det vanske-
ligt at overleve Økonomisk i et lille land som Danmark og desuden vil
interesserne ofte være vidt forskellige, hvis der findes et stort antal klub-
ber, så det vil efter min mening ikke være en god ide.

Med disse ord vil jeg gerne sige tak til Hvæssebrættets trofaste læ-
serskare og på gensyn i KatteMagasinet.

Du og din familie ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår.

Dorte Kaae, formand
1
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HVÆSSEBRÆTTET
Medlemsblad for Jydsk Racekatte Klub

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

Ansvarshavende rrcdaktør:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5 .

9220 AalborgØ.
Trf. 98 15 93 18

Redaktionsudvalget:
Christina Kausmally
Råhøjparken 2L4 - 8260Yiby I.
T1f.20 32 43 52

Helle Høybye
Dons l,andevej 223 - 605l Almind
Ttt.75 55 44 19

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

I-eo Stoltze Jessen
Elmevej 8 - 8543 Hornslet
T]f. 86 99 60 04

Sats og tryk
Dathoprint
Svend Dahl. Aars
V. Boulevard l1 -

ApS
9600 Aars

Tlf .98-62-1-2-3-4

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

M.u.h. den
redacteur!

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

Et par ord fra formanden
Med venlig hilsen redaktionen
Studiekreds-nyt
Læsernes sider
Opslagstavlen
Dyrlægesiden
Jyrak Top 3
Boganmeldelse
GF-indkaldelse

Afsnit 3, »Resultater m.v.(<

Assentoft-udstillingen
Udstillingsresultater, udland
Import & Export

side L Championgalleriet

Afsnit 4, >>Infosiderne<<.................

Øvrige serviceydelser
Ammeformidling
Udcnlandske klubber
Opdræt og avlstjeneste

side 26

Afsnit 5, >>Blanketter til afrivning<<................ side 40
Danske udstillinger 1997
Udstillingsoversigt 1997
Tilmelding ind- og udland
Champion/lm- & Export/
Annoncering på killingeliste/Bustur t. Verdensudstil.
Parringsan meldelse / Stamtavlerekvisition

side 33



STUDIEKREDSE
Studiekredsledere:

Yest:
Hans H. Ibsen
Søstjernen 48
67L0 Esbjerg V.
Tlf. 75 L5 35 45

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

Århus:
Annette Andersen
Nøneqll6 86, IV th.,
8000 Arhus C.
Tlf. 86 t3 63 83.

Randers:
Solveig Christensen
Erlingsminde 15
8900 Randers.
Tlf. 86 4t 8163.

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

Frederikshavn:
Sonjalkistensen
O. J. Steinchesvej 4
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 85 t4

Djursland:
Frank Langendorf
Kvædevej 21
8500 Grenå
Tlf. 86 3216 43.

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

Horsens (kontaktperson) :
Erik Andersen
Voldgade 70,
8700 Horsens
Ttt.75 6t3487.

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

Sydøst:
Kirsten Madsen
Naffet Ll a, t.
6100 Haderslev
Ttt.74 53 23 96

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

DET ER IGEN TID til at mødes om vor
fælles interesse: Katten.
Mødested: Storrummet på Brårup Skole
i Skive.
Mødetid: Fra kl. 19:30til kL.22:00.
Pris: 10 kr. pr. gang.
Tag selv kaffe/the med.

Tirsdag den 14. januar.
Vi får vi besøg af dyrlæge I"æne Hors-
lund Ølgaard. Emnet er bl.a. første-
hjælp.

Tirsdag den LL. februar.
Vivian Elling kommer og giver os et ind-
blik i dyrepsykologi.

Tirsdag den lL. marts.
Kineseolog Tove Nielsen vil hjælpe os
med at tale med vore katte.

Mandag den 7. april.
Vi er inviteret til at besøge Viborg Stu-
diekreds. (Se dette.)

Tirsdag den 13. maj.
Her har vi hjemlig hygge, hvor vi tager
billeder med af vore katte og vore katte-
bøger. Skive Dyrecenter viser os kattear-
tikler. Og hvis du medbringer stof til bur-
gardiner, kan vi hjælpe med syningen.

Wfiagden 7. juni.
Vi tager på udflugt til Århus, hvor vi be-
søger Annette og Kim Agerbaks katteri
og den berømte los. (Få nærmere pro-
gram tilsendt.)

V ses

Med venlig hilsen
Else Jeppesen

Ørslevklostervej 176,
7840 Hqjslev
97 si 83 68.

Arrangementerne finder som sædvan-
ligt sted første tirsdag i måneden kl.
19:00 på "Folkets Hus" i Struer under
særdeles hyggelige forhold, hvor Mbe-
ke altid er så venlig at sgrge for
kaffe/the/vand og kage eller lignende til
meget rimelige priser.
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Tirsdag den 7. januar- Dyrlægeaften.
Dyrlæge Torben Skov, Struer.
Jeg har lovet Torben Skov at "opsamle
katteemner". Så ring endelig med for-
slag.

Tirsdag den 4. februar - Pelspleje og
ernæring.
Dorthe Ellegaard fra Vodskov kommer
for at vise pelspleje (incl. vask) på sine
flotte perserkatte. Dorthe vil også tor-
skønne Tines hvide perser Gustav.
Johnny Ellegaard fortæller om erncering
med Nutro foder.

Tirsdag den 4. marts - Russian Blue.
Kirsten Kaae og Dorte Salamander fra
Arhus kommer og fortæller om den
spændende og for os her i studiekredsen
anderledes race: Russian Blue.

Tirsdag den 1. april - Sokoke katten.
Maria Metzger fortæller om sine skøn-
ne Sokoke katte. Maria tager katte med
og eventuelt killinger, som hun plan-
lægger at have til den tid.

Tirsdag den 6. maj - Else Jeppesen.
Studiekredsleder for Salling, Else Jep-
pesen tager både mand (Georg), katte
(Maine Coon og Colouqpoint) samt nog-
le af sine utallige kattefigurer med.
Else vil også læse nogle af sine "katte-
digte" op.

I-Ørdag den 7. juni - Sommerudflugt.
Inspireret af en yderst tillokkende artikel
i Hvæssebrættet nr.3 fra Studiekreds Sy-
døst, har jeg planlagt årets sommerud-
flugt til at gitii Sabr6 ved Å,rhu., hvor vi
skal bespge Anette og Kom Agerbak.
Anette og Kom har masser af Maine Co-
on og Norske Skovkatte, en ozelot,
sumpkatte og ikke mindst: en los! (Måske
kan vi også få lov at klappe den ?).
Er der stemning for det, slutter vi at i Ti-
voli Friheden!
Hvis vi bliver deltagere nok, vil jeg for-
søge at arrangere fælles buskørsel.

Husk! Tilmeld jer venligst hvert enkelt
arrangement pA ilf.97 85 56 35 senest
weekenden inden arrangementet.

Med venlig hilsen
Gitte Koustrup Jqrgensen

Ydunsvej 4,

7600 Struer
97 85 56 35

lørdagden 11. januar kl. 14:00.
Emne: Lopper h'> r:llc.
Mødested: Dr rl,=q: Birgitte Kold,
Bryndum Dvreklini^.

I-Ørdagden 8. februar kl. 14:00.
Emne: Tandpleje af vore katte ved Vivi-
an Eliing, der også vil fortcelle om natur-
medicin til vore kafte.
Mødested: Tina og Jens, Vædderens kvt.
?Å6.

[.ordag den 8. marts k]. 14:00.
Emne: Lcer at taSe 

-qLrde 
billeder af dine

katteTkillinger i'ed \iels Mø1ler, Es-
bjerg.
Mødested: Aase os Hans. Søstjernen 48,
Sædding.

Iqrdag den 19. april kl. 14:00.
Emne: Alt om udstiilinger, stamtavler,
stamnavn, avlstjeneste m.m. ved udstil-
lingsleder Klaus Donneborg.
Mødested: Gitte og Allan, Dalsøvej 25,
Grindsted. (Spørg om vej ved tilmel-
ding.)

Wrdagden 10. maj kl. L4:00.
Emne: Genetik. Foredragsholder ikke
afgjort i skrivende stund.
Mødested: Dorthe og Steen, Kastanievej
35, Sædding.

LØrdagden 21. juni kl. L5:00.
Emne: Sommerafslutning. Først en tår
kaffe, herefter klargøring til: Vi griller
og hygger. Medbring grillmad og drik-
kevarer.
Mødested: Gitte, Jyllandsgade 81., Es-
bjerg.

Tilmelding og pris ved samtlige arran-
gementer: 8 dage forinden og 20 kr. pr.

person.
Jeg håber, at mange medlemmer kan af-
se tid til ovennævnte arrangementer.
Samtidig vil jeg Ønske jer alle en rigtig
glædelig jul med tak for hyggelige timer
i t996.
Godt nytår 1997 medigen en masse hyg-
gelig kattesnak, hvor vi mødes.

Med venlig kattehilsen
Hans H. IbsenSgstjernen 48,

Sædding,6710 EsbjergV
75 ls 35 45

for 1.



Tid og Sted: Badstuen, Østre Stationsvej
26, Odense C. Lokale Cabaret, kl. 19.00.

Torsdag den 6. februar.
Bjarne Petersen, Blåberghave, fortæller
om naturmedicin til katte. Månedens kat.

Torsdag den 6. marts.
Dyrlæge Tune Aas Mortensen fortæller
om en stor undersøgelse af virussyg-
dommes udbredelse i Odense området.
Spørgsmål besvares.

Torsdag den 3. april.
Film om killingefødsel. Lis Ryhmer Fri-
is kommenterer og viser månedens kat:
sølvabbysinbren.

Torsdag den 15. maj.
Sommertur. Aftenrundvisning med en
zoolog i Odenses nye zoologiske have.
Pris pr. person: 50 kr. Medbring selv kaf-
fekurv.

Torsdag den 4. september.
Helle Højbye fortæller om hvordan man
holder hankat. Månedens kat.

Torsdag den 2. olctober.
Anne Margrethe Hansen fortæller om
genetik. Månedens kat.

Torsdag den 6. november,
Else Ipsen fortæller om katteværnsar-
bejde. Månedens kat.

Torsdag den 4. december.
Julehygge. Medbring en pakke til 20 kr.
Gløgg og æbleskiver.
Tilmelding nØdvendig.

Ret til ændringer forbeholdes.
Alle katteinteresserede er velkomne
uanset klubtilhørsforhold og katterace.
Kaffe og brød medbringes eller kan
købes på stedet.

Studiekredslederne på Fyn.
Grethe Højgår{

Dragebakke 272, 5250 Odense SV,

tlf. 66 17 37 08.
Annelise Kaae,

Ingridsalle 13, 5250 Odense SV
tlf.66 12 52 91.

Lis Ryhmer Friis,
Bqgebjerg 7, 5471 Søndersø,

tlf. 66 89 ls 03.

Så tager vi igen fat på et nyt år med stu-
diekredsen. Vi har en mængde gode em-
ner så kom og vær med!
Vi mødes altid den 1. tirsdag i måneden.

Tirsdag den 7.januar,
Portrætfoto af dine katte i farve. Kl.
18.00 i Haderslev Aktivitetshus. Tilmel-
ding:74 53 23 96.

l,Ørdagden 8. februar,
Birma dag hos dommer og birma op-
drætter Hanne Sofie Sneum. Tilmelding:
74 53 23 96.

Tirsdag den 4. marts.
Pelspleje v. Bettina Callesen, Vamdrup.
Til melding/mØdested: Bettina og Terije,
Søndergade 30, 75 58 13 90.

Tirsdag den 1. april.
Dyrlægeaften vedr. ringorm/vacciner.
Tilmelding: 74 53 23 96

Tirsdag den 6. maj.
Planlægning af Hobbyudstilling hos
Kirsten Madsen, Naffet 11a, Haderslev,
ttt.74 53 23 96.

Søndag den 1. juni.
4H Kolding - hobbyudstilling.
Kom og få en hyggelig dag. Tilmelding:
74 53 23 96.
Iørdagden 14. juni:
Udflugt til Kattegat Center Ebeltoft. Til-
melding 74 53 23 96.

Fredag den 5. september.
Alternativ behandling ni. akupunktur.
Mejsager Dyrehospital. Tilmelding 74
53 23 96.

Torsdag den 2. oktoben
Besøg på et kattehjem v/ Dyrenes be-
skyttelse.

Tirsdag den 4. november.
Videoaften og råhygge.

Tirsdag den 2. december.
Juleafslutning. Glogg og æbleskiver ser-
veres og vi spiller Bingo. Husk 2 små ju-
lepakker. Tilmelding 74 53 23 96.

Mødested vil fremgå ved tilmelding.
Der serveres kaffe/te og kage for 10 kr.
pr. person.
Ret til ændringer forbeholdes.

Jeg håber at mange fårJyst til at deltage.
Studiekreds sydøst ønsker en glædelig
jul samt alt godt for det nye år.

';!;:å'f,!!:::,
Naffet 11a, 6100 Hadersleu.

Tlf. 74 s3 2i 96

JYRAK - 9O'ernes
katteklub!

JYRAK - fordi
der er forskel!

Specialklubben
"Jiehok"

Den alternative specialklub
med særlig interesse for farverne

lilla og chokolade

Nærmere information
om klubbens arbejde samt

tegning af medlemskab,

venligst henvendelse til: Formand
Finn l-aursen
Rådhusgade 76
8300 Odder

Tlf. 8656 0969

Kasserer
Annette Halling
Gunnar Madsensgade 13

Gylling
8300 Odder
TIf.8655 1705

5



EUKANUBA.'er fremstillet med et usædvanlig

h6jt indhold af ferskt kød og er dermed det

ultimative inden for katteernæring.

Kombinationen af kylling og lever - eller lam og

lever - i små sprgde bidder giver enestående velsmag

og fordgjelighed. Med alle essenrielle viraminer

og mineraler er EUKANUBA'. 100o/o komplet og

afbalanceret til opfyldelse af alle kattens

næringsbehov.

Det er ikke kun din kat, som vil elske de

overdådige, kgdfyldte bidder uden kunstige

konserveringsmidler, farve- og smagsstoffer -
EUKANUBA@ giver også maksimal næring pr. gram.

Og fordi det fås i en hermetisk lukket pose*

med genluk, garanteres produktets friskhed

indtil sidste bid.

EUKANUBA" - bedre

kan du ikke vise din

kat, hvor dejlig du synes,

den er.

l 
L chb'u;"e EUTATUBA.S:50 DET BEDSTE DU KAN CØRE FOR DIN KAT.

EUKANUBA' sælges kun hos dyrehandlere, dyrlæger og i lignende specialfonetninger

For yderiigere information kontakt venligsr Premium Pet Foods, tl{.45 76 15 10.

*pser å 500 c, I kc oc 3 kg

50 års fptrende ernæring

i:
!åm§

6

Skønhed som denne fortjener EUKANUBA.
' /#r
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EUKANUBA. for Cats med mere
kød og mere næring i hvert eneste gram.

*poser å 500 s, I ks os I k8

Dette betyder 5 Oo/o lavere foderomkostninger pr.
dug end de fleste typer dåsefoder.

EUKANUBA' er fremstillet med et usædvanlig h61t

indhold af ferskt k6d og er dermed det ultimative inden for

katteemæring. Kombinationen af kylling og lever - eller lam

og lever - i små sprpde bidder giver enestående velsmag og

fordgjelighed. Med alle essentielle vitaminer og mineraler er

EUKANUBA' 1007o komplet og afbaianceret til opfyldelse af

alle kattens næringsbehov.

Det er ikke kun din kat, som vil elske de overdådige,

kødfyldte bidder uden kunstige konserveringsmidler, farve- og

smagsstoffer - EUKANUBA'giver maksimal næring pr. gram.

Faktisk skulle du købe 48 aluminiumbakker rned

100 g kattefoder af andre typer for at få hvad,

der svarer til en pose EUKANUBA'på 500 g.

Og fordi det fås i en hermetisk lukket

pose* med genluk, garanteres produktets

friskhed indtiL sidste bid. Få det ultimative i

praktisk og fremragende ernæring - spørg efter

EUKANUBA' i din lokale specialforretning.

r- ---l

Nam- Adrese

EUTATUEA,T:
t-rrC=r*l

lil) I'osrnr./By

Få en vareprpve til din kat til 2 dages forbrug afEUKANUBA9 Aflev6r denne kupon i

din lokale specialfonetning.

Sæt kryds, Kylling & Iæver E Lam & læver n
DET BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIN KAT. 50 åre rørende ernæring

EUKANUBA8 sælges kun hos dyrehandlere, dyrlæger og i lignende specialforretnLnger.

For yderligere information kontakt venligst Premiun Per Foods, t1i 45 76 15 I 0. I vareprøve å 100 s !i hu$rand. Dennc tupn er sldig til den 11. harrs 1997.

-p6----r

3:
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LÆSEBNES SIDEB

LOPPE,R
Lopper, uh hvor er de "træls" - sagt på
godt jysk. Igen i år var de lige ved at få
sneget sig ind i vores hus. Jeg havde
været til tjek ved dyrlægen; min golden
retriever Tasha var med, da min ene bir-
ma skulle have taget en blodprøve. I re-
ceptionen stikker min hund snuden hen
til en anden hund, og de hilser ca.2 se-
kunder snude mod snude. Derefter går vi
ind til dyrlægen. Derinde opdager jeg en
loppe på Tashas hoved! Jeg får fanget
den og mast den ihjel. Da vi kommer
hjem, finderjeg yderligere en på hendes
hoved - så er det at mareridtet med sprøj-
ter og vask kan begynde. Fluks finderjeg
en Tiguvon og får sprøjtet i nakken på
hunden, selv om hun, står der med hen-
des hundeøjne. Jeg har lidt på fornem-
melsen, at hun kan smage det, så derfor
giver jeg det kun til hende, når jeg tror,
at vi er ved at få lopper. Heldigvis slap
vi igen for en invasion - indtil videre.

Jeg læste en artikel i bladet "Tænk"
og vil gerne videregive lidt information
her. For igen og igen hører man, at lop-
perne er ved at blive modstandsdygtige
overfor det, som vi prøver at bekæmpe
dem med. På den ene side skal de s....
kryb slås ihjel og bekcempes med alle
midler, men ok lidt for ofte kommer kat-
tens og hundens sundhed i fare. Flere af
de aktivstoffer, der bruges til bekæm-
pelse af lopper er så farlige, at mil-
jømyndighederne allerede har forbudt
dem til udendørs brug - eller er på vej til
det. Det drejer sig her om stofferne di-
azinon og chlorpyrifos. Disse stoffer må
kun bruges til indendørs brug eller lige
omkring huse, idet der er risiko for ned-
vaskning til grundvandet. Stoffet di-
azinon er svært nedbrydeligt i jord og
giftig for vandlevende dyr, fugle og pat-
tedyr - det er et af disse stoffer, vi sprøj-
ter med INDENFOR. (11994 blev der
spredt omkring 7,2 tons chlorpyrifos i
danske hjem).

Vapona strips kender alle sikkert til.
Den ønskes forbudt af miljøstyrelsen,
idet stripsen indeholder et kræftfrem-
kaldende middel, dicchlorvos. Og selv
om der står på emballagen, at det ikke
må bruges i beboelsesrum, gør folk det
ofte alligevel.

Produktet GETT og Empire 20 inde-
holder chlorpyrifos. Dette stof tåles
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dårligt af katte. Og flere katte er blevet
bragt til dyrlæge med forgiftningssymp-
tomer på grund af brugen af disse pro-
dukter. Her skal der især drages stor om-
sorg for killinger - der er endnu mere
modtagelige overfor de giftige stoffer.
Der står ingen advarsel på flasken
GET'|, om at katte dårligt tåler dette pro-
dukt, og det er som oftest også dette pro-
dukt, der sættes på disken på apoteket og
i Matas, hvis man kommer med sit lop-
peproblem.

Kvik utØjsspray indeholder permet-
hrin. Dette middel skal man også undgå
som katteejer. På sprayflasken er der el-
lers vist et foto afen hund og en kat, og
der er ingen advarsel på emballagen, om
at det er farligt for katte. (Til de der har
hund: I Expot pour--on vet som er rigtig
godt mod tæger, er der også permethrin
i. Hvis hunden er behandlet med dette
produkt, er det yderst farligt, hvis I lader
katten og hunden gå sammen.)

Men hvad skal man så bekæmpe lop-
perne og deres afkom med? Metropren
er verdens mindst giftige insektmiddel.
Her er der endnu ikke set resistens ved
æg og larver. Metropren forhindrer lop-
peæggene i at klække, så der på den må-

de ikke kommer nye lopper til. Der er
også kommet et nyt produkt på marke-
det, som hedder Program Vet. Det virker
på samme måde som metropren, men
skal gives i dyrets foder. Hvis man vil,
kan man bruge Program Vet som fore-
byggende middel året rundt. Der er hver-
ken set bivikninger hos hunde eller kat-
te. Hvad så med de voksne lopper? Ja de
vil dø afalderdom efter nogle få uger, og
de æg, som de lægger, vil ikke blive ud-
klækket, hvis hjemmet er sprøjtet med
metropren. Hvis hjemmet er kraftigt an-
grebet, kan det være nødvendigt at sup-
plere med et produkt, der drceber de
voksne lopper. Husk, at det IKKE må in-
deholde chlorpyrifos.

Inden I putter et af de ulækre loppe-
halsbånd påjeres kat eller hund: For det
første har halsbåndet ringe eller ingen
effekt i den anden ende af dyret - end-
videre er der på halsbåndet stoffet pro-
puxur, som lopperne er ved at blive mod-
standsdygtige overfor.

Jeg håber, at I også må slippe for lop-
perne

Med venlig hilsen
Henriette Thomsen.

IIALLO!! Hvor er Yi henne?
Jeg sidder her og læser et indlæg i Hvæs-
sebrcettet, nr. 3, oktober 1995 af.Dorte
Kaae - Moral og etik. Please ta' lige og
læs dette indlæg.

Jeg tror, at vi kattefolk godt ved, at der
foregår ting i krogene, som vi egentligt
ikke har det fint med. Ting der ikke Øn-
skes frem i lyset af en eller anden grund.
Man hører så meget, og naturligvis må
man tro på, hvad folk fortæller. Men
man må jo godt sætte spørgsmålstegn
ved, hvad man hører.

Vi har et "begreb", der hedder
SPORT. For at noget godt kan komme ud
af en sport må alle på holdet gøre sit bed-
ste. På et hold hjælper det ikke, at man
bekriger hinanden. Det vil der aldrig
komme noget godt ud af. Jo mere man
hjælper hinanden. jo større positivt re-
sultat får man. Dette gælder også KAI-
TESPORTEN.

Som kun 2 år gammel Hellig Birma
ejer, ser jeg tingene fra en helt anden
synsvinkel end mange gamle rotter i fa-
get. Mange ting har chokeret mig. Bl.a.

udstillinger, opdræt, killingekøb og par-
ringer. Jeg tror, at der opstår utrolig man-
ge misforståelser og forkerte fortolknin-
ger på grund af, at man gør noget, som
er gået fra mund til mund. Man hgrer jo
ofte edderkoppen, der blev til elefant
med otte ben. Man oplever, at folk, som
man virkelig havde tillid til, pludselig
smuldrer. Sådan behøver det ikke at
være, og det må vi arbejdq på. Men det
er dig og mig, der skal gøre en indsats.
Lad os gøre lige som kvindehåndbold-
landsholdet. Samarbejde, så vi kan blive
nogle af verdens bedste kattefolk og op-
drættere.

Ved samme lejlighed vil jeg sige tu-
sind tak til alle de søde kattefolk, som al-
tid vil hjælpe og har hjulpet mig og kat-
tene. Også nu hvor rnan står i en helt ny
og fremmed situation som katteopdræt-
ter.

De varmeste mjau og hilsner fra
Con Meo's Hellige Birmaer

Heidi Nowakowski



Ego eller udstilling?
Hvor vidt tænker vi på vores katte, når
vi tager på udstilling?

Eller er det bare vores eget ego vi ple-
jer?

Da jeg endnu havde tid til at tage med
på udstillingerne, oplevede jeg følgen-
de:

En udstiller, der absolut mente, at
hendes skat var den, der skulle vinde,
blev "kun" nr. to. Jeg oplevede,
hvordan udstilleren begyndte at græde
og blive fornærmet på dommeren,
der absolut ikke havde forstand på stan-
darten, når hendes kat ikke blev nr. e t.
Her kunne man spørge sig selv, om det
var for katten, man tog på udstillingen,
eller om man blot plejede sit eget
ego?

Jeg tror, katten var bed6vende lige-
glad med "kun" at blive nr. to.

Tænk hvis katten kunne tale eller for
den sags skyld skulle give sit menneske
karakter. Kunne det ikke være skægt,
hvis den sagde, du er den bedste af dem
alle, uanset om du svarer,til standarden
eller ej.

Man kunne også spørge sig selv, om
det var den rigtige ånd at tage på udstil-
ling med?

Hvad om man tog på udstilling for at
dele de glæder, man har sammen med
andre, der er glade for katte.

Hvad om vi lod vores ego blive hjem-
me og tog den oplevelse, det er at være
sammen med så mange mennesker, der
har fælles interesser.

Husk altid på, at når udstillingen er
forbi, er det dog den bedste kat, du tager
med hjem.

Rigtig god forngjelse på næste udstil-
ling.

Med venlig hilsen
Dieter Hansen
Opdræt Von TripWitt

Parring
I et Hvæssebræt (JYRAK's medlems-
blad) har formanden Dorthe Kaae skre-
vet en artikel med overskriften "Moral
og Etik". Hun skrev bl.a., at disse to be-
greber åbenbart ikke hører hjemme i kat-
tefolks love. Hvor har hun desværre ret.
Som konsulent for JYRAK hører jeg om
mange af de problemer ærlige kattefolk
ofte løber ind i. Jeg vil især gerne adva-
re imod parringsaftaler. Det sidste pro-
blem, jeg har hørt om i den forbindelse,
er følgende. For at være "pæn" udelader
jeg navnene. Altså! A vil gerne have sin
kat parret. A henvender sig til B, som har
en hankat, der vil passe til A s hunkat. De
aftaler pr. telefon, at A skal betale 2.500
kr. for parringen, at begge katte skal te-
stes for leukæmi og faids, og at der skal
være to levende killinger eller en om-

parring. Alt dette var OK. A får aftalen
skriftlig uden underskrift et par dage ef-
ter. A får sin kat testet - negativ og ven-
ter på, at hunkatten skal komme i løbe-
tid. Efter ca. 10 dage ringer B og med-
deler, at "de andre" havde sagt, at det vor
for billigl, så i stedet for 2.500 kr. vil B
nu have 3.500 kr. A siger nej tak og
lægger røret pit. A finder derefter en an-
den hankat ca. 150 km. fra bopælen.
Katten blev parret og ,{s kat har fået kil-
linger i skrivende stund.

Tilbage er at sige, at jeg som konsu-
lent havde anbefalet B's kat til tre andre.
De trak sig hurtigt, da dehørte, hvad der
var sket. Altså har det kostet B ca.
10.000 kr. Foruden de mange killinger
med B's navn på som reklame på udstil-
lingerne. Jeg synes, at det er utroligt ue-
tisk gjort og temmelig dumt. Det ville jo
svare til, at man går ind og bestiller en
sofa om lørdagen til X-antal kroner. Når
man så hentede den om mandagen ville
den koste 1.000 kr. mere. Det gør mar,
da bare ikke? Så pas på, og få aftalen
skriftlig med underskrift, inden der
eventuelt testes m.m. Det er også "in" at
tage 5.000 kr. for en parring, og så vil
hankatteejeren bestemme, at de killin-
ger, der sælges, skal kastreres. Jeg ville
personligt aldrig gå med til en sådan af-
tale. Den nye ejer af en killing bestem-
mer da selv. Derudover vil jeg gerne vi-
de, hvordan den trives og om den even-
tuelt videresclges. I så fald ønsker jeg
forkøbsret.

Lis R. Friis

Nyt om lopper.
Tørret lavendel og de flygter. l-æst i
Siam og Orientaler bladet.
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ANETTE'S KATTEPENSION
Drenderupvej 1.4, Ødis Bramdrup, 6580 Vamdrup

Trf. 75 59 8626

Har du tænkt på din kat i ferien?

Lad den komme til mig.
Jeg tilbyder gode bokse m. plads

til aktivitet, en tur i løbegård
og kærlig pleje.
Bestil venligst tid.



At være kattedommer (medafiens bagside)
Karina Bjuran 'spytter ud'.
Der er sikkert en del, som går rundt med
en drøm om at blive kattedommer. Det
virker nok tillokkende for mange, jeg har
hørt så mange forskellige begrundelser
til det: Tænk på al den gode mad dom-
merne spiser (!?!?!?),'rejser ofte med fly
og alt det de får set !!! Der følger magt
og position med dommergerningen tror
andre, som om det var DEI det går ud
på! !

Alle medaljer har en bagside, en bag-
side, der ikke er så glitrende som den
"blankpolerede" forside, de fleste ser.

Til april er det 20 år siden, jeg tog ek-
samen, og lad mig sige det med det sam-
me: JEG ELSKER DET. Men at der føl-
ger en del ulemper med, det skriver jeg
gerne under på.

Der har været diskussioner blandt mi-
ne nærmeste dommerkolleger om, at no-
gen burde skrive en artikel om plus- og
minussiderne'ved dommergerningen, så
jeg skal fors6ge mig efter bedste evne.

Det er klart, at det lyder flot at kunne
rejse så meget! Specielt det at flyve. Jo
da, man kommer hurtigt frem, når man
først sidder i flyet og det letter. Men bil-
letten skal bestilles og man skal flyve på
billigste måde. Det vil rent praktisk sige
flyvning udenfor myldretiden, ofte sent,
man tager af sted lige fra jobbet, fordi
der er for lidt tid til at tage hjem først.
Det betydet timer enten på jobbet eller i
lufthavnen. Nogle gange har man så kun
kort tid mellem flyene f.eks. udenrigs og
indenrigs i Sverige/Danmark. Det giver
billige billetter. Den mindste forsinkelse
får adrenalinet til at suse gennem krop-
pen, stressmomentet er helt i top! Nårjeg
at hente kufferten, som skal toldbehand-
les, sådan at du kan ligne et menneske
næste morgen på udstillingen og slipper
for at gå med det samme undertøj hele
week-enden? Andre gange venter du i ti-
mevis - igen for at få billige billetter.

Jeg rejste til Borlånge her sidst i juni!
Fløj til Stockholm, flyet derfra var ind-
stillet - der stod jeg så og så dum ud,
klokken var halv ti om aftenen. Men det
her skulle gå så fint - vi skulle befordres
videre i taxi!! Der var blot det, at flyet
tog 35 minutter og bil til Falun via Bor-
långe tog næsten 3 timer.

Klokken var langt over et om natten,
dajeg stod i receptionen.

Det havde været en lang dag, oppe kl.
6 om morgenen, hel dag påjobbet og en

frygtelig stress for at komme frem. Da-
gen efter på udstillingen skulle jeg være
lige positiv og oplagt.

Et andet eksempel: Janka Lund ogjeg
dømte på verdensudstillingen i Holland
i april. Jeg havde taget en feriedag om
mandagen og flyet skulle lande på For-
nebu kl. 15.35.
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Jeg så frem til, at der var lidt tilbage
af aftenen, hvor jeg kunne slappe af og
"fordøje" lidt af alle indtrykkene. Da vi
kom til Schipool i Amsterdam var vort
fly annulleret. Ja, ja, der går altid et fly
tænkte vi og gik til SAS billetkontor Og
hvilket fly!!!

Vi skulle til København med TU-
NESIA AIR!! et flyselskab som ikke
netop står nederst på ulykkesstatistik-
ken!! De havde da heller aldrig fået'lov
til at lande i København, og forhandlin-
gerne tog så lang tid, at da vi omsider
landede i København, var det fly, som vi
skulle have været videre med til Oslo,
Iettet for et kvarter siden. Men vi var jo
med til at skrive flyhistorie. Der var ik-
ke til at opdrive nogen plads direkte til
Oslo, så vi fløj videre til Gciteborg og
derfra til Oslo. Var hjemme hos mig selv
omkring klokken halv tolv den aften.

RayÅond og jeg skulle til Åbo i Fin-
land i november for to år siden. Der var
kommet sne og der var enorme forsin-
kelser. Vi fløj via Stockholm, og flyet
kunne ikke gå ned i Abo p.g.a. tåge. så

vi fløj videre til Helsingfors.
Der var arrangeret bus og vi var på ho-

tellet kl. 05.00 om morgenen, bedøm-
melserne skulle begynde kl. 9.00 præcis.
Igen gælder det om at være smilende og
oplagt.

Jeg kunne opremse eksempler i flæng,
de underligste af dem, så de af jer som
synes,"vi nyder privilegier m.h.t. rejseri-
et, MA kalkulere med at ALI kan ske.

Jo da, maden vi spiser er god. De al-
lerfleste klubber ved ikke, hvor godt de
skal gøre det for os. Vi bliver behandlet
på bedst mulige måde. Men jeg tror ik-

ke, at klubberne vil eller skal give os a1t
hvad vi peger på. Det skulle bare mang-
le. Vi har forskellige behov allesammen.

Det jeg personlig (for resten mange,
de allerfleste dommere med mig) ikke er
så glad for, er at når vi kommer frem, får
besked om, at vi skal bo privat! Det ly-
der nok frygtelig utaknemmeligt, men
det har noget at gøre med, at de allerfle-
ste af os har været på jobbet hele ugen,
man er udkørt, så det at kunne låse sin
dør på hotellet fredag aften og gøre lige
akkurat det man vil, giver en herlig fø-
lelse. Du kan lægge benene på bordet, se

TV eller gå og lægge dig når du vil: kort
sagt, det du vil. Bor man privat, gØr alle
jo deres yderste for at du skal ha' det
godt. Men uvilkårligt, når man vågner
om morgenen, bliver man liggende og
lytter: kan man gå på toilettet nu, eller er
der nogen deq hvornår kan man tage
brusebad, er man i vejen? Så er der nog-
le klubber med dårlig Økonomi, bør de
spørge dommeren, så de får anledning til
selv at vælge. Det at Jørgen Jensen bor
hos mig når han dømmer i Oslo, hvis an-
ledningen byder sig, er en helt anden hi-
storie. Vi er faktisk nære venner og jeg
bor ofte hos Lisbeth og Jørgen, når jeg
dømmer i København.

MAGT OG POSITION.
Ja "magt" har vi vel, men ikke på den
måde mange tror og vil have det til. Man
dømmer og må tage ansvaret for de be-
dømmelser man giver. Vi skal kunne se

netop DIG i øjnene bagefter og vide, at
vi står ved det vi har gjort. Har man elev,
kan man af og til fornemme en vis opgi-
vethed over ens bedømmelser. I sådan en



stund kan man blive tankelæser, "at det
går an, bare vent til JEG bli'r dommpr,
så bliver alt bedre og anderledes". Hvor-
for ved jeg det? Jeg havde akkurat de
samme tanker, da jeg var elev. Men så
BLIVER man dommer og pludselig
trænger ansvaret sig frem, et ansvar du
slipper for at tage som elev. DU må ta'
ansvaret og du må selv se udstillerne i

Øjnene og må stå ved det du har gjort.
Det bliver straks anderledes. Ansvar er
en alvorlig ting. Beskyldningerne er
mange. Man bliver ofte beskyldt for at
være "venindedommer". Det er ikke til
at undgå og det må man bare leve med.
Man kan ikke gøre for, at når man er så
involveret i dette miljØ, som f.eks. jeg er,
knyttes varige venskabsbånd. De samme
"venskabsbånd" kan ofte skaffe sig fine
avlsdyr og frembringe gode katte. De
skal altså dømmes ned så, fordi man
tilfældigvis er venner. Det disse venner
så sørgeligt er klar over eq at deres kat-
te helst skal være meget bedre end de an-
dre, for at de i det hele taget skal gå op
og vinde. Jeg har et eksempel i denne
forbindelse: Eva Kristiansen havde for
en del år siden en herlig chinchilla ka-
strat, Kribens Surprise. Mange afjer kan
nok huske ham. Det var en kat helt efter
min smag og mange med mig. Jeg tror
der var omkring 20 forskellige domme-
re som dømte ham og nominerede ham,
men hver gang jeg gjorde det, var det
"venindebedømmelse". Kan jeg sige til
mig selv inderst inde i mit hjerte, at det
jeg bliver beskyldt for ikke stemmer, så
kan udstillerne bare snakke. Men jeg må
sige, at af og til KAN beskyldningerne
være tunge. Jeg tror ikke folk helt er klar
over, hvad det er de beskylder os for. I
skal være klar over 6n ting, vi får det AL-
TID at høre, hvad I siger om os. En an-
den ting vil jeg gøre helt klart: Hvis jeg
skulle dømme kattene efter, hvem der
ejede dem, ville mine bedømmelser se
helt anderledes ud. Så var der nok nogen,
som fik sig en overraskelse eller to. Jeg
vil være så fri, at jeg vil fortælle, at der
findes faktisk en del udstillere, jeg ikke
kan fordrage, men det kan kattene hel-
digvis ikke gøre for, og det er dem, der
er til bedømmelse, ikke ejerne. Nogle
udstillere går langt, vældig langt. For
mange år siden dømte jeg på en NO-
RAK-udstilling i Oslo. Jeg havde Mette
Mjanger (Drolsum) som elev. Havde
b1.a. en del hvide persere, som langtfra
var hvide, så snavsede var de. De fik
MG.

Søndag morgen, da vi satte os ned ved
dommerbordet, lå der en papirlap der
(som dem vi skriver nr. på ). Mette vend-
te lappen, og der stod kort og godt: Fit-
te! Mette og jeg så på hinanden og brast
i latter. Vi lo og lo i sikkert 10 minutter,
og kunne ikke se på hinanden den føl-
gende halve time uden at bryde sammen
i latter igen. Det siger mere om den/dem
som skrev lappen end mine MG-bedøm-

melser, og vedkommende fik det, som
vedkommende ville, jeg græd - om end
på en lidt anden måde.

Noget af det grimmeste jeg har ople-
vet, var da jeg kom til mit dommerbord,
og nogen havde skruet det næsten fra
hinanden, og da første kat blev sat på
bordet, brød det sammen og både kat og
bord gik i gulvet med et brag.

Det er sådanne ting, der får mig til at
sætte et spørgsmålstegn ved, om alle er
lige dyrevenlige. Jo, man får nok en vis
position. Bliver en slags "kendis" i mil-
jøet og må ta' det, som følger i kølvan-
det afdet Jeg erjo kendt som en tempe-
ramentsfuld dame, som egentlig "gør
mere end jeg bider". "Bider" jeg, så ta-
ger jeg store mundfulde. Jeg springer tit
op på barikaderne og kæmper for detjeg
tror på. Når man stikker hovedet frem,
som jeg gØr det, må man næsten accep-
tere, at det bliver hugget afen gang imel-
lem. Jeg stabler det på plads igen og prØ-
ver på ny. Mange synes nok, atjeg er ar-
rogant, men det er jeg egentlig ikke. Det
er lidt vanskelligt at forholde sig til alle
som synes, de haren "aktie" ellerto i mig
- fordi jeg bedømmer deres katte. Kan I
forstå, hvad jeg mener?

Enkelte ringer hjem til os privat med
den største selvfølgelighed. Det fore-
kommer aldrig på kontinentet at udstil-
lere ringer til dommerne privat. Mange
gange er min middag blevet kold og uap-
petitlig, fordi jeg har siddet ved telefon-
en og besvaret spørgsmål. Nogen ringer,
når de har fået noget at drikke, og bliver
rasende, når du ikke viser speciel inter-
esse for det de spørger om. "Er du ikke
dommer da, for fa'en?!!!" Andre kan
ringe hjem til mig og fortælle om, at den
kat JEG synes var så fin, fik ex.2 af en
anden dommer. Jeg ved ikke hvad folk
vil, jeg skal gøre ved det. KL.23.30 før
en udstilling blev jeg ringet op og fik
spørgsmål om jeg troede, at en dommer,
som du jo kendeq kom til at nominere
den eller den kat på søndag!?!?!? Jeg or-
kede ikke mere til sidst, og tog telefon-
stikket ud med det samme, når jeg kom
hjem om eftermiddagen. Jeg sidder ved
omstillingsbord til daglig, så udsigterne
til at blive siddende ved telefonen om af-
tenen var ikke tillokkende.

Dette gik ud over min gamle mor, min
datter, nære venner og eventuelt klubbeE
som skulle ha' fat i mig af en eller anden
grund. De fik kun fat i mig på jobbet. Nu
har jeg fået en telefonsvarer af nogle
venner, og jeg indr6mmer gerne, at be-
skeden, som ligger der, ikke er særlig
imødekommende. Men jeg vil gerne ha'
mit privatliv i fred, og være dommer på
udstillingerne. Der må jeg gerne kon-
taktes, hvis der er tid.

Jeg var inviteret til selskab hos Ray-
mond, og der stod telefonen ikke stille
hele aftenen. Jeg tror at han måtte ta' te-
lefonen mindst 5 gange bare i løbet af
middagen. Det hele kulminerede i en ud-

stiller som ringede og fortalte, at hun
havde fået sådan en fin kat. Raymond lu-
rede lidt på, hvorfor hun ringede om det,
og blev efterhånden ganske ophidset.
Det hele endte med, at han fik et meget
ubehageligt brev fra vedkommende. Jeg
er ganske chokeret over dette, og tænker
med gru på, hvad der vil ske, hvis alle
der har fået en fin kat, skulle ringe til os.
Har du fået en fin kat, så udstil den og få
en bedømmelse på den på en udstilling.

Jeg har fået tilsendt anonyme breve,
fordi jeg dømte eget afkom, selv om FI-
Fe pålægger os at være opdrættere for at
tage eksamen. Da jeg blev skilt i '79,
blev der hvisket og tisket i krogene om,
at jeg havde nok mange mænd, for jeg så
så slidt ud. Mit sexliv skulle vist nok
være temmelig fantastisk, så det var
synd, jeg ikke kunne deltage.

En skilsmisse KAN være en prøvelse,
selv om den er selwalgt.

AIt dette har gfort mig stærk, men jeg
har en lille bøn til jer: Havde det ikke væ-
ret rart at tænke sig lidt 6m, før man sag-
de noget? Siger du noget og bliver kon-
fronteret med det du har sagt, så stå ved
det eller lad være med at sige noget du
ikke kan stå inde for.

Jeg har gennemlæst det jeg har skre-
vet og smiler lidt for mig selv. Uf, det ly-
der negativt, og jeg kunne skrive meget
mere i samme retning. Heldigvis er 99Vo
bare positivt i forbindelse med dommer-
gerningen. Det at komme ind i udstil-
lingshallen, indsnuse atmosfæren træffe
venner og bekendte, veksle nogle få ord
og et knus i forbifarten, sætte sig ned og
dømme kattene: jo, man føler sig privi-
ligeret. Man har et godt liv. Stikke næs-
en ned i en perserpels, lægge kinden ind
til en skovkatteprofil, kende tilliden fra
en birma, som lægger sig godt til rette i
min bøjede arm - skønt den aldrig har set
mig før. DET ER LIVET. Når udstiller-
ne smiler, klapper, gi'r udtryk for at de
"er med" - da lever jeg på en intens og
god måde. Jeg forventer mig ikke, at de
skal være enige med mig i alt hvad jeg
siger og alt hvadjeg gør - det kan ingen
være.

Jeg har trukket nogle negative eksem-
pler frem, og kunne nok trække endnu
flere positive frem. Men så bli'r jeg al-
drig færdig. Måske ved en senere lejlig-
hed.

Fra "Aristokatt" nr 3196,

fordansket af den gamle redacteun
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KatteMagasinet
Pr. I januar 1997 slår de 4 hovedklubber sig sammen om at udgive et fælles blad:

KatteMagasinet
I dette vil der bl.a. være de artikler som du indsender. Samt naturligvig: Avlshanner, Titeltagere
samt opdrætter-liste.
KatteMagasinet vil udkomme 6 gange årli6 til samtlige medlemmer af de 4 hovedklubber.
Det erstatter derfor de respektive klubblade.
Felis Danica har nedsat en redaktion bestående af følgende personer:

Ansvarshavende redaktør: Aase Nissen
Redaktør: Marianne Seifert-Thorsen
Redaktion: Susanne Cluistiansen, Dorte Kaae, Inge Nord, Kirsten Buna

Artikler/materiale til KatteMagasinet sendes til egen klubs repræsentant i redaktionen.

Herunder kan du se eksempler pA hvordan avlshanner og opdrætterJisten vil se ud

Avlshanner
Oplysninger om optagelse på avlshankatte-
listen sendes til: Susanne Christiansen,
Pilevej 15, 4773 Stensved, tlf 53 78 70 53,
fax: 53 7871 17.
Der skal vedlægges kopi af indbetalingen.
Pris: Kr. 600,- pr. år. incl. moms for 6 blade.
Beløbet for 1997 indbetales SENEST
d. 01. december 1996 på Felis Danicas
giro 3 07 1863

Stamnavn
Farver (max. 25 anslag incl. mellemrum)
Navn
Adresse
Post-nr. By
Tlf. evt. Fax

GIC. Hankatteus navn
Race @MS-kode) - Fødselsdato
Fornavn Efternavn.
A&esse Postnr. By
tlf. evt. Fax

Opdrætter-liste Oplysninger om optagelse på OpdrætterJisten
sendes til: Susanne Clristiansen, Pilevej 15,

4773 Stensved, tlf 537870 53,fax: 53 787117
Der skal vedlægges kopi af indbetalingen.
Pris: Kr. 350,- pr. år. incl. moms for 6 blade.

Beløbet for 1997 indbetales SENEST
d. 01. december 1996 plFelis Danicas
giro 3 07 1863

Annoncepriser for opdrættere
1/l side: Kr. 2.500,- sort/hvid pr. nunmer
ll2 side: Kr. 1.500,- sort/hvid pr. nummer
Kontakt Susanne Cluistiansen, der også gerne er behjælpelig med opsætning. Prisen inkluderer
scanning af et billede. Ml du have flere billeder i annoncen, kan vi tale om det. Ved bestilling for et
helt år gives 10% rabat.

Import/eksport
Fremover vil import/eksport automatisk blive bragt. Hvis du ikke ønsker at din import/eksport
skal offentliggøres, skal dette meddeles til Felis Danica, Postboks 72,5970 Ærøskøbing.

Udstillin gsresultater udland
Udstillingsresultater fra udlandet vil ikke blive bragt!
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Kattegrus med lerarten bentonit danner
klumper, man let kan'fjerne, efter at kat-
ten har tisset i bakken. Det gør produk-
tet dr6jt i brug, fordi man nØjes med at
fjerne klumperne og fylde lidt mere grus
i, frem for at smide hele indholdet ud.

Bentonitten har en formidabel suge-
evne og må ikke skaffes af vejen via to-
ilettet. Det er måske grunden til, at der
er opstået et rygte om, at produktet kan
være farligt, hvis de får støvet ned i tarm-
systemet. Vor læser har sendt os en arti-
kel fra "Siameser og Orientaler Bladet"
med titlen " Er klumpende kattegrus en

dødbringende bekvemmelighed?" For-
fatteren - en amerikansk avler - har fle-
re gange oplevet uforklarlige dødsfald
blandt sine kattekillinger, der har haft ty-
delige problemer med afføringen. For-
fatteren hævder, at der må være sam-
menhæng med bentonitten.

Historien kører på Internet
"Tænk" satte sig for at undersøge sagen.
Et tjek under emnet "cat litter" på Inter-
net ledte os hurtigt på sporet af den ame-
rikanske forfatter til ovennævnte artikel,

der oprindeligt har været bragt i et holi-
stisk dyre-magasin og nu bringes i sin
helhed på Internet og i uddrag på en hjem-
meside fra Holistic Internet Community.

En amerikansk dyrlæge med speciale i
katte er for kort tid siden gået ind i debat-
ten på Internet. Hun henvendte sig til kil-
den bag historien, og det viste sig, at he-
le artiklen var baseret på formodninger
om en sammenhæng mellem bentonitten
og kattenes dødsfald. Ingen af killinger-
ne var blevet obduceret, og de beskrevne
symptomer kan ifølge dyrlægen lige så

godt skyldes andre sygdomme i mave-
tarmsystemet.

Dyrlægen undersøgte, om der er rap-
porteret om dødsfald blandt katte som
følge af bentonit, men fandt ingen doku-
menterede tilfælde.

Internet er verdens hurtigste rygte-
spreder, men ikke nødvendigvis verdens
mest troværdige kilde. "Tænk" gik nu
videre til Kattens Værn.

Klumpende grus kan give uren-
lige katte.
Dyrlæge Tom Schantz Kristensen, der er

tilknyttet Kattens Værn har aldrig hørt
om dødsfald på grund af bentonit. Han
tror ikke på, at katten kan få så meget
grus i maven ved at slikke pels og poter,
at det skulle give problemer med ler-
klumper i tarmsystemet.

- Men hvis katten har adfærdsproble-
mer og begynder at æde tissesten, så kan
det gå galt. Jeg husker et eksempel med
en kat, der fik forstoppelse af den grund,
og så må man jo skifte til en anden slags
kattegrus, siger Tom Schantz Kristensen
og fortsætter:

- Mange katte er i øvrigt blevet uren-
lige på grund af klumpende kattegrus.
Man fjemer klumperne og fylder op med
lidt grus, men selv om bakken ser ren ud,
kan katten godt lugte, at den har været i
brug. Hvis det varer for længe, inden
man skifter til helt ren grus, kan katten
finde på at tisse på gulvet i stedet, adva-
rer Tom Schantz Kristensen.

Ikke godt til hunden
Hos Skamol Granex, der er storleve-
randør af kattegrus, har man aldrig hørt
om dødsfald blandt katte på grund af
bentonit. Derimod gøt Susanne Smed i
Marketingafdelingen opmærksom på, at
hunde, derjævnlig kan finde på at snup-
pe kattens efterladenskaber, formodent-
lig kan få forstoppelse, hvis der er ben-
tonit i kattebakken.

Pressemeddelelse

Hill's Pet Nutrition introducerer Hill's Science PIan
Hill's Pet Nutrition er i dag det førende
firma inden for produktion af specialfo-
der. Den nuværende produktserie Hill's
Science Diet bliver nu skiftet ud med
Hill's Science Plan. Hill's Science Plan
er en ny udgave af Science Diet. Den
høje kvalitet og den perfekte balance i
foderet forbliver den samme, men der er
derimod tale om forbedringer på følgen-
de områder.

Hill's Science Plan.
\{an har ændret navnet af forskellige
grunde, bl.a. blev Science "Diet" opfat-
:et af mange som et foder til syge dyr, el-
ler at der kunne være tale om en slan-
xende diæt, hvilket ikke er tilfældet.
Hill's Science Plan er et korrekt afba-
.anceret fuldfoder til hunde og katte. En
:nden årsag til ændringen er, at et nyt EU
;irektiv ikke gør det muligt at benytte
:,avnet "Diet".

\yt design
Designet er ændret for at gøre produktet
nere "up to date", men også for at gøre
:roduktlinien mere overskuelig, og der-

ved lettere at finde netop det produkt,
som passer til din hund eller kat.

Nye stØrrclser
Størrelserne på poserne er ændret og fås
nu til hund i 5009, 2kg,7,5kg og 15kg.
Til kat i 300/5009, 2kg,7,5kg og 10kg
(Maintenance og Maintenance Light).

Feline Senior
I forbindelse med introduktionen af
Hill's Science Plan lancerer Hill's også
et helt nyt produkt, som hedder Feline

Senior. Feline Senior er sammensat, så

det passer perfekt til ældre katte (fra ca.
7 år). Behovet for næringsstoffer ændres
igennem hele livet f.eks. motionerer en
ældre kat ikke så meget, og fordøjer
samtidig heller ikke maden så godt læn-
gere. Sammenlignet med foderet til en
voksen kat indeholder Feline Senior
30Vo mindrefedt,l5Vo færre kcal., høje-
re fiber indhold som regulerer mave-
tarmkanalen , og pillerne er blødere, da
ældre katte ofte har problemer med tæn-
derne.
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JYRAK s studiekeds på Fyn havde ar-
rangeret en "katte-klatrestativ-bygge-
dag" den 14. september. Det foregik hos
Hanne & Svend Kæhlershpj, som lagde
lokaleq terrasse og hjemmebag til.

Vi mødte alle op kl. 14.00 medbrin-
gende mere eller mindre leopardmpnst-

gik endda igang med noget så elektrisk
som både stiksav og boremaskiner.

De førnævnte paprør blev beklædt
med reb eller kokostæppe og blev ud-
styret med hylder og huler betrukket
med leopardstof, som ville gøre selv Tar-
zan misundelig.

Først på aftenen havde de fleste af os
lagt sidste hånd på vore mesterværker,
og vi var vist alle enige om, at det hav-
de været en sjov og hyggelig dag .

- Og tro mig - de kære misser havde
julelys i øjnene, da vi kom hjem med da-
gens produktion.

rede plydsstoffer, som de kære missers
nye boliger/klatrestativer skulle beklæ-
des med.

Der var til formålet fiemskaffet træ,
reb, vinkler samt diverse kraftige paprør
i flere størrelser og længder, som viste
sig at være helt uundværlige.

Den første halve time var der lidt pa-
nik, efterhånden som det viste sig, at der
kun var 3 mænd og ca. 9 kvinder. Og
minsandten om den ene ikke forsvandt
med det samme igen. - Så var der kun 2
tilbage. Den ene havde jeg selv med-
bragt og kunne ikke lånes ud. Den anden
var Svend, der som vært følte sig for-
pligtet til at servicere de kvinder, der var
strandet med et stykke værkt6j i hånden.
- For hvordan skal man save lige, når
man ikke engang kan holde på en sav, -
og hvordan slår man søm i, og samtidig
undgår at hamre sig over fingrende?

Som tiden gik, og vi fandt ud af hvor-
dan værktøjet skulle vende, kom der vir-
kelig gang i produktionen. De modigste

PERLER tra MORTEN@

KATTEGRUS
NATURE-CAT kattegrus er et
engelsk kattegrus med en
speciel kornet sammen-
sælning, som gør det velegnet
til brug ihiemmet.
NATURE-CAT kattegrus har
naturlige lordele lremlor
almindeligt kattegrus. eltt JfigE

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

KATTE
GRUS

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

I

\
,rrt 

,,11,f

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

ris

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

IMPORTøR

HYGIEJNISK - SIKKERT

RENLIGT OG øKONOMISK

EFFEKTIV KLUMPNING

A/S Cafl Ff. MOftenSgn . Lidemarksvei so.4632Biæverskov. rlf.s367 1444
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DYBLÆGESIDEN...

På plads!
Birte Olufsen stiller spørgsmåIene og dyrlæge
Niels Øldicke Pedersen sYarer. ne kan klare sig på bare nogenlunde ri-

melige betingelser.

Mus og bændelorm
Forkert?
Det er det rene pyller at give knttene pil-
ler og ormekur; bare fordi de har været i
lag med en lille mus. (Eller fugl!). Det
har de alle dage kannet leve med. Hvor-
dan kunne vi ellers blive ved med at ha-
ve vilde katte i Danmark...

Rigtigt:
Bændelorm er meget specielle i deres
livscyklus. For at smitte fra 6n kat til en
anden skal de passere gennem en mel-
lemvært, som kan være mus, rotter, lop-
per og lus. En kat, som har lopper, eller
som fanger mus, er derfor særlig udsat
for at få bændelorm.

Spolorm smitter direkte fra kat til kat.
Oftest ved at en kat kommer i kontakt
med afføringen fra en inficeret kat og
slikker ormeæggene i sig, når den vasker
sin pels.

Man bør derfor give sin kat ormekur
en gang i mellem. Hvor ofte afhænger
af, om katten løber ude, fanger mus og
kommer i kontakt med andre katte, eller
om den kun sjældent kommer udendørs.
Indekatte, der aldrig kommer ud, har kun
en teoretisk risiko for at blive smittet.

Ormekur kan købes i håndkøb på apo-
teket. Der findes særlige ormemidler
mod bændelorm og særlige ormemidler
mod spolorm, men man bor ikke give
begge slags på samme tid. Der findes ad-
skillige ormemidler på markedet, og man
kan få vejledning i brugen afdem hos dyr-
lægen eller på apoteket, ligesom brugs-
anvisningen skal fremgå af pakningen.

Almindelie
menneskefnad
Forkert?
Det er vildt overdrevet med alt det spe-
cialfuder til katte. Det er penge lige ud
af lommen. Hvorfor ikke bare give dem,
hvad husets mennesker får. Faktisk kan
kaue godt lide rugbrgd og leverpostej
(hvis de er suhne nok) - og kartotler mo-
set i sovs. Eller en lille klat grqd- Og så
lidt mælk selvfqlgelig.

Første del af denne artikel blev bragt
i det sidste nummer. Anden og af-
sluttende del bringes her.

Det er fedt at Yære kat
Forkert?
Katte kan æde, hvad det skal være, og
hvornår det skal være. Der er ikke noget
med faste spisetider De kan bedst lide,
at der hele tiden står madfremme. Og de
går bestemt ikke af vejen for fed mad el-
ler en god skåfuldJløde...

Rigtigt:
De fleste katte kan selv regulere deres
indtagelse af foder, så de ikke bliver
overvægtige. Men det gælder ikke alle
katte, og specielt kastrerede hankatte
kan vise disposition for fedme. Som for
alle andre pattedyr er der en sammen-
hæng mellem indtagelsen af kalorier,
forbrænding - ikke mindst i form af mo-
tion - og vægt.

Nogle katteejere sætter tilsyneladen-
de en ære i at eje en kæmpestor, over-
vægtig kat, men det er ikke godt for kat-
ten, det disponerer for en række syg-
domme. Derfor bør du være opmærk-
som på, at din kat ikke bliver overvæg-
tig.

Hvis din kat har tendens til fedme,
skal du derfor rationere dens mad. Giv
den vand at drikke i stedet for flødevand.
Giv den mager kattemad i stedet for fed
kattemad. Hold igen med godbidderne.
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Tænk på, at tØrfoder er meget koncen-
treret foder med et højt energi ind- hold.
Indskrænk kattens fodring til et eller to
måltider i døgnet og lad være med at la-
de foderpillerne stå fremme hele tiden.
Når din kat smyger sig rundt om dine ben
og højlydt gør dig opmærksom på, at det
er spisetid, skal du tænke på, at hver
gang du giver efter for tiggeriet og giver
katten en godbid, belønner du den for at
tigge, og derved forstærker du proble-
met. Men det er svært at være standhaf-
tig.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kat
er overvægtig eller ej, bør du drøfte pro-
blemet med din dyrlæge i forbindelse
med kattens årlige sundhedsundersøgel-
se.

Katte ka' selv
Forkert?
Ude på landet og inde i byens baggårde
kan katte leve af de mus og rotter, de fan-
ger siges det. På gårdene får de en sjat
mælk og må så selv klare resten. Måske
med et lille tilskud af grisefode4 og hvad
de sådan ellers kan bjerge. Og det går
tilsyneladende da meget godt...

Rigtigt:
Naturligvis kan katte overleve i naturen
og har gjort det i tusindvis af år. Men det
sker på naturens barske betingelser. I pe-
rioder med rigeligt bytte klarer kattene
sig godt og trives, men i perioder, hvor
det kniber med byttet, bukker mange vil-
de katte under for sult, sygdom og kul-
de.

Kattene på en gård skaffer sig selv et
betydeligt fodertilskud i form afgnave-
re og fugle. De får måske også lidt mælk
i stalden og lidt madrester ved køk-
kendøren. Det klarer de sig fint med.
Baggårdskattene lever lidt på samme
hårde betingelser som naturens vilde
kattedyr. I gode perioder klarer de sig -

mere eller mindre godt. I dårlige perio-
der lider de nød og har brug for hjælp for
overhovedet at overleve, og det kan være
nØdvendigt at regulere bestanden gen-
nem avlskontrol for at sikre sig, at dyre-
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Rigtigt og forkert
om kattemad



Rigtigt:
Ja, det er vildt overdrevet med alt det
specialfoder til katte, med mindre man
da gerne vil have en sund og stærk kat.
Katte kan saglens overleve på menne-
skemad, leverpostej og grød. Men det er
forhåbentlig ikke bare et spørgsmål om,
at din kat skal overleve!

Helt Yildt
Forkert?
Har man lidt rester i huset: skind og ben

fra en rqget makrel, lidt kogte kartofler
eller gammelt br@d, kan man bare smi-
de det ud et sted, hvor man ve4 vilde kat-
te holder til. Så får de da mad den dag,
og man gør en god gerning...

Rigtigt:
I hvert fald bliver du grundigt upopulær
blandt beboerne i området, som ikke vil
være begejstrede for at have dine gamle
madrester flydende omkring. Hvis du
vil gøre noget for de vilde katte i et om-
råde, så bor du i det mindste tilbyde dem
et foder, som de kan leve af, og ikke
tilfældige rester, der i stedet vil tiltræk-
ke rotter og mus.

Fodring forbudt!
Forken?
Der kan vel ikke være noget galt i at fod-
re en lille kat, der kammer forbi som-

merhuset og ser sulten ud. Den kan jo
bare finde mad på en af gårdene, når der
ikke bor nogen i husene mere...

Rigtigt:
Der er vel ingen mennesker, der kan fin-
de på at tage en sommerhuskat til sig og
fodre den for derefter at overlade den til
sin skæbne med selv at finde foder, når
sommeren er forbi. Det er uansvarligt,
og det er en uforsvarlig behandling af et
dyr!

Vitaminer eller ej
Forken?
Katte har ikke brug for tilskud af vita-
miner og mineraler Når bare de får
mælk hver dag...

Rigtigt:
Katte har et veldefineret behov for vit-

aminer og mineraler. Man kan slå op i en

tabel og se, hvor meget en kat har brug
for hver dag. Hvis du selv fremstiller
kattemad, skal du derfor sørge for at gi-
ve et dagligt tilskud af disse nærings-
stoffer.

Mælk indeholder ikke tilstrækkeligt
til at sikre din kat et sundt katteliv.

Hvis du bruger færdiglavet kattemad,
er vitaminer og mineraler allerede tilsat
fra fabrikkens side, og man gør mere
skade end gavn ved at tilsætte yderlige-
re.

Haps!
Forkert?
Vl man belønne sin kat for god opfgrsel
eller bare stikke den en hyggelig godbid
i ny og næ, knn man for el<sempel vælge
lidt ost, et stykke kage eller chokolade.
Det kan den godt lide...

Rigtigt:
Hvis du vil belønne din kat - og det vil
de fleste af og til - bør du vide, at katte
ikke har nogen sød tand. Katte har en
meget ringe evne til at smage søde ting,
og chokolade og kage er derfor et rigtigt
dårligt valg. Nogle katte kan godt lide
ost og sætter pris på en lille bid en gang
imellem. Andre katte bliver helt salige
ved at få en reje, og atter andre sætter
mest pris på en kattesnack. Jeg har selv
brugt at give mine katte en eller to af de
små kugler tørfoder, som de er glade for.
Det er samtidig en sund godbid, og kug-
lerne er lette at opbeyare i en lille skål
eller i lommen. Men tænk igen på, at der
ikke skal være tale om et mellemmåltid,
og katten føler belønningen lige stot om
du giver to kugler, eller om du giver ti.
Det, der betyder noget, er, at belønnin-
gen falder prompte, så katten kan for-
binde sin gode opførsel med belønnin-
gen

Sakset fra Dyrefondet - Kattejournalen
nr. 5 1996.

Pressemeddelelse

The IAMS Company introducerer et nyt mærke i katteernæring: Eukanuba
IAMS Company introducerer Eukanu-
ba, en ny serie produkter til katte base-
ret på de senneste videnskabelige udvik-
linger inden for katteernæring. Eukanu-
ba er tilberedt med et ekstremt højt ind-
hold af fersk kød og fås i en hermetisk
lukket emballage. Disse praktiske poser
med genluk hjælper med til at holde pro-
duktet frisk. Dette ernæringsmæssigt
enestående nye mærke er et gennembrud
inden for katteernæring.

Eukanuba er resultatet af mange års
forskning i katteernæring. Det er skabt
til forbrugere, som 6nsker det bedste til
deres kat. Eukanuba er 10070 komplet og
afbalanceret ernæring til alle voksne kat-
te og er tilsat vitaminer og mineraler. Da
det er fremstillet med store mængder
fersk kød, har det en høj fordøjelighed
for at fremme kattenes velbefindende og
er overordentlig velsmagende - en smag
katte elsker. Det er desuden uden kun-
stige konserveringsmidler, farve- og
smagsstoffer. Med så meget fersk kød er
Eukanuba sammensat som intet andet
kattefoder på markedet. Det er det bed-
ste, du kan gøre for din kat!

Dette nye mærke kan fås i to varian-
ter til voksne katte: "Eukanuba Formula
for Adult Cats med ekstra Kylling & tæ-

ver" og "Eukanuba Formula for Adult
Cats med Lam & l;-ver". Det kan fås i
poser å 500 g, 1 kg med genluk for at be-
vare produktet frisk. Eukanuba Formula
for Adult Cats sælges også i traditionel-
le poser 67,5 kg for at imødekomme be-
hovene hos avlere og forbrugere med
flere katte.

The IAMS Company har i50 årfrem-
stillet førsteklasses ernæring, der frem-
mer hundes og kattes velbefindende.
Som følge af den løbende forskning og
udvikling på Poul F. Iams Technical
Center i Ohio, USA fremmer alle pro-
dukter i dag kattes og hundes er-
næringsmæssige velbefindende. Alle

Eukanuba produkter sælges kun i speci-
alforretninger, hvor forbrugerne kan få
professionel rådgivning om produktet.

Denne nye katteernæring vil gøre det
muligt for specialforretningerne bedre at
imødekomme katteejernes krav og vil
styrke deres image som specialister i
katte- og hundeernæring.

For yderligere information, kontakt
venligst:

Premium Pet Foods
Savsvinget 4
2970 Hørsholm
Tlf. 45 7615 t0
Fax 45 76 15 08
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REGLER:
Medlem af JYRAK hele kalenderåret.

Katten skal have deltaget på mindst 5
internationale udstillinger, heraf mindst
6n JYRAK-udstilling.

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

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

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

JYRAK kårer også
Arets Huskat1996
Der gælder samme regler for antal ud-
stillinger, men points beregnes således:
For en bedømmelse med romertal I gi-
ves 100 point, II giver 95 point, III = 90
point, IV = 85 point og V = 80 point.

Kopier af resultaterne
indsendes til:

Erik Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
senest dei 1. februar 1997.

Vinderne underrettes skriftligt senest
den 15. februar 1997.

BEMÆRK venligst fglgende:
1) Lige som man ikke kan vinde avls- og

opdrætterklasserne med mindre man
har et vist minimumsgennemsnit, har
bestyrelsen'besluttet, at der i gen-
nemsnit skal opnås 97,5 point for at
deltage i Top 3.

2) Man har ligeledes qn bestyrelsesbe-
slutning om, at man ved deltagelsen
også forpligter sig til at præsentere
vinderkatten begge udstillingsdage i
Herning den29.-30. marts 1997, el-
lers fortabes placeringen. Drægtig-
hed, diegivning og dokumenteret

sygdom hos katten er naturligvis en

acceptabel undskyldning for fravær.
Intet udstillingsgebyr!

3) I forhold til de seneste år er der sket
en udvidelse, så han- og hunkastrater
udgør hver sin gruppe
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Katrin Behrend:

Aschehoug, 1.996.63 sider, illustreret. 99,00 kr.

Kan katte få et godt liv som indekatte?
Eller er det så unaturligt og indskræn-
kende for en kat at være afskåret fra det
frie liv udendørs, at det nærmer sig dyr-
plageri? For de fleste, der har racekatte,
er det nok ikke megen tvivl. Katte kan
udmærket have et godt og indholdsrigt
liv, også selv om de ikke kommer ud i
den såkaldte natur. Men vi har nok også
alle været ude for personer, der stiller sig
helt uforstående over for dette. Mange,
der sælger killinger, har sikkert også op-
levet, at killingekøbere egentlig gerne
vil have en indekat, men ikke rigtig tror
på opdrætterens forsikringer om, at de-
res killinger sagtens kan leve hele livet
indendørs.

Den ny bog af Katrin Behrend "Katte
i lejlighed" er god at henvise til i disse
tilfælde. Katrin Behrend er heller ikke i
tvivl: katte kan få en fin tilværelse uden
at komme ud, hvis man vel at mærke op-
fylder så mange af dens naturlig behov
som muligt. Det vil sige, at man indret-
ter den plads, der er til rådighed, på kat-
tens præmisser, og giver den oplevelser

- leger meget med den, og er meget sam-
men med den i det hele taget - som er-
statning for de oplevelser, den vil få som
udekat.

Det er værd at bemærke, at forfatte-
ren ikke skelner mellem huskatte og ra-
cekatte; iflg. forlagets omtale af hende,
har hun selv haft begge dele i mange år.
Vi, der har racekatte, harjo nok ellers en
tilbøjelighed til at mene, at netop race-
kattene gennem generationer er vænnet
til at være indekatte, og at der derfor er
fcerre problemer med at have racekatte
som indekatte end huskatte. Men det er
altså ikke Katrin Behrends erfaring.

Derimod mener hun - meget fornuf-
tigt, synes jeg - at man ved valg af kat
bør vcelge efter kattens temperament.
Hun deler kattene op i selskabelige, ro-
lige, nervpse og temperamentsfulde. Og
i forbindelse med dette nævner hun og-
så, hvilke racer der hører ind under de
forskellige kategorier. Det er det eneste
sted i bogen, racekattene omtales speci-
elt. Så hvis man vil have yderligere in-
formation om de forskellige racer, må
man finde den i anden litteratur.

Det, der er bogens ærinde er at give
den kommende katteejer forudsætnin-
ger for at give katte et godt liv indendørs
og måske på begrænset plads. Af ind-
holdet kan nævnes: "Overvejelser før du
anskaffer en kat", hvor der ikke lægges
skjul på, at det kan vcere både besværligt
og dyrt at have kat, "En kat flytter ind",
"At bo sammen med en kat", "Sund
mad", "Helbred og sygdom" og "f,ær at
forså din kat". I alle afsnit lægges der
specielt vægt på, at det drejer sig om kat-
te i lejlighed, men de, der har hus og in-
dekat, kan sagtens læse med. Et herligt
afsnit hedder "En katterigtig lejlighed".
I tekst og sØde illustrationer fortælles,
hvordan lejligheden kan indrettes, så der
tages hensyn til kattens adfærd og be-
hov. Her kan selv garvede katteejere
måske få nogle tips.

Pe $ sider kan
man naturligvis ikke
få fortalt alt, der er
værd at vide om det
"at have kat". Men
jeg synes, at det for-
fatteren har valgt at
tage med er et for-
nuftigt udvalg. For
eksempel beskrives
kun de mest almin-
delige kattesygdom-
me ganske kort, og så
henvises der til dyr-
lægen for yderligere
oplysninger og be-
handling. Ikke noget
med at lege dyrlæge
selv.

Bogen er oversat
fra tysk af Hanne
Weidinger, og det
mærkes, at det er et
"kattemenn eske",
der har stået for den
de[. Mange misfors-
tåelser undgås på
denne måde. Desu-
den har en dansk dyr-
læge, Liselotte Aar-
sø, været konsulent
på visse afsnit, så bo-
gen beskriver danske

forhold på det veterinære område. Det er
gode dispositioner fra forlagets side.

Som det nok fremgår. af det ovens-
tående, kan jeg godt lide bogen. Den er
kortfattet, let at læse og er rimelig godt
illustreret med både fotos og tegninger.
De, der sælger killinger, kan roligt an-
befale bogen til kommende katteejere,
hvor den vil være et nyttigt og solidt fun-
dament.

Kirsten Kaae

Katte i lejlighed

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

Danmarks største udvalg i
sportspræmier:

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

86 11 41 11
Telefax: 86 11 00 82
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- ville den vælge FROMM -
helt naturligt.

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

Måske verdens bedste
kattefoder!
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CALLD's DYRERIGE ^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
altistri$er-kamme-børster-Carder-BonnieDyrecenter-Kattegrus:Biocat-Vitobel.Lege-
tØj. Kom og se - Altid spændende nyt. Postordre besørges - Ring og hør nærmere!

25



Udsti I I i n gsresu ltater Assentoft
den 7.-8. september 1996

BEST OF BEST:
BOB 1: Prancenpaw's Come What May (PER g 33)

Ejer: Charlotte Strange og Peter Gaarn
BOB 2: Sepp (Ori n 24)

Ejer: Jens Haslund og Connie Barawiec
BOB 3: Dunvald's Black Jack (BRI n)

Ejer: Bente H. Jensen og Allan Johansen
BOB 4: løvehulens Supaya (MCO gr. III)

Ejer: Rita Henriksen og P. E. Pedersen

BEST OF BEST KASTRAT:
BOB l: Klingeskov Potamas (SIA n)

Ejer: Anne Lise og Erik Nissen
BOB 2: Just in X-tra Ice of Schetne (PER g 03)

Ejer: N. og M. Schetne
BOB 3: Mis Ditmer's Tiska (BRI a)

Ejer: Anne Mette Moring
BOB 4: Silv.wood's Bellboy Balthazar (NFO gr. IV)

Ejer: Jane og Jesper Christensen

Bedste huskat & MIS RANDERS
l-ørdag: CharlieChaplin

Ejer: Hanne Bindslev
MIS RANDERS:

Sgndag: Bagdad's Eak (PER d)
Ejer: Joan Hvid

BEST IN SHOW I-ANGHÅRYEXOTIC
BOX: Heartbreaker's Painted Boy (PER n 03)

Ejer: Jette og Jesper Henriksen
BOX KAST.: Kitty Charm Iron Man (PER a 03)

Ejer: Anette og Jes Kjær
UNGDYR: Keystone Super Bowl (PER d 33)

Ejer: Charlotte Strange og Peter Gaarn
KILLING: Vixi's Bolero (PER a)

Ejer: Allan Outrup
KULD: By Fate's Kuld (PER )

Ejer: [rnette Nielsen
VETERAN: Joyuyn Indiana Star (PER ns II)

Ejer: Allan Outrup
PENSIONIST: [,ola Para Mi

Ejer: Else Jeppesen
OPDR IET: Gipsypride's

Ejer: Heidi Burmeister

ØvRTGqNOMTNEREDE
I.ANGHARYEXOTIC

VOKSNE HANNER:
Limara's Black Boster (PER n)
Ejer: Sonja Kristensen
Prancenpaw's Caught Redhanded (PER d)
Ejer: Charlotte Strange og Peter Gaarn
Harwood Mikethe Mechanic (PER d 03)
Ejer: Dorthe og Johnny Ellgaard

VOKSNE HUNNER:
Blossom Face v. La'noitan (PER 0
Ejer: Gitte og Allan Kierulff
Lifeline's Pointed lady Sherona (PER b 33)
Ejer: Norma Hassing
Inng Fing Fong's Ofelia (PER a)
Ejer: Rita Lind larsen
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KASTRAT HANNER:
Dirty Harry of Thmara (PER n)
Ejer: Peter og Anette Hansen
Handyman of Tamara (PER n 03)
Ejer: Anne Krinig
Maydan-Shah's Red Rooster (PER d)
Ejer: Betina Andersen

KASTRAT HUNNER:
Harmony Joynies Nesbi (PER e)
Eji:r: Aase Ibsen
Style's Till We Meet Again (PER e)
Ejer: Charlotte Strange og Peter Gaarn
Rubyrose Peach Blossom (PER d 03)
Ejer: Bettina Møller

UNGDYR:

BOX:

BOX KAST.:

UNGDYR:

KILLING:

KULD:

VETERAN:

OPDRItrT:

KILLINGER:

BEST IN SHOW SEMII.ANCUÅN

WW 96 Canelo's Watch Me Touch Me (Exo f)
Ejer: E. Mikkelsen
Bartel's Exo Justa Miracle (Exo n 03)
Ejer: Birgitte Møldrup
Dan Queen Vanilla (PER g 03)
Ejer: Dorthe og Johnny Ellgaard
Shah-Purr's Savannah Blue (PER a)
Ejer: Marianne Møller

Dina von Leerbeck (PER n)
Ejer: Linda og Torben Leerbeck
Gipsypride's Tortic Fic (PER fs II)
Ejer: Heidi Burmeister
Rebekka of Vejstrup (PER g)
Ejer: Lis Staunskjær
Red Pimpernel of Kambysis (PER cl)
Ejer: Lis Staunskjær

Cozy Farm's Gigabyte (MCO VII)
Ejer: Anette og Peder Melchior
Lady Cleopatra Sneum (SBI a)
Ejer: Conni og Henning Christensen
Jamsession's Bird
Ejer: Pia Zabell (MCO VII)
Silverwood's Dark Disney Design (NFO III)
Ejer: Jane og Jesper Christensen
Filaticat's Kuld (NFo)
Ejer: Linda og Bo Palm
Mtkittery Jackmann (MCO)
Susanne og Klaus Kristiansen
Cozy Farm
Ejer: Susanne og Klaus Christiansen

ØVRIGE NOMINEREDE SEMII.ANGHÅR
VOKSNE HANNER:

Udklittens Karate Kid of Kiri (MCO III)
Ejer: Rita Fuglsang og Kurt Jensen
Gustav Vasa Felis Jubatus (NFO ID
Ejer: J. E. Madsen og M. Kristensen
Mega Yokon (MCO IV)
Ejer: Lisette Oldenburg og Jesper Nielsen
Capecoon's Dschafer (MCO I)
Elisabeth Lewandowski

VOKSNE HUNNER:
Bina-Florina v. Wunderbaum (NFO VI)
Ejer: Mascha Bangen-Ermisch
Kimmerslevs Ups (MCO VII)
Ejer: Mona Mortensen
Appalaen Bear's Passamaguoddy (MCO V)
Ejer: Lillian Kristensen
Kiru's Lady Alicia (SBI n)
Kirsten Ulsy

KASTRAT HANNER:
Guldfaxe's Chief Big Foot (MCO III)
Ejer: Annette og Kim Agerbak
Amadeus (NFO VD
Ejer: Elaine Derry og John Kristensen
Halanie's Adonis (SBI b)
Ejer: Annette Halling

KASTRAT HUNNER:
Milinocket's Molly Malou (MCO V)
Ejer: C. og J.O. Jørgensen

UNGDYR: Cozy Farm Kikki Dee (MCO IID
Ejer: Karin og Ren6 L. Jensen
Showtime's Ezra (MCO IV)
Ejer: Anne Pedersen
Thamis Patrick (SBI b)
Ejer: Christina Kausmally

KILLINGER: Jente's Ilona Lucla (SBI a)
Ejer: Gerda Andersen
Vossevangen's King Kong (NFO II)
Ejer: Elly [regaard
Mount Bigelow's Irapuatu Jive (MCO VII)
Ejer: Susanne og Klaus Christiansen
I-eonardo v. Golzheim (MCO IV)
Ejer: Elisabeth Lewandowski
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IBEST IN SHOW KORTHÅR
BOX: Laini of Kildemose (SOK n 22)

Ejer: Sonja Pedersen
BOX KAST.: Pasht's Cupeno (BRI g)

Ejer: Sonja Pedersen
UNGDYR: Fionia's Regine (BRI g)

Ejer: Anne-Marie Flade og Tom Søgaard
KILLING: Taco Villa's Malaysia (ABY n)

Ejer: Marianne Roth
KULD: Rathckes Kuld (RUS)

Ejer: Freddy og taila Rathcke
VETERAN: Mis Ditmer's Samson (BRI n)

Ejer: Pia Kjeldgaard
AVL: Taco Villa's Red Mercury (ABY o)

Ejer: Dorit Clemmensen
OPDR IET: Taco Villa's

Ejer: Marianne Ruth

ØVRIGE NOMINEREDE KORTTdN
VOKSNE HANNER:

Steenberg's Kville (BML nsii)
Ejer: Helle Nielsen
Fionias Blå Pondus (BRI a)
Ejer: Anne-Marie Flade og Tom S6egaard
Taco Villa's Red Mercury (ABY o)
Ejer: Dorrit Clemmensen

VOKSNE HUNNER:
Syriam's Eunice (BRI g 03)
Ejer: Anna Thylstrup
Rathcke's Babska Annabel (RUS)
Ejer: Freddy og Laila Rathcke
Frida of Kæhlershpj (BUR a)
Ejer: Elsebeth og Birger Pedersen

KASTRAT HANNER:
Prethiosa's Elliot (BUR n)
Ejer: Lone Kongsbak
Ambi-Purr's Jetlag (BUR b)
Ejer: Charlotte Mortensen

UNGDYR: Assur's Zimba (BRI a)
Ejer: Lisbeth Jensen
Fredenslund - Anubis of Khartoum (ABY n)
Ejer: Lis Rhymer Friis

KILLINGER: Gracia's Maya (BRI e 02)
Ejer: Susanne l-arentzen
Perann's Karl (BRI a)
Ejer: l,otte Barch
Dushara Numen No Colour (SOM n)
Ejer: Teresa Guldager

BEST IN SHOW SIAM/OKH
BOX: Elisa of Bayang (ORI d 25)

Ejer: Annamarie og Ole Pedersen

BOX KAST.: White Tou's Tabby Blue Filia (SIA a 21)
Ejer: Else og Ingolf Andersen

UNGDYR: Kriskras' Bine (SIA n 21)
Ejer: Kris Stanczuk

KILLING: Player's Zeus (SIA d 21)
Ejer: Kris Stanczuk

KULD: Mon Amour's Kuld (SIA -)
Ejer: Y. Frederiksen og B. Pedersen

AVL: Sepp (ORI n 24)
J. Haslund og C. Barawiec

ØVRIGE NOMINEREDE SIAM/OKH
KASTRAT HUNNER:

Player's Mosaik (ORI 0
Ejer: Trine Piltoft

UNGDYR: Piltoft's Bloody Mary (ORI f)
Ejer: Anne Licht

KILLINGER: Nissen's Pau (SIA n)
Ejer: Annelise og Erik Nissen
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EXPORT
TIL TYSKI.AND
DKEIBYES
aMar,IB
Race: Burmeser
Farve: Chokolade Bur b
Far: Ch. DK Spangga-
ard's Actor
Mor: DK Ambi-Purr's
Femina (Perle)
Opdrætter: Sofie og
Bente Eibye
Ny ejer: Juliane Ley-
mann og Martin Krause

IMPORT FRA SVERIGE
GOLDSHADOWS AHUDUDU . B.24 TIL WATAMU

Race: Ocicat
Farve: Chokolade spottet

Far: Gic Catoninetail, O'boy N 24
Mor: Gemlou Mariposa de Tejas B 24
Opdrætter: Susanne Norman, Sverige

Ny ejer: Grethe HØjgaard Jensen

EXPORT TIL TYSKI.AND
WEHNERT's LAU-LAU
Race: Hellig Birma
Farve: Brunmasket hun
Far: Gic Alko van de Wissewasjes (b)
Mor: IC Kirus Funny Girl (a 21)
Opdrætter: C. & S. Wehnert
Ny ejer: M. & I. Grap, Giekau

Ikke så godt som hjemme - men næsten!

HOLM NYGA{RD KATTE,PENSION
v/ Birgit Rævdal, Holmgård evej 22, 8632 Lemming

Telefon 86 88 62 23

* Kærligt og roligt ophold
* Individuelle hensyn
* Store separate rum med egen lgbegård

(åbner den 15. december 1996)
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EHAMPION.
IIATTEBIET
Ønsker du din kats udstillingsresultater og
titel offentliggjort i bladet, skal du udfylde
kuponen bagest i bladet og vedlægge et fo-
to af katten. (Fotograf6r katte tæt på, lys
kat på mørk baggrund og m6rk kat på lys
baggrund), så får du det bedste resultat.
Undgå f.eks. at fotograf'ere en
sort kat i en sort lædersofa.
Kattens farve må IKKE falde
sammen med baggrunden.

Begge dele lægges i en
kuvert og sendes til:
ErikAndersen
Voldgade 70,
8700 Horsens
Tlf. 75 6t 34 87

Møllehuset's Totte
Født: 2. august 1996
Race: Perser
Opd.: Sonja Kristensen
Ejer: Sonjs Kristensen

STED. DATO RESUI.:IAT

Crenå, 17. september 1995 ..
Skive, 17. marts 1996-..........
Randen, 8. september 1996.

CAC
CAC
CAC

Lifelines Pointed Lady Sharona
Født: 22. jttni 1995
Race: Perser
Opd.: PatriciaHendriks

Norma Hassing

STED - DATO RESUI.:TAT

Bogense, 30. juni 1996.........
Cuxhafen. 3. august 1996.....
Randes, 8. september 1996.

CAC
CAC, NOM
CAC, BIV.TOTAL

Handyman af tamara
Født: 2. april 1993
Race: Perser
Opd.: Gitte og Allan Kierulff
Ejer: Anne Kcinig

STED - DATO RESULTAT

19. novembei 1995... CAP
CAP, nomineret
CIAP nomineret

Bogense. 30. juni 1996.........
Randen. 8. september 1 996 .

Tipis Thbby Tlphoon
Født: 17. august 1995
Race: Exotic
Opd.: Maria Liiwhaugen
Eier: Pia Engelhard Larsen

STED. DATO RESUT,TAT

Bogense, 30. juni 1996........
Cuxhaven, 3. august 1996...
Randers, 8. september ........

CAC
CAC
CAC

Engelhard's Marco
Født: L4. januar 1995
Race: Exotic
Opd.: Pia Engelhard Larsen
Ejer: Pia Engelhard Larsen

STED. DATO RESULT.{T

Skive, 17. marts 1996...........
Bogense, 30. juni i996..,......
Cuxhaven, 3. august 1996....

CACIB
CACIB
CACIB

Flaming Star's Elvis Presley
Født: 21,juli 1995
Race: Pcrser
Opd.: Ingrid Madsen
Ejer: Ingrid Madsen

STED. DATO RESUUIAT

Bogense, 30. juni 1996.........
Randen, 8. september 1996.
Forum, 28. september 1996 .

CAC, BIY NOM
CAC
CAC

Dunvald's Black Jack
Født: 25. januar 1995
Race: BritishShorthair
Opd.: Yvonne og Erik Larsen
Ejer: Bente H. Jensen og Allan Johansen

STED - DATO RESUUIAT

CAC, BIV
CAC, BIY NOM.
CAC, BIV, NOM, BEST
OF BEST 3. CHAMP.

Skive, 16. marts 1996...........
Bogense, 29. juni 1996.........
Randers, 7. september 1996.

Karolinekilde's Aida
Født: 27. jantar 1995
Race: Abyssinier
Opd.: DorritClemmensen
Ejer: Rikke Nielsen

STED. DATO RESUIjIAT

30



Rio-Tef6s Madichen
Født: 11. august 1993
Race: Perser
Opd.: Ulla Christensen
Ejer: Sonja Kristensen

STED. DATO RESUUTAT

Esbjerg, 2. CACIB
CACIB
CACIB

Flensburg,
Kolding, I4. oktober l99s

Limaras Black Boster
Født: 17. juni 1995
Race: Perser
opd.
Ejer:

Lis Iversen
Sonja Kristensen

STED. DATO RESULTAT

Bogense, 30 juni 1 996......-... CAC, BIV
CAC, BIV NOM.
CAC, BIY NOM.

Randes. 8. sptember 1996
Alborg. I 2. oktober 199(r....

Mikkel
Født: 1. maj 1985
Race: Huskat
opd.:
Ejer: Susanne Wehnert

STED - DATO RESUUTAT

Ebeltoft, 16. april 1995 ........
Esbjerg, 1. juli 1995.............
Hinfeld, 16. december 1996.
Bogense, 29. juni 1996.........
Trezzano, 8. *ptember 1996
Monaco, 14. september 1996
Monaco, 15. september 1996

BIS
BIS
BIS
BOX
BOX
BIS
BIS

Kijanasana af Watamu
Født: 28. december 1991
Race: Sokoke
Opd.: Grethe Højgård, Odense
Ejer: Sonja Pedersen

STED. DATO

Groning, 10. december 1995
København, 27. lanuar 1996
Bogense, 29. juni 1 996.........
Cuxhagen, 3. august 1996....
Randes, 7. september 1996.
Aalborg, 12. oktober 1996...
Wien, 1. november 1996......
Brno, 2. november 1996.......
Wien, 3. november 1996......

RESULTAT

BESTINSHOW
NOM., BOX

CAPE,
CAPE,
CAPE
CAPE
CAPE, NOM., BOX
CAPE, NOM., BIS
CAPE, NOM.
CAPE, NOM, BIS
CAPE, NOM., BOX

Gipsypride's Quick Mirage
Født: 17. jtni 1992
Race: Perser
Opd.: Heidi Burmester
Ejer: Pia Engelhard Larsen

STED - DATO RESULTAT

Groningen, 10. dec. 199-5.....
Remisen, 20. januar 1996.....
Skive, 17. mans 1996...........
Bogense, 30. juni 1996.........
Randes, 8. sptember 1996.

CAPE, NOM.
CAPE, NOM.
CAPE, NOM., BIS
CAPE, NOM., BOB 2
CAPE
CAPE, NOM.
CAPE
CAPE. NOM.
CAPE,

Tillykke med
de fornemme

resultater !

Udstillingsresultater udland:

Fremover vil der ikke blive bragt
resultater opnået i udlandet.

Sted/dato: Hamm, Tyskland, 13. juli 1996

Kattcns navn: Løvehulen's Butch Cassidy

Resultat: CAGCIB-BIV-NOMINERET

Ejer: Lars og l,otte Bastrup Knudsen

Sted/dato: Druten, Holland, 6. oktober 1996

Kattens navn løvehulen's Butch C-assidy

Resultat: CAGCIB-BIV-NOMINERET

Ejer: [-ars og l-otte Bastrup Knudsen
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Rigtig ernæring af katte forudsætter flere ting. Mængden af

næringsstoffer i foderet skal være præcist afbalanceret

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

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

ernæringsrigtigt.

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

Feline Growth til katte ivoksealderen 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 dplæger, dy,rehandlere

og i specialforetninger.

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

II
HiII'S

32

ffilt SCIENCE DlETbyggerpå mere end 40 års erfaring

i ernæring afkatte. Foderet er underlagt en streng kvalitets-

kontrol, og det er et af verdens førende fuldfoderproduker.

RIGTIG ERNÆ,RING VEJEN TIL ET BEDRE LIV



JYRAK

SERUIGE

YDETSER

Stamboqs-
sekretaiiat

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

Stamtavlepriser pn I 17 -1996
Stamtavle 0-3 mdr............. 135,00 kr.
Stamtavle 3-6 mdr............. 175,00 kr.
Stamtavle 6-12 mdr........... 260,fi) kr.

h.300,-
k 50,-TITELPÅFøRINGER Kopistamtar,le

Nyt omslag

Titler registreres via et titelblad. Nyt indlæg """"" k' 50'-
på titetbladet konføb;nåi-'u"ii*^,r i[[}]å :.:......:...::... ..:...:.::.:.. f;;'93:_se indskrives:x BIV eller mere til killinser/unsdyr. Ekspeditionsgebyr......................kr. 25,-
* Certifikat (CAC, Cap"o.i.v.J eller P-ortoeftergældendetaksterl

mere til voksne katte. Ved forudbetaling bortfalder ekspedi-
_ tionsgebyret.

F9r atlå bedømruelserne på.titelbladet, »er Jkal"fortsat betales for portoen.
skal følgende dokumentation indsen-
des: - Porto for stamtavler

Fotokopi
originale

af certifikater eller
certifikater med de resulta-

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

l0 - 20 stamtavler ..

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

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

sarlmen, ellers er de ugyldige. Så klip
dern ALDRIG fra hinanden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5,00 kr.
8,75 k,

15,00 kr.

Registrering af stamnavn sker ved frem- HUSK!!!
senielse af-mindst 3 forslas til stamboss- Når din hankat bliver far til sit første kuld,
seketæren: at medsende en kryptorchid attest når du

søger om stamtavle.

STAMNAUN

Bodil Eggebrccht
Svalevej 28
8382 Hinnerup
Ttf.86 987682

der videresender ansøgningen til FIFe
gennem Felis Danica. Det registrerede
stanmavn 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.

HANKAT

EJ ERSKIFTEIAN N UITERIN G

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

KONTINGENT.
SATSER 1997
Hovedmedlem.
Familiemedlem
Hele husstanden

kr.225,-
kr. 25,-
kr.250,-
l§. L25,-Pensionist....
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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 flerr!

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.

Taksten 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

UDSTITLING, INDLAND

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

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

RACEKATTEN:
Lis Vindex Nielsen, Vildtbanestien 15,
1. th.,2635 Ishøj. Tlf. 42 73 36 31.
Kasserer: Pia Matthesen,
Carl Danfeldts AIle 11,2610 Rødovre.

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

DARAK:
Lone Ebbesen, Søndergade 13,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 t2 73.

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

PERSEREN:
Winnie Andersen, Østergade 29,
Ganløse, 3660 Stenløse,tlf .4218 4629.
Kasserer: Kjeld Mathiasen, Gellerup-
vej 10, 6800 Varde, tlf.752253 72,
giro 1 57 60 89.

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

Udstillingsgebyr

o

Ammeformid ting
/7

,h

lt

//.

\(
§

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

Yvonne Larsen afejeren. I øvrigt foretages dyrlægebe-
Gl. Kirkevej 4, Thorup, søg KUN ifølge aftale med ejeren.
9330 Dronninglund
Tlf. 98 85 7207 Ingrid Møldrup Helle Høybye

Silkeborgvej 516 Dons Landevej223,Dons
8220 Brabrand 6051 Alminde
Tlf. 86 25 62 86 Tlt.75 55 44 t9

Jyrak's kiilingeliste

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

Navn:

Adresse:

Race:

Født:

Farve:

Farve:

Farve:

Farve:

Farve:

Køn

Yan

Køn:

Køn'.

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

k 50,-

arrangerende klubs kasserer før
udstilling!

FIFe kokarder:
Eur. Ch.
Eur. Pr.
Gr.Int. Ch.
Gr. Int. Pr.
Int. Ch.
Int. Pr. ,

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

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

JYRAK'S
killingeliste
bestyres af:
Linda Palm
Nord Kanalvej 8,

Ginnerup
8500 Granaa
Trf. 86 33 99 10

Postnr./By:

Tlf.: 

- 

Godkendt katteri: respektive klasser

tilmelder:
trJa trNei" BEMÆRK: Gebyr indbetales til

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 l<r Er du ked af at klippe i bladet, er du velkommen til at ko-
50,- pr. måned. Piere blanketten. '

34

gratis!
gratis!
kr.l25,-
kr.l25,-
l<r. 125,-
kt.l25,-
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TJENESTE

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

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

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

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

NORSK SKOVKAT
DK Sct. Seba Simba
Født23. okt. 1994. Rød/hvid.
Far: DK Vossevangen's Kasparov.
Mor: DK Esmarelda de la Rose.

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

VÆLG

DETNATURLIGE

ET KVALITETSPRODUKT FRA §I/Dioform'

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

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

" 16B iltygs iZ ,lfip
il Arrws 7it- t4Ayesixe

- nEru ,4 n( je6 r;a7tp+tg
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KATTEMAD

EFTER NATURENS RECEPT

Nature's Recipe fra Diafm er et videnskabeligt udviklet

specialfoderprogram for alle katte - også allergiplagede,

Nature's Recipe er et naturligt, velafbalanceret fuldfoder

til alle katteracer - indeholdende alle n6dvendige

næringsstoffer bl.a. de mineraler og vitaminer. som din kat

har brug for i det daglige for at )eve sundt og altid være

"på toppen".

Katten er "omplantet" fm sil nalurlige miljøs kostplan til

en memeskeskabt tilværelse. Det stiller store kav til et

ledordøjeligt foder, der kommer så tæt på det naturlige

som overhovedet muligt: Natur€'s Recipe - uden kon-

serueringsmidler, farvestoffer og mælkeprodukter

Produktprogrammet er afstemt de fonkellige livsudien
kav og fås både som tprfoder og dåsemad.

OPTIMUM FELINE DIET - Alsidig foderblanding til
katte i alle aldre.

Nature's Recipe dækker det emæringsmæssige behov

gennem hele kattens liv. Effektiv udnyttelse til opbyggelse

og vedligeholdelse af stærk knogleopbygning, stærle tæn-

der samt en veludviklet muskulatur og flot, sund pels.

.OBS.

Nature's Recipe fås også til hundel

Henrisning li1 nærmeslc lirrhandler pi

flf. 7s 82 80 44

S RECIPE.
foooS

TLECMADE II 8 TI()O VE'LE
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1. DEKZV e. V.
Berlinerstrasse 13
D-35614 Asslar,
Tlf .644U8479.
Fax 6441187413.
Postgiro: FranKurt/Main
56212-60',7

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

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

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

KLUBINFO

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

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

Polen
ll

-

Spanien

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

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

Ungarn

Østrig

Adresserludl. klubber

-
HTyskland Luxemburg San Marino

nF

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

GS

land

Italien

Slouenien

Portugal

Magyer Macskabaratok es Tenyesztok
MMOE
R5zsa sto. 64
H - 1064 Budapest.
Tlf. 1 111 08 36.
Fax 1 111 08 36.ffi

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

ll
Cat Club de Paris
75 Rue Claude Decaen, F - 750 12 Paris
Tlf. +33 I 46282609,fax +33 I 43424309

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

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

und Haltung von Edelkatzen - 6VEK,
Liechtensteinerstrasse 126.
A - 1090 Wien
Tlf. +43 t-3196423.
Fax +43 l-3106540.

Klub der Katzenfreunde Osterreichs -
KK6, Castellezgasse 8/1.
A - 1020 Wien
Tlf. +43 I-2147860.
Fax +43 L-2L20697.

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

I

Frankrig
Zv eza F elinoloskih Drusev Slovenije
Kraigherjeva 7

SLO - 63000 Celje.
Tlf. 3863 35550. Fax 3863 25550,

Schweiz HI
Federation Feline Helvetique
Solothurnerstrasse 83
CH -.1053 Basel.
Tlf. +-11 61 3617064
Far +-11 61 3617064

36

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

Q§

§
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OPDRÆTTERE IJYRAK

Perser

Af Taperije
Seriøst peræropdræt. Kærlige sunde killinger, flere farver.
Frit opvokset i hjemmet. Godkendt kaueri. Ring og hør nær-
mere:
Elsa Knalkergaard" Sønderalld l3b, 8500 Grena
a 8$24729

Limara's
Lille seriøst perseropdræt af kærlige sunde killinger,såvel
udstillings- som kælekatte i fulffarvet og bicolour. Avlshan
CH. "Lynge's Up Up and Away".Creme.På stamtavlerne
har vi : Kyaleen, Framoq Mahei, Mda's, Bar-B. Ring og
hør nærrnere:

Lis Iversen, Munkedalen ll, Skærup 7080 Børkop
7 7586 7037

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

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

Von Leerbeck
Sundt og seriøst avlsarbejde siden 1986 af racetypiske
persere i alle firldfarver. Ervelegnede til {Jdstillinger, avl og
godt selsløb, fra linierne: Mdas-Thistledown-Kyaleen-
Ronlyn-Ki§ Charm-Von Leerbeck. Killinger lejlighedwis
til salg.
Linda og Torben Leerbeclt Hovedgaden 32,
8641 Sorring A 8695 7582

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

silver, Golden.
Emilie Hørstrup, Hobrovej 122

9530 Støwing Z 983-13545

Lady Fair's
Seriøst perseropdræt i godkendt katten af meget kærlige og
robuste killinger. I alle fuldfarver, bi-og tricolow, Egne
avlshanner: Taipsetter Zorro Per n og DanQueen Rubber
Duck Per d.02. Efter linierne: Kitty Charm, Bar-B, South
Paw, Marhei, Han§ Pan§, Penhill, Purr-Mor, Harwood.
Ring 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 llave Kristensen
Roslewej 72, Iebjerg
7870 Roslev a 9757 4559

Clipper
Mange års erfaring haves rndenfor opdræt af gode

colourpoints samt fuldfarvede kellinger med /colourpoint
gen (velegnet til ty?eforb€ddng af CP's). Alle farver, også

chokolade og tortievarianter, heref topudstillingskillinger I

Sunde, velafbalancerede forældre ! Egne avlshannerl
Karen-Marie IuhI Rasmussen, Klrkegade 66. Hjordkær
6230 RødeKro I 7166 6947

Exodus
Lille æriøst opdræt af colourpoint-fortrinwis blå og brun-
maskede, samt hybnder.

Robuste og veltypede killinger med et lækkert åbent udtr"vk-
lejlighedwis til salg.
Rikke Nielsen Augustenborggade 17 l.
8000 fuhus C t 8614 2651

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

frit og vore killinger vokser op i familien med bøm og

hunde. De er robuste. kærlige og tillidsfi.rlde små person-

ligheder.
Christine RtiLhlmann & Leo Press Kajgaardwej 6

9970 Strandbv I +45 9848 2102 ;sv: +45 9848 2104

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

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

amerikanske linier. Egen avlshan I Lejlighedsvis salg af
sunde og tillidsfulde killinger. Ring og hør nærmere.

Annemarie Lund Bætvangen 21

8530 Hjortshøj Z 8622 2103



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

Pc&!!s Pris- Nok til

Tabl. 10 stk. 41,30 3 katte å 5 kg
Tabl.20 stk. 74,60 6 katte å 5 kg

Mixtur 100 ml 135,00 13 katte å 5 kg
Mixtur 250 ml 245,45 33 katte å 5 kg
Mixtur 1000 ml 853,50 132 katte å 5 kg
- Apotekets udsalgspris kr. incl. moms 1.11.95

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

Dosis: Tabl.250 mg: 1 tabl. pr.5 kg kat dagl. i 3 dage.
lVixtur 10"k: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:

o
N
N

o
o)
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Maine Coon Siam/O rientalerÆalineser

The Nature Cat
Seriøst opdræt af naturkatten l{aine Coon, verdens største
racekat. En semr-langhårskat med overkommelig pelspleje.
Robuste lollinger, tillidsfirlde, frit opvolaet og vant til at
"være i hænder", efter kærlige forældre af høj standard.
Nana & Leo Stoltze Jessen, Elmevej 8
8543 Hornslet t 8699 6004

Hellig Birma

Kærvej
Lille kærligt opdræt af Hellig Birma i maskefarverne blå &
brun.
Anna Frandsen Kærvej {
673lTiærebrs Z 7517 5736

0f Saen Suay
Vores lille opdræt bvgger på god linie med et herlig
temperament. fortrinsr,'rs i fawerne brun & blå, men andre
varianter er også aktuelle. Vi lægger stor vægt på kærlig
omsorg for vore killinger. som vi lejlighedsvis har til salg.
Thorild & Ola Nørgaard Tlttebærvænget 3.1

6000 Koldrng t 7556 6881

Tyrkisk Van/Angora

Af Thrige
Ældste opdræt af Tyrkisk Van og Tyrkisk Angora i Dan-
mark. Vi har et senøst hobbyopdræt af de to semi-
langhårede kateracer, der er udstlret med et ngtigt
kattetemperament: De er livlige, selvstændige, robuste og
kærlige. Killinger af den rigtige Van og den ægte Angora,
har vi lejlighedsvis trl salg.
Kirsten Weidmann og Kurt Froken
Bjørnshøjvej 26, 8680 Thrige t 8623 0533

Burmeser

Af Kæhlershøj
Lille opdræt i fortrinwis brun. God type og med en høj
prioritering af et godt temperament.
Hanne Kæhlershøj, Mel§vej 86
5471 Søndersø Z 6486 l27O

Kanbalu
Mindre Burmeseropdræt i flere farver, fortrinsvis brun, blå,
chokolade og lilla. Vore katte færdes i h.lemmet med direkte
udgang til stor løbegård. Vi lægger vægt pa zunde killinger
med godt temperament.
UIla & Carsten Grell Lundshøyve1 I
8270 Højbjerg 8 861 I 0101 8655 8892

Jawhara's
Lille opdræt af Balinesere i maskefarverne brun, blå og
tortie, efter egen avlshan med blidt og dejtigt temperament.
Velafbalancerede killinger, frit opvokset i familien, lejlig-
hedsvis til salg.
Anne Lise Kaae, Ingrids Alld 13

5250 Odense SV. Z 6612 5291

Bellamis
Siameser-og Orientalerlollinger le.ylighedsvis til salg i diver-
se farver. Specielt: Rød, Tortie, Ebony og Brunmasket.
Dorte Kaae. Esb.;ergparken 5.

9220 fuborg t 9815 9318

Af Kæhlershøj
Lille opdræt af Balinesere i maskefarverne Chokolade, Lilla
og 81å. Egen avlshan med et blidt og dejligt temperament.
som giver nogle gode velafualancerede killinger.
Hanne Kæhlershøj, Mel[vej 86
5471 Søndersø Z 6486 L270

Bounty
Lille opdræt af Siam/Orientaler.
Velafbalancerede killinger, fnt opvokset i familien, lel-
lighedsvis til salg.
Lita Lorenzen
Rønnegardwej 14, Skads
6715 EsbjergN I 7516 0004

I ,

SOKOI(E
I(LUBBEN

I§llinger-Info:
Gloria Møldrup

65 96 81 43
Maria Metzger

97 97 14 57
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JYDSKRACEI(ATTE KLUB
Udstitlinger i 1997

U U

U U
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Rødekro,
28.-29.06.97

Herning
29.-30.03.97

Horsens,
06.-07.09.97

Vissenbjerg,
22.-23.11.97

29 .-30. marts 1997 - Herning
28.-29.juni 1997 - Rødekro
06-07. september 1997 - Horsens
22.-23. november 1997 - Vissenbjerg

Kongrescentret
Messecenter Syd
Parkhallen
Vissenbjerghallen

2 x I Dages-Udstillinger
Lørdag: Semilanghår og Korthår * Huskatte
Søndag : Perser/exotic og Siam/OKH

Formand
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 AalborgØ
Tlf./Fax 98 15 93 18

JYRAK på Internettet:
http : //p rofil. co m/jyra k/
Email:
jyrak@pip.dknet.dk

Udstillingsleder:
Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
Tlf.Æax 86 96 50 96

_,1



INTERNAIIONAL UDSTILLING
02. FEBRUAR 1997

IYTKøBING F. HALLEN
NR. BOI'LEVARD 4
4800 NrKøBrNG F.
TLF.: 54 85 36 66

DOMMERLISTE:
Marianne Rotb ..................Danmark
Jannick Renault ................. Frankrig
Ad de Bruijn

Ingrid Seele...
Corneli a WaL\er .................. Tyskland
Helga Kriz .. .........Østrig
Ret til æn d ringe r forb e b o lde s

.Kat.II
All-Round

Ejeren B.tRER SELV katten på udstillingen!
Der vil i hver dommerring \rære en steward til stede.

Søndag d. 02. Februar 1997,H.06.30 - 19.00
Dyrlægekontrol kL 06.30 - 09.15
Alle kattene skal være i bur senest kl. 09.30
[Jd5 :llingsn åbner for publikum kl. 10.00

Vaccinationer mod kattesyge og katteinfluenza må højest
være '1. år gamle og skal være mindst 15 dage.
Drægtige og diegivende hunner må ikke udstilles.
Såfremt en eller flere kill-inger fra et tilmeldt kuld ønskes
bedømt i killingeklassen, skal seperat tilmelding indsendes
og denne tilmelding tæller som 6n tilmeldt kat.
Et k-uld er mindst 3 killinger.
Veteranklassen vil blive slået sanxnen, hvis der ikke er
mindst3ihvergruppe.

FIFe har vedtaget at: Pr. 1/l 1996 skal alle udstillede
katte have kløerne klippet INDEN udst:llinggn.

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

UDSTILLINGSPRISER
For medlemmer af Racekatten gælder følgende priser:
1. tilmeldte kae Kr. 2@,-
2. tilmeldte kat: Ik. 175,-
3. og efterfølgende tilmeldte katte: Kr. 150,-
Kuld, uanset antal rilmeldte katte: Kr. 250,-
Veteranklassen: Ekstra kr. 50,-
Avls- og opdrætsklasseme: Gratis

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

...........Kat. II8 Kat. M
TJtskland..... Kat.I

...Kat.IEKat.II
.............. KaL I E Kat. II

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

Lis Vindex Nielsen
Vildtbanestien 15, 1.th.
2635 rshøj
Tlf; 43 73 36 37

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

Udstillingsgebyret
Skal indbetales før eller senest på tilmeldingstidspunktet til:
Kasserer Pia Matthesen
Carl Danfeldts Ale 11

2670Rødovre
Gtro:492-3626

Sidste til- og afmeldingsfrist
d,.z0.Januar 1997
eUer når halkapacitet er nået.

Stewarder bedes kontakte
Lisa Høj, tlf.: 59 93 18 25 (tirs.-tors. kl. 79-21)

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

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

Præmier
Gurli Petersen, tlf.: 58 26 47 79

Dy
.>

\\-./:S-
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Danske udstillinger i 1997

I

Dato: Sted: KIub: Bemærk:

19972

18.-19. jan.

2. feb.
2. marts

29.-30. marts

t9.-20. april
L1. maj

L4.-L5. juni
28.-29. juni
10. august

6.-7. sept.

28. sept.

tl.-L2. okt.
1,.-2. nov.

22.-23. nov.

6. december

Odense

Nykøbing F.

Herlev
HERNING
Bloustrød
Otterup
København
Rødekro
København

HORSENS
København

KorsØr

København

VISSENBJERG
København

Perseren

Racekatten

Darak

JYRAK
Perseren

Racekatten

Felis Danica

JYRAK
Darak

JYRAK
Racekatten

Perseren

Darak

JYRAK
Racekatten

Se annonce

2 certifikater

Kill./ Kastrat-
show

REDAKTIOI{EN
Ø\,{SKERALLE
EN GOD
T]DSTILLII{G!

r(
(t
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TILMELDINGSBLANKET
TIL UDSTILLING I:

JT'DSK RACEKATTE KLUB

UDFYLDES TYDELIGT PÅ MASKINE
ELLER MED BLOKBOGSTAVER

den I -19

Kattens naur:

Født: FIan: tr Hun: E

Race Stambogsnr

Farve: EMS nr

Far: EMS nr

Mor: EMS nr

Opdrætter:

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

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

tr Udenfor bedømmelse
tr Til Salg

Ejer a

Adresse Klub

Postnr By:

Ønskes i bur med: EMS nr

Undertegnede erklærer hermed at have sat mig ind i gældende ud§illingsregler og erklærer samtidig på tro og love, at katten ved tilstedeværelse på udstillingen ikke over-

træder de til enhver tid gældende FELIS DANICA karantænebestemmelser vedrørende katte, der er eller har været inficeret af, eller udsat for, smitsomme sygdomme.

den I 19

(Egenhændig underskrift )

A UDFYLDES AF TILMELDEREN §

Det bekræftes herved, at

Kattens navn

er tilmeldt udstillingen i:

Udfyldes med navn og adresse den I -19

Danne seddel gælder som kviaeriagfor tilmelfulse til udstilliagen, når den erlorcyna med klubbens stempd og er rdurnqdtiludstillcren



Nu starter forberedelserne til næ-
ste års annoncer på killingelisten.
I hele 7996 har den måneds-
aktuelle killingeliste været ud-
sendt over Interngttet. Det har til-
syneladende været en succes, idet
mere end 2000 personer indtil
d.d. har været "inde og kikke på
listen".

Opdrætterannonce på killingeli-
sten inkluderer ligesom i de fore-
gående år følgende:

I Killinger gratis på listen i 3
måneder, samt stadigvæk gratis
på internettet.

I Gratis opdrætterannonce i ud-
stillingskatalogerne.

Det er desværre nØdvendigt med
en ændring, idet der fremover vil
være en begrænsning på den frie
tekst i annoncerne på max. 4 liner
(spaltelinier). Til gengæld vil der
være plads til såvel Email adres-
se som eventuel Home Page
adresse.

Opdrætterannonce på Internettet
vil være en af de gode nyheder i
1997. Dl bør overveje om ikke
det vil være noget for dig. Det vil
være samme format som på kil-
lingelisten, dog skal teksten be-
grænses til at indeholde opdræt-
tets farver, eller max. 2linier. Der
vil også være mulighed for at få
oprettet links til egne sidel samt
"Mail to" direkte fra annoncen.

Da det er forbundet med en hel del
arbejde og planlægning, er det
meget vigtig at jeg hurtigst muligt
får tilmeldingerne til annoncerin-
gerne tilbage i udfyldt stand. Be-
talingen kan evt. aftales med mig
på et senere tidspunkt.

I det nye år vil der ske mange nye
ting på vores Internetside. Blandt
andet er det hensigten hvermåned
at indsætte månedens kattebille-
de. Til det formål har jeg brug for
nogle billeder. Er du i besiddelse

af nogle sjove og gerne anderle-
des kattebilleder, vil jeg gerne
låne dem til dette formåI. De vil
så blive scannet og evt. insat på
"nettet". Dit navn, og evt. foto-
grafens navn, vil også fremstå på
"tettet". Du vil naturligvis få bil-

lederne retur igen efter scannin-
gen. En ansigtløftning af vores si-
de om de forskellige racer, er til-
træng, og jeg efterlyser også bil-
leder til det formåI. Har du et par
gode billeder af netop din race, vil
jeg også gerne låne dem.

45

YERDINSII}STIttING

I

BUBAPIST

[orårstur til årets katteudstilling anangeres i
dobbeltdækkerhus m. sovesæder.

Åfgang Jylland

Hjemkomst

0nsdag aften d. 19.3.

Mandag aften d.24.3.

[r dine/jeres katte kvalificerede - eller bliver de - og er I
interesserede så kontakt:

Pia Kjeldgaard

Jernbanegade 16

BB00 Tiborg

I 8662 9231

=

PIA',S



Sæt kryds ud for den annonce du ønsker dig tilmeldti1997, og send den til

Linda Palm
Nordkanalvej 8 Ginnerup
8500 Grenå

tr Opdrætterannonce på killingelisten tr Opdrætterannonce på Internettet

tr Links

Tekst til killingeliste-annoncen:

Tekst til Internet-annoncen:

Stamnarm

Navn

Adresse

Postnr., by

Telefoner

Links http :ll

Mail to @

Hvis du ønsker at få din egen Home Page (hjemmeside) på internettet, eller evt. mangler hjælp til at få den

lavet, har vi i Jyrak gode kontakter, der for anstændige priser vil være behjælpelige med dette.

NB

.16

Hilsen Linda :-)
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RACEKAT'TE KLUI}

Det attesteres herved, at HUNKAT

(Udfyldes med maskine eller blokbogstaver)

Overgives hunkatteejeren mod betaling af parringsgebyr

Stambogsnummer: Titel

Opdrætsnummer:

Stambogsnummer: Titel:

Opdrætsnummer:

Klub:

Ttf

CU
PARR I N G S-AN IVI E LD ELS E

Navn:

Race:

den

Navn:

Race:

Farve:

119 er parret med HANKAT

Farve

Hankatteejerens navn:

Hankatteejerens adresse

den I 19

H ankatteejerens u nderskrift

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

Efter ovennævnte parring er følgende killinger født den I 19

Opdrætsnr. Farve Han Hun Killingens fulde navn

1

2

3

4

5

6

7

8

Hunkatteejerens navn Klub:

Hunkatteejerens adresse: Ttf.

den I 19

48

H unkatteejerens underskrif t
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a gi'r livskraft

L FE CYCLE

VITA CONCEPT er et sær ig værd fuldt foder i High-Premium-
kvalitet som passer til kropsmusku atur og hver enkelt fase I

hunden og kattens iv. Vldenskabel g funderet og fremsti let af
de bedste r'å- og indho dsstofter.
VITA CONCEPT et korcept, som ligger klar t I dig.

Nærmeste forhandler oplyses på

Vitakraft Danmark A/S
industrivej I 7

DK-8260 Viby J
ilf. 86 72 06 55

[t koncept med succes
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590 00005482 ARC
DORTE & JESPER KAAE
ESBJERGPARKEN 5

92ZO AALBORG øST

Fra dir-r killing siår øjnene op,

har den travlt med at udforske

verden. Så travlt, at den, i for-

hold til kropsr,ægten, skal

have et tre gange så stort ener-

citllskud som en voksen kat.

fer og samtidig vaere let at for-

døje for den sarte mave.

Allerede i en tidlig

alder ved din killing, hvad der

er godt for den. Maden skal

have den rigtige smag og duft

er-rerp;i og kræfter i at fremstille Whisk;.

til Killinger - nøjagtig som dit lille ene:-

gibundt kan li' det.

Og når din killing leger, r,il cltr =
resultatet af de gode madvaner - i ft::-
af en sund, blank pels og strålende rrjne

Trods det, er en 10 uger gammel kil-

iings mave ikke meget større end et fin-

gerlrøl. Derfor er det nødvendigt med en

specialkost til kiilinger. Maden skal

irrcleholcle 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 mængde Katte ville vælge Whiskas

En mave på størrelse rned et
har brug for'

a I


