


S iftct 1956

-

~ DANICA

Felis Danicas
forretningsudvalg
Formand

Aase - i .::.en
Sovej 2
4771 Kalvehave
tlf./fax 55 3 90 C'I

Næstformand
Inge ord
L. ngby 4
9370 H, Is
tlf. 9 75 o- 07

Sekre ær
Dorte T.:lal'

E bjergp rk n :-
9220 Aalborg 0
tlf.zfa: 98 15 9' l

Kasserer
Steen icls "Il

Ell gardsvej 47
2820 Gentofte
tlf. 39 66 4 04
Giro 3 07 18 63

Medlemmer
Flemming ielsen
_ kobingv .i 39, Ørsle ·
4200 Slag L
tlf. 58 26 87 70
Klau · Donneborg
Gl. Harnmclv j 31
Voldby
8450 Hammel
tlf. 6 96 50 96
.Mette Foldag r
Bavnehojvej 7
6700 Esbjerg
tlf.75 12 86 32
Vivi Fletcher
Kærb ej 134
2610 Rødovre
tlf. 70 23 27 23

Disciplinærudvalg/
Avlsrådet

Felis Danica
Postboks 174
2630 Taastrup

Felis Danicas Homepage
www.feli:,danica.dk

Venlig hilsen
Aase Nissen
Formand FD

Kære læsere,

Med vores sidste blad i året 2001, kan vi takke vores redaktør Bet-
te Lind og redaktionsmedarbejderne for et utroligt godt og seriøst
blad, tak fordi I giver så meget af jeres tid for at vi kan få et blad
ud hver anden måned, jeg tror at vi alle ser frem til at modtage
Kattemagasinet.

Der er sket meget udenfor katteverdenen, jeg tror ingen af os
glemmer den 11. september hvor vi på TV kunne se hvordan den
frygtelige terrorhandling mod USA der på fa øjeblikke kunne om-
danne verden i rædsel og frygt. Trods det skal livet gå videre og
indenfor vores "lille" katteverden hvor der opdrættes katte på
tværs af religion, politik og hudfarve kan vi stadig mødes på ud-
stillinger, få katte hjem fra de fjerne egne, og dele vores hobby
med mange, en hobby der på mange måder holder folk sammen i et
fællesskab og giver den enkelte mange glæder. Jeg håber at vi
værdsætter dette og tager vare på vore katte.

Mange regler og vedtagne forslag træder i kraft nu den 1. janu-
ar 2002. Især skal I huske hos dyrlægen at få bekræftelse på at je-
res katte er fri for synlig navlebrok, det kan jo let gøres når killin-
gen første gang skal have sin obligatoriske vaccine mod kattesyge
og influenza. Reglerne om kattenes velfærd og sundhed er FIFe's
minimumskrav og vi håber at medlemmerne tager disse regler
som en guidline - så kattene kan få de bedste og optimale måder
at leve på. Vi er ikke i FD ude på at udøve en "politi" linie, men
når sådanne regler eksisterer i vores internationale forbund, er
det trods alt lettere at komme videre med ønsket om et etisk og
godt dyrehold.

Vores møde med specialklubberne den 13. oktober var frugt-
bart, mange forslag og synspunkter blev bragt frem i lyset, som FU
vil arbejde videre på til næste år.

Fra de certificerende dyrlæger (PKD) har der været meddelel-
ser om, at ikke alle medlemmer er indforstået med, at. kopi af re-
sultaterne bliver indsendt til FD' postboks. Her kan v1 oplyse at
en betingelse for, at dette samarbejde kunne komme i stand var, at
Dyrlægeforeningen efter nogle år kunne få disse vigtige oplysni~-
ger samlet fra FD. Vi gør igen kraftigt opmærksom på at oplysnm-
gerne bliver behandlet 100 % fortroligt og arkiveret til senere be-
handling og forskning på rette sted.

Vi takker vores annoncører der har bidraget til at bladet kan lø-
be rundt og ønsker alle to- og firbenede en god og fredfyldt jul, og
lad ikke jeres katte og killinger komme i nærheden af grannåle og
lys, så vil vi også nå frem til et godt nytår.
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Hobbyudstilling
Endnu engang får vi chancen
for en hyggelig og sjov weekend
sammen med de andre kattefo1k
og ikke mindst Fjerkræforenin-
gen for Sorø og Omegn.
Sidstnævnte har nemlig igen in-
viteres os til at vise katte frem ·
Sorø hallen, Ringstedvej i Sorø
den 12. og 13. januar. 2002. Alle
er velkomne og det er gratis at
deltage. Alle traditioner tro ka-
re begge dage publikum favo-
ritten Mis Sorø. Vi haber endnu

1

engang at kunne tille op ;:Iled
et bredt udvalg af mange ror-
skellige katteracer. a mm ud
af busken og m ld il hos l I tte
Blume, tlf.: 578220 '.2. hvor nær-
mere oplysning r om arr nge-
mentet også k n indh ntes.

Topkatte 2001
Blanket og regler rekvireres hos
DorteMarie Kaplers (adr. side

' 4) eller på www.darak.dk. Dead-
, line er 6/1 2002.
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Husk bankospillet 4/12 2001

Glimt fra jubilæumsudstillingen i
Glostrup, se flere billeder i næste
nr. samt på www.darak.dk

r-;- ---------
1 Indkaldelse til
I generalforsamling
I Den ordinær generalforsamling
I afholdes tirsdag den 5. februar
I 2002 i Brønshøj medborgerhus,
1

Brønshøjvej 17-19 kl. 19.00. ,.. _:_- -__ -::.__
Sager, som ønskes behandlet på 1

generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 14
dage før.
Forslag til ændringer af klub-
bens love, skal være formanden ·

1i hænde senest 31/12 2001.
Indkaldelse, dagsorden samt ! I

evt. forslag bliver fremsendt til
medlemmerne.

kr.250
kr.225
kr.100
kr.125

Kontingent
Husstand
Hovedmedlem
Pensionist
Pens.husstand

Udstillingsgebyrer
Priser for alle medlemmer
Pr. kat kr.220
Kuld kr.250
Veteran, avls- og
opdrætsklasser,
ekstra kr. 50
Kun for Daraks medl.
"Til salg" bur kr.150

Konsulenter
Langhår/Semilanghår
Gitte Jensen
tlf. 40 56 65 35
Siam/Orientaler
Nina Thorninger
tlf. 56 14 23 96
Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 48 48 03 61

Lokalgrupper
Lolland/Falster
Anette Nielsen
Strandvejen 21
4654 Fakse Ladeplads
tlf. 56 71 60 06
Midtsjælland
Mette Blume
Peter Dams Vej 4
4180 Sorø
tlf. 57 82 20 82
Nordøstsjælland
Ena Gyldenholm
Postmosen 16
3400 Hillerød
tlf. 48 24 50 44

Ammetjeneste
Kirsten Nielsen
tlf. 56 27 47 34

Racekatteformidling
Ena Gyldenholm
tlf. 48 24 50 44

_l

Tak til Felis Danica og
Jyrak ved Dorte Kaae som
sagde tillykke med dagen
med vin og chokolade, hvor
lykønskningerne blev fulgt
med opfordringen, at det
kunne blive optakten til en
god middag for Darak's be-
styrelsen. Et godt råd, som
jeg er sikker på, skal blive
fulgt.

Om søndagen havde vi
den store glæde at fejre
Hanne Kaarsberg, som hav-
de været medlem i Darak i
30 år, vi var glade for at
kunne overrække Hanne
en fortjenestemedalje for
"lang og tro tjeneste".

Der blev taget mange
herlige foto's fra udstillin-
gen - kun en meget lille del
kan blive vist på vores si-
der her i bladet, men alle
foto's kan ses på vores
hjemmeside www.darak.dk
- vi siger en stor tak til foto-
graferne John Lind og Mi-
chael Thorbye.

Da julen nærmer sig og
det er vores sidste blad i
2001, vil jeg på bestyrelsens
og egne vegne ønske alle to-
og firbenede en glædelig jul

samt et fredfyldt nytår og
sige på gensyn i år 2002.

Tak for i år og jeres til-
lid.

Varme julehilsner
Aase Nissen
Formand

Kære medlemmer
Den 11. september 2001
blev for os alle en dag vi får
svært ved at glemme. Disse
frygtelige billeder som to-
nede frem på vores TV
skærme fra USA, hvor vi al-
le så, hvordan verden sank
i grus og hvordan angsten
blev siddende i os - er et
frygtelig skræmmebillede
som vi alle prøver at over-
vinde.

I katteverden, hvor vi
har et godt samarbejde, og
hvor 35 lande arbejder for
den samme hobby, er det li-
gegyldigt hvilken hudfarve,
religion eller politisk parti,
man tilhører, så er glæden
ved at eje en kat eller op-
drætte, en af de mange
ting, som binder os sammen
og gør at mange gode ven-
skaber bliver knyttet både i
ind- og udland. Det er en af
de ting vi stadig bør værne
om og sætte pris på.

Darak fejrede sit 70 års
jubilæum i Glostrup-hallen
med 2 certifikatudstillin-
ger. Ca. 1000 katte udstille-
de disse 2 dage - hvor der
begge dage blev budt på en
forfriskning og især lørda-
gen, hvor der blev budt på
fødselsdagslagkage var
festlig. Vi kunne sige tak til
D~ak's medlemmer og ud-
stillere med et jubilæums-
krus - som et festligt minde
fra dagen.

{
----------- -----

L WWw.darak.dk----- ----- - - - - -

Stiftet 1931

Fonnand
Aase 1 issen
Sovej 2, 4771 Kalvehave
tlf./fax 55 38 90 88
aase.nissen@darak.dk

Næstfonnand, medlemsregistrering
Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55, 2791 Dragør
tlf. 32 53 36 24
hanne.kaarsberg@darak.dk

Kasserer
Giro: 9 00 39 75

Ole Johnsson
Lupinvej 23, 3650 Ølstykke
tlf. 47 17 70 79

Sekretær
Dortemarie Kaplers
Rosenørns Alle 16, 3.
1634 København V
tlf. 35 35 87 70
dortemarie.kaplers@darak.dk

Udstillingssekretær (ind- og udland)
Vibeke Svarrer
Østergården 36, 3.th., 2635 Ishøj
tlf./fax 43 73 88 83 (17.00-21.00)
vibeke.svarrer@darak.dk

Stambogssekretær
Lone Ebbesen, Søndergade 13
4800 Nykøbing Falster
tlf. 54 86 12 73 (17.00-19.00)
lone.ebbesen@darak.dk

Præmiesekretær
Kontakt Aase Nissen

Killingeliste
Lilian Larsen, Tranehavegård 35
2450 København SV
tlf. 33 23 87 96
lilian.larsen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Arne Mortensen
Vigerslev Alle 94,1., 2500 Valby
tlf./fax 36 44 08 89
arne.mortensen@darak.dk

Suppleanter, Nye medlemmer
Finn Gyldenholm
Postmosen 16, 3400 Hillerød
tlf. 48 24 50 44
finn .gyldenholm@darak.dk
Thorsten Jespersen
Chr, Hansensvej 12
4300 Holbæk
Tlf. 59 44 73 14
thorsten.jespersen@darak.dk
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Huskat I
Huskat II
Huskat III

Pointskala:
\VW-titel i 2001 105
BIS voksen/kastrat 102
BOX 100
BIS killing/ungdyr 100
Nominering 99
BIV 98
CACE/CAPE 97
CAGCIB/CAGPIB 96
CACIB/CAPIB 95
Ærespræmie 95
CAC/CAP 93
Der gives 1 tillægspoint
pr. slået kat i Best of Best

deltage i konkurrencen
(gravide/ diegivende hun-
katte samt dokumenteret
sygdom dog undtaget).

Kopi af resultater sendes
senest 1. Februar til
Erik Andersen, Voldgade
70, 8700 Horsens. Vind r-
ne underrettes senest den
1. marts. Vedlæg franke-
ret svarkuvert.

Regler:
Medlem af JYRAK hele
kalenderåret.
Katten kan kun deltage i
en klubs Top-liste + FD's
top-IO.
Katten skal have deltaget
på min. 5 int./nat. udstil-
linger (3 for killinger/ung-
dyr) i 2001, hvoraf min. en
JYRAK-udstilling i den
pågældende kategori.
Kun de 5 (3) bedste resul-
tater tæller med. Katego-
rierne er følgende: Voksen
han, voksen hun, kastrat
han, kastrat hun, killing 3-
10 måneder samt huskat.
Det er muligt at opstille i
flere kategorier f.eks. 3-10
måneder og som voksen,
men resultaterne kan ikke
tælles sammen. Bemærk,
at der kræves 97 ,5 point i
gennemsnit for at deltage
JYRAK's Top-5 uanset ka-
tegori.
Præmierne uddeles på JY-
RAK's forårsudstilling
2002 i Århus.
Det er en forudsætning, at
katten er til stede for at

JYRAK's TOP 5 for 2001

Kontingent - giro 287-2021
Husstand kr. 275,-
Hovedmedlem kr. 250,-
Pensionist kr. 150,-
Pensionist
& familiemedlem kr. 150,-
(Pensionist: Over 65 eller førtidspensionist)
Girokort for 2002 tilsendes i december måned

Indkaldelse til generalforsamling
lørdag den 16. februar 2002

Kantinekrogen 4, 9000 Aalborg kl. 13.00 - 17.00

Dagsorden i følge vedtægterne. .
Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden 1 hænde

senest den 15. dec. 2001.

Kun adgang for medlemmer - stemmeret har alle medlemmer over 16 år,
der har indbetalt kontingent senest den 2. februar 2002.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Esbjerg
Lør. 15. dec.: Kl. 14.30.
Julehygge hos Aase og
Hans. Medbring en gave til
ca. kr. 20.
Glogg og æbleskiver.
Pris: Kr. 25,- pr. person.
Tilmelding senest 9. dec.

Frederikshavn
Maskinhallen, Skolegade 8
12. dec.: Kl. 19.30.
Juleafslutning og ny studie-
kredsleder!

Århus
Åby Bibliotek, Ludvig
Feilbergsvej 7, Åbyhøj.
Medbring kaffe/te og kage.
Mødetid kl. 19.00
Tirs. 11. dec.:
Juleæbleskiver og pakke-
leg! Medbring 2 stk. pak-
ker.

Nyt fra JYRAK's studiekredse
Hvor intet andet er nævnt,
se da under studiekreds-
ens sædvanlige mødested I
tidspunkt eller kontakt
studiekredslederen for ud-
førligt program. Adresser
kan ses i JYRAK's interne
nyhedsblad "Hvæssebræt-
tet".

---

get travlt, så derfor e .
le bøn: Medsend ven}? hi-

k · f d' . igsten opi a in indbet 1·
0 d b . a ingnar u estiller stamt ,

ler. Det sparer tid for av.
t VQ.

res s amtavlesekretærer
og betyder at du får dine'
stamtavler hurtigere re-
tur og at_ du sparer post-
opkrævmngsgebyret samt
en tur på posthuset. Med
den korte ekspeditionstid
vi har fået på stamtavler '
kan det slet ikke betale '
sig at få dem sendt på
postopkrævning.

Vores generalforsamling
finder i år sted i Aalborg.
Det er langt for nogle af
Jer, men forhåbentlig
kommer der alligevel
mange, så vi kan få en god
og konstruktiv dag med
gode ideer og forslag. Der
er også valg, hvor vi bl.a.
skal finde en erstatning
for Klaus, der efter mange
års solidt arbejde ønsker
at nedtrappe sit engage-
ment i kattesporten . Mød
derfor op i Aalborg den 16.
februar og vær med til at
forme fremtiden i JYRAK

Til slut ønskes du, din fa-
milie og katte en rigtig
Glædelig jul samt et Godt
og Lykkebringende Nytår.

Dorte Kaae
Formand '
Jydsk Racekatte Klub

Kontingent .--
Husstand - giro 287-2021
Hovedmedlem kr. 250,-
Pensionist, kr. 225,-
Pensionisthu ·t kr. 125,-

ss and kr. 150 -
'

Kære lYRAK-
mecuemmer og
læsere
I dette nummer kan du se,
at det nu er tid til at til-
melde Jer til årets Top-5.
Der er følgende kategori-
er: Voksne fertile, kastra-
ter, killing/ungdyr samt
bedste huskat. Fertile og
kastrater er desuden op-
delt i hanner og hunner.
Det skyldes, at specielt de
voksne hunner kan have
svært ved at komme på li-
sten. De får ofte et kuld
killinger om året og er på
den måde sat ud af spillet
i en periode, og har derfor
ikke muligheden for at
komme på så mange ud-
stillinger som hankattene.
Hankattene har den for-
del, ~t de samtidig med alt
det sjove stadigvæk kan se
flotte og imponerende ud
mens en hunkat skal hav~
mere tid til at komme i
form efter et kuld på 3-5
sultne killinger.

~ed hensyn til killinger
ar JYRAK i år haft et '

meget travlt år. Der er
tøbt m~nge stamtavler
F~ Fehs Da.nica - godt for

men ogsa godt for JY-
RAK: Desuden er det ble-
~!t til m?-Uge nye stam-
f vne, sa det lover godt
or fremtiden. Stamtavle-

sekretærerne har h ft
a1, me-

r---

1

Bestyrelse
Fonnand

Dorte Kaae
Esbjergparken 5, 9220 Aalborg Ø
Tlf/fax. 98 15 93 18 efter kl. 19.30
Email: formand@jyrak.dk

Næstfonnand/sygdomskonsulent,
kontakt til nye medlemmer

Klaus Donneborg
Gl. Hammelvej 31. 8450 Hammel
tlflfax. 86 96 50 94 efter kl. 19.30
Email: naestformand@jyrak.dk

Kasserer + killingelistebestyrer
Linda Palm

ordkanalvej 8. 8500 Grenaa
Tlf. 87 79 50 50, Fax. 87 79 50 60
Email: kasserer@jvrak.dk
Giro: 5 06 85 09 ~

Stambogssekretær kategori li + IV
samt stamnavne

Bodil Eggebrecht
Svalevej 28, 8382 Hinnerup
Tlf./fax. 86 98 76 82
Email: stambog2og4@jyrak.dk

Udstillingsleder JYRAK
Kirsten Madsen
Sønderbro 11, 6100 Haderslev
Tlfi'fax. 74 53 23 96 efter kl. 19.30
Em_ail: udstillingjyrak@jyrak.dk

Kattengodkendelser
Carsten Bircow Lassen
Abyvej 8, Biersted, 9440 Åbybro
Tlf. 98 26 90 50
Email: katteri@jyrak.dk

Præmiesekretær
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68, 9270 Klarup
Tlf. 98 31 86 42

Suppleant
Peter Hansen
Græsvangen 123, 8381 Tilst
tlf. 87 45 06 06, fax. 87 45 09 09
Email: peter@jyrak.

Stambogssekretær kategori I + III
Su_pplea_nt Helle Høybye
KringsveJ 59, 6000 Kolding
Tlf. 76 31 20 19 efter kl. 19.30
Email: stambog1og3@jyrak.dk

Uden for bestyrelsen
Udstillingssekretær udland samt øvrige
danske klubber

Mette Welch Riis
Birkevej 9, 4140 Borup
Tlf. 57 52 26 36
Email: welsch@get2net.dk

JYRAK's hjemmeside: www.jyrak.dk

ti
JYDSK RACEKATIE!$!:~!=----~~--,~



Hovedmedlem 250,00 Kr
Familiemedlem 25,00 Kr
Pensionistmedlem 125 00 Kr

PRISER

Planlægningsmøde, kom og sæt dit præg på det komm nde ar
program

Scanning af katte ( PKD, hjerte, mm.) ved Dyrlæge Gustav
Valentiner-Brandt på Bygholm Dyrehospital.

Træn din kat til udstilling.

Pet House Denmarks lokaler, Ballevej, 8700 Horsen

Med venlig hilsen

Kirsten Berg 75 60 12 40
Lene Balle 7 5 60 1 7 77

Onsdag d. 6 marts 2002

Mødelokaler

Onsdag d.6 februar 2002

Program
Onsdag d. 9 januar 2002

9

71 ---- --
Voksne katte søger nye hjem ;1 Hankatteliste

1

Besøg PERSERENs hjemmside
Er en gratis service i stil med killinge- Optagelse på hankattelistener '1 på adressen: http://wV\rw.perse1·en.dk.
listen. Den annonceres på PERSERENs gratis. På denne side vil du finde de seneste in-
hjemmside, og udsendes sammen med I Listen er kun for medlemmer formationer f.eks vedr. udstillinger.
killingelisten. : afKatteklubben PERSEREN. Du vil bl.a. finde spiseseddel til næste ud-
Der er mulighed for kommentarer f.eks I Tilmelding kan ske skriftligt stilling, billeder og resultatliste fra fore-
om kattens temperament, om den er ka- I eller via e-mail. Der kan med- ' gående udstilling amt en debat som du
streret o.sv. sendes billeder til brug på I , selv kan være med til at præge med dine
Kun for PERSERENs medlemmer. I hjemmesiden. ; i egne meninger. BRUG DEN.

_______________,I L_----------~ L _

PERSEREN ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

INTERESSEGRUPPE:
Vi er et par stykker, der har fået lyst til at starte en interessegruppe under Katteklubben for alle
racer "Perseren".
Da Erik Sørensen, ,,Pet House Denmark" har været så rar at stille sine lokaler til rådighed for o ,
kommer gruppen til at høre hjemme i Odder.

For at komme i gang, har vi planlagt de første 3 møder, men som du kan se starter vi med et planlæg-
ningsmøde, hvor du kan komme med alle dine gode ideer og ønsker. t,

Alle er selvfølgelig velkommne uanset klubtilhørsforhold og har du en god ven eller veninde d r er
interesseret, så inviter dem endelig med.

For at have en fornemmelse af hvor mange der kommer, bedes du ringe og tilmelde dig.
Der skulle jo helst være kaffe mm. til alle.

Perserens ordinære generalforsamling afholdes
næste år i Korsør d. 16. februar 2002, dagen før
Felis Danicas Plenarforsamling.
Forslag til generalforsamlingen sendes til Inge
Nord senest d. 12. januar 2002.

GENERALFORSAMLING

havde kostet 2500 kr ogv_,,.
1O , ) CAJ. so gt

som "kortharet mame-coon"''
Pigen, der havde købt katte

følte sig naturligvis grundigt t~~

get ved næsen, - og publiku
skulle på udstilling, for at se di:
se bedrageriske opdrættere!! -Og
om der var flere afsamme slags??
En enkelt var der!! På stamtavle
efter 2 maine-coons købt fra en
anerkendt opdrætter.

Det er noget frygteligt noget
Felis J?an~ca uvidende har lagt
navn til. Til gengæld fremgik det
af en af lederne fra sidste num-
mer, at vedkommende opdrætter
afkorthårede maine-coons er ble-
vet ekskluderet, og ikke længere
kan sælge Felis Danica stambogs-
førte killinger.

På udstillingen introducerede
vi et nyt tiltag.

Mange "gamle" udstillere har
længe tilkendegivet, at pokaler
ikke længere var vigtige for dem.
De ville foretrække et eller andet
system, hvor man samler point,
som kunne bruges til enten det
ene eller det andet.

For at undgå administration
og bogføring af points, valgte vi
en helt enkel metode.

. Alle BIS- og BOX-vindere fik
tilbud om frit valg mellem en po-
kal (til præcis samme pris som
et udstillingsgebyr) eller et gave-
kort på et udstillingsgebyr, og ca
halvdelen afvinderne byttede po-
kalen til et gavekort! . .

. Så det bliver vores praksis 1

tiden fremover.
Husk allerede nu, at sætte

kryds i kalenderen ved lørdag den
16. februar 2002 hvor vores ge-
neralforsamling afholdes i Korsør.

Og har du forslag til general-
forsamlingen, skal de være un-
dertegnede i hænde 12.01.2002.

INGE

Kære medlemmer,
Vi har overståetvores efterårs-

udstilling, som i år var henlagt
til Sæby.

Der er utrolig mange opdræt-
tere i det nordjydske område, og
interessen for tilmelding var god.
Blot måtte vi undvære mange af
de sjællandske opdrættere, selv
om det kun tager 3-4 timer, at
komme fra København til Sæby!

JYRAKs studiekreds for Fre-
derikshavns-området havde til-
kendegivet begejstring for, at der
blev afholdt en international ud-
stilling i området og var behjæl-
pelige med plakater og dyrlæge-
kontakt, hvilketvi naturligvis var
gladefor.

Derfor blev jeg også noget for-
undret, da jeg 3 uger før udstil-
lingen i Sæby i en halvsides ar-
tikkel i Nordjyske Stiftstidende
kunne læse, at der i Brønderslev
vi}Je blive afholdt hobbyudstilling
pa det lokale bibliotek.

Felis Danicas love for Special-
klubber indeholder et afsnit om
afholdelse af}1obbyudstillinger.

I dette star at der ikke må af-
holdes hobbyudstillinger i en af-
stand af 50km 1 måned før en ho-
vedklt b ubu?sti~g, så det kom na-
ge agpam1g!

Denne udstilling gjorde det
svær:, for os, at fa Stiftstidende til
~tannge pressestof, nu havde de
~o ge brugt en halv side i en søn-

~gsav1s, - og fulgt op med farve-
billede 4 dage efter udstillin
:~;.t stort flot billede af et~~

'.u:!11akuld. Så, der var ingen
"gratis reklame til os ku d
annoncer. ' n yre

h'· · iilfrgengæld fik vi uventet
~æ P a samme avis lø d

var udstillin . . r ag, som
tide d h gens første dag. Slifts-

n e avde nemlig en artik 1
om en ulrolig dyr huskat. De~

l<ATTEKLUBBE~
Bestyrelse

Fonnand, sponsor-, stand og
annocekontakt

Inge Nord
Lyngby 4, 9370 Hals
tlf. 98 75 07 07 fax. 98 75 07 40
nords@vip.cybercity.dk

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

Kirsten Foldager
Lovrupvej 35 6690 Gørding
tlf.zfax 75 17 85 84
naestformand@perseren.dk
eller lette Foldager

Kasserer
Mette Foldager
Bavnehøjvej 7 6700 Esbjerg
tlf. 75 12 86 32
kasserer@perseren.dk, giro 157 6089

Stambogssekretær
Lene Balle
Ranunkelvej 76, 8700 Horsens
tlf. 75 60 17 77
stambog@perseren.dk

Sekretær, nye medlemmer
Heidi Tværmose
Ødemarksvej 1, 4190 Munke Bjergby
tlf. 58 26 63 29
heidi.tvaermose@get2net.dk

Præmiesekretær
Jørgen Andersen
Døjringevej 39 4180 Sorø
tlf. 57 80 60 41
weeko@post.tele.dk

Rest.medlemmer
Peter Gaarn
Jernbanevej 3H, 3. th, 2800 Lyngby
pgj@post12.tele.dk

F1emmi~g ~ørgensen, buransvarlig
BavnehØJVeJ 7 6700 Esbjerg
tlf. 75 12 86 32
sphinx@mail.telia.dk

Søren Andersen
Ranunkelvej 55 8700 Horsens
tlf. 75 62 35 08
battlefield@maill.stofanet.dk

Udenfor bestyrelsen
Blad- og killingeliste, web-master

Susan Elvekjær
Grenhusene 10, 2650 Hvidovre
tlf. 36 49 22 58
killinger@perseren.dk
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Racekattens bestyrelse
ønsker alle medlemmer
og samarbejdspartnere
en rigtig Glædelig Jul
og et lykkebringende

Nytår!

Konsulenter
Sjælland
Teresa Guldager,

I tlf. 53 87 38 28
Berit Østberg (pelspleje),
tlf. 59 18 89 50
Anne [ielsen, tlf.: 32 53 09 77

Fyn
Kis Østerby, Tlf. 64 82 18 44

Racekattens servicetelefon
Kirsten Christiansen,

, tlf. 43 96 42 39
Marianne Meiner,
tlf. 43 53 74 06

Racekatteformidling
Elsa Rienecker tlf. 39 69 4, 24
el. 86 59 13 76

Burudlejning
Jørn Larsen, tlf. 33 23 87 96

' E-mail: au a@get2net.d

Lokalgrupper
Storkøb nhavn/Sjælland
Vivi Fletcher, tlf. 70 23 27 2:3

, SydøstjyllandN stfyn
Lise-Lotte Pouls n.
tlf. 75 56 47 86
Holstebro
Hanne Chri tensen.
tlf. 97 42 83 73

Ammetjeneste
Sjælland
Gurli Petersen. tlf. 58 26 47 79

Jylland
Sianette Kwe , tlf. 86 85 31 31

Racekattens homepag
www .racekatten.dk

I

Racekattens e-mail:
, rk@racekatten.dk.

.-----
! Racekattens Topkatte 2001
I Har du været så heldig, at din 1

1 kat(te) vil kunne opnå en pla-
l cering på en af Racekattens
! topliste, husk da at indsende I

1
1 inde n de n 01.01.02.

. Materialet bedes sendes til en-
1 ten Søren Eilsø eller Tom Høj. :

- -- :___i

ind i Racekatten eller en af de
andre hovedklubber.

Til slut vil jeg ønsker jer alle
en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår. Jeg håber mange af
jer vil møde op til generalforsam-
lingen, der afholdes 9. februar
2002, og give jeres mening til
kende.

Vivi Fletcher
Formand

størrelse (eller kr. 275,- uden for-
størrelse). Ring og reserver en
tid til fotograferingen. Racekat-
tens medlemmer har fortrinsret
til fotograferingen, da der er be-
grænset antal pladser.
Arrangementet afholdes tirsdag
d. 15. januar 2002.

Februar - Øjensygdomme
Mogens Aalund, Danmarks føre-
nde øjenspecialist hos katte, vil
fortælle os om katteøjets opbyg-
ning og de forskellige sygdomme,
der kan forekomme - både arve-
lige og ikke arvelige.
Mød op til dette spændende ar-
rangement d. 7. februar 2002.

Marts - pelspleje
Et grundkursus i pelspleje.
Dato følger.

Yderligere info: Vivi Fletcher tlf.
70 23 27 23 eller på e-mail:
formand@racekatten.dk

Adresseændringer I

Er du flyttet, har fået nyt navn I
eller lignende bedes du med- .
delele det til vores rnedlernsre- I
gistrator: Helle Nielsen
på tlf./fax: 70 23 26 22

I eller e-mail·
l_ medlemmer@~·acekatten~~k _

til eksklusion pga. gentagne
overtrædelser af disse regler. Et
kort stykke tid efter denne med-
delelse modtog vi en meddelelse
fra pågældende opdrætter, at de
ønskede at udmelde sig af Race-
katten og sælge katte uden stam-
tavler. Dette er en lidt vanskelig
situation, idet vi har svært ved at
ekskludere ikke-medlemmer,
men samtidig ønsker vi ikke at
de om to måneder kan melde sig

November - hvor går vi hen ...
Bestyrelsen inviterer til diskus-
sion om Racekattens fremtid
samt lidt julehygge. Bestyrelsen
har brugt meget tid på at disku-
tere, hvad vi vil med Racekatten
- men vil vi det samme som vores
medlemmer ...
Korn og hyg lidt med os onsdag d.
21. november kl. 19.00.

December
I denne måned afholdes ikke ar-
rangementer.

Januar - kattefotografering
Kattefotografering er noget vi al-
le forsøger - med mere eller min-
dre held! Mangler du nogle fidu-
ser? Ole Palrnhøj serverer tips
om kattefotografering og vil bag-
efter fotografere de tilmeldte
katte.
For kr. 400,- kan du få fotografe-
ret din kat professionelt. Prisen
inkluderer 6 billeder samt 1 for-

Du behøver ikke være medlem af vores klub for at
være med til vores arrangementer (med nogle fa
undtagelser). Møderne afholdes i Valby Medborger-
hus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby, kl. 19.00.

0

Abne arrangem.enter

for alle
katteinteresserede

- ------- - ---

Uden for bestyrelsen
Stambogssekretær
Semilanghår & Siam/OKH -
Giro 1 08 72 23
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1
4291 RudsVedby
TlfJfax: 70 23 29 20
(tirs.-torsd. 19-21)
E-mail: slh@racekatten.dk
E-mail:
sia-ok.h@racekatten.dk

Medlemsregistrering,
medlemsudsendelse
Giro 1-650-2154
Helle Nielsen
Hjorih~jvej 7

4291 Ruds-Vedby
Tlfi!ax: 70 23 26 22
E-mail:
medlemme1@racekatten.dk- --

Kære medlemmer
30. september afholdte vi
udstilling i Hillerød. Race-
katten havde i samarbejde
med de to specialklubber
for abyssinier og somalier
arrangeret et specialshow
for de to racer. Der var in-
viteret en speciel dommer,
til afviklingen af dette
show og det må siges at væ-
re en stor succes med ikke
mindre end 64 eksemplarer
af de to racer. Hvis andre
specialklubber er interesse-
ret i at afholde et lignende
specialshow for deres racer
er I velkomne til at kontak-
te undertegnede.

Oktober måneds med-
lemsmøde var en meget
stor succes. Tom Høj fortal-
te om, hvordan vi som op-
drættere er omfattet af kø-
beloven - og i en del tilfæl-
de forbrugerkøbeloven
(hvilket vist kom bag på
mange) og kom med eksem-
pler på juridisk gode og

I Suppleanter
I Killingeliste &

Præmiesekret.ær
Lone Rasmussen

1 Tåstrupvej 61
I 4370 St. Merløse
I Tlf. 57 80 19 06
' E-mail:
; killingeliste@racekatten.dk
: E-mail: praerniesekretaer@
1 racekatten.dk

Anni Kanstrup
Tavlekærsvej 79
2650 Hvidovre
Tlf 36 77 54 84

' E-mail:
1 b-anni@racekatten.dk

RACEKATTEN
Il dårlige kontrakter. N
\i;:.. ~ ,

1
tJ drættere i Racekattei{h:i_-

· .:F.• : _ ,,~ ?e ~o~tage_t en personli
• "~/ invitation til dette an- g

ment, hvor vi også kor~nge,
gik F 1. D · I, gen

nem e 1s anicas st ·
bogsføringsregler. Det~e~trt-
en af vores målsætninge .
t " d · l d t" 1 atage u 1 an e med d t
te medlemsmøde, så allee ·
vore opdrættere får den
korrekte information. I øv-
rigt arbejdes der fra Folke-
tingets side på et lovfor-
slag, der ændrer den nuvæ-
rende 1 årige reklamations-
ret til 2 år. En forbedring
for køberen, men en yderli-
gere skærpelse for sælger i
visse situationer.

Jeg vil IGEN gøre op-
mærksom på at det ligger
bestyrelsen meget på sinde
at bakke op om vores med-
lemmer, hvis de får proble-
mer - det gælder såvel op-
drættere som killingekøbe-
re. MEN samtidig forventer
vi, at vores medlemmer le-
ver op til - og overholder
Felis Danicas stambogsfø-
ringsregler.

Bestyrelsen besluttede
enstemmigt på et møde d.
5/10 at indstille et medlem

æstformand & udstillingssekretær
indland - Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 26
Gurli Petersen
Agervænger 25. 4293 Dianalund
TlfJfax: 70 23 24 21
(Mand., onsd., torsd. 18-20)
E-mail: ud tilling@racekatten.dk

Formand, ledlemsmoder
Vi i Fletcher
Ka~rbyn1134. 2610 Rodovre
TlfJfæ·: 70 23 27 23
( hverdage 10-11 eller 20-21)
E-mail: fom1and@'racekatten.dk

Kasserer - Giro 1 08 72 23
AnnemetteJorgensen
Spjellerupvej 26, 4653 Karise
TlfJfax: 70 23 20 28
E-mail: kasserer@racekatten.dk

Sekretær, Chefsteward
Ud tillingssekretær udland
Maria Andersen
Sondergade 50. 4130 Viby Sj.
Tlf. 4619 38 35
E-mail: sekretaer@racekatten.dk

E-mail: genetik@racekatten.dk
E-mail: webmaster@racekatten.dk

Genetikkonsulent, Konsulent for smitsomme
sygdomme. Webmaster
Jan Krag
Thurovej 17, 5. th., 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 34 84 20

Stambogssekretær Korthar & Langhår
Stamnavn alle racer - Giro 1 08 72 23
Jette Klemmed
Præstemarksvej 15, 4653 Karise
TlfJfax: 70 23 22 29
E-mail: kh@racekatten.dk
E-mail: lh@racekatten.dk

Standudlejning, Konsulentkontakt
PR-arbejde
Tom Høj
Istedgade 132, 2. tv 1650 København V
Telefon: 33 79 33 99, Telefrue 33 79 19 21
E-mail: standudlejning@racekatten.dk

Lokalgruppekontakt
SorenEilsø
Tronninge By 33, 4420 Regstrup
Tlf. 59 26 09 19
E-mail: b-soeren@racekatten.dk

Dommeransvarlig
LoneLund
Troldhøjvej 21, Nyrup, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf.: 59 36 12 96
E-mail: b-lone@racekatten.dk
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Badyrs \\frink/e Face o] O 'Toyo

Opdr: Evelyue S111irs. Ejer: ·11sm111e S01111e

.Rocky" aka Apophis i\11: lroquois n:1rri, r.

Mink Chokotabby (Tonkancscrt han.

Op I,:: 1i1111111y Poole. Ejer: Fit; Uvnuu

beretter, at de var fundet amlet - andre, at
man fandt dem hver for sig. men i det sam-
me område, hvor Elisabeth fedte Prune. Det
siges også, at en normalpelset staldkat, Je-
zabel, fødte nøgne killinger i fire på hinan-
den følgende kuld i begyndelsen af 80'erne i
den amerikansk stat Minnesofa. I den før-
ste version af historien står "fadt med arn-
me hankat som far", mens der i en senere
version står, at "fædrene var ukendt ''. Det
siges også, at der i 90'erne atter blev fodt

opdagede man nogle gene-
tiske fejl hos killingerne
(krampetrækninger hos
hunnerne). På grund af dis-
se alvorligs problemer be-
sluttede opdrætterne at til-
bagelevere godkendelsen,
men samtidig at fortsætte
eksperimentalavlen inden
for CFA. Dette er grunden
til, at mange indtil dato tror,
at Sphynxen er en skrøbelig
race med en halvt dødelig
genfaktor. Jeg personlig
tror, at de tidlige opdrætte-
res problemer skyldtes kraf-
tig indavl. Sphynxopdrættet
fik derved et tilbageslag og
blev næsten glemt indtil for
nylig, hvor opdrætterne igen
anmodede om og fik aner-
kendelse i CFA med "Miscel-
laneous and Provisional"
status.

Spontan mutation? -
historie fortsat
En anden glemt gruppe er
Sphynxhybriderne, der re-
sulterede efter de tidlige
opdrætteres udkrydsnings-
programmer. Hvad blev
der af den 100% Fl genera-
tion og den statistisk 50%
F2 generation, der var
normalpelsede, hr-bæren-
de? Faktum er, at ingen
ved, hvad der skete alle de
katte; de kunne nemt have
været forsvundet blandt
den lokale, fritløbende po-
pulation. Deres recessive,
og derfor skjulte, gener kan
have holdt sig i live i arve-
massen, og ind imellem
kunne to bærere have
krydset hinandens sti. Det-
te kan være baggrunden
for de nøgne amerikanske
staldkillinger, der er blevet
rapporteret ved flere lejlig-
heder. Der er fra da af
pludselig opstået mange
"naturlige Sphynxmutatio-
ner" i Amerika. Hårløse
katte, som minsandten var
forligelige med Sphynx ra-
cen, når de blev parret til
en registreret Sphynx ar-
vemasse.

Det påstås, at man fandt
tre omvandrende nøgne
katte i Toronto i slutningen
af ?O'erne. Nogle historier

igennem. Har Sphynxen en
mådelig polygenetisk
struktur, vil dens hårløs-
hed fluktuere med fluktua-
tionerne i dens hormonni-
veau. De hormonelle ni-
veauer kan været påvirket
af f.eks. årstidsændringer,
seksualitet, alder, fertil/
neutraliseret, ammende,
sygdomme, etc.

En Sphynx med en lav
polygenetisk struktur for
hårløshed vil være dunet
(lodden?) igennem hele dens
liv.

Historie
Opdrættet af Sphynx be-
gyndte i de tidlige 60'ere. En
sort/hvid huskat, Elisabeth,
fødte et sted i Toronto en nø-
gen hankilling, Prune. Et
par siamopdrættere (mor og
søn Bawa), der havde pla-
ner om at begynde på en ny
race, erhvervede sig Prune
og dens mor. Som en begyn-
delse til det nye opdræt
parrede de Prune til mode-
ren; resultatet blev delvis
nøgne killinger, der tilken-
degav, at allerede Elisabeth
var bærer af hr-genet. For
at "bevare" det original
Sphynx gen, blev Prune og-
så parret til sine døtre og
datterdøtre.

Andre opdrættere slut-
tede sig til Bawa-familien i
deres forsøg, og nogle af de
resulterende hårløse katte
blev ud.krydset til alminde-
ligt behårede katte for at øge
arvemassen. Valget af ud-
krydsningerne medførte en
del debatter blandt de tidli-
ge Sphynxopdrættere. Nogle
af dem stilede efter en orien-
talsk-typet kat, mens andre
besluttede, at det oprindeli-
ge huskat-look skulle bibe-
holdes og stiles efter. I slut-
ningen af 60'erne anmodede
opdrætterne et af de største
katteregistrerings-organisa-
tioner i verden, CFA, om at
acceptere deres nye race i
organisationen. Man kaldte
racen SPHYNX, fordi man
mente, at katten lignede de
egyptiske statuer i British
National Museum. Racen
blev accepteret, men snart

skaber. I alle disse tilf: 1
har kattene ikke set s:r~e
sunde ud, og var det h Il gt

ikke. De døde enten i e: er
ganske ung alder eller

O
•

var de ikke i stand til atgs_a
deregive denne egenskab~I
deres afkom. Den ovenfor
beskrevne nøgenhed er ald
les ikke gældende for e-
Sphynxopdrættet.

Genetik
Sphynxens hårløshed skyl-
des et enkelt autosomalt re-
cessivt gen, der beskrives
som hr. Det berører ikke
tænderne, er ej heller et
halvletalt gen (begge dele er
tilfældet med det dominante
gen, der medfører hårløshed
hos hunderacen Chinese
Crested), og skindet er hver-
ken sårbart for infektioner
eller modtageligt for sår.
Sphynx til Sphynx parrin-
ger kan foretages p.g.a.
manglen af den dødelige
faktor; kuldstørrelser vari-
erer mellem 1 og 8. Genet,
der giver hårløshed hos
Sphynx, gør faktisk det nøj-
agtigt modsatte af, hvad
langhårsgenet gør i Persere
eller Maine Coon. Lang-
hårsgenet vil i dets homo-
zygotiske form give eks-
tremt lang hårvækst, mens
Sphynx genet (hr) giver i
dets homozygotiske form
ekstremt kort hårvækst.

Graden af hårløshed hos
en homozygotisk
Sphynxkat (eller en Sphynx/
Devon Rex-hybrid) er be-
stemt af to andre vigtige
faktorer, nemlig polygener-
ne for hårløshed og kattens
hormonelle niveau. Den hor-
m?nelle indflydelse vil være
mmdre i tilfælde hvor
Sphynxen har ed høj polyge-
netisk struktur for hårløs-
hed; katten vil da være nø-
gen året rundt hele livet

ser. Som en af samlerne, be-
sluttede jeg mig for at for-
døje de mulige informatio-
ner og danne min egen slut-
ning om "Sphynxens histo-
rie". Nedenstående kan
derfor kun betragtes som
min egen version.

Så længe man nu kan
huske tilbage, har fænome-
net 'nøgen kat født i kuld
med normaltpelsede katte'
været berettet verden over.
Aldrig har man gjort forsøg
på at starte et nyt opdræt,
det vil sige, indtil begyndel-
sen af 1960'erne i Toronto,
Canada.. Siameserracen var
ofte involveret eller, med an-
dre ord, ofte var det siamop-
drættere der fandt de nøgne
katte eller var dem, der
blev tilkaldt til deres frel-
se. Var det tilfældigt? Fak-
t~ er, at dårligt pelsede
Siamesere eller hårløse Si-
amesere, der til tider op-
træder i et kuld, betragtes
som en genetisk fejl. Op-
drætterne betragter det
som en _alvorlig fejl, og vil
antagelig altid aflive killin-
gern_e. I et enkelt tilfælde
har Jeg selv oplevet tilfældet·
den omtalte killing overleve:
de ikke på trods af opdræt-
terens anstrengelser.

Et andet masket opdræt
h~or hårløshed er kendt, e;
Birma, Inden for dette op-
dræt har killingerne en
helt anderledes hårløshed
Deres skind er som tør ·
~akel~ret læder. Hell~r
ikk~ ~se killinger når fuld
udviklmg og vil dø af n. . yre-
s~gt mden eller omkring 5_
maneders alderen H o 1h dk . ar øs-

e an derfor også være
udtryk for en fysisk (hoal? rrno.
n . -1:yre?) defekt. Jeg har
geru:ie arene hørt mange hi-
stoner om nøgne katt l
hvilke hårløshed ikkee~ 1~s
baseret på genetiske eg!~-

Racepræsentation Sph}jj,c
.,,_.

Ifølge Fitz Ilsmany.Rainbow Warrior", Holland

Hårløshed hos kat
Mange artikler er der blevet
skrevet gennem tiderne over
Sphynxkattens historie, en-
kelte af dem modsiger uhel-
digvis nogle andre. Det kan
virke noget forvirrende for
mennesker, der har samlet
på disse forskellige artikler,
især da nogle af dem har
helt afvigende datoangivel-

Kobolds R111w11·cir
Ejer: -

Susanne Sm111c

Sphynx Katten
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Harmanglen betyder ik-
ke at Sphynxen ikke har
skæl, spyt eller at den ikke
sveder; kontakt med dyret
vil da ogsa de værre resul-
tere i en allergis - reaktion.
. Ienne ker med meget. me-
get svage allergier kan tele-
rere Sphynx hvis katten ba-
des regelmæ sigt, d.v.s ~a
ofte som hver uge eller un-
dertiden hver dag. men -
hvis du er allergisk overfor
katte - vær rar ikke at have
for hoje forventninzer: bli ·
testet for hvad du er aller-
gisk overfor inden du O\" r-
hovedet kontakter en op-
drætter for at kobe en kil-
ling.

Pleje
Mang m nnes - r E • af den
opfatt l . at en harlo ka
ikke kræver nozen pl j .
Delvi rigtig . Har. som
man normalt borst 'r af sig,
møblement t eller andre
teder i hus t. find ,~ 11- •

ek i terende. P grund af
de manalend har om nor-
malt ab orb ror v "den pa
behårede katt , blunde
veden m d k l pa

Sphynxen kind. Denne
blanding danner en la
fedtholdigt ubstans, der
kan af ættes som plamager
eller pletter pa steder. hvor
din Sphynx vrider at ophol-
de ig. D nne fedtholdig
substans vil ossa arnle sig
mellem den · tæer. På
grund af phynx n noget
højere stof: kifte vil de pi-
se noget roer da den afgi-
ver mere varm pa grund af
det manglende i oler nde
pelslag; og den vil også ud-
vikle en del ørevoks, a og-
sa ørene kræver hyppig
rensning. Den fedtholdige
substans vil også tiltrække
smuds og stov, så det er
nødvendigt at bade en
Sphynx ofte. Man kan let
vænne den til at blive va-
sket i handva ken, men
man kan og a beslutte sig
for kun at bruge en vaske-
klud.

Lillw11as/..edc kil/i11~crji·a Al- 1akeed

Sp!,y11.r kuueriet i Skottand

v/Carole Laughnu!

uheldigvis ikke altid gæl-
dende for enhver allergi-
ker på trods af hvad nogle
påstår. Om en Sphynx er
sagen, er helt og holdent
afhængig af, hvad man er
allergisk overfor. En allergi
er kroppens reaktion mod
et fjendtligt stof i dens sy-
stem. Kroppen vil somme-
tider betragte ting som
hår(sække) eller nogle pro-
teiner som fjendtlige. Kom-
mer disse hår og proteiner
fra en kat så er man aller-
gisk overfor katte. Er man
kun allergisk overfor katte-
hår, kan Sphynxen være
løsningen. Er man til gen-
gæld allergisk overfor kat-
tehår og/eller proteinerne
fra katten, har man et
større problem. Disse pro-
teiner findes i kattens
skæl, spyt og sved.

som en Boston Terrier og
følger en over det hele, 1/4
barn - fordi den vil forsøge
hele tiden at overtale en til
at lege dagen lang, og 1/4
abe - fordi den springer og
klatrer som aktive små
aber. Det er helt normalt, at
gennemsnitlig 50% af de
mennesker, der ser et bille-
de af en Sphynx for første
gang, vil væmmes ved synet,
mens den anden 50% falder
for den med et brag. Er man
først faldet for en Sphynx,
forbliver man dens beun-
drer, men hører man til
dem, der væmmedes ved sy-
net af billedet, bliver man
charmeret i det øjeblik, man
møder et eksemplar i kød og
blod.

Sphynxer er meget
uimodståelige, og har man
en gang vænnet sig til dens
anderledes udseende, vil
man snart kunne se skøn-
heden, der først og frem-
mest består af dens vidun-
derlige karakter, der er
næsten enestående blandt
katte (som de fleste katte-
ejere vil sige lige netop om
deres racel),

Hypoallergen?
"Endelig et perfekt dyr for
mig!" vil mennesker med
allergier udbryde ved synet
af et nøgent dyr. Dette er

O'Toyo kuld=fotograferet på Racekattens udstilling i Hillerod, September 200/

med, fortjener at blive hu-
sket for at være dem, der
sørgede for de mange sunde
Sphynxerafidag.Sphynxen
er ikke alene blevet en ret
vindende kat på udstillinger
i forskellige organisationer,
men er også et meget livs-
kraftigt og højt elsket kæle-
dyr for mange katte-
entusiaster verden over;
dens popularitet vokser og
vokser. FIFe har fomylig ac-
cepteret Sphynxracen til
Championstatus fra 1. janu-
ar 2002.

Karaktertræk
Sphynxen er en meget sam-
arbejdssvillig kat. Menne-
sker, der helst ser en kat
som en stille, men til-
stedeværende følgesvend,
bør ikke en gang tænke på
at anskaffe sig en Sphynx.
Sphynxen vier sig til menne-
sker, og elsker at tilbringe
hvert minut i deres nær-
hed. En Sphynx vil sidde
ved siden af en i sofaen, vil
spinde højt på ens skød, vil
transporteres rundt på ens
skuldre, vil blunde inden i
ens trøje og sove dybt i ens
seng om natten, hvis det er
t~lladt. Den vil holde nøje
ØJe med, hvad man skriver
mens den sidder på ens mo-
nitor. Et hjem med en
~phynx vil aldrig have kede-
lige eller ensomme øjeblik-
ke. Sphynxen kan derfor
kun anbefales til hjem hvor
man kan give den al d~n op-
~ærksomhed, som den for-
tjener. Vær derfor rar ikke
at anskaffe en Sphynx hvis
den s~al tilbringe en h~l dag
alen: I ~t tomt hus, venten-
de pa sine højtelskede men-
neskers hjemkomst efter en
!ortravlel dag i et fortravlet
Job. Det ville være fatal for
en kærlig race som Sphynx.

Sphynxen beskrives ofte
som 114 kat (selvfølgelig!)
114 hund - fordi den går '

involveret. På det tids-
punkt var den hollandske
katteverden uheldigvis
endnu ikke parat til
Sphynxopdrættet, så de fle-
ste af deres kuld blev afsat
som kælekatte. Enkelte af
dem blev imidlertid enten
foræret eller solgt til op-
drættere i Svejts og Frank-
rig, men senere også til
England. De meget indfly-
delsesrige TICA dommere
(2 x Noel med stamnavnet
Amenophis) bragte deres
katte fra Frankrig ind i sø-
gelyset på amerikanske ud-
stillinger, hvor de blev sær-
ligt bemærket af kendte
Devon opdrættere, især
Mr. Richards (stamnavn
Britanya), som var stærkt
medvirkende til at racen
blev anerkendt i TICA.

En anden amerikansk
opdrætter, Lisa Bressler
(stamnavn Rinkurl), både
købte og byttede med Ri-
chards og fik desudenfat i
nogle eksemplarer fra et
Sphynx avlsprogram i ...
Minnesota af alle steder.
Disse katte stammede fra
endnu en "naturlig Sphynx
mutation" fra en staldkat
ved navn Jezabel.

Både Richards' og Lisa
Bresslers udstillingresulta-
ter i TICA var succesrige;
Britanya kattene dominere-
de på Vestkysten mens Lisa
Bressler havde mange strå-
lende resultater på Østky-
sten. TICA er den verdens-
omfattende organisation,
hvor Sphynxen blev mere og
mere og til sidst ekstremt
populær. I modsætning til
80'erne, hvor Dr. Hernan-
dez, Ms. Nathans og Ms.
Vink ikke var i stand til at
vække interesse for racen
blev 90'erne Sphynxernes

1

årti.
Personer nævnt i denne

artikel, og mange andre,
som jeg ikke er bekendt

nogne killinger i l\finneso-
ta. F1 re "mutationer" er
blevet rapporteret i Texas
såvel som i andre ameri-
kanske stater.

De to hunkatte, der
blev fundet i 70'erne, blev
reddet af siamopdrætte-
ren Shirle Smith og vide-
resendt til en vis Dr. Hu-
go Hernandez, en hollæn-
der, der var opdrætter af
og havde stor interesse for
nogne hunde og katte. Dr.
Hugo Hernandez var alle-
rede i besiddelse af et nø-
gent søskendepar, 1ewsi-
kal Starsky og Johnny
(begge opdrættet af Sandy
Kaiser). men havde aldrig
haft held til at producere
levedygtige kuld med
dem. Starsky og Johnny
var de sidst kendte
Sphynx der nedstammede
fra Prune. De to hunner,
Q Punkly og Q Paloma,
kunne ikke parres til
Starsky, da han i mellem-
tiden var blevet kastreret.
Dr. Hugo Hernandez be-
sluttede derfor at parre
dem til en race, der også
"led" af hårloshed, nemlig
Devon Rex.

Paloma blev parret til
den hvide Devon Rex,
Curare van Jetrophin, ejet
og opdrættet af hollandske
Tiny Hinten, og til alles
store forundring fødtes der
100% mere eller mindre
hårløse killinger. Denne
kombination viste, at
Sphynxgenet er en allele til
Devon Rex genet, og yderli-
gere parringer afslørede de
ufuldstændigt dominante
egenskaber af begge gener i
samspil med hinanden. På
det tidspunkt havde dr.
Hugo Hernandez (stam-
navn Q) indJedt et samar-
bejde med Hanna Nathans
(stamnavn De Calecat),
hvori også Tonia Vink
(starnnavn Ajahanda) blev
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Amerikansk Premium ernæring til hund og kat.
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Nærmere oplysninger, forhandlerhenvisning samt bestilling:

Susanne S01111e med en afsine killinger

Sphynxer levede lige så
længe som andre 'normal ,
katte og blev 15-17 år ga e
le! Det er ikke ualmind ~-
ligt. e

Jeg kunne fortælle me-
get mere om Sphynxen
men artiklen er allerede
temmelig lang. Skulle der
være behov for flere oplys-
ninger, kan jeg kontaktes
gennem Rex og Sphynx
Klubben. Jeg vil med glæde
være behjælpelig i enhver
henseende eller forbinde
interesserede med opdræt-
tere i nabolandene.

Kildemateriale:
SARA 's Magazine, JPSA, "Tlie Nakl'd

Trurlt •·, Magazine of rite Sphyn» Cai

Club samt mange artikler og avis-I

magasinklip med ordet "Splty11x" fra

mit arkiv. (Artiklen er oversat og bear-

bejdet afSusanna T. Bugge.)

Ønsker man flere oplys-
ninger om Sphynxkatten el-
ler oplysninger om salgbare
killinger, kan henvendelse
rettes til:
Rex & Sphynx Klubben
på tlf. 8627 2819.

Face har ofte været ud-
stillet i Danmark og har
hver gang vakt stor interes-
se. Hendes sidste kuld fik
en fin bedømmelse på Race-
kattens septemberudstil-
ling i Hillerød. Face var
også med på den udstilling
i Arnhem i 2001, hvor
Sphynx-godkendelsesshow-
et fandt sted. Der havde
hun selskab af 46 andre
Sphynxer i mange forskelli-
ge farver. Som det vil være
de fleste bekendt blev ra-
cen som sådan anerkend på
~IFe's 2001-generalforsam-
hng, med certifikatstatus
fra 1. januar 2002. Paradok-
salt nok vedtog man på selv
samme generalforsamling
at der ikke må avles på k~t-
te uden knurhår!

Susanne Sonne planlæg-
ger at udvide Sphynxbe-
standen i sit hjem med end-
n_u 2 ~~katte for, som hun
siger: Det er jo begrænset
hvad man kan lave med
kun en hunkat."

gå ud og lege i sn~en, h~is
de ønsker det. Hvis de ik-
ke ønsker det, bliver ~e
bare inden døre, præcis
som vi andre vælger, når
vi sommetider ikke ønsker
at gå ud i kulden. Men en-
hver sphynxopdrætter,
der har løbegårde til deres
dyr vil kunne fortælle, at
Sphynxen aldeles ikke er
bange for koldt vejr.

Sphynxmodstanderne
tror, at Sphynxen på grund
af deres anderledes udseen-
de er mere modtagelige for
sygdomme. Heller ikke
sandt! Sphynxen er ikke en
superkat overfor virus- og
bakteriesygdomme, men er
den frembragt på en an-
svarlig og sund måde, er
Sphynxen fuldkommen
sund og kan blive temmelig
gammel. De første

Enestående?
Bortset fra dens historie,
dens genetik og dens spe-
cielle pleje er Sphynxen ba-
re en kat, som alle de an-
dre. Mange har den opfat-
telse, at Sphynxen ikke
kan tåle kulde, fordi den
ingen pels har. Dette er ik-
ke sandt.Hvis muligheden
gives, vil også Sphynx'er

På en udstilling i Arnhem i
1996 så Siamopdrætteren
Susanne Sonne (O'Toyo's)
for første gang en
Sphynxkat i levende live;
blev så betaget af den, at
hun bestilte straks en hun-
killing. Derved blev Badyr's
Wrinkle Face of O'Toyo's i
1997 Danmarks første
Sphynxkat. Racen blev op-
taget i daværende Special-
klub for Rex, der samtidig
ændrede navn til Rex &
Sphynx Klubben. Face, som
hun kaldes i daglig tale, fik
en mage i 1998, Kobold's
Runnaway, og sammen fik
de Danmarks første Sphynx
kuld i 1999. Desværre gik
hele kuldet på 4 killinger
til på grund af en banal in-
fektionssygdom. Næste for-
søg i 2000 var perfekt, der
kom 5 killinger, hvoraf den
ene nu bor i Norge.. I år
kom kuld nr. 3 på 4 killin-
ger, så i dag består O'Toyo's
Sphynx familie af 7 katte,
heraf de 4 killinger.

Racepræsentation Sphyi~

Cl: Bc miso ·s

Dartanian .

Ejer n« L ·.,111w1y

Sphynx i Danmark
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amlet af Bill Adler

■ Haster! Vi har brug for nye gardiner til stuen.
før ,,hun'· opdager hvad jeg har gjort med de
gamle!
Mange hilsner, Pussi

■ Jeg har desperat brug for en ny pc 3 jeg · .. n
snakke med de andre katte pa Intern tot. 0 (,
jeg ved godt at det er min fejl at den gamle i -'·
virker. Jeg troede at musen var L l ''7' oj, sa j ,rr

var lidt voldsom med den. Og da det 1ri · op for
mig at fiskene var en creen- aver, ha .de .:: · c r-
men faet nogle grimme krammer. kunne og-
så godt have sørget for at den ikk var sa rar og
varm hvis ikke det var m ningen c. t jeg skulle
ge min lur på den. Den virker n rme t om en
magnet pa harboller, Jeg lover m pa .S-' godt pa
den nye maskine.
Med mange julehilsner, Ein tein II.

Sælges i kasser med 350 stk./ks - ca. 14 kg
Ring og bestil i forvejen.

Råsøvej 23, 4160 Herlufmagle
Tlf. 57642147 - www.triova.dk
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Kyllingerne er fulde af vitaminer og protein, der
giver sunde katte med en flot pels.

Friske kyllinger fra Triova er nem, hurtig og billig mad
Kræver ingen tilberedning, og kan fryses ned.

Kære Julemand:
■ Jeg ønsker mig en død mus, så jeg kan bilde min

familie ind at jeg passer mit job, og få dem til at
holde op med at plage mig.
Tak, Herman.

■ Jeg har været god i år! Hvis du skulle være i
tvivl, var det altså ikke mig der spiste deres ka-
nariefugl, selvom han så meget lækker ud.
Kærlig hilsen, Sylvester

■ Der er 6 katte her i huset. Kunne du ikke give
de 5 andre til nogle af de børn, der ønsker sig en
kat i Julegave?
På forhånd tak, Missy

■ Jeg har været en god kat hele året, men skynd
dig venligst at komme. Jeg kan ikke blive ved
med at være god ret meget længere.
Kærlig hilsen, Felix.

■ Jeg vasker mig hver dag, men børnene i denne
familie vasker sig aldrig. Send venligst sæbe.
Hilsen, Duchesse

■ Har vægtvogterne et program for katte? Jeg er
så fed at selv mit miav er i slowmotion.
Kh, Max

■ Jeg har brug for en bog om hvordan man håndte-
rer et neurotisk menneske.
Mange hilsner, Freud

■ Min familie prøver hele tiden at lære mig tricks.
Måske skulle du overveje at skaffe dem en
hund?
Kærlig Hilsen, Penny

■ Jeg vil gerne have en ny kat at lege med. Den Si-
ameser, du skaffede mig
sidste år, holder mig vå-

L~ s::,:E:n med al Næringsrigt tilskudsfoder til katte

I-----

- The cat should not be small
or dainty.

- Males may be significantly larg
long as proper proportions areer so
maintained

- The Sphynx is sweet-tempered
lively, intelligent and amenable 'i
handling. 0

- Straight profile
- Narrow head
- Lack of wrinkles on the head
- Overall small cat
- Body thai is too thin
- Frail appearing or delicate or

fine-boned
- Too cobby or oriental
- Significant amounts of hair

anywhere else as described
under coat

- Any indication of wavy hair or
suggestion of the DRX or
CRX in molt

- Any means of hair removal

All colour varieties are judged
together in the same class.

---

Body

Coat and
skin

Coat

Body

Remarks

Faults Head

Remarks

Recognized Colour Varieties

SCALE OF POINTS

Total 100 points :

Head Shape 5
Profile 5
muzzle and chin 5
cheekbones 5
shape of eyes 5 25 points '

Ears Shape, size and placement 1 o points ,

I næste n;af ~-:---- . 7,
d H Il. · . emagasmet præsenterer VI

en e 1ge Birma!

Vi fortsætter med d . .., e utroligt lave specialpn-serne pa opdrætd • sannoncer så husk at bestille
1

m annonce hos Vivi Fletcher senest 1.1.2002!

Chest 1 o
Abdomen 1 o
Neck 5
Legs and paws 5
Tail 5 35 points !

Ouality, texture and wrinkles 25 points !
I

~c_o_n_d_it_io_n_.._.._..._........................................................... 5 points!

Standard
General Size Medium, surprising weight

for its size
Head Shape Modified wedge with rounded

contours. slightly longer than wide.
Skuli Skuli slightly rounded with a

flat plane on the forehead
Profile Slight to moderate stop at

bridge ol a straight nose
Cheeks Prominent cheekbones
Muzzle/Chin Strong rounded muzzle

and a firm chin
Whiskers Whole or broken, coarse

Ears Shape Large, broad at base and open,
slightly rounded tips.
lnterior is totally hairless.
Slight amount of hair allowed on
lower outside edges and
on the back of the ear.

Placement Upright, set at a slight angle
on the head, not flaring

Eyes Shape Lemon shaped. large,
slanting to outer edge of ear.
Slightly more than an eye width
between eyes.

Colour ldeally to conform to skin colour

Neck Medium lenght, shape is rounded
and well muscled. Arches from
shoulders to base of skull.

Body
Powerfull, especially in males

Structure Medium long, hard and muscular,
not delicate. Full rounded abdomen,
but not faLBroad rounded chest.

Legs Length in proportion with body,
medium long. Hind legs slightly
longer than front. Front legs
widely set. Medium boning,
firm and muscular.

Paws Oval with long slender, prominent
toes. Pads thicker than in other
breeds, giving the cat the appe-

aran-

ce of walking on "air cushions"
Talt Slender, broader at the base and

tapering to the tip. Length in
proportion to body. Lion tail (puff of

Coat and
hair on tip) acceptable.

Texture Appears hairless. may be covered
Skin Wrinkles with short, fine down.

Chamois-like, a feeling of resis
tance may be felt when stroking the
skin of some cats. Wrinkled skin
desirable especially around the
muzzle, between the ears and
around the shoulders, although
wrinkling should not be so
pronounced thai it affects the cat's
normal tunetions. Short, soft, fine
hair is allowed on the teet, across
the bridge of the nose and cheek-
bones, at the back of the ears, the
scrotum and the tip of the tail.

Colour All colour varieties and patterns are
permitted, including those with
white. Any amount of white is
permitted.
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Catrine
Cat Litt r

Ring på telefon: 72 14 14 72

og fa oplyst nærmeste forhandler

Bemærk, at Catrine Kattegrus

indeholder 7 ,5 kg

Et kg mere end forende konkurrenter, men til samme

udsalgspris

Der fyldes ca. 5 cm kltt~gn.1s i kartebakken Kurens urrn og .ilT rmg danner

hurt igt sma, kompakte klumper, der let fjerne .

Det betyder, at kun en meget lrlle del af det bttegru,, der er I bakk n. ':il

udskiftes lobende, og derfor er produkt t utroligt dr Jt.

Vejledende udsalgspris: kr. 94,00.

Vi kender problemerne med a egrus

- enten absorberes urinen og lugcen i ~ tilstrz 'k•ligt godt,
det klumper for dårligt eller og j gar klump rne 1 sry 'ker,
når man forsager at fjerne dem!

Catrine Kattegrus
er særdeles økonomisk i brug!

I Catrine Kauegru er det lykkede ar kombinere "dk d,., cgcr.s aber. d, r

sikrer en optimal I ning på de problemer, der er ved bru sen .iftr. , ioncllc

kattegrusprodukter.

Det nyt! , effektive Catrine Kartegru er frc!nht1llcr a- m 1 ro l' ruo n, -orn , r er
naturl igt og rmljovenlrg; produkr. i\likro-bcn1 nit u rn.erkcr ~'!!, ·d .li

absorbere væde hurngr og danne m.1. omp,1 t~ klumper, ;i lu:t · ,er F,

bakterieudvikling hæmmes. Karrebakken h Ides n .mt ren, in. k 06 \t•r · o~
samtidig horer produkter til de mindst se vende.

Nu kan problemerne løses med

Catrine Kattegrus.

Catri
Kattegrus

1v
J

/

Igen - vi ved alle hvor
ondt det kan gøre at ha-
ve en rigtig slem bullen
finger, og forestil dig, at
din kat har bullent
tandkød i hele munden
- det er sådan et
MILDT tilfælde af knog-
lebetændelse føles som.
I en del tilfælde kan
kæben brække, når kat-
ten rammer en gren i
forbifarten, eller hvis
katten falder ned fra en
stol, fordi den betændte
kæbe bliver helt skør og
ikke længere holder
fast sammen på noget.

I bedste tilfælde vil
de løse tænder bevæge
sig, når katten spiser
og give smerter og ube-
hag. Maden falder må-
ske ud af munden på
katten, eller den be-
gynder at tabe sig, for-
di den spiser mindre.

Mange er ikke op-
mærksomme på pro-
blemerne
Som dyrlæge er man tit
ude for, at søde og rare
katteejere kommer til
den årlige vaccination
med en kat, som faktisk
har tandsten eller end-
da store tandproblemer.
Smerterne opstår ofte
gradvist hos katten og
ejere har svært ved at
se symptomerne. Dyr-
lægen kan ofte kun stil-
le diagnosen tandpro-
blemer, ved at bedøve

ø
Normale [oderpiller (I) smuldrer 11C1r tanden r<1111111cr dem - Orale Carc

( 2) bevarer kontakten med tt111dc11 o~ [jerner dermedfilm fra tanden

som reaktion på bakte-
rierne, og disse stoffer
ætser sig hele vejen ind
i den knogle, der skal
holde tænderne på
plads.

Når knoglen bliver
ætset væk, bliver der
dannet lommer, hvor
bakterierne yderligere
kan samle sig og frigi-
ve endnu flere giftstof-
fer. Man kalder dette
for parodontose, og er
kattens tænder først
nået hertil, er der me-
get lidt, som man kan
gøre. I næsten alle til-
fælde fortsætter udvik-
lingen indtil kattens
tænder falder ud.

Tandbylder og knog-
lebetændelse
Undervejs fra katten
først får begyndende pa-
rodontose og indtil tæn-
derne definitivt er fal-
det ud, kan man des-
værre se en masse ke-
delige ting. Når bakteri-
erne samler sig i lom-
merne omkring tænder-
ne, kan de danne tand-
bylder, der giver forfær-
delige smerter for kat-
ten. Bakterierne kan
også samle sig i knoglen
og lave direkte knogle-
betændelse, hvor knog-
len langsom bliver mere
og mere hullet indtil
den minder om schwei-
zer ost eller indtil knog-
len er helt forsvundet.

Plak og tandsten

✓

bety~er, at_ de bakterier
der ligger 1 tandkødet h'

1tiden sender forsJning e e
bakterier ud i blodet se_,r af

f:" ild ' aman ar en m blodfor .
. Bakt . giftrung. enerne kan s -

t . " b æt.e sig som sma ylder i 1
ver, nyrer og hjertet og e-
hvis der er mange af dem
kan ~e ~øre ?-t din kat h~
det rigtig skidt - ligesom
når vi har influenza.
Når først tænderne er dæk-
ket med plak, går der ikk
længe før det bliver til e
tandsten. Plak mineralise-
rer indenfor 48 timer, så
der dannes tandsten. Tand-
sten har en meget ru over-
flade, og det giver bakteii-
erne rigtig mange mulighe-
der for at vokse flittigt og
skabe endnu mere betæn-
delse og endnu mere irrita-
tion. Kattens ånde lugter
nu ganske anderledes.
På dette stadie er det sta-
dig muligt at få renset sin
kats tænder, og for at få ro i
munden - indtil cirklen
starter forfra!

Parodontose
Hvis man ikke har opdaget,
at katten har en tandkøds-
betændelse, vil det næste
trin i forløbet være, at
kroppen forsøger at forsva-
re sig overfor giftstofferne
fra bakterierne. Kroppen
frigiver ætsende stoffer

Siden af tand

Lommedanne/se

mellem tandkød

og siden af tanden

= parodontose

Tandcement _

den del af tanden

dor normalt er '

dækkot af tandkød

Tandband - ho lder

tanden fast til knog len

des end lige efter du har
børstet dine tænder. Denne
film består primært af pro-
tein og væske, og det er en
sund og naturlig dækning
af tænderne. Inden for få ti-
mer sker der imidlertid en
opformering af bakterier i
mundhulen. Disse bakteri-
er lægger sig i filmen på
tandoverfladerne og dan-
ner det, som kaldes for
"plak". Allerede her kan
det være, at man kan lugte,
at katten har fået lidt dår-
lig ånde. Plak kan bedst be-
skrives som fyldt med bak-
terier, og plak er faktisk
der, hvor problemerne be-
gynder.

Tandkødsbetændelse
Når plak lægger sig på tæn-
derne, frigiver bakterierne
giftstoffer, der irriterer
tandkødet og med tiden
provokerer en tandkødsbe-
tændelse. Tandkødsbetæn-
delse ses som en tynd rød
rand på kanten af tandkø-
det, og det er tegn på, at
der allerede er en væsent-
lig irritation og infektion af
tandkødet. Tandkødet er
fyldt med blodkar, og det

Tandkød

N--Aia-1-- Tandcement -

den del af tanden

der normalt er d~kket

af tandkød

Siden af tand

Vi lægger ofte ikke mærke
til kattens tænder, og har
derfor ikke mulighed for at
vurdere tændernes og
tandkødets tilstand.

Hvornår har din kat
sidst være til "tandlæ-
gen"?
Vidste du, at 70% af alle
katte omkring 2 års alderen
allerede har problemer
med tænder og/eller tand-
kødet? For os mennesker
er det helt naturlig at bør-
ste tænder hver dag, for at
pleje og undgå problemer
med vores tænder, men vi
tænker ikke altid på, at
samme problemer opstår
hos vores katte (og hunde),
såfremt vi ikke plejer deres
tænder og tandkød.

Film og plak
Få minutter efter at vi har
børstet tænder begynder
væsken i munden at samle
sig på tænderne. Hvis du
lader tænderne glide hen
over overfladen på dine
tænder, vil du kunne mær-
ke en tynd, glat "film" på
overfladen af tænderne,
der gør, at de føles anderle-

Katte har også tænder!

af dyrlæge
Anne-Marie
Svendsen,
HUis
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Af
Pia Sørens n

og interessant. Det er
skønt at e Tom ta der oz
være ivrig efter at formid-
le et så kedeligt stof som
love. Han gjorde det rigtig
godt. Vi kunn maske god
have brug for lidt roer
tid. Det var meget sam-
menpresset. Jeg tror ag-
tens vi kunne have stillet
mange flere spørgsmal.
hvis der havde været m -
re tid. Godt gået ar Rac -
katten

om importer og eksporter
og disses stamtavler. Hun
gennemgik desuden reg-
lerne/anbefalingerne fra
FIFe ang. avlsanbefalin-
ger. Vi fik snakket lidt
frem og tilbage, hvad vi
syntes om reglerne/anbe-
falinger.

Tom fik ordet igen og
havde taget nogle anony-
me kattesalgskontrakter
fra den virkelige verden
med og gik dem igennem
bogstav for bogstav. Lidt
sjovt at se, hvor meget
folk kan kvaje sig - det må
ikke misforstås - der er
virkelig mange faldgruber
i sådan en kontrakt, og vi
kan kun gøre det, så godt
vi kan. En rigtig god måde
at formidle viden om ud-
arbejdelse af kontrakter,
ved først at få et grund-
læggende (meget kort)
kursus i aftale og købelo-
ven.

Det var en hyggelig af-
ten uden tid til megen pri-
vat snak, da der var me-
get, som skulle nås på
kort tid. Meget lærerigt

Emne: Opdrætterkursus
for alle - ikke kun for Ra-
cekattens medlemmer.
Oplæg af rådgiver i Kø-
benhavns Retshjælp, Tom
Høj og Racekattens for-
mand Vivi Fletcher.

Aftenen skulle handle
om, hvilke love og regler,
der gælder for katteop-
dræt mht. til købeloven og
aftaleloven.

Desuden skulle der
snakkes lidt om FD' reg-
ler. Der var et stort frem-
møde. Omkring 35 menne-
sker. De fleste var op-
drættere som havde mere
eller mindre erfaring med
salg af killinger. Der var
dog også nogle til stede
som endnu var foruden
killingesalgserfaring. Ef-
ter velkomst introducere-
de vi os selv for hinanden,
hvilket opdræt, hvor man-
ge kuld, hvor mange års
opdræt osv. Derefter star-
tede Tom Høj lige på og
hårdt med aftaleloven på
overhead. Puha, der skul-
le lyttes godt efter. De lo-
ve er ikke for almindelige
dødelige. Tom var heldig-
vis god til at formidle lo-
vene videre på menneske-
sprog. Dernæst fortsatte
han med købeloven. Alle
lovene blev formidlet så-
dan, at de kunne relateres
til vores katte. Det var
meget interessant, især da
vi forlod det lidt tørre lov-
stof og fortsatte i salgs-
kontrakter.

Dog skulle Vivi Flet-
cher lige have ordet først,
hvor hun hurtigt gennem-
gik nogle af Felis Danicas
stambogsføringsregler.
Mest fordi, der sker ret
mange fejl mht. til rekvi-
rering af stamtavler og
udlevering af stamtavler
ved salg af katte osv. Lidt

Forløbet af Racekattens møde i Valby Medborgerhus
d. 24.10.01

Hvis uheldet er ud
kan det være, at dyr}~'
er nødt tjl at trække tJ~~
der ud pa katten - men d
vil kunne mærke allered u
indenfor 24 timer efter e
katte? har det ~eget be~:
re, nar tanden ikke Iæ11

d t·1 . ge-re er er 1 at give smer-
ter og bet~ndelse. Og kat-
te klarer sig fint uden
tænder! Det er tilfældet
hos de fleste vildkatte
der af gode grunde ikke
får ordnet deres tænder _
de falder nemlig ud i en
tidlig alder eller også dør
katten af andre sygdomme
eller af betændelse.

Afslutning
Husk på, at forebyggelse er
lang mindre smertefuldt, få
checket kattens tænder hos
dyrlægen, børst kattens
tænder regelmæssigt og giv
din kat et foder, som fore-
bygger dannelsen af plak og
tandsten.

tens tænder ved hvert bid.
Produktet hedder Feline
Oral Care og er fra serien
Riffs Science Plan. Se
hvordan produktet vir~er i
nedenstående illustration.
Produktet er tilgængeligt
hos dyrehandleren og dyr-
lægen.

Min kat har allerede pro-
blemer - hvad gør jeg?
Udover det særlige foder
og en hyppig tandbørst-
ning, er det nødvendigt
med regelmæssige og grun-
dige tandrens hos din dyr-
læge. Lad dig ikke for-
skrække af, at katten skal i
narkose. I dag er der nye
narkosemidler, der er
skånsomme og som giver
minimal risiko under nar-
kosen. Din dyrlæge vil altid
undersøge katten inden
narkosen, og hvis han eller
hun har mistanke om pro-
blemer, vil en blodprøve el-
ler en anden videre under-
søgelse blive anbefalet. En
god regel er, at den første
rigtige tandrens hos kat bør
finde sted når katten er ca.
1½ - 2 år gammel. Jo tidli-
gere en god forebyggelse
finder sted, jo bedre livs-
kvalitet hos katten, og jo
længere liv. I de fleste til-
fælde har katten behov for
en årlig tandrens hos dyr-
lægen - det kan man med
fordel kombinere med den
årlige vaccine.

- NAVLEBROK - !OBS!

katten og omhyggeligt gå
alle tænder og tandkøds-
randene igennem.

Undgå problemer med
kattens tænder og tand-
kød?
Forebyggelse er den eneste
måde at undgå problemer
på. Start med at gå til dyr-
lægen for at få checket tæn-
derne grundigt igennem og
samtidig fa nogle gode råd
omkring forebyggelse.
Forebyggelsen består ho-
vedsagelig i at børste kat-
tens tænder regelmæssigt,
og som noget nyt findes nu
et foder, som "børster'' kat-

!OBS!

\'il du .It' mi11C' .bis er"? iArkivfoto]

Husk at der pr. 1.1.2002 gælder nye regler ved stambogs-"-ø · F k 1
11 nng: remover s a

der for alle katte fremlægges attest på at de IKKE har NAVLEBROK.

Husk derfor at medsende dyrlægeattest på dette fiørste ga d fr b
• • 0 , ng u emover e-

stiller stamtavler efter dine katte, pa samme måde som d · d fr d
kryptorchid-attest på hankatte. u 1 ag emsen er

Såfrem~ der ikke foreligger en gyldig attest på begge forældrekatte kan stam-
tavler til afkommet IKKE udstedes! '
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Allan og Sylvia Outrup
Belutavej 5, 3200 Hel inge
14. juli 2001 Ref. ST,
Jr. Nr. 01-04

I et brev af 14 juni 2001 har I kla-
get til Disciplinærnævnet over
Conni Kroner mi ligholdel e af
en kontrakt pa katten Golden
Xantippe de Per efili oz I har
på grund af mi ligholdel en an-
modet _ ævnet om at nedlægge
et avlsforbud pa katten.
Sagens faktum er · folge det oply-
ste:

Katten Xantippe blev i 1999
udstationeret hos Conni Kroner.
Der blev oprettet en kontrak
vedrørende fælle eje af katten.
Det fremgar blandt andet af den
vedlagte kontrakt. at b g~ Cl p
ter har lige ret til at ar vene C'

katten.
Xantippe far 3 kuld. I har h ·r

gang faet, tilbudt en killinz fr
kuldet, men har ikke ·< r , in <'-
res erede pa srrund t f killinz •r-
nes køn eller fan '.

I december 2000 med ler
Connie Kroner j r.• t hun i·
interesseret i at avl pn

skal i følge købeloven forefindes
på salgstidspunktet. En skjult
mangel ved købsgenstanden be-
virker, at køber kan hæve købet
og fa købesummen tilbagebetalt
eller kræve et forholdsmæssigt
afslag i købesummen. Hvorvidt
lidelsen har været til stede på
overdragelsestidspunktet må du
drøfte med din dyrlæge, der har
tilset katten og på den baggrund
tage en drøftelse med sælger. Så-
fremt sælger stadigvæk er afvi-
sende over for en forhandlings-
løsning, må sagen finde sin løs-
ning ved en civilsag ved de al-
mindelige domstole.

Da du ikke har fået din sag be-
handlet ved Nævnet tilbagesen-
des din check på 250,- kr.

Den overordentlig lange sags-
behandlingstid, som skyldes en
fejlsendelse beklages.

Vedtægterne for Nævnet ved-
lægges til din orientering.
Med venlig hilsen,
Suzanne Trolle

C.C. Betina Kjeldahl,
Haraldsgade 24, 4. th,
2200 København N

pe dig med den konkrete sag. I
følge vedtægterne for Nævnet
kan Nævnet kun behandle kla-
ger, hvis et medlem har modar-
bejdet Felis Danicas interesser,
har overtrådt hovedklubbernes
vedtægter eller de af Felis Dani-
ca eller hovedklubbernes fastsat-
te regler for stambogsføring, ka-
rantæne eller udstilling, har
handlet således at betingelserne
for optagelse som medlem af klub
under Felis Danica ikke længere
opfyldes, samt hvor der ved køb
og salg er handlet i strid med al-
mindelig hæderlighed eller groft
uagtsomt, eller har overtrådt lov
om værn af dyr jf. de vedlagte
vedtægters § 2, stk. 1-4. Nævnet
kan således ikke behandle klager
over økonomiske forhold og må
således afvise at behandle kla-
gen.

Nævnet skal imidlertid vejle-
dende udtale, at efter købelovens
§§ 42 og 54 er sælger 1 år efter
salget ansvarlig for skjulte fejl og
mangler ved det solgte. Køb af
killinger er omfattet af købelo-
ven, idet denne også gælder for
salg mellem private. Manglen

-0-

healer og dyrlæge har givet din
kat under sygdommen, så har
han været i kontakt med sind .
læge og fået katten i behana1u;'1·
1igesom han har været i jævnli g,
kontakt med dig om kattens syg_
dom. g

Nævnet er_ en~g med dig i, at
det er frygteligt ikke at tro sin
kat i de bedste hænder under et
så alvorligt sy~d~msforløb, men
det er da det vigtigste, at katten i
dag er sund og rask. Nævnet skal
lykønske dig med din smukke
raske og søde kat. '

Da du ikke har fået din sag be-
handlet ved Nævnet, returneres
din check på 250, - kr. og dine fo-
tos returneres ligeledes. Kopi af
vedtægterne for Nævnet vedlæg-
ges til orientering.
Med venlig hilsen,
Suzanne Trolle

C.C. John Steenberg, Åvej 2,
Rågeleje, 3210 Vejlby

Hanne P. Hansen
Skibsvej 35, 4040 Jyllinge
9. juni 2001, Ref. ST, Jr. nr. 00-03

Disciplinærnævnet har modtaget
din klage over køb af killing op-
drættet af Betina Kjeldahl. Kil-
lingen lider af et dårligt ben.

Det fremgår af din klage, at
killingen ved besigtigelsen løfte-
de venstre forben, og at du ved le-
veringen af killingen bemærkede,
at den ene trædepude var længe-
re end den anden. Killingen blev
passet af opdrætteren i sommer-
ferien, og du har oplyst at op-
drætteren ikke bemærkede noget
ved den lejlighed. Ved afhentnin-
gen efter ferien kunne du se en
forandring med hendes forben og
søgte derfor dyrlæge, der konsta-
terede at katten led af hyper-
ekstension af venstre carpalled.

Du har endvidere oplyst, at du
har hørt, at ved køb af en racekat
med defekt refunderes halvdelen
af købsprisen på killingen. Op-
drætteren har tilbudt dig af finde
en egnet hankat, hvis du ønsker
din hunkat parret, men har i føl-
ge det oplyste ikke ønsket at re-
fundere noget af købsprisen.

Nævnet må desværre beklage,
at man ikke er i stand til at hjæl-

Du har endvidere gjort Næv-
net opmærksom på John Steen-
bergs forretningsmetoder ved
salg af killinger, samt de forhold
hvorunder hans mange katte af
forskellige racer går.

Nævnet må desværre beklage,
at man ikke er i stand til at hjæl-
pe dig med den konkrete sag. I
følge vedtægterne for Nævnet,
kan Nævnet kun behandle kla-
ger, hvis et medlem har modar-
bejdet Felis Danicas interesser,
har overtrådt hovedklubbernes
vedtægter eller de af Felis Dani-
ca eller hovedklubbernes fastsat-
te regler for stambogsføring, ka-
rantæne eller udstilling, har
handlet således at betingelserne
for optagelse som medlem af klub
under Felis Danica ikke længere
opfyldes, samt hvor der ved køb
og salg er handlet i strid med al-
mindelig hæderlighed eller groft
uagtsomt, eller har overtrådt lov
om værn af dyr jf. de vedlagte
vedtægters § 2, stk. 1-4. Ingen af
disse betingelser synes opfyldt
her.

Ved en gennemgang af dit lan-
ge brev må man konstatere, at
selv om du ikke er enig i den be-
handling John Steenberg og hans

Afgørelser fra
Disciplinærnævnet
Ulla Helweg Rothe
Skaffervej 1. Kobenhavn NV
7.juni 2001. Ref. ST.jr. nr. 01-02

Di ciplinærnævnet har modtaget
dit anbefalede brev, hvor du kla-
ger over den behandling din kat
har faet hos opdrætter John
Steenberg,

Arsagen til din klage er den
behandling katten fik hos John
Steenberg under sin sygdom.
Katten fik lungebetændelse kort
efter, at du solgte din kat til John
Steenberg. Du har i dit meget
lange brev til ævnet redegjort
for sygdomsforløbet og forklaret,
at du mente, at katten, der var
sund og rask ved salget, blev fejl-
behandlet af såvel John Steen-
berg som hans dyrlæge og en he-
aler, og at katten derfor var
dødsmærket til sidst. Du har op-
lyst, at du til slut for at redde
kattens liv købte den tilbage for
fuld pris. Senere har du fået ca.
1000 - kr. retur til dækning af di-
ne udgifter til dyrlæge. Katten er
i dag sund og rask, men efter det
oplyste lidt mindre end tilsva-
rende europekatte på samme al-
der.

Ud tillings elimt: hvad kan være mere liyggeligt end at der er 11oge11. der
gider ordne em pels for en?
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mic ojensalve med besked om at
killingen skal have en kvart tab-
let dagligt. Køber accepterede
dette, idet hun antager, at det er
den dyrlæge, der dagen inden
har vaccineret killingen. der har
ordineret behandlingen. Kober
får senere at vide, at tabletterne
er Ronaxan. Dagen efter kobet
forværredes killingen · ti tand.
Begge øjne var nu anzrebnc. næ-
sen løb, og killingen nos og hoste-
de. 2 dage efter kobet bliver kil-
lingen undersogt pa Kobenha rn~
Dyrehospital og 3 dage efter ko-
bet bliver killingen behandlet un-
der narko e og det ble - konsta-
teret at betændel en havde for-
årsaget stort ar pa hornhind n.

Kober kontakt r efterfolz nde
den dyrlæge der har vac .iner ~
killingen. Dyrlæg n oplyser, at
hun ikke har ordiner t jens: h '
og medicin. og al · ccit ti m n
sand ynligvi har Iorv. IT, situ-
ationen. D. ,rJ, gen u lfær lirr ·r ef-
terfolgend en , tt ::;t, d r opl: ·-
ser, at killing n ha 1d ' h v de
ojenomgivels r p.1 h >jr oje, a.
den blev vaccin 'r pa bagg · nd
af Lone Lunds oplysning om. at
den havde faet n pol i pj t. og
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Ormeskræk kur til kat

100% rent naturprodukt
Nyt naturmiddel, der udrenser dyrets tarm
for æg, orm og parasitter. Produktet
dybderenser dyrets lever og nyrer, og der
vil komme både levende og dode orm i
afføringen. Produktet er en pillekur der
gives efter vejledning i pakningen.
Forhandles i alle dyreforretninger.
Producent: Combi-Pet Nyborg
tlf. 65310550 for nærmere oplysninger.
Produktet fås ogsa til hund.

Frisco Beautysoft: Udredningsvæske til alle
langhårede og filterpels katte. Pelsen bliver
blank, skinnende og skal ikke ordnes så ofte.
Findes i flasker med ½ liter.

BEP Biologisk energipulver
Hjælper dyrene til en bedre mave, så
de ikke så let far diarre. Holder tarm og stof-
skiftet iorden, så de udvikler sig bedre.
Fjerner noget af dyrets syrelugt.

Disciplinærnævnet har modtaget
en klage fra Inge Bjørn-Larsen
over købt af en britekilling hos
Lone Lund.

Som årsag til klagen har Inge
Bjørn Larsen anført, at hun ved
køb af killingen bemærker, at
dens ene øje er rødt. Lone Lund
begrunder det røde øje med, at
killingen har fået en pote i øjet
og udleverer killingen til kober
med vaccinationsattesten, 2 tab-
letter og en brugt tube Fucithal-

-o-
Lone Lund
Troldhøjvej 21, Nyrup,
4500 Nykøbing S
29. august 2001, Ref. ST, Jr. nr.
00-04

akterne i sagen samt fremkomme
med en eventuel udtalelse.
På Disciplinærnævnets vegne
Suzanne Trolle

C.C Eva Jensen og Anja Sand,
Høje Topholm, 3390 Hundested,
idet det oplyses, at Nævnet ved
en kopi af denne skrivelse har
anmodet om at 200,- kr. i klage-
gebyret returneres.

I har fået forelagt klagen og
har udtalt at killingerne ikke var
forkølede ved aflevering, og at
killingerne var renlige. Øremi-
derne har I fået via en hunkat I
har haft til parring, og at I har
undskyldt dette over for køber-
ne. Derudover vedlægger I en
række mails, hvor køberne er-
klærer, at kattene har det godt.
Efter 3 måneder hørte I fra den
ene klager, at katten var urenlig
og forkølet. I forstår ikke, at kø-
ber ventede 3 måneder med at
reklamere. Den ene af klagerne
har efterfølgende købt killing hos
jer.

Det er korrekt, at killingerne
ikke var vaccinerede, men I oply-
ser, at prisen var nedsat, da kø-
berne selv ønskede at vaccinere
killingerne.

Nævnet har behandlet sagen
på et møde den 25. august 2001.
Nævnet har ifølge vedtægterne
for Nævnet ikke mulighed for at
behandle sager af økonomisk ka-
rakter, herunder sager om tilba-
gebetaling af vederlag, nedslag i
købesummen samt påstande om
ikendelse af erstatning. Nævnet
kan derimod behandle sager,
hvor der klages over manglende
vaccination af solgte killinger.

På mødet besluttede et enigt
Nævn, at tildele Jer en advarsel
efter reglerne for Disciplinær-
nævnet § 4, stk. 1, pkt. a. Advars-
len er begrundet i, at efter reg-
lerne i Felis Danica skal killin-
ger være vaccineret ved overdra-
gelsen, jf. vedtægterne for Lands-
foreningen Felis Danica § 4, pkt.
a, der bestemmer, at "killinger
skal være mindst 12 uger og vac-
cineret mod kattesyge (Panleoho-
peni) og influenza af autoriseret
dyrlæge, før de udleveres fra op-
drætteren. Vaccinationsattesten
skal være udstedt af autoriseret
dyrlæge og skal udleveres sam-
men med killingen ved overdra-
gelsen til den nye ejer."

Nævnet skal endvidere oply-
se, at sanktionen kan skærpes i
gentageIses tilfælde.

Disciplinærnævnets advarsel
kan efter reglerne for Nævnet in-
den 4 uger påklages til Felis Da-
nicas forretningsudvalg. Nævnet
skal anmode om at en eventuel
klage indsendes via Nævnet sale-
des, at Nævnet kan fremsende

de vedlagte vedtæ~ers § 2, stk
1-4. Nævnet kan saledes ikke b.

dl kl • e-han e ager over pastande
0

efterfølgende brud på kontrak~
ter. Hvorvidt der er sket et kon.
traktbrud afgøres af Landsret-
ten.

Det oplyses i øvrigt, at det ik-
ke kan anses for at være i strid
med almindelig hæderlighed at
anke en afgørelse til Landsret-
ten, hvis man er utilfreds med fo-
gedrettens afgørelse. Det må an-
ses for at være et normalt ret-
skridt. At berammelsestiden ved
landsretterne er lang kan parter-
ne i sagen normalt ikke bebrej-
des.

Såfremt I finder, at der i peri-
oden inden der træffes en ende-
lig afgørelse, sker et kontrakt-
brud, kan I i samråd med jeres
advokat nedlægge påstand om en
eventuel erstatning, såfremt I
mener, at I har lidt et økonomisk
tab ved, at der avles på katten i
perioden.

Kopi af vedtægterne for Di-
sciplinærnævnet og forretnings-
ordenen vedlægges til jeres ori-
entering.

Da I ikke har fået sagen be-
handlet i Nævnet tilbagesendes
checken på de 250,- kr.
Med venlig hilsen,
Suzanne Tralle

C.C. Connie Krøner, Hyldevej 2,
4771 Kalvehave

-o-
Bente Pedersen og
Preben Haagesen
Remisevej 7D, 4500 Nykøbing S
26. august 2001 , Ref. ST,
Jr.nr. 01-03

Nævnet har den modtaget en
klage fra Susanne Valentin, Anja
Sand og Eva Jensen vedrørende
køb af 3 killinger af Jer.

Klagerne har i klagen anført,
at killingerne ved leveringen alle
havde øremider og slim i luftvej-
ene, og at ingen af dem var vacci-
nerede ved overdragelse. Derud-
over oplyser klagerne, at alle
kattene var meget urenlige, og at
den ene af kattene er aflivet, og
at en anden overvejes aflivet.
Klagerne kræver på den bag-
grund købsprisen retur eller et
kraftigt nedslag i prisen.

længe retssagen ikke er afslut-
tet.

Nævnet skal til klagen oplyse,
at Nævnet ikke har mulighed for
at gå ind i en verserende retssag
eller at meddele et avlsforbud på
det foreliggende grundlag, der
består af en mistanke om, at Con-
nie Krøner vil avle på katten i
tidsrummet til Landsrettens af-
gørelse foreligger eller på anden
måde vil drage fordel af være i
besiddelse af katten.

I følge vedtægterne for Næv-
net kan Nævnet kun behandle
klager, hvis et medlem har mod-
arbejdet Felis Danicas interes-
ser, har overtrådt hovedklubber-
nes vedtægter eller de af Felis
Danica eller hovedklubbernes
fastsatte regler for stambogsfø-
ring, karantæ;1e eller udstilling,
har handlet saledes at betingel-
serne for optagelse som medlem
af klub under Felis Danica ikke
længere opfyldes, samt hvor der
ved køb og salg er handlet i strid
med almindelig hæderlighed el-
ler groft uagtsomt, eller har
overtrådt lov om værn af dyr jf.

n,1i11 Harding. L S,t dom re special-showfur Abyssiuier og Somali i
Hiller<ld. 2001.

pe længere, da såvel hun som kil-
lingerne har for mange fejl. Hun
ønsker derfor fællesejet ophævet
og Xantippe steriliseret. I kræ-
ver katten udleveret i henhold til
kontrakten. I en mail af 20. de-
cember 2000 skriver Connie Krø-
ner til jer, at I kan hente katten.
Den 4. januar 2001 mailer hun til
jer, at det var for forhastet, hun
skrev, at I kunne hente katten,
men det skyldes, at hun var ry-
stet over jeres krav om udleve-
ring.

Da Connie Kroner ikke øn-
sker at udlevere katten, anlæg-
ger I sag ved fogedretten i Vor-
dingborg, og fogeden beslutter
ved en umiddelbar fogedforret-
ning, at katten skal udleveres til
Jer senest den 8. juni 2001. Con-
nie Krøner anker sagen til
Landsretten.

Da en ankesag ved landsret-
ten har en berammelsestid på ca.
1 ar i civile sager, beder I nu
Nævnet om at meddele Connie
Krøner et avlsforbud på grund af
kontraktbrud, og fordi I mistæn-
ker, at hun vil avle på katten, så-
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at n medbragt voksen kat og re-
.. t n af kuldet virkede symptom-
frie.

Lone Lund tilbvder at hente
killingen og refu~dere købesum-
men, men kober onsker ikke at
udlevere killingen, da hun ikke
il aflevere en meget syg killing,

der er under behandling og som
hun allerede foler sig meget
knyttet til og omvendt. I stedet
accepteredes en tilbagebetaling
af kobesummen på 2.000.- kr. til
dækning at dyrlægeregningerne
på 2.100,- kr.

Klagen spørger på denne bag-
grund Disciplinærnævnet om det
rimelige i den behandling hun
har faet, at en racekattekilling
kobt hos en anerkendt opdrætter
og dommer er syg ved leverin-
gen, og at hun ikke har fået re-
funderet dyrlægeregningerne
fuldt ud.

Lone Lund har til klagen op-
lyst, at hun ved salget af killin-
gen efter bedste skøn og overbe-
visning handlede i killingens
bedste interesse. Hun stod over
for en flytning og mente, at kil-
lingen havde bedst af at gå som
enekat og blive forkælet. Des-
uden havde dyrlægen dagen in-
den ved vaccinationen ikke skøn-
net killingen syg eller frarådet
den udleveret. Tabletterne og
øjensalven er ordineret af en an-
den dyrlæge og givet i samråd
med denne, da hun i lighed med
andre opdrættere har et husapo-
tek, som kan bruges i en nødsitu-
ation i samråd med den ordine-
rende dyrlæge. Det blev over for
køber oplyst ved udlevering af
medicinen, at den kun skulle an-
vendes, hvis køber skønnede, at
killingen havde brug for den, og
at tuben med øjensalve kun var
blevet brugt til denne killing. Lo-
ne Lund tilbød 3 dage efter købet
at tage killingen retur mod tilba-
gebetaling af købesummen, hvil-
ket køber ikke ønskede, da hun
allerede var knyttet til killingen.
Lone Lund finder ikke, at hun
har handlet i strid med alminde-
lig hæderlighed eller groft uagt-
somt, da hun aldrig har haft in-
tentioner om at sælge en syg kil-
ling, at hun handlede ud fra kil-
lingens bedste interesse, og at
der er opstået en situation med
sammenfaldende uheldige om-
stændighede.
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Nævnet har behandlet sagen
pa et møde den 25. august 2001.
På modet var 4 nævnsmedlem-
mer repræsenteret. Ved behand-
lingen af sagen lagde Nævnet
navnlig vægt på, at killingen var
syg ved overdragelsen, at Lone
Lund udleverede medicin til kil-
lingen og dermed var klar over,
at killingen muligvis ikke var
rask samt at hun ved denne ud-
levering overlod en eventuel vi-
dere behandling til en lang min-
dre erfaren købers skøn. Nævnet
fandt det endvidere godtgjort, at
killingen allerede var eller havde
været under behandling, da det i
svarskrivelsen er oplyst, at tuben
med salve kun er brugt af killin-
gen. Nævnet medlemmer fandt
det endvidere ejendommeligt, at
behandlingen ikke var oplyst
overfor og aftalt med den dyrlæ-
ge, der dagen inden i forbindelse
med vaccinationen havde under-
søgt killingens øje. Der var der-
for blandt Nævnets medlemmer
enighed om, at Lone Lund har
handlet groft uagtsomt ved sal-
get af killingen. Dette er i over-
ensstemmelse med tidligere af-
gørelser afsagt af Nævnet, hvor
der blev tildelt en advarsel for
samme forseelse. Nævnets tidli-
gere afgørelse herom har været
offentliggjort i Kattemagasinet.

2 nævnsmedlemmer stemte
for at fratage Lone Lund retten
til at få stamtavler i et halvt år
efter reglernes § 4, stk. 1, pkt. d.
De 2 medlemmer begrundede de-
res afgørelse med, at der var tale
om skærpende omstændigheder
set i forhold til den tidligere sag,
fordi der her er tale om en genta-
gelse, da Lone Lund tidligere er
idømt en disciplinær sanktion.
Dertil kommer, at Lone Lund er
en mangeårig opdrætter og dom-
mer og derudover har haft flere
tillidshverv gennem årene og
derfor i højere grad kan bebrej-
des at sælge en killing, der er un-
der behandling, eller som trods
tidligere behandling endnu ikke
er symptomfri. Dette både af
hensyn til killingens velfærd og
hensynet til køber.

2 nævnsmedlemmer stemte
for at tildele Lone Lund en ad-
varsel, idet disse medlemmer
fandt, at der var tale om formil-
dende omstændigheder, da Lone
Lund havde tilbudt at tage killin-

gen retur mod tilbagebetaling af
den fulde købesum, og at der va
sket en tilbagebetaling på 2.0oo r
kr. af købesummen til køber. -
Derudover fandt disse medlem-
mer forseelsen mindre grov end
sidst.

Da Nævnets stemmeafgivelse
er lige, og der ikke i vedtcI::gterne
for Nævnet er en udslagsgivende
stemme i tilfælde af stemmelig-
hed, var der udfra retssikker-
hedsmæssige grunde på mødet
enighed om at ikende Lone Lund
den mindst indgribende sankti-
on.

Lone Lund tildeles hermed en
advarsel efter reglerne i Næv-
nets vedtægter § 4.

Nævnet har ved sin afgørelse
ikke taget stilling til muligheden
for eventuelle erstatningskrav
efter købeloven, idet dette
spørgsmål ikke henhøre under
Nævnets kompetence. Eventuel
afgørelse herom træffes af de al-
mindelige domstole.

Nævnets afgørelse kan inden
4 uger påklages til Felis Danicas
forretningsudvalg, jf. reglernes §
3, pkt. 7. Nævnet skal anmode
om, at en eventuel klage indsen-
des til Nævnet, således at Næv-
net kan vedlægge sagens bilag
samt fremkomme med en eventu-
el udtalelse til klagen.
På Disciplinærnævnets vegne,
Suzanne Trolle

C.C. Inge Bjørn-Larsen, Sække-
damsvej 10, 3500 Værløse med
oplysning om, at 200,- kr. at kla-
gegebyret snarest tilbagebetales.

Mødedeltagere:
Aase Nissen (AN), Flemming
Nielsen (FN), Dorte Kaae (DK),
Klaus Donneborg (KD),
Inge Nord (IN), Mette Foldager
(MF), Vivi Fletcher (VF),
Tom Høj (TH)
Stambogsfører Annika Hogberg

Dagsorden:

1. Referat godkendes
2. Sager fra stambogsfører

samt ansøgning fra Cattery
Persefims samt dispensati-
on fra K. Kilk

3. FIFe GF - vedtagne forslag
der vedrører stambogsfø-
ring etc.

4. Bonussystem på FD stam-
tavler

5. KatteMagasinet, herunder
klubbernes betaling

6. Verdensudstilling 2003
7. Disciplinærnævnet
8. Optagelse af specialklub
9. Dato for SPK-møde +

Plenarforsamling
10. Dommere

Evt.

Ad 1. Referat
Referat fra 7. marts samt fra
30. april godkendt.

Ad 2. Stambogsføring
a) sager fra stambogsfører
Et medlem søger stamtavler på
samme kuld ad 2 gange.
Klaus kontakter opdrætteren.

AH fortæller, at mange ge-
nerelt har for lidt viden om
EMS-systemet. AH skriver en
artikel med eksempler til Kat-
teMagasinet. Denne artikel kan
så senere sendes ud til opdræt-
tere, der har besvær med at ud-
fylde stamtavlerekvisitioner.

b) sager fra klubber og
FU-medlemmer

■ Ændring af stamnavn, såle-
des at stamnavnet anvendes
i starten af kattens navn -
bevilget. Der skal ændres i

FD's stambogsregler, så
stamnavnet skal stå først.
Brev vedr. salg af hunkat,
som ejedes af 2 tidligere æg-
tefæller. Ikke en sag for FD.

■ FD's regler vedrørende un-
derskrifter ved sameje af
katte skal ændres til at om-
fatte både han- og hunkatte.
Der mangler kryptorchidat-
test på en hankat, som i mel-
lemtiden er løbet væk. Kil-
lingerne får avlsforbud.

■ 2 sager, hvor der søges ejer-
skifte fra tidligere medlem-
mer, og som nu er udelukket
fra Felis Danica ydelser -
ejerskifter afvist.
JYRAK advarer mod at opta-
ge opdrætter, der laver kort-
hårs-MCO'er. Der udstedes
ikke stamtavler til vedkom-
mende.
Sag om manglende under-
skrift på stamtavlerekvi iti-
on. Ejeren af hankatten skal
underskrive parringsaftalen
og returnere den til FD's
postboks senest 1/8.01.
Stamtavler fra den tyske
klub RVDE kontrolleres igen
på samme made som stam-
tavler fra øvrige ikke-FIFe
klubber.

■ SVERAK har sendt invitati-
on til Nordisk møde den 8.-9.
dec. 2001 i Borås. Annika
Hogberg og Aase Nissen del-
tager.

Ad 3. FIFe GF - vedtagne
forslag der vedrører
stambogsføring etc.

I år blev der vedtaget, at katte i
avl skal have en attest for, at de
ikke har navlebrok. Dette sæt-
tes ind på stamtavlen.

Der er nu 5 autoriserede
dyrlæger, som kan skanne for
PKD. Sanningsresultaterne
sendes ind til Felis Danica sam-
men med kattens chip- eller ta-
toveringsnummer. Registrerinf
af forskellige tests tages op på
Specialklubmødet.

Ad 4. Bonussystem på
FD-stamtavler

Følgende brev blev udfærdiget
og givet til Racekatten:
Vedr. Racekattens bonu · ,_
stem:
Under FU-modet punkt 4 den
7/7-01 i Korser di kuterede FC
Racekatten's bonussy tern, hvor
hver søgt stamtavle udløser 10
point= 10 kr. for Race catten'
medlemmer.
FD' vedtagter ." - Gebyrer
"Udsalg pri for stamtavler,
stamnavn m.v. overfor medlem-
merne amt algspris fra Feli
Danica til hovedklubberne fas -
sættes hvert år pa den ordinæ-
re plenarforsamling. D nye
priser træder i l· ·aft pr. 01.0- ·
beslutning ·ar c:·

I følge ovenstaerid tolker
flertallet af FU CD_ R. • ..J .-
RAK og P at bc-
krevne b m strid

med FD" ve r.
I h nhold til Fff::- , d æzter

~ 13 gi, Rar k:. ten errneu
påbud om al "loppe bon isord-
ningen for stamtavler.

Indtil de t pabud r efter! -
vet, vil d r ikke bliv udst dt
stuntavler fra Feli Danica til
Racekatlen.
Be lutning n har Yi1+ ing fra
dag dato og vil blive bragt i
KatteMaga inet nr. 4.
Aa e issen, Formand FD.

Dorte Kaae, ekretter FD, Klaus

Donneborg,

Flemming Niel ien,
Inge Nord, Mette Foldager.

Ad 5. KatteMagasinet,
herunder klubbernes
betaling

Underskuddet indtil nu N ca.

kt. 87.000,-. Underskudd t k. 1-
des primært vigtende annon-
ceindtægter, men i nr. 4 er der
dog solgt flere annoncer end Lil
de øvrige numre. FD har bud-
getteret med et under kud pa
kr. 60.000,- Resten kal klub-
berne udrede. Fordeling nøglen
blev at hver klub skal betale kr.
2.000,- i opstartsgebyr per num-
mer samt kr. 9,- per eksemplar.
Denne fordelingsnogle er dog
afhængig af antallet af blade,
som hver klub skal have.
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Referat fra møde i Forretningsudvalget, Korsør,
den 7. juli 2001 kl. 10.00

[ i ] Felis Danica informerer



Nye stamnavne i Felis Danica

Pia Hansen
Cheetapur JK
Anne Risager
Cimbrer JK
Julie Kirk Kirkegaard& Anders Heslop
Christensen
Cia rendon JK
Gitte Jakobsen & Karsten Hansen
Coke's RK
Heidi Hansen
Conntastic JK
Annette & Carsten Andersen
Coon Magic JK
Lotte Koefoed
Coonwalk JK
Laila Jensen
CorkyCoon DK
Ida Carlsen & Glenn Poulsen
Cormath RK
Neel Mather
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Pas på din kat i julen!

Husk at grannåle og
JK kattemaver er en dårlig

kombination!
JK

RK

RK

PE

RK

JK

JK

JK

JK

RK

JK

DK

JK

JK

DK

PE

JK

DK

JK

RK

RK

DK

JK

DK

DK Vipperødhus AK
Susan & Rene Rasmussen

JK von Yo-Banfa JK
Franh Helmuth Sørensen

RK Vores Kat DK
Hanne ElkjærAndersen

JK Zacs AK
Susan Zindel

DK Zara's RK
Zara lllum Petersen
Amosen RK

DK Mette Carlsen

Oddenvejen

GerdJahn
Panea

Natalie & Peter Andersen
Persiloff

Lara Kristin Palsdottir
Portland

Linda Damsgard
Psy'CatDelic

Deborah Frankfurth&
Henrik Nielsen-Kolding
Remind

Rene Axelsen
Ruschcutter's

Birgitte Broksø
Rushmore

Karina Abildskov Schmidt
Sallhedevej's

Lotte & Frank Thinggaard
Sandum

Karin Sandum
Saucisse detour

Pernille Skytte Nilsson
Savage Kittery

Trine Engholm & Christian Holm
Sekhmet Coon

Pernille & Hans Greve
Shuna Zahra

Louise Juel Viborg
Silia

Maria Laursen & Morten Skou
Silver Heart

Susanne Schmidt
Silverflame

Anne Harberg Andreassen
Skovkatten

Birthe Hjorth
Solokat

Susanne Nannerup
Steinvig

Karina Rafn Steinvig
Streng Cat

Merete Sørensen
Svanesøen

Pia Larsen
Sweet Miracle

Kate Bachoua
Team Andersen

Steen Andersen
Teeny Weeny

Kirsten Berg
Ticking
Annelise Andersen
Tornbjerg
Diana Hansen & Kim Pedersen
Vanilla Sky's

Rikke Madsen
Westeraa's

Sys Westeraa
White Tiger's

Jette Schrøder
Why Not Fly

Heidi Ulbrandt Seier

DK

JK

JK

DK

DK

RK

sen
Mystery Coon's

Ann-DorritPalmund
Møjn

John Matthiesen
Nautrup

Rikke Thomsen
Neija

Line Wolff
Nordhøj

Hanne Nordhøj
Nyborgs

Karin Knudsen

Hass RK
Heidi & Lena Hass
lmagicat JK
Inge Hermansen
Jazzycats DK
Kristine Kristensen
Jero's JK
Hanne Jessing Roest
JustForYou RK
Tina Nielsen
Kasae JK
Helle Faurholt
Katabrikos JK
Torben Skovgaard
Kernlkat's DK
Mona Mikkelsen
Kjellerup JK
Helle Kjellerup Pedersen
Ladiqe de Mer JK
Lene & Manja Moisen Hansen
Leja DK
Elisabeth Kronborg Bang
Librian JK
Lisbet Sørensen
Lindskjalv JK
Lone Højris Hansen
lykken JK
Astrid & Jørgen Sørensen lykken
Machiavelli DK
Lisbeth Valentin Madsen
MacTabby DK
Lisbeth Valentin Madsen
Maigatto RK
Maiken Veis
Maine Plays JK
Dorthe Liddy Tykgaard
Maine Stream DK
Annette Mølgaard
Maintain DK
Rikke Petersen
Matilde og Joels JK
Lissen Birkenlund
Milleduex JK
Johnny Lodberg
Miniver's JK
Helle Hansen
Miss Dana's JK
Svend 0. Pedersen
Mordor's JK
Susannue & Klaus lngermann Peder-

Ad 10. Dommere
2 dommere har ikke betalt de-
res FIFe-gebyr
(kr. 500,-) trods flere rykkere
Den ene skylder for både 200()
og 2001. Felis Danica overgiver
sagen til FIFe og ønsker ikke
længere at være ansvarlig for at
få pengene ind. Herefter er det
op til FIFe, om dommerne skal
slettes af listen.

Møder sluttede kl. 16.00

Referent
Dorte Kaae

Cruz RK
Ina Møller
Danebod JK
Julie Harberg Nielsen
~eNad RK
Tine Pedersen & Michael Djervad
DoAnTo JK
Dorthe & Tonny Raundbæk
Felis Faunus RK
Regitze Engelbrecht
Felix Kalypso JK
Annette & Allan Sylvest
Flock's JK
Lone & Jan Larsen
Frema DK
Marianne Sommer
Frey, von RK
Birgitte Frey Sørensen
Fri ban ikos RK
Bjarne Buntzen
Friberg, von DK
Hanne Friberg Knudsen
Godskesens JK
Bettina Særensen
Golden Globe PE
Trine Marie Nielsen
Golden Haze DK
Susie Mitwally & Stephen Gill

JK

RK

PE

JK

Bruckmann

Renate Sørgaard
Brydebo

Susie B. Ehlers
Charmaine de

Anne-MetteKristiansen
Chaussette

manden, for at der skal ske no-
get.

Ad 8. Optagelse af
specialklub

En gruppe sølvkatteopdrættere
søger optagelse som specialklub
under Felis Danica med navnet
"Silver World". Ifølge FD's love
kan man ikke længere optage
nye specialklubber, hvis der al-
lerede findes en klub, der vare-
tager de samme interesser.

Ad 9. Dato for SPK-møde
+ Plenarforsamling

Møde med Specialklubberne
den 13. okt. 2001 vest for Store-
bælt. Desuden FU-møde.

AN laver oplæg til SPK-mø-
de. DK sender ud.

Plenarforsamling de 17. feb.
2002 vest for Storebælt.

Ad 6. Verdensudstilling
2003

Vi har netop fået afslag fra Val-
b. ·hallen og star derfor pt. uden
hal. Bellacentret vil koste kr.
150.000.- Dertil kommeropstil-
ling, scene. lys. mv.

Der er forslag om Forum,
Balleruphallen (endnu ikke
færdig). Forum koster kr.
105.000.-. Her er der problemer
med parkering.

Vi laver speciel hjemmeside
til verdensudstillingen.
TH registrerer:
www.worldshow2003.dk

Vi bruger logoet fra 1993. På
næste FU-møde nedsættes di-
verse udvalg.

Ad 7. Disciplinærnævnet
Disciplinærnævnet er næ-

sten gået i stå. Der sker ingen-
ting, selv om der ligger flere sa-
ger. AN tager kontakt til for-

Stamnavn Klub

Ejer

Albolita JK
Hanne Albert
American Flower JK
Lena Jensen & Peter Madsen
Aspero JK
Diana Kaas Christensen
Aurocoons JK
Barbara Monsrud
Balskovs DK
Birthe Balskov
Bancha RK
Nini & Lars Borup
Bastetclub JK
Heidi Olesen
Beck's JK
Per & Linda Beck
Bigpaw JK
Eva ZipporJensen & Erik Plsner
Bjeldbak's JK
Gitte Bjeldbak
Breakout JK
Lis & MikeNelson
Brivia JK
Hanne Hølmkjær& Allan Hougaard
Broholm's DK
Karen & Nanna Broholm
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trække sig selv og dermed klub-
ben og medlemmerne ud af det
fællesskab, der pa tværs af
klubtilhørsforhold gerne skulle
være i vore fælles hobby.

Jeg tager hatten af for Inge
Nord, der i sin klubleder viser
os den abenhed, som vi har tor-
stet efter - og som ogsa mind t
eet medlem af Racekatten har
slået til lyd for pa PERSERE_-.,
abne debatforum. Hvis ikke \i
var blevet orienteret om denne
'sag", er jeg bange for. at , i var
mange der stod tilbage med et
billede af Racekatten. som be-
skrevet ovenfor.

Nu, hvor sløre r loft et. ror
jeg nærmer at d t drej r :3i
om en "ung og uerfaren · best ·-
relse, som forsog r at manife-
stere sig med n_ id r o ·erfor
sine medlemmer. D tager jeg
ogs hatten af for. _ Togle gang
kan det dog vær en go<l id , at
"klappe hesten" og soge indsizt
for man farer ud med bras k og
bram. Det tror jeg vi a1le har
erfaret i for k lligo s mmen-
hænge, hvor vi har været med
længe nok.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl
om, at specielt en del medlem-
mer af Racel atten, som har
læst PERSERENS klubsid . har
folt sig stødt over Inge ord
klubleder. r år ens klub/besty-
relse får ud tillet sine fejl og
umodenhed rykker man jo i b -
gyndelsen automatisk samm n
om sin ledelse. Det er l sund-
hedstegn. På længere sigt, nar
krudtrøgen har lagt ig a er
jeg sikker på, at Racekat en - ocr
alle vi andre - har lært noget.
Og så skal vi såmænd nok kom-
me videre i fred og fordragelig-
hed.

af Henrik Rasmussen,
AbyRivers Abyssiniere,

medlem af Perseren

mod Felis Danica. Nu kan rets-
sager jo trække ud, så i en peri-
ode på måske et halvt, et helt
ja måske to år eller mere ville
Racekattens opdrættere ikke
kunne få stambogsført deres
killinger og katte. Heldigvis
for Racekattens medlemmer
konsulterede bestyrelsen en'ad-
vokat, der, som jeg ser det, kun-
ne fortælle Racekattens besty-
relse, at de rent faktisk over-
trådte reglerne, og at de måtte
afskaffe bonuspoint på stamtav-
ler igen.

I sin klubleder nævnte Inge
Nord en anden ting af almen in-
teresse, nemlig en dom vedrø-
rende benzin- og olieselskaber-
nes bonusopsparing. Ifølge
denne, har man ret til at få ud-
betalt den opsparede bonus i
rede penge. Hvis jeg ikke hu-
sker forkert, var der et medlem
af Racekatten, der på PERSE-
RENs åbne debatforum netop
sammenlignede Racekattens
bonussystem med dette. Jeg
tror derfor, at Racekattens be-
styrelse er helt klar over, og
sikkert også kalkulerer med, at
man skal udbetale kolde kon-
tanter til de, der måtte ønske
det.

Endelig slår Inge Nord fast
at en klub i FIFe regi, i Dan-
mark, er Felis Danica. Dette
synes jeg var en god informati-
on, som jeg ikke selv havde
tænkt over. Vi har i Danmark
valgt, at organisere os med ho-
vedklubber under Felis Danica,
men skal huske, at der er nogle
overordnede spilleregler, som
Felis Danica administrerer.

Jeg tror, at flere end jeg, har
spekuleret over, om Racekatten
er ved at blive en krigerisk
klub, der ser andre klubber som
fjender i stedet for venner. En
klub der taler gennem sin advo-
kat. En klub, der ikke vil følge
spillereglerne. Ikke vil ændre
eventuelle utilfredsstillende
regler ad demokratiets vej, men
benytte sig af trusler om sags-
anlæg og retssager. Om Race-
kattens bestyrelse, er ved at

Hvor var det dog befriende, at
læse Inge Nords klubleder i sid-
ste nummer af Kattemagasinet.
En leder med et helt andet og
relevant indhold end det sæd-
vanlige "Glædelig jul, god som-
mer og husk nu at komme til
det møde, som vi har annonce-
ret her på klubsiderne!". En le-
der, der tog fat på et emne, der
vist ikke er forbigået nogen i de
seneste måneder, nemlig Race-
kattens nye unge bestyrelses
spændende udspil. En leder,
der tog hul på den åbenhed jeg
selv og mange andre, blandt an-
det medlemmer af Racekatten,
har efterlyst.

Jeg tror, at de fleste, ligesom
Inge Nord, mener at der skal
være plads til nytænkning. Der
skal være albuerum og gerne
meget, som hun udtrykker det.
Set udefra - jeg er jo ikke med-
lem af Racekatten - ser det da
også ud til, at netop denne klub
har tænkt nyt, og blandt andet
indført et bonussystem og en
lukket mailingliste for Racekat-
tens medlemmer.

Racekattens nye bonussy-
stem, har blandt andet været
diskuteret på PERSERENS åb-
ne debatforum og jeg var selv
aktiv i denne debat. Min be-
kymring var og er stadig, om
Racekatten er ved at starte en
negativ konkurrence mellem
klubberne. En konkurrence,
hvor klubberne nu skal bekrige
hinanden med blandt andet ra-
batter og bonus fis. Mine over-
vejelser gik ikke i retning af re-
gelbrud, men som Inge Nord
meget fint pointerer, så kan de-
le af bonussystemet meget vel
være et brud på de regler, klub-
berne er underlagt.

Som jeg forstår "sagen", refe-
reret i Inge Nords klubleder, så
besluttede et flertal i Forret-
ningsudvalget, at hvis Racekat-
ten fortsatte med at overtræde
reglerne, så ville klubben ikke
få udstedt stamtavler. Denne
beslutning ville Racekattens be-
styrelse efterprøve i en retssal.
Man ville altså lægge sag an

HATTEN AF...

Udstillingsglimt fra Hillerod 200/

når sine mål nærmest uden dog
at bryde med eksisterende reg-
ler - vel?

Jeg synes det er dejligt at
der nu endelig er en klub, der
forsøger at bryde med de gæng-
se og alt for indgroede rutiner !
Jeg håber til gengæld at fremti-
dige ledere bliver mere gen-
nemtænkte, og frem for alt me-
re sobre.

Med venlig hilsen
Bodil Floto

mere eftertanke var helt hel-
digt. Måske kommer der en
venlig sjæl forbi, der kan sætte
tingene lidt i relief, og få en til
at tænke sig om en ekstra gang.
Desværre lader det ikke til at
være tilfældet her.

Jeg synes det er flot at vi me-
nige medlemmer stor set ikke
længere har ret til en personlig
mening - i hvert fald ikke en vi
kan fa lov at dele med de øvrige
læsere af KATTEMAGASINET,
hvorimod der åbenbart ikke er
nogen grænser for hvor meget
mudder en formand kan få lov
at kaste efter en anden klub.
Det er jo sjovt at dette kraftige
angreb netop skulle komme fra
en klub, der som udgangspunkt
selv var "udbryder", der søgte
at tænke NYT og gøre det BED-
RE ! En ideologi, der åbenbart
er gledet i baggrunden for dag-
ligdagens trummerum.

Der er vel ikke noget forkert
i at en klub søger at gøre det så
godt for dens medlemmer som
overhovedet muligt - der er vel
heller ikke noget forkert i at
spørge en advokat hvordan man

EC Dulle von Birkvel

Efter vi fik KATTE1\1AGASI-
ET er vi jo alle sammen blevet

sa pæne - der er ikke længere
plads til debat. der viser tæn-
der. De eneste, der stadig har
frit slag er formændene. der pa
deres respektive sider abenbart
stadig kan skrive lige nøjagtig
hvad der passer dem.

Som formand for en special-
klub har jeg ofte stillet mig
spørgsmålet - hvad skal min le-
der bruges til denne gang !

Personligt mener jeg en le-
der er et sted hvor formanden
holder sine medlemmer orien-
terede om væsentlige tiltag in-
denfor, og udenfor klubben.
Han eller hun kan også her
klargøre klubbens holdning til
de væsentlige problemer eller
tiltag, der måtte være oppe i ti-
den.

Jeg har aldrig før set at en
leder er til for at en formand
kan fylde spalte op og spalte
ned med mudderkastning mod
en anden klub - og så oven i kø-
bet i deres FÆLLES blad ....

Vi kan alle blive vrede, og i
ophidselse skrive dette eller
hint, der måske ikke ved nær-

Hvad skal man med ledere ... ?
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Melanocyt:
m lanin dannes i n cel-
letype der kaldes mela-
nocyttcr, Hans farve be-
stemmes af dets indhold
af melaninkorn. De sort-
brune farv 'r . k, Ides
eumolanin og de gulro-
de farver ~k. rld s phæo-
melanin.

Da imidlertid Birmaen blev
parret med tortiema kede
Colourpoint for at skabe
rødmaskede Birrnaer. lyk-
kedes det på fa generatio-
ner at genskabe hand ker-
ne. Det kan derfor ikke her
og nu udelukke at "hand-
sker" er et allele til genet
for hvidplettethed elvorn
det efter min mening ikke
er sandsynligt.

Et andet eksempel pa
variation inden for mæng-
den af hvidt er de "medaljo-
ner" man ser på nogle kat-
te. Disse katte er genetisk
set ensfarvede uden bico-
lour eller hvide katte i de-
res baggrund om allizevel
får en lille plet med hvide
hår et eller andet ted pa
kroppen. Dette yn s ikke
at sk lde nogl af d "sto-

re" gener selv om en tilbo-
jelighed til at fa med ljoner
kan "ligge i linierne". Hvis
man undlader at avl pa
katte, der gi, r killing r

med medaljoner, kan man

nedbringe hyppigheden. AL
man har brugt bicolour el-
ler hvide katte i avlspro -
rammet vil IKKE frembrin-
ge medaljoner. Dog skal
man huske pa at hvi et
katteri begyndte at fa me-
daljoner på dere n sfarv -
de katte. kunne et avl-
sprogram med hvide 11 r
bicolour katte kjule pro-
blemet.

Dis e medaljoner for -
kommer næsten altid pa
undersiden af katten. PI t-

Emh11·0:
begyndelven til ·n organisme
i ti. ror te udv i klines radier

C

tethed. Der har været teo-
rier fremme om et "hand-
ske-gen", men ved udpar-
ring af Birmaer til andre
katte (både med overlæg og
ved uheld) er det konstate-
ret at handskerne med sik-
kerhed skyldes et domi-
nant gen, og at mønstret
meget nemt tabes, hvorved
hele spektret for fordelin-
gen af hvidt genetableres.
Dette synes at indikere at
variationen gen, kabes når
Birmaerne udparres, og at
dette kylde at polygeneti-
ske faktorer "avles ud"
hvorimod et "stort" gen vil-
le overleve i disse linier.

emge om at man aldrig kan
have FOR meget hvidt.

Birma-opdrættere har
en anden holdning. De har i
gennem generationer avlet
for at påvirke hvordan ge-
net for hvidplettethed kom-
mer til udtryk. Gennem
omhyggelig udvælgelse af
avlsmaterialet, har de op-
nået at kunne avle katte
hvor det hvide kun fore-
kommer på de fire poter
med en forbløffende ensar-

fælde kunne en homozygot
kat være helt hvid, men
dette sker dog meget sjæl-
dent.

Ved hjælp af selektiv avl
kan mængden af hvidt til
en hvis grad kontrolleres.
Hvis man kun avler på kat-
te med meget hvidt reduce-
rer man sandsynligheden
for at få katte med lidt
hvid. Dette skyldes at der
hvor et hvert "stort" gen vi
kender til findes en række

"små" gener (polygener),
som kan påvirke kattens
udseende. For eksempel
bliver ørestørrelse, pels-
kvalitet, og temperament
ikke styret af "store" gener,
men kan påvirkes ved se-
lektiv avl hvorved man op-
samler de ønskede polyge-
ner. Som en sidebemærk-
ning kan jeg nævne at æl-
dre artikler om bicolour avl
hos perserne advarer mod
at man får "for meget
hvidt". Dette er en interes-
sant bemærkning set i et
historisk perspektiv da
perser-opdrætterne i CFA
på et avlsrådsmøde blev

Genotype:
kattens genetiske
sammensætning.

Fænotype:
kattens faktiske
udseende

- disse 2 ting stemmer
ikke altid overens, hvil-
ket er årsagen til at det
er muligt at registrere
såvel genotype som fæ-
notype på en kat.
Fx kan en kat der gen-
nem avl har vist sig at
være en sortsmoke, men
som fremtræder som
sort registreres som Ge-
notype: sortsmoke, Fæ-
notype: sort

forskel på WW katten og
Ww katten, hvilket er et
godt eksempel på at 2 katte
med forskellig genotype
kan have den samme fæno-
type.

Sådan foregår det ikke
når vi taler om genet for
hvidplettethed - det gen,
der giver katteverdenen de
pragtfulde bicolour og tri-
colour katte. I dette tilfæl-
de er det dominante gen
særdeles variabelt i sit ud-
tryk. En kat med kun en af
de dominante alleler (geno-
type Ss) kan have såvel me-
get lidt hvidt som meget
hvidt. Katte med to af de
dominante alleler (genoty-
pe SS) har ofte meget store
mængder hvidt og kaldes
'van". I helt ekstreme til-

Artiklen bringes med
tilladelse af forfatteren.
Oversat af Bette Lind

Lorraine Shelton, BA, BS,
,.Featherland" opdræt,
email:
featherland@earthlink.net
er hovedforfatter til 4. udg;.
ve af ,.llobinson 's GeneLies

For Cat Breeders and Vete-
rinarians",

skjuler hvilken farve katten
er under det hvide. Det er
ikke til at vide om den hvi-
de perser i virkeligheden
genetisk set er en torties-
moke, eller blåmasket Co-
lourpoint, eller blåcreme.

To hvide katte kan få ik-
ke-hvide afkom. Dette skyl-
des netop at katten for at
være hvid kun har brug for
ET hvidt gen. Alle vore ge-
ner arves i par, et fra hver
af forældrene. For hvert
gen gælder det, at den kan
findes i en eller flere udga-
ver, som kaldes "alleler".
Det epistatiske hvide gen
har 2 alleler: W (hvid) og w
(ikke-hvid). Praksis er at
recessive alleler skrives
med små bogstaver og do-
minante alleler skrives
med store bogstaver. Hvis
kun den ene forældre var
hvid, ville katten modtage
et hvidt allele (W) fra den
ene forældre og et "ikke-
hvidt" allele (w) fra den an-
den. Men da W er dominant
i forhold til w bliver katten
hvid. Sådan en kat kaldes
"heterozygot". "Hetero" be-
tyder "forskellig" og i dette
tilfælde vil katten have ge-
notypen Ww.

Denne kats afkom ville
enten få en W eller et w fra
forældrekatten. Hvis begge
forældre var hvide, KUN-
NE katten få et W allele fra
begge forældre (men det
sker langt fra altid). Dette
skaber det man kalder en
"homozygot" hvid kat. "Ho-
mo" betyder "ens". Denne
kat ville have genotypen
WW og alle dens afkom
uden undtagelse ville blive
hvide, da alle ville modtage
et W allele.

Når en Ww kat parres
med en Ww kat, er chan-
cerne 25% for at killingerne
vil blive WW, 50% vil blive
Ww og 25% vil blive ww.
Det vil ikke være til at se

Blandt de mange genetik-
spørgsmal, jeg bliver stillet,
er der intet der i den grad
dominerer som spørgsmål
angaende katte med hvidt.

Nogle katte er helt hvide
(epistatisk hvid gen), nogle
har hvide pletter (gen for
hvidt), nogle har nydelige
små handsker og sokker
(handsker), og nogle har
kun nogle få hvide hår på
bryst eller mave (medal-
jon). Hvor mærkeligt det
end lyder, og hvor forskelli-
ge disse katte end kan væ-
re rent genetisk, så udviser
de alle virkningen af det
samme fysiologiske fæno-
men.

For at vi kan forstå det-
te, er vi nødt til ikke blot at
forstå nogle basale genetik.-
regler, men vi må også vide
noget om embryologi (foste-
rets udvikling). De fleste af
os forstår hvad "dominant"
og "recessiv" er. Genet for
hvidplettethed, som giver
os vore bicolour og van-kat-
te, er dominant. Den form
for hvidplettethed, som vi
finder hos Birmaen er også
dominant, men viser sig al-
ligevel ikke altid hos alle
katte, der arver genet, hvil-
ket er et træk, der kaldes
"inkomplet penetrans".
Hvis en kat har hvide plet-
ter, ved du med sikkerhed
at i hvert fald den ene af
forældrene har er med
hvidt. Det stamme gælder
for det epistatiske hvide
gen. Når vi ser en smuk
skinnende hvid perser, ved
vi at i det mindste den ene
af forældrene er hvid. Ud-
trykket "epistase" refere-
rer til at kattens "hvidhed"

Epistase:
Et allele for et gen er i
stand til at maskere ud-
trykket/fænotypen af al-
leler til et andet gen.

af Lorraine
Shelton
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ter i skridtet eller på bry-
stet er hyppigst. Foresti~
dig så en bicolour kat. Dis-
se katte har altid hvidt
bryst og mave. Du ser al-
drig en bicolour der er sort
nederst og hvid øverst, vel?
Når hvide killinger fødes,
har de ofte en enkelt farvet
plet. Hvor sidder den??
Øverst oppe på katten:
mellem ørerne! Kan du se
de for dig? Hvid nederst,
farve øverst.

Når et æg bliver befrug-
tet, er alle cellerne ens.
Derefter sker der en proces
som kaldes differentiering,
hvor individuelle celler be-
gynder at acceptere deres
forskellige pligter i forhold
til den færdige kat. I løbet
af denne proces begynder
nogle celler at bevæge sig
fra den del af embryoet som
kaldes det neurale rør
(øverst på det der senere
bliver til killingen), ned
over siden på embryoet.
Disse celler vil senere dif-
ferentieres yderligere og
blive til celler med ansvar
for mange forskellige funk-
tioner, og omfatter også de
melanocyt-celler, der giver
farve til kattens skind og
pels. Hvis disse celler inde-
holder genotypen ww og in-
gen dominante alleler af ge-
net for hvidplettethed, vil
de bevæge sig helt ned til
bunden af embryoet. Hvis
de indeholder en eller to
kopier af genet for hvid-
plettethed, sker det at de
bliver "dovne" og stopper
før de når frem. Hvis de har
en eller flere kopier af det
epistatiske gen for hvidt,
står også dette i vejen for
rejsen, der bliver afbrudt
næsten med det samme.

Der er mange faktorer,
der kan have indflydelse på
denne "pigment vandring".
Nogle bicolour katte har
fuldstændigt symmetriske
markeringer, nogle har de-
res hvide siddende mere på
sned. Nogle har et velaf-
grænset område med hvidt,
andre har farve, der synes
at være drysset ud over

katten. Dette kan skyldes
polygener eller måske hvad
der omgiver embryoet
mens det udvikler sig. I et
studie over hvilke virknin-
ger ultralyd har på udvik-
lingen af en menneske-baby
fandt man ingen bivirknin-
ger. Dog fandt man en øget
forekomst af venstrehånde-
de babyer, hvis de blev ud-
sat for ultralyd i de første
12 uger. Der er stadig me-
get der skal afklares inden
for embryologien omkring
miljøets indvirkning på cel-
leudviklingen!

Kan det have negative
virkninger at vandringen af
pigmentdannende celler
stoppes for tidligt? Ja, og
dette er hvad der forår-
sager døvhed i nogle hvide
katte (og yderst sjældent i
"van" bicolour katte). Som
jeg tidligere har nævnt, har
de celler, der vandrer fra
det neurale rør, mere end
en funktion. Fra disse cel-
ler kan der dannes en an-
den type celler, som er nød-
vendige for hørelsen. Dette
er årsagen til at døvhed er
mest udbredt blandt hvide
katte med blå øjne, og når
det forekommer hos van-
katte, så sker det kun hos
dem med ekstremt lidt far-
ve.
Pigmentcellerne er an-
svarlige for øjenfarven hos
vore katte såvel som for
skind og pels. Et øje der
ikke har disse celler er
blåt. Hvis pigmentcellerne
har vandret så langt ned
fra det neurale rør at de
har givet farve til øjnene
er chancerne gode for at
de også har vandret langt
nok til at give god hørelse.
Men husk så på hvordan
nogle bicolour er asyme-
triske? Det samme kan
ske med hvide katte, såle-
des at der opstår odd-eye
katte eller døvhed på kun
et øre. Jeg har set bicolour
katte, der havde øjne, der
var blå ind mod midten af
ansigtet og kobberfarvede
ud mod ydersiden af hove-
det. Se DET er en odd-eye

kat! Eftersom avlsprog-
rammer til stadighed pro-
ducerer katte med mere
og mere hvidt, vil blå og
odd-eye øjne blive hyppi-
gere og hyppigere.

De fleste opdrættere ved
at hvis en hvid killing har
en plet på hovedet, kan kil-
lingen sandsynligvis høre.
Pletten viser hvor langt
melanoblast cellerne er
vandret. De fleste af disse
katte har kobberfarvede øj-
ne. Da jeg i sin tid startede
med at forske i dette, havde
jeg den misforståede opfat-
telse at alle blå-øjede katte
var homozygote og alle kat-
te med kobberfarvede øjne
var heterozygote. Dette er
ikke sandt. En killing med
kun en hvid forældre kan
stadig have blå øjne og/eller
være døv. Det hvide gen
kommer til udtryk på en
højst variable måde, men
der kan være et øget fore-
komst af blå øjne (og/eller
døvhed) i en linie. Jo flere
katte med blå øjne der er i
stamtavlen, jo større er
sandsynligheden for at fa
katte med blå øjne og/eller
døvhed. Homozygote hvide
katte synes oftere at have
blå øjne end heterozygote
katte, hvilket kunne indi-
kere en forøget effekt der
hindrer vandringen af pig-
mentceller.

Efter min mening er det
ikke muligt med held at av-
le selektivt for både blå øj-
ne OG perfekt hørelse.
Hvis man selektivt avler
for at pigment vandringen
skal stoppe så tidligt som
muligt for at frembringe
disse fantastiske blå øjne,
kan man ikke undgå at løbe
ind i døvhed på et eller an-
det tidspunkt. At parre to
hørende blå katte med hin-
anden for at undgå døvhed
er efter min mening en fejl-
agtig fremgangsmåde. Hvis
døvhed med held skal und-
gås, bør der bruges katte
med kobberfarvede øjne
(enten hvide, eller aller-
helst, ikke-hvide).

Lad være med at falde i
den fælde at tro at der fin-
des et "døvhedsgen" eller et,
"bla øjne" gen med simpel
arvegang. Desværre findes
dette IKKE. Husker du
Birmaeme? Pigmentvan-
dringen KAN kontrolleres
og det sker her i forbløffsn-
de grad, men det kræver
mange mange generationer
og megen omhyggelig ud-
vælgelse af avlsmaterialet
hvor man kun selekterer
for graden af pigment van-
dring. .Hvis du vil have en
ide om hvor svært dette vil-
le være, så aflæg et besøg
hos en bicolour opdrætter.
Det der gør det sjovt at op-
drætte bicolour er den
utrolige variation i farve-
fordelingen, dette gen gi-
ver. Men det viser os også
hvor svært det er for os at
"male" vore katte efter vore
egne ønsker.

De fleste artikler der
omhandler opdræt af hvide
katte nævner også Colour-
point opdræt der anvender
hvide katte. Nogle opdræt-
tere har arbejdet frem imod
horende katte med blå øjne
ved at anvende Colourpoint
persere i deres hvide per-
ser opdræt. Hvis en hvid
killing, der fysiologisk set
har kobberfarvede øjne, og-
så er udstyret med to kopi-
er af det recessive "siame-
ser-gen" (en form for albi-
nisme) kan dens øjne på
magisk vis blive blå, uanset
hvor langt pigmentcellerne
er vandret. Teknisk set
skaber man så en "hvid-
pointed" Colourpoint! Men
husk nu på at det hvide gen
kommer til udtryk pa man-
ge forskellige måde, og en
sådan killing kan lige så
godt være skabt alene af
det hvide gen - det kan ik-
ke ses på killingen! Hvad
jeg ville foreslå med hen-
blik på at mindske fore-
komsten af døvhed i et så-
dant avlsprogram: Brug
hvide katte med kobbelfar-
vede øjne og en stor kil-
lingeplet. Nogle hvide kat-
te beholder deres killinge-

r\rki1fmo:
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plet selv nar de bliver vo
ne. Disse katte har and-
synligvi lave t ri iko for at
producere dove katte.

For at nu at komme hele
vejen rund kal det sige- at
i nogle Colourpoint oa in-
meser/Oriental r linier lig-
ger der et gen for nlbinis-
me som r ov rfort g n-
nern gener tionern fra c -
re Siarn s r orf dre. D -
te er del ene ·t tilfælde-
hvor en kat kan være h ·id
ud n at have en neste
hvid forældr . Der r tale
om et simpelt, r ce sivt
gen som er rece · ivt i for-
hold til den "normale" .ia-
me er allele. sorn f: k isk i
sig elv er en form for albi-
nisme. Jeg har kun set en
albino Colourpoin . med
meget lyse bla øjn . De Ile-
ste af disse har problem r
med synet, a som urolige
øjenbevægelser (n -stag-
mus). Nar der er tale om n
albino, er pigment vandrin-
gen slet ikke påvirket - pig-
mentcellerne gor simp lt-
hen ikke dere job. selvom
de er nået frem til døre be-
stemmelsessted.

Så nu hvor vi ved at der
ikke er noget gen for "bla
øjne", og intet gen for "døv-
hed", hvad så med de der
irriterende medaljoner? De
opstar når pigment celler-
ne bliver "dovne" og stop-
per lige før mål. Dette sy-
nes ikke at skyldes noget
specielt gen, hverken re-
cessivt eller dominant, men
som så meget andet kan
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medaljoner ligge i linierne.
Der er sikkert adskillige
polygener involveret. Hvis
du avler pa en kat, der har
en kuldsoster eller bror
med medaljon, vil du sand-
synligvis støde ind i proble-
met igen. Et godt redskab
til at komme sådanne uøn-
skede egenskaber som me-
daljoner til livs er at regi-
strere alle killinger der fø-
des.

Jeg nævnte tidligere at
brugen af bicolour katte el-
ler hvide katte i et avl-
sprogram ikke ville frem-
bringe medaljoner. Jeg vil
godt modificere denne ud-
talelse en anelse. Hvis der i
et avlsprogram udvælges
for store mængder hvidt,
kan der samtidig ske en ud-
vælgelse for faktorer der
kan bidrage til "dovenskab"
hos de vandrende melano-
blast celler. (Melanoblast:
forløber for melanocyt).
Dette er også sandt hvis
man taler om et avlsprog-
ram der selekterer for hvi-
de katte med blå øjne. Det-
te er ren spekulation fra
min side, og jeg ville gerne
høre fra opdrættere der
har opdrættet mange hvide
katte med blå øjne: Har du
haft tilfælde af medaljoner
hos fuldfarvede katte? Især
fra linier hvor der kommer
hvide katte med blå øjne,
selvom de parres til ikke-
hvide katte? Dette kan væ-
re det der ligger til grund
for den gamle ammestue
snak om at det giver mere
hvidt på en bicolour hvis
man parrer til helt hvide
katte. Det vil dog være
langt mindre effektivt at
bruge en hvid kat med blå
øjne for at få mere hvidt
end det ville være at anven-
de en bicolour hvor der er
selekteret for meget hvidt.
Det er min fornemmelse at
det ville være meget lidt
den hvide kat kunne bidra-
ge med til bicolourens mar-
kering om overhovedet no-
get.

Skulle man ønske at for-
bedre chancerne for at få
odd-eye katte, kan man og-

så benytte sig af polygener-
nes virkning i andre avl-
sprogrammer. Jeg har hørt
en teori om at hvis man til-
føjer bicolour katte til avl-
sprogrammet, vil man få
flere odd-eye katte. Jeg vil-
le tro det var muligt - hvis
man vel at mærke anven-
der Asymmetriske bicolour
katte. Bicolourkatte med et
perfekt omvendt V kan må-
ske endda reducere chan-
cerne for at få odd-eye kat-
te, fordi disse katte for-
stærker tendensen til sym-
metri.

Efter som måden hvorpå
genet for hvidt og genet for
hvidplettethed virker er så
ens, har nogle foreslået at
genet for hvidplettethed er
et allele af det hvide gen.

Hvis dette var tilfældet, så
ville der aldrig komme
fuldfarvede katte ud af en
parring mellem en hvid kat
med en Van-forælder (ho-
mozygot bicolour) og en
fuldfarvet kat. Den hvide
kats genotype ville være
WS, den fuldfarvede foræl-
ders genotype ville være
ww, og derfor ville alle kil-
linger være Ww (hvide) el-
ler Sw (bicolour). Man ville
aldrig få en ww-killing (ik-
ke hvid, ikke bicolour). Det
ville også betyde at den hvi-
de kat aldrig ville kunne
være en skjult van, kun en
skjult bicolour. En gennem-
gang af perser-stamtavler
har afsløret at hvide katte

har været skjulte Vans, Der
har også været kuld fra en
hvid kat (bærende bicolour)
parret med en fuldfarvet
(ikke-hvid) kat, som gav
fuldfarvede afkom, hvide
afkom samt bicolour, hvil-
ket beviser at disse gener
ikke kan ligge på samme lo-
cus.

Jeg håber dette kaster
lidt lys over hvordan vore
katte får den hvide farve.
Mængde og placering af
den hvide farve kan der se-
lekteres for hos bicolouren.
Der kan ligeledes selekte-
res for kobber eller blå øjne
hos hvide katte, selvom
man skal holde sig for øje at
døvhed og blå øjne går hånd
i hånd. Der kan selekteres
imod medaljoner. Jeg håber

at når du forstår mekanis-
merne der ligger til grund
for at vore hvide og "med
hvidt" katte ser ud som de
gør, kan du bedre afgøre
hvordan du skal arbejde
med dit eget avlsprogram.

Jeg vil gerne takke mine
sædvanlige referencer: The
Book of the Cat, Roy Robin-
son, og Dr. Pedersen's Feli-
ne Husbandry, såvel som
alle de mange tekster om
embryologi på universite-
tet, som for længst har fun-
det en plads på en eller an-
den hylde. Jeg vil i særlig
grad takke Laura Lewellen
fordi hun besvarede mine
første spørgsmål om dette
emne.

Du kender det godt: Du skal til
(jule)selslwb. Du har endeligt
fundet den rig~ige g?'ve._ Forret-
ningen havde ikke tid til at pak-
ke den ind, men du ved at du
har indpakningspapir og bånd
der hjemme ...

1. Ryd et stort bord så du har
plads til at pakke gaven
ind.

2. Hent posen med gaven fra
garderobeskabet, og luk dø-
ren.

3. Åbn døren og tag katten ud
af skabet.

4. Hent rullen med indpak-
ningspapir fra skabet.

5. Tag katten ud af skabet.

6. Hent bånd, tape, saks, m.m.
op af skuffen.

7. Læg gave og indpaknings-
materialer på bordet og
læg en slagplan.

8. Gå tilbage til skuffen for at
hente snor. Tag katten op
af skuffen ved samme lej-
lighed.

9. Tag gaven op af posen.

10. Tag katten op af posen.

11. Åbn æsken for at kontrolle-
re at gaven er intakt, fjern
katten fra æsken, og læg

, gaven på plads i æsken.

12. Rul papiret ud på bordet så
du kan klippe det til.

13. Klip papiret i passende
størrelse, og sørg for at
klippe lige.

14. Kasser det første stykke
papir, fordi katten jagtede
saksen og rev papiret i
stykker.

15. Klip et nyt stykke papir i
passende størrelse - an-
bring imens katten i den
pose, du havde gaven i.

16. Læg gaven på papiret.

17. Fold papirkanterne ind
over gaven. Papiret passer
ikke i størrelsen, og du op-
dager at det skyldes at kat-
ten gemmer sig mellem ga-
ven og papiret. Fjern kat-
ten og prøv igen.

18. Læg noget tungt pa papiret
for at holde det på plads
mens du klipper tapestyk-
ker af.

19. Brug de næste 20 minutter
på forsigtigt at prøve at
fjerne tape fra katten med
en neglesaks.

20. Fæst papiret med tape, og
sørg for at hjørnerne bliver
så nydelige som muligt.

21. Kig dig om efter rullen med
bånd. Jag rundt efter kat-
ten til du har reddet rullen.

22. Forsøg at binde båndet
pænt rundt om pakken.

23. Rul båndet op igen og fjern
papiret fra gaven, da det nu
er flænset af katten, der
havde travlt med at jage ef-
ter bånd.

24. Gentag trin 12-22 til du
kun har et stykke papir til-
bage.

25. Beslut dig for at springe
trin 12-16 over så du ikke
risikerer at miste dit sidste
stykke papir. Hent den
gamle æske, som du ved
passer med papirets stør-
relse.

26. Læg gaven i æsken, og bind
den sammen med snor.

27. Fjern snoren, åbn æsken,
og fjern katten.

28. Put alt indpakningsmateri-
ale i en pose sammen med
gaven, og tag tiltlugt i et

0

værelse hvor døren kan la-
ses!

29. Lås døren efter dig, og ar-
ranger indpakningsmateri-

ale m.m. ~å du kan komme i
gang igen.

30. Fjern katten fra posen, la
døren op, _ æL katten uden
for døren, luk og lå doren.

31. Læg dit sidste stykke ind-
pakningspapir pa gulvet
(det er ikkert vært. d r
plejer jo ikke at være :3a

meget plads pa et badevæ-
relse gulv!)

32. Luk æsken, pa den in . og
reparer Forsigtigt papir t
med tap . Bind b, nd om-
kring pakken. og dekorer
med sløjfer OCT gav m rker
på de steder. h ·or papiret
er mc t bes kadig t.

33. Læn dig tilbage, og nyd di
fine arbejde - du har gjort
d t godt trod ~ modg· nz!

34. Lå doren op og ga ud i
køkken t for al fa di en
velforLjent drink, og giv
katten mad.

35. Brug det næ t kvart r pa
at lede efter katten, hvor f-
ter du nar til d n uundga -
lige konklusion!

36. Pak gav n op og fjern k t-
ten fru æsken.

37. Find alle d tykker papir
du tidligere har kass ret,
giv katten mad, og træl dig
atter tilbage bag den la l
dør - denne gang sikrer du
dig at katten virk ligt ER
ude.

38. Når du overrækker gaven,
læg da nøje mærke Lil den
slet skjulte foragt over at
du er SA dårlig til at pakke
gaver ind!

39. Lov dig selv højt og helligt
at du i al fremtid vil fa for-
retningen til at pakke ga-
ver ind for dig!

39

Sådan pakker du gaver
ind - sammen med din kat!
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Jeg har måttet tage afsked
med mine to dejlige norske
skovkattedrenge Samson
og Tarzan. De blev 2, 11 og
3.1 år. De døde pludseligt
med en måneds mellem-
rum. Vi savner dem utro-
ligt meget, og Thea, deres
mor, går stadig rundt og
kalder på dem.

Forhistorien er følgende:
min første kontakt med ra-
cekatte var gennem en af
mine døtre, som bor i Hol-
land. Hun havde patænkt a
anskaffe en norsk Skovkat
og var faldet pladask for en
hankilling (Freddy). Hun
fortalte mig om en af hans
kuldsøstre, Thea, som var
"åh så dejlig", og så stam-
mede deres far, farmor og
morfar fra Danmark.

Da killingerne var gamle
nok til at forlade deres
hjem, tog min datter Fred-
dy med sig og ankom den 2.
maj 1996 med Thea. Forin-
den havde jeg meldt mig
ind i Norsk Skovkattering
og Darak, sat mig ind i stu-
diet vedr. Skovkatte, og føl-
te mig i det hele taget vel
forberedt da dejligheden
ankom.

Hun blev efterhånden
gode venner med mine to
glathårede foxterriere, men
flere racekattefolk anbefa-
lede mig at anskaffe en
artsfælle til Thea. Det blev
Tanja, en britisk korthår-
skat, der ikke måtte avles
på, fordi hun var født lang-
håret. Hun var en par må-
neder yngre end Thea. De
havde det dejligt sammen.
Jeg måtte sande at de hav-
de meget ud af deres leg
med hinanden. Jeg ville
meget gerne have at Thea
på et tidspunkt fik killin-
ger, ligesom jeg havde ople-
vet en af mine hunde få
hvalpe.

Da Thea var 1,7 år fandt
jeg frem til en pragtfuld
hankat med en sund og god
afstamning. Hans stamtav-
le blev godkendt af Theas
opdrætter i Holland.

Den 2. november 1997
nedkom Thea, desværre via
kejsersnit, med 5 pragtful-
de store killinger - 2 piger
og 3 drenge. Thea blev sam-
tidigt neutraliseret, da hun
ikke skulle have flere kuld
killinger.

Så fulgte en dejlig tid,
hvor både katte, hunde og
jeg deltog i oplevelserne og
opdragelsen af killingerne.
Da de var gamle nok til at
komme hjemmefra, fandt
jeg nogle gode hjem, som
kunne sikre dem en fortsat
god kattetilværelse, som de
havde fået fra starten af
hos mig. Jeg beholdt selv 2
af drengene, Samson og
Tarzan. Alle killingerne,
undtagen Pyrst, som ejerne
ønskede at avle på, blev
neutraliserede, da de blev
kønsmodne.

Thea er godt 2 år gam-
mel, da hendes kuldbroder
Freddy dør. Obduktionen
viser en forstørret venstre
hjertehalvdel. Han dør
uden forudgående sympto-
mer. Det samme sker med
en 3 år gammel søster fra et
tidligere kuld, men med
samme mor og far. Denne
søster bliver ikke obduce-
ret. Ca. 1 år senere medde-
ler min datter mig at dyr-
lægevidenskaben mener, at
der kan være tale om en ar-
velig hjertesygdom, og at
jeg skal få Thea undersøgt.
Gennem min dyrlæge tager
jeg kontakt med Lektor,
dyrlæge Jørgen Koch på
den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole i Køben-
havn, som arbejder med
fagområdet intern medicin,
hjertelidelser.

Han finder ikke tegn på
noget hos Thea via en scan-
ning og et elektrokardio-
gram (undersøgelsen gør
ikke ondt). Jeg havde taget
Samson og Tarzan med,
hvis de også skulle under-
søges, men det mente Jør-
gen Koch ikke pga. udfaldet
af undersøgelsen af Thea.
Dette foregår i maj 1999.

Januar 2000 dør Pyrst,
en af Theas døtre, pludse-
ligt. Hun er stille sovet ind,
gravid og godt 2 år gammel.
Samtidig i Holland dør en
af Thea og Freddys søstre
fra et tidligere kuld men
med samme mor og far. Sø-
steren er 5 år gammel og
gravid. Jeg venter i skri-
vende stud på at få obdukti-
onsrapporten tilsendt.

Den 24. oktober 2000 dør
Samson, 2,11 år gammel,
pludseligt, uden forudgåen-
de symptomer, efter leg og
spilopper. Ude på terrassen
vakler han, lægger sig, for-
søger at rejse sig - kan ikke
- og er død få sekunder ef-
ter. Jeg bærer ham ind på
sofaen, dybt chokeret. Mil-
le, en af hundene, lægger
sig op ved siden af ham. De
andre dyr er henne for at
snuse til ham. Thea slikker
ham lidt på øret.

Dyrlægen, som jeg har
kontaktet, kommer og kon-
staterer at han har fået en
let død. Hun tager ham
med og obducerer ham ef-
ter mit ønske. Det viser sig,
at venstre hjertehalvdel er
fortykket. Jeg tager kon-
takt med Jørgen Koch. Han
undersøger Thea og Tar-
zan, som ikke vise tegn på
abnorme tilstande. Jeg er
lykkelig over resultatet. Vi
aftaler, at jeg med mellem-
rum skal komme ind og få
dem undersøgt.

Jeg havde ved Samsons
død kontaktet ejerne af

hans kuldsøskende, ejerne
af faderen til kuldet, Theas
pdrætter og ejeren af The-

~ far (begge i Holland). De
2 levende kuldsøskendes
ejere tilbød jeg at betale for
undersøgelse af deres katte
hos Jørgen Koch.

Tre uger efter undersø-
gelsen af Thea og Tarzan
dør 'I'arzan den 2. decem-
ber 2000 - 3,1 år gammel -
på ~amme måde som Sam-
son. Han leger ude på ter-
rassen med Thea, som gør
tegn til at ville ind. Tarzan
har lagt sig i mellemtiden.
Jeg kalder på ham for at
høre om han vil med ind.
Han reagerer ikke. Jeg går
hen til ham og rører ved
ham. Han er helt slap og
ligger med åbne øjne: han
er død!

Åh nej! Jeg bærer ham
grædende ind på sofaen.
Dyrene flokkes om ham, og
Thea slikker ham. Tarzan
bliver obduceret og dyrlæ-
gerne er usikre på dødsår-
sagen. Hans hjerte bliver
sendt ind til Jørgen Koch,
som konkluderer at Tar-
zans hjerte har normal stør-
relse, men pga. de mange
fortilfælde i familien må
det være en arvelig hjerte-
sygdom, de er døde af.

Thea skal undersøges
igen i januar 2001, og det
samme gælder den kuld-
broder, hvis ejer allerede
har været inde og få ham
undersøgt, og som ikke har
vist tegn på nogen hjerteli-
delse.

Jeg henvender mig her-
med til jer, kære katteel-
skere, med ønsket om at
hvis en af jeres katte plud-
seligt dør i en ung alder, så
få den obduceret, få famili-
en undersøgt, orienter op-
drætteren, og kuldsøsken-
des ejere og få avlen stop-
pet såfremt det er en arve-
lig sygdom.

Udover at mindske den
store sorg det er at miste så
unge dyr, så er det også for-
færdeligt og ødelæggende
for vore katteracer. Lad
være med at lade som in-

genting, f~j ikke kend ger-
rungerne ind under gulv-
tæppet, men vær åben om-
kring det. Det er ingen
skarn at ens kat/katte kan
blive ramt af en arvelig syg-
dom. Det kan ske for o al-
le, og vi må være med til at
standse videreførelsen af
arvelige sygdomme. Det
skylder vi vore katte, os
selv, og andre katteejere.

Udover at mine to dejli-
ge drengekatte har levet og
haft et godt liv til trods for
at det blev alt for kort, har
de givet mig så mange glæ-
der og pragtfulde oplevel-
ser som jeg siger tak for.
Jeg er glad for at de fik en
hurtig og tilsyneladende
smertefri død, at jeg var til

stede, og at Thea og hendes
afkom ikke kan føre yg-
dommen videre.

Jeg haber at Jørgen
Koch kan finde ud af hvil-
ken hjertelidelse, der er i
slægten, at den kan fore-
bygges, at Thea og de 2 re-
sterende af hendes afkom
må få et længere liv og at
disse skriverier kan være
med til at Fyrst, Samson og
Tarzan ikke har levet for-
gæves.

ps: en hjerteundersøgelse
på Landbchojsholen i Ko-
benhavn koster ca. kr.
525,- inkl. moms og en ob-
duktiori hos min lokale
dyrlæge hr. 250,- ek Id.
moms.

llabbi I 1'/. ,1 1(' .
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Arvelige hjertesygdomme
hos racekatte
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med nedsat proteinind-
hold, og med et højt van-
dinhold efter princippet
lid men ofte'. De bør al-
tid have let adgang til
fri k drikkevand. H is de
fort at gerne vil have tør-
foder kan en lill daglig
portion hjælpe dem til n
bevare dere tænder ren

Efterhanden som kart
ældes, udviser nozle n
nedsat evne til at kontrol-
ler urin og afforinz. For
at begræn e risikoen for
"uheld". kan del derfor
være nod endigt at give
dem adgang til n inden-
dørs bakke.

Ældre katte bor under-
kastes jævnlige undheds-
check.

Min dyrlæge har nævnt
noget med et sundheds-
program for gamle kat-
te, hvad betyder det?
Formalet med et hvilk t

om helst sundhed pro-
gram for gamle dyr er at
vedligeholde patientens
livskvalitet og inkc ud-
viklingen af aldersbetin-
gede sygdomme. Sådanne
programmer omfatter re-
gelmæssige, grundige Iysi-
ske undersøgelser, blod-
prøver til test for biokemi-
ske og hæmatologiske æn-
dringer, og til test for
FeLV (smitsom katteleu-
kæmi). Kropsvægten bør
registreres jævnligt, og re-
vaccination ske årligt.

Det er vigtigt at huske
på, at mens unge dyr sæd-
vanligvis kun lider af en
sygdom af gangen gælder
dette ofte ikke for ældre
patienter, hvor diagnosen
og behandlingen kan kom-
pliceres af, at der fore-
kommer flere sygdomspro-
cesser, som reagerer med
hinanden.

Selvom det er sandt, at
"alderdom er ikke nogen
sygdom", så er det vigtigt
at vi er særligt opmærk-
somme på vore ældre kat-
te, så vi bemærker det,
hvis de udvikler sygdom,
og behandle den hutigt og
derved bevare deres livs-
kvalitet så længe som mu-
ligt

Hvad kan jeg gøre for at
give min gamle kat så
godt et liv som muligt?
De fleste katte ældes med
ynde, og har sjældent be-
hov for særlige ændringer
i deres generelle pleje. Ef-
tersom ældre katte gene-
relt ikke har det så godt
med ændringer, er det
vigtigt at nødvendige æn-
dringer, introduceres
langsomt.

Ældre katte bør have
let adgang til en varm,
trækfri seng, anbragt et
sted hvor katten kan sove
i sikkerhed uden at frygte
forstyrrelser.

Det er tilrådeligt at
fodre ældre katte med en
smagsrig diæt, muligvis

begrænse neoplastiske
celler (cancercell~r). _Re-
gelmæssig revaccma1ton
anbefales generelt, og hur-
tig behandling af sygdom
er essentiel.

Min gamle kat bliver
meget dårlig og ulykke-
lig når vi prøver på at
gi~e hende medicin.
Skal vi blive ved med at
forsøge, når det generer
hende så meget?
Det er noget, man skal
snakke med sin dyrlæge
om. Der findes ikke noget
let svar på det spørgsmål;
det afhænger af, om be-
handlingen kan føre til en-
helbredelse, eller om den
retter sig mod at begræn-
se kliniske symptomer.
Det afhænger også af,
hvor syg katten er, og
hvor dårlig den har det
med den sygdom, den be-
handles for. Ældre katte
har ofte lav tolerance over
for overdreven håndtering
og miljøændringer, så
selvom veterinærmedicin
kan tilbyde komplekse be-
handlingsmuligheder, er
det vigtigt, at hvert tilfæl-
de vurderes individuelt.
Behandling bør ikke forsø-
ges, hvor den tolereres
dårligt af medicinske eller
temperamentsgrunde. Når
patientens livskvalitet ik-
ke længere kan bevares,
er det vigtigt at aflive dy-
ret så skånsomt som mu-
ligt for at forebygge, at
katten lider.

Hvilke sygdomme lider
gamle katte af?
De vigtigste sygdomme,
som kan iagttages hos
gamle katte, er hormonel-
le lidelser (såsom struma
og sukkersyge), nyresyg-
domme, neplasi (cancer),
infektioner (f.eks. FIV),
tandsygdomme og gigt.
Gamle katte kan dog også
rammes af sygdomme, som
man oftere ser hos yngre
dyr (såsom tyktarmskatar
(Inflammatory Bowel Di-
sease), og trafikuheld.

mindeligt forekommende
hos ældre katte).

Der er endnu ikke fuld
klarhed over de specielle
ernæringskrav, som gæl-
der for ældre katte. Man
antager dog ofte, at ældre
katte har en eller anden
grad af subklinisk (skjult)
sygdom, især med hensyn
til nyrerne, og derfor an-
befales som oftest en diæt
med begrænset protein-
indhold. Af. samme grund
foreslås det ofte, at et be-
grænset indhold af fosfor
kan være gavnligt.

2. Fordi medicin skal gives
med stigende forsigtighed,
jo ældre katten er.
Ændringer i kattens fysio-
logi påvirker ikke kun
even til at absorbere næ-
ring, men også hvordan
mange former for medicin
omsættes. Lever- og nyre-
sygdomme forekommer al-
mindeligvis hos ældre
katte. Når man dertil læg-
ger en mild grad af udtør-
ring, kan det medføre ned-
sat udrensning og en kraf-
tig øgning af de medicin-
koncentrationer, som cir-
kulerer med blodet. Når
man behandler geriatriske
patienter, kan det derfor
være nødvendigt at ændre
dosering og doseringsin-
tervaller for visse former
for medicin.

Har min kat stadig be-
hov for regelmæssige
revaccinationer?
Skønt vi endnu ved meget
lidt om kattens immunsy-
stem, antager man gene-
relt, at immunsystemet
med alderen kan blive
svækket. Dette kan med-
føre nedsat evne til at be-
kæmpe infektioner eller

hvilket igen kan begrænse
kattens evne til at sprin-
ge, klatre og få motion.
Dette kan også føre til, at
leddene bliver stivere.

Når man sammenholder
dette med nedsat stofskif-
te (almindeligt for alle,
når de bliver ældre), kan
mangel på motion medføre
et fald i energibehovet på
op til 40%. Hvis en kat be-
holder sin gode appetit,
skal den daglige foderind-
tagelse derfor reduceres
for at forebygge, at vægten
øges.

Appetitmangel kan man
også støde på, efersom
lugte- og smagssansen bli-
ver nedsat med alderen,
og tandproblemer er al-
mindeligt forekommende.

Tyktarmens funktion,
og tarmsystemets evne til
at absorbere næring bliver
nedsat hos ældre dyr.

Tørst mindskes også,
hvilket giver en øget risi-
ko for udtørrng, især ved
sammenfald med nedsat
nyrefunktion (som er al-

Der er nu flere familiekat-
te end hunde i Storbritan-
nien, og med forbedret er-
næring, sundhed og pleje,
bliver flere og flere af dis-
se katte ældre og ældre. I
Amerika er der over de
sidste 10 ar blevet 15%
flere katte som er mere
end 10 år gamle, og den
del af kattepopulationen,
som er 15 år eller mere er
steget fra 5% til 14%. Her-
af kan vi se, at de aldren-
de katte udgør en kon-
stant voksende gruppe af
familiedyr.

Hvorfor skal vi behand-
le gamle katte anderle-
des end unge?

1. Fordi med alderen
ændrer deres kropsfunk-
tioner sig:
Efterhånden som katten
bliver ældre, påvirkes
kroppens systemer i en el-
ler anden grad.

Mindre motion resulte-
rer i svagere muskler,
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Anni von Seidelin
BURn
Fra: Petra Seidelin
Til: Helle Kastborg
Lynges Winston EXO e 03 22
Fra: Pia Jens n
Til: Bente Burchardt
Profecii' Private Collection.
EXO f22
Fra: D Dieufiel & C Chijou
Til: Lasse Morten en
Amerrykoon l\lCO n 09 22
Fra: Merri William-
Til: Karin Skjærlund
Ormeryds Nathalie
PERn 22
Fra: Anna Lange
Til: Jette Henriks en
Eliszkatz Sweet Melody
PER ns 12
Fra: Elis Ledwon
Til: Sylvia & Allan Outrup
Pirouette s Arn I Bluc of'Dushara
SOMa
Fra: Arlene Arrnnndi cT Vil inrn Gott
Til: Tere a Guldag r
Tamarnkatz S attl ID ishar,
SOMn
Fra: Kathy Black · Tru 1m) Ro r ·
Til: Terc a Guldaa r
Gunsrnoke's Harri. on Ford of
Du-horn soir Il

Fra: Charlene & Mac ~[u ro
Til: Tere a Guldag r
Tamarakatz Ca snndra ol'Du shara
SOMn
Fra: Tarnm & Bob Roark
Til: Tere a Guldaser

Woodwalkers Huckleberry Finn
MCOn23
Fra: Anya Huter
Til: Lene Hodal Glem
Super-Star's Lara.II MCO ns 22
Fra: Margita Bauer
Til: Inge & Erik Sørensen
Hot Maylove'. Yankee Buddy,
MCO ns 22
Fra: Margit Scharfenecker
Til: Lykke & Bent Kawa
Granlund's Freaky, NFO d 23
Fra: Dorte Guhl
Til: Susanne Scmidt
Kovanka Tagra vom Dohlenbaum
SIBf
Fra: Gerda Jaenecke
Til: Stephanis Saugmann
Sirnarik-Erek vom Kedi Dag,
TUAw62
Fra: Elke Krujatz
Til: Solveig Christen en
Jumanji Danish Beluga,
BEN n24
Fra: Martha Brady
Til: Hanne & Thorbjørn Rasmuscn
Alirose Tira BEN n 24
Fra: Theresa Kempton
Til: Hanne & Thorbjørn Rasmu en
Albert von Seidelin, BUR b
Fra: Petra Seidelin
Til: Kirsten Christiansen

Import &
Eksport

S*Halifax Agent X9
OCin24
Fra: Jessica & Kent Lundgren
Til: Marianne Povlsgaard
S*Alnashar's Red Pandora, PER d
Fra: Gunnel Olofsson
Til: Jan Larsen
S*Alnashar's Bella Rozella,
PERgs 03 22
Fra: Gunnel Olofsson
Til: Anne Marie Andersen
S*Snowdrop's Love Toy, PER n 02
Fra: Susanne Eklund &
Mats Englund
Til: Bente Hannibal
Hassellidens ægrette, PER n 03 22
Fra: Margaretha Flyckt
Til: Anne Marie Andersen
IDP*Guldrosen's Nathalie
PERn22
Fra: Eija Kallunki & Kjell Svensson
Til: B. Pedersen & P. Haagesen
S*Athelstones Overture PER n 22
Fra: Mats Pålson Til: Elisabeth Jahn
S*Backkara's Simson, SBI a
Fra: Mary Back Til: Tine Søder
S*Kiss-Curl's Dragon Lady, SBI d
Fra: Anneli Kvist & Elsie Winnberg
Til: Mette Ploug
S*Raus Højden's Fit for Farne,
SBin 21
Fra: Lena Ekstrøm
Til: Charlotte Holm

Tyskland
Golden Girl zur Ræuberhøle,
BRiny22
Fra: Karin Christensen
Til: ZG. Rausher & Stelzer &
Hirschmann
Hannibal von Lettenbach
BURxns 25
Fra: Maria Buben
Til: Helle Kastberg
Super-Star's Kira, MCO n 09 23
Fra: Margita Bauer
Til: Inge & Erik Sørensen
Super-Star's Justin.II, MCO n 09 23
Fra: Margita Bauer
Til: Inge & Erik Sørensen
Debby of Highchurch Manor,
MCOn23
Fra: Anya Ruter
Til: Anette Nielsen

Sverige
S*Hypnotique's Chanel, BRI ny 12
Fra: Madeleine Gustafsson
Til: Jane Andersen
S*Activity's Labolina Yavanna,
BURh
Fra: Thomas Andersson
Til: Camillas Scharff
Mumindalens Nypsi, EUR ns 22
Fra: K.& W. Zimmermann
Til: H.Hørstrup & P. Hansen
S*Kissleberg's Rostorozki
EXOd03 22
Fra: Barbro Hellberg,
Til: Bente Tel1
S'''Eddore High Places ofAlomi,
EXOe03 22
Fra: Å.Ba Hagberg & Jachim Salen
Til: Lasse Mortensen
S*Moa's RH. Rain of Gold
NFO d 09 23
Fra: Monica Adolfson
Til: Kirsten Sommer
S*Chewbacca's Reddie Eddie
NFO d 09 23 '
Fra: Alexandra Karlsdotter
Til: Minna & Kjeld Krogh
S~'Drakborgens Jonna LunkenPuss
NFO d09 24
Fra: Katarina Strahl
Til: Carli Hækkerup
Eyecatcher, NFO f09
Fra: Anette Magnusson
Til: Hanne Henriette & Jørn Wilian
IDP'''Sjøvikens Tindra, NFO n 09 22
Fra: Christina & Jerry Engstrøm
Til: Dorte Varup
S':'Ulabrands Hopie
NFO ns 09
Fra: Mona Olsson
Til: Fredy Christensen

Litauen
Drakonas Is Murkliu Dvaro LT,
BRia
Fra: Romas Baliutavicius
Til: Kurt Kristensen

Norge
(N)Tale's Mosaikk, NFO d 09 22
Fra: Anne Line Johansen &
Trond E. Larsen Johansen,
Til: Tonje Wiik
(N) Du Monet Miss Dior, PER f
Fra: Jannike Orø,
Til: Jette Henriksen
New Sensation av Baune, PER n 02
Fra: Anne Loose Hofsrud
Til: Ulla Jobnsen

Italien
Don Giovanni di Epoedia, SOK n 22
Fra: Flavia Capra
Til: Helle Lauridsen

Madre de Dios La Gran Du Ville
MCO f09 22
Fra: Anneke Fabriek
Til: Rita Fuglsan Jensen &
Kurt Jensen
Love Explosion's Mister Blue Kadir
NFO as 09 24
Fra: J Helberst-Ijspeert
Til: Ilse Larsen
Le Chat Somali's Sharan
SOMn
Fra: S & A Heinsius
Til: Eva & Per Baden

Import &
Eksport

Import
Finland
FIN*Windseeker Wick Sailmaker,
CRXf09
Fra: Eija-1\laarit Kotro & Ilmari
Væænænen,
Til: Susanna Bugge

Holland
Leetah's EldQuest Solene l\lay.
DRXfs
Fra: '1. Lemarchand & R. Illing
Til: Lisa Hoj
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Import &
Eksport

Fra: Helle Hoybye,
Til: Sabine Hey: e
Nicopi's Woopie, EXO f,
Fra: Bente Tel1,
Til: Chri stine Eimke
Thunclerball"s Belli.:, ~ICO a 22.
Fra: Inge & Erik oren en.
Til: Margita Bauer
Theilund' Armageddon Girl.
MCO a 22,
Fra: Karin Skjærlund.
Til: Rebecca Hoffmann
Theilund's Atomic. lidnight,
MCO a 22,
Fra: Karin Skjærlund.
Til: Gabriela Rhode
Theilund's Ameling Bluebell.
i\ICO a 22.
Fra: Karin Skjærlund.
Til: Erika Hin h
?\1ountaineer·s Savunn h.
l\ICO as 22,
Fra: Ingrid I<risl osen.
Til: Sabine Hohenberger
Remind Taramoon Cooo:iw, rr.,.
?vlCO ns 22,
Fra: Rene A"Xelscn.
Til: Biggi & . Iichncl chult •n

oz Coon·~ T .,;:..n. ~[CO f:2:~.
Fra: Linda , Ronny terup.
Til: BirrriL chull 'n
'arafina· · Bijou i\ICO n :22.
Fra: Lillian Kristi. ns 'n.
Til: Inn Zahlt n
Tyskland. Love Hul 'n·:; Co.::mo.
l\[CO n 22.
Frn: Rita Henriksen &
P.-E. P dcrsen.
Til: Marion & Han -Jorg Pep r
l\Iountaineer· Pocahonta::..
MCO ns 23.
Fra: Ingrid KrisLens 'Il,
Til: Claudia Retz
dAriagnan Fcli · Jubatu .
NFO a 09,
Fra: Jette Eva Mads 'Il,
Til: Kr. l\I. & Dr. F. LangL'' cis ·he
l\Iane kin FclL Jubntu ?--;FO 09,
Fra: Jette Eva :Mad ·en.
Til: Sabine Jansen-Nøllenburrr
Indina fortuna's Grac de Pablo.

TFQ d 09
Fra: Birgit Falk & Jørgen Ravn
Til: Andrea Po~ ·chl
Tilia ova· Ur ula, FO d 09 23,
Fra: Belle & John Lind
Til: Manuela & Stephan ilt
Havh ksen's Mis~ Fran Fine.
NFO d 09 23,
Fra: Anne-Grethe Hansen
Til: Emily Drummond
Killix Gameboy Gucci, NFO c 09 23,
Fra: Ki1i & Susanne Høj Andersen,

SydAfrika
Starkad's Wendy, 1FO g 99,
Fra: Anne Kohn & Niels Kilde kov
Til: Dianne Wood
Heartbreaker's Bedazzled PER n 03.
Fra: Jette Henrik en,
Til: Mr & Mrs E. Pritchet
Heartbreaker's Bella Donna, PER n
03, Fra: Jette Henriksen,
Til: Mr & Mrs E. Pritchet

Tyskland
Zodiac og Magicat, BUR a,
Fra: Helle Hoybye,
Til: Juliane Karuse
Nadikat Emmylou, BUR b,
Fra: Anne-Grethe Skou,
Til: Chris Loebel
Bjelke's Whiskers, BUR e.
Fra: Anne Marie Bjelke,
Til: Irmgard Thormann
Yvette of Magicat, BUR f,
Fra: Helle Høybye,
Til: Karin Sannemi.iller
Zoe of l\'Iagicat, BUR g
Fra: Helle Hoybye.
Til: Sabine Heyse
Yam-Yam ofMagicat. BUR n,

Anakin Skywalker afKhartoum
ABYn, '
Fra: Bodil & Michael Clarin Floto
Til: Marianne Erik on '
Van Grebst Inga, ABY n,
Fra: Leslie van Grebst
Til: Marianne Eriksso~
Luxor af Khartourn, ABY o,
Fra: Bodil & Michael Clarin Floto.
Til: Margareta Andu
Pasht's Flying Red Ada ir,
BRI ds 24 62,
Fra: Lone Lund,
Til: Cecilia Karl on
Pasht's Hertha Honeybrown.
BRI f22,
Fra: Lone Lund,
Til: Cecilia Karl son
Sarafina's Toronto MCO n 22.
Fra: Lillian Kristiansen,
Til: Karin Ols on
Gemstone's Agaat, SBI b,
Fra: Charlotte Holm,
Til: Lena Ekstrem

Import &
Eksport

Fra: Anne-Valerie Sickinghe,
Til: Eva & Per Baden
Polen
Løve Hulen's Framby, MCO f09 22,
Fra: Rita Henriksen &
P.-E. Pedersen,
Til: Agnieszka Niemiec
Killix Felicia, NFO n 09,
Fra: Kiri & Susanne Høj Andersen,
Til: A. Stanowska & A. Dytkowski

Portugal
Warnak Felis Audax, NFO ns 09 ,
Fra: Minna & Kjeld Krogh
Til: Jorge Mestre
Mithiyen Felis Audax, NFO w 62,
Fra: Minna & Kjeld Krogh,
Til: Jorge Mestre

Schweitz
Luna-Tick's Mister Blue Night,
ABYa,
Fra: M. & L. Seifert-Thorsen,
Til: Denise Br'ugger
Catwalk's As Times goes By, BRI a,
Fra: Annette Henriksen,
Til: Lea Sørensen
Sarafina's Beauty, MCO as,
Fra: Lillian Kristiansen,
Til: Rudi & Marlies Weber
Sarafina's Kionee, MCO n 22,
Fra: Lillian Kristiansen,
Til: Caroline Hofmann
Sarafina's Melody, MCO ns 09,
Fra: Lillian Kristiansen,
Til: Sylvia Calzavarra-Widmer
La Forøt's Thllde, NFO n 09 23,
Fra: Dorte Varup,
Til: Marianne Pasler
Jente's Elton Kiwi, SBI b,
Fra: Gerda Andersen,
Til: Natasha A. Gunasekara

Spanien
Alomi's Oksana EXO f
Fra: Lasse Mort~nsen, '
Til: Yolanda Fondevilla Toya
Admiral v. Schneider Felis Jubatus,
NFO n 09
Fra: Jette

1

Eva Madsen
Til: Teresa Martinaz '

Sverige

l•'rn: Birgit Fulk & ,Jørgen Ravn,
Til: NPt.lit• Bosch

HongKong
Echclon von Barkentin, EXO d 33,
Fra: Christine Ruhlmann,
Til: Chung Fan Chan
Lakrids von Barkcntin, EXO n 33,
Fra: Christine Ruhlmann,
Til: Philip Y.C. Chan

Island
Pasht's Formula One Ferrari, BRI a
Fra: Lone Lund, '
Til: Helga Andråsdottir
Pasht's Himaja Hatti, BRI f 22,
Fra: Lone Lund,
Til: Helga Andresdottir

Italien
Kelly afKhartoum, ABY n,
Fra: Bodil & Michael Clarin Floto,
Til: Giseppe Bracchi
Sweet Miracle Beauty, BML bs 11,
Fra: John Steenberg,
Til: Francesca Perrucio Sica
Primprau's Suay Kanchanaburi,
KOR,
Fra: Camilla Baird,
Til: Luca Marzio Garavaglia
Baldrain Felis Jubatus,
NFO n 09 23,
Fra: Jette Eva Madsen,
Til: Maria Louisa Casadio
Europa's Frøken Snehvid, NFO w,
Fra: Vibeke & Kjeld Jørgensen,
Til: Stefania Martignetti

Japan
Dansbjergs Fister, NFO d 09 25,
Fra: Ilse Larsen & Birger Sperling,
Til: Hisako Imaizumi

Luxembourg
Skuld Mjølner, ORI d,
Fra: Susanne Qvick,
Til: Wilfred Werner

Norge
Trollspotting Magneto, BEN n 24,
Fra: Annette Lerche Tralle
Til: Anita H. Engebakken '
Mirza's Oline, BML ns 11,
Fra: Dorthe Larsen
Til: Eddie Emil Mø:ch
Alomi's Chaka Karen, PER n 33,
Fra: Lasse Mortensen
Til: Marianne Graven'
Jargeau's RanulfMagnificat, SOM n,
Fra: Anne-Valerie Sickinghe
Til: Eva & Per Baden '
Norge, Muad'Dib Divus Arcticus ,
SOMn,

Holland
Sweet Miracle Charlie, BML ns 11,
Fra: Kate Bachoua,
Til: Simone & George Sweijen
Dansbjergs Peter Plys, NFO d 09 22,
Fra: Ilse Larsen & Birger Sperling,
Til: Irene Derenthen
Dansbjergs Rozita, NFO f 09 ,
Fra: Ilse Larsen & Birger Sperling,
Til: Irene Derenthen
Dansbjergs Geronimo, NFO n 09 25,
Fra: Ilse Larsen,
Til: Irene Derenthen
Danish Desing's Woolite, NFO w 62,
Fra: Martin Kristensen,
Til: Marjolem Idzes &
Michel van Dam
Lady Altariel Felis Audax,
NFO w 63,
Fra: Minna & Kjeld Krogh,
Til: Eva Pouwels
Dansbjergs Murphy, NFO w 63,
Fra: Ilse Larsen & Birger Sperling,
Til: Marian von Hulst
lndina Fortuna's Don Victoria Rose,
SBin,

Fra: Micheyl Riis Vinther,
Til: Minna Litjo
Bellarni's Freixnet, SIA h,
Fra: Dorte Kaae,
Til: Marja-Leena Merras

Frankrig,
Sarafina's Blue Spirit, MCO a 22,
Fra: Lillian Kristiansen,
Til: Odile Pent
Aramis Felis Jubatus, NFO a,
Fra: Jette Eva Madsen,
Til: Sylvia Melle Menniger
Tilia ova's Una, NFO d 09 23,
Fra: Bette & John Lind,
Til: Cathy Sapet
Angelik Felis Jubatus,
NFOf,
Fra: Jette Eva Madsen,
Til: Grizelda Gaschet
Flaming Star's This Is My Heaven,
PERg02,
Fra: Ingrid Madsen,
Til: Anne Haas
Steenbergs RussianAlexandra, RUS,
Fra: John Steenberg,
Til: Laurence Aries

Eksport

Au ·tralien
Du shara Creme de Cassi . ABY os.
Fra: Tores a Guldager.
Til: Rita & Evelyn Bruche
Du shara Quicksilver, SO:\I ns,
Fra: Tere a Guldager.
Til: Rita & Evelyn Bruche
Du hara Dirty \Voman, SO.1 n-
Fra: Teresa Guldager.
Til: Rita & Evelyn Bruche
Du hara Silver Catch Who Can.
S01 l ns, .
Fra: Teresa Guldager,
Til: Rita & Evelyn Bruche

Belgien
Baniki Sana f Maichrest,
SOK n 22, Fra: Laila Nielsen,
Til: Mikko Keinænen

England
Dani h De ign's Bia Gajol,
i FO a 09 23,
Fra: Martin Kri tensen,
Til: Lindsey Grant
Imagine's Explorer, NFO w 61,
Fra: Christina Læsø ielsen
Til: Linda & Colin Griffin
Well-Done's Pretty, PER ns 23 62,
Fra: Anne Marie Andersen,
Til: Karen Nursey

Finland
Love Hulen's Black Magic Woman,
MCOn
Fra: Rita Henriksen &
P.-E. Pedersen,
Til: Jaana & Jouni urmi
Havheksen's Hannibal,
1'.'FO a 09 23,
Fra: Anne-Grethe Hansen,
Til: Sari Sinkko
SkuldFrea, ORI d,
Fra: Susanne Qvick,
Til: Sari Pietikænen
Sphinx Lilli, ORI h 24,
Fra: Kirsten Foldager,
Til: Jukka Aaltonen
Sphinx Grenache Noire, ORI n,
Fra: Kirsten Foldager,
Til: .Jukka Aaltonen
Micheyl's Mr. Brown, SBI n,
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Af Thomas
Oldrup

Sakset fra
Donor Nyt
nr. 64

..~ Arkivfoto

Annemarie Kristensen.
Ligesom menneskeblod
bliver hunde- og katteblo-
det centrifugeret og sepa-
reret i de forskellige kom-
ponenter.

De typiske patienter er
pakørte hunde og katte,
eller hunde, der har faet
blødningsfor tyrrelser
f.eks. i forbindelse med in-
fektion med hjerteorm.

Annemarie Kristen. en
fortæller, at dyreblodban-
ken allerede har haft en
del transfusioner med bå-
de plasma og røde blodl - -
gemer, og at behovet lang-
somt er stigende.

Hvis man har lyst til at
melde sin hund eller kat
til det frivillige donor-
korps, kan Annemarie
Kristensen kontaktes på
3528 2930.

illustration: Annette Carls 11

.· ·p r:
lo..: ~ ~

1,E

I r-<'
lager og kan være hurtige
i akutte tilfælde.

Donorerne er hunde og
katte, som indgår i et fri-
villigt donorkorps og bli-
ver screenet, blodtype-
bestemt, vaccineret og
grundigt helbredsunder-
søgt. Ligesom mennesker
må de tappes fire gange
om året. Donorerne skal
være mellem 1 og 6 år
gamle og veje mere end 25
kg for hunde og 4 kg for
katte.

Hunde bruger samme
blodposer
Fra katte tapper man kun
50 ml, men fra hunde tap-
per man 450 ml ligesom
fra mennesker. Faktisk
bruger man til hunde de
samme typer blodposer -
det såkaldte treposesy-
stem - som i de humane
blodbanker. Fra en sund
og fuldvoksen hest deri-
mod - der dog ikke tappes
i denne blodbank - kan
man tappe op til ni liter
blod!

- Vi har købt en gammel
kølecentrifuge fra en hu-
man blodbank, fortæller

Blodbank for dyr

I februar åbnede en ny
blodbank på Frederiks-
berg. Men den er ikke helt
som andre blodbanker -
for alle donorerne har fire
ben.

Ligesom mennesker
kun kan tåle blod fra an-
dre mennesker, kan hund
og katte også kun tåle
blod fra deres egen art.
Desuden er der forskelli-
ge blodtyper, omtrent som
man kender det fra men-
nesker.

Danmarks første blod-
bank for dyr åbnede i fe-
bruar på Hospital for Min-
dre Husdyr, der ligger på
Landbohøjskolen på Fre-
deriksberg. Lektor Anne-
marie Kristensen er leder
af blodbanken, hvis kun-
der er hunde og katte.

- Der var også tapnin-
ger og transfusioner, før vi
åbnede i februar, fortæller
Annemarie Kristensen. -
Men det var meget lang-
sommeligt, da man i hvert
enkelt tilfælde måtte fin-
de en egnet donor, checke
og tappe vedkommende og
indgive blodet. Nu har vi
blodprodukter liggende på

Udstillingsglinufm Hillcrod 20UI

Udstillingsglimt fra Hillerød 200/

Alomi's Zippedy Barn-Brun, PER f 33,
Fra: Lasse Mortensen,
Til: Pat Filosa
Alomi's Disco Fever, PER g 33,
Fra: Lasse Mortensen,
Til: Lynn Johansen
Alomi's Brigadoon, PER n 2133,
Fra: Lasse Mortensen,
Til: Kristy Dal Poggetto
Cimbrer Quite a Romeo, SBI b,
Fra: Susanne & Claus Wehnert,
Til: Ann Cahoon
Wehnert's Roseanna, SBI c,
Fra: Susanne & Claus Wehnert,
Til: Nancy Gossage
Wehnert's Quick Trick, SBI n,
Fra: Susanne & Claus Wehnert,
Til: Ann Cahoon

Østrig
Kamal Lundborg, BEN n 24,
Fra: Heidi & Ole Lund Sørensen,
Til: Hedi Hillebrand &
Alois Leobacher
Ailuro's Quettah, MCO f09 22,
Fra: Danielle Villefrance,
Til: Regina Wøhrer

Fra: Bettina Petersen,
Til: Karen & Bob Fleming
Wilandra Gyldenløve, NFO n 09 23,
Fra: C. Hækkerup & M. Bakager,
Til: Rita E Marois
Yantra Gyldenløve, NFO n 09 23,
Fra: C. Hækkerup & M. Bakager,
Til: Patricia Bonsera
Alomi's Priscilla, PER f 33,
Fra: Lasse Mortensen,
Til: Tina & Janice Steiner

USA
AbyRivers RiversRunFree, ABY n,
Fra: Henrik Rasmussen,
Til: Freelin Conn & John Presley
Alomi's Ludmilla, EXO f,
Fra: Lasse Mortensen,
Til: Barbara Yadron
Sarafina's Irnagine, MCO ns 09,
Fra: Lillian Kristiansen,
Til: Bonnie Nelson
Freki's Adiris, NFO f 09 23,
Fra: Freddy Christensen,
Til: Kristen Danielson
T'Binas Ember, NFO n 09 23,

Til: Tanja Kuhn
lndina Fortuna's Fabiola, NFO f09
23, Fra: Birgit Falk & Jørgen Ravn,
Til: Annegret Wagner
Elkington' Luna. NFO f09 23,
Fra: Lone Elkington.
Til: Anita Klarmann
Zuzet's Albert, NFO n 09 23,
Fra: Lotte Iaria Engilbertsdottir,
Til: Mona Goritz
Dansbjergs Thorsten, NFO w 61
Fra: Ilse Larsen & Birger Sperling,
Til: Irene Derenthen
Paragon Blue Lionheart Babooshka,
RUS,
Fra: Allan Kastberg & Kurt Holst,
Til: Claudia & Holger Schmitz
Bellamis' Four Roses, SIA h,
Fra: Dorte Kaae,
Til: John Læsoe
Soyadi's Ayla, TUV d 62,
Fra: Solveig Christensen,
Til: Jozef Pieprzyk "
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Best in Show på JYRAK's udstilling
d. 01. & 02.01 i Randers

Udstillings
Resultater

51

BIS Killing
Luna-Tick:a ,r.,k:.I: I·-:,\[ iy.
ABY:.i
E: :.\I & L ',jfort-Tl.vr: •n

Semilanghu ·
BIS
:,\fillino,·kct,; Pin\· Floyd.
:.\[C grp 5
E: Danielle '\Till h1nc
BO,

Bchukni\: Dc:'tiny. BI n
E: \ ibe c ·,·a1T.:r
BIS Ka trat
\Villowplnce Firework:::,
:VI O grp 7
E: Ann tte Melchior
BOXKastrut
l\IillinockeL's Sura Abigail.
M Ogrp3
E: Birthe Lcth
BIS Ungdyr
Ailuro's Quistador,
MCO grp 3
E: Danielle Yillefrnnce
BIS Killing
Kongely;: Fcli · JubnLu ..
NFO grp 9
E: Lotte Engilbert:'doltir

Siam/orientaler
BIS
Nissen· Argos, ORI n
E: L. l\I Christ ian:cn
BOX
Mikado Si Jeni, SIA h 21
E: Kirslen Foldao-er
BIS Kastrat
Wee-Ko's Kissing nn Angel,
SIA g 21
E: Mad en & Andersen
BOXKastrat
Sphinx Spnteman, SIA b 21
E: l\Ielte Foldager

'.\Iinya Af Khartourn, ABY n
Ejer B. & '.\I. Floto
Du:::hara .Just An Et Son-
Son, '0'.\[ n
Ejer Teresa Guld, gt:r

Øvrige nomineringer
Kategori 4
Sphinx Felina ,'i Amori.

IAj
Ejer Helle Peder en
Ni ·:,en' Fiona. ORI a
Ejer A. · E . .'.\i ·,-en
Ruam Thep·s Blue po tcd
Ofelia, ORI n 2-t
Ejer usanne 'onne
Ha lund's Cah·in Cline,
ORI a
Ejer Haslund ~ Bar \ iez
Fabulous Four. v Abrt!go.
SIA b
Ejer Kis & :\fogen,c: 0,:i· erb)

Perserens udstilling i Sæby d. 20. & 21.10.01

Saltvig·s Jim Beam, ABY n
Ejer J. Beeck & 0. Jacobsen
Gracia·s l\lejse, BRl g 03
Ejer Irene Hcnlzcl
Apiatif's Lilac Pearl.
BRI c 22
Ejer Heidi Slefan en
LanghuseL's Eigil,
EUR ns 22
Ejer Mette Svensson
Jaquina Of Isatai, SOi\1 n
Ejer Gabriela Walter
Baa well's Ice-Blue BRI a
Ejer Tina TofL & Allan From
Piogata';; Brina, S01\I n
Ejer P. & J. Søren.en
Iah-Ra's Geb. ABY o
Ejer Birgitte Jen en
Edi ·on Af :\Iisapotanien,
Bi\IL Grp I
Ejer B. & A. Aggersbol
Saltvig'- :\lorgan. SO'.\I n.
Ejer H. D. Nissen

Langhår
BIS
Stanvars ebulb::i, PER d
E: lfogberg & Jcn_cn
BOX

Feldl Hvide P rlc,
PER w 62
E: B & T FeldL
BIS Kastrat
Vixi's Hey Little Blackbird.
PERn
E: Susan Taylor
BOX Ifastrat
i\[iza-Khans Obclix.
EXO n 02
E: A & J Elkjær Mad ·en
BIS Ungdyr
Star Wars Pad:.\Ie, EXO f 22
E: Hogberg & Jensen
BIS Killing
Moonlight af Ifamby ·es.
PER w 62
E: Lis Staunskjær

Korthår
BIS
FelineExpress uf Taco Villa.
ABYn
E: i\Iariane Roth
BOX
Caligola de Eporedia I,
SOK n22
E: Sonja Pedersen
BIS Kastrat
EC AbyRi\'ers Bali Vision,
ABYn
E: Henrik Rasinu sen
BOXKastrat
Luna-Ticks Khediva
Swe-Divu, ABY n
E: l\I & L Seifert-Thorsen
BIS Ungdyr
Chalinas Enya BRI g
E: Lonnie Pedersen

Tnmningc's Kerehark
NFO Grp Vl '
Ejer S. & J. Eilsø
Guldfakse'S Hanging Cloud
MCO Grp IX '
Ejer S. & P. Larsen
Cozycoon Tia l\Iaria,
MCO Grp V
Ejer L. & R. Sterup
Backkaras Pontiac, SBI c
Ejer Marianne H~jdorf
Napoli Fclis Jubatu ·
NFO Grp IV '
Ejer Jette Eva Mad en
La Foret's Quita,
NFOGrplII
Ejer June W. Poulsen
Behukai's Destiny, SBI a
Ejer Vibeke Svarrer
Vingekatten Albert,
SBI n 21
Ejer J. Baumkirchner
Mad'S Maine Coon Melody,
MCO Grp Vll
Ejer Mette Davidoff
Rød Lossen's Moon Light
Shadow, MCO Grp V
Ejer Rene Axelsen
Jente'S Aura Xeawi,
SBI n 21
Ejer Gerda Ander en
Loddenhøjs Darjeeling,
NFOGrplX
Ejer Jan Krag
Hofnar Feli Jubatus,
NFOGrpIX
Ejer Hemmingsen & Jen en
Floresta Leao's Kiara,
NFO Grp V
Ejer Jeanette Lenander
Mountaineer's Blue Pride,
MCOGrpIU
Ejer Jannie & Kim Hansen
Fregnede Louise Felis
Jubatus, NFO Grp IX
Ejer A. Køhn & N. Kildesko\·
Chat Woods Kenzo,
NFO Grp IV
Ejer Vivi Nielsen
Backka.ra's Nogger, SBI b
Ejer Betina R. Carlsen
Europa's Jarl Hankat,
NFOGrpIII
Ejer Gitte Nielsen
Kindmount's Baldolino,
SBI a
Ejer M. & F. Welsch Riis
Sofie's Beatrix, SBI a
Ejer M. & F. Welsch Riis
Tilia Nova's Minerva,
NFOGrpVIII
Ejer Christian Laugesen

Øvrige nomineringer
Kategori III
Beyoka Of Isatai, SOM n
Ejer Gab1;ela \Volter
Mirza's Romeo, BML Grp 1

Ejer Dorthe Larsen . .
Klelofts Brilianta Mmum1-
lians CRX Grp I
Ejer ~I. & J. Klein

Vete~ Beautiful Pride
w_ee-LMadsen & J Andersen
EJer
Bedste huskat
Bach .
Ejer Katja F1verled
Mis Hillerød . .
AbyRivers Bali Putri of Via

Nova
Ejer Høj & Rasmussen

Øvrige nomineringer
I{ategoriI
Dan-Queen Papageno,
PER ns 23 62
Ejer Dorth~ E. Madsen
Kaorni ·s Mister Butterfly,
EXOn03
Ejer Birgit Tørnblad
Selected Purity Take That,
PERA
Ejer Laurfelt & Hou~ind
Obsession's Magnolia,
PER d 03
Ejer Lisbeth Kierulff
Dan-Queen Aida,
EXO ns 24 62
Ejer Dorthe E. Madsen
Two B's Jasmin, PER d
Ejer T. & J. Mollerup
Fair Play Von Asserbo,
PERf
Ejer Susanne Hansen
Hit'n Run Von Asserbo,
PER e 03
Ejer Susanne Hansen
Primadonna Von Asserbo,
PERn 03
Ejer Susanne Hansen
Misty BrownS Caty Lee,
PERg33
Ejer Kiki Savbak
Bright StarS Private
Dancer, PER n
Ejer Benthe Hannibal

Øvrige nomineringer
Kategori II
Skuvoys Athene, SBI n
Ejer Catrine Lysdal
Cozycoons Tomcat In Blue,
MCOGrpIII
Ejer Kim H. Nielsen
Europa's Danske Gorm,
NFOGrpIII
Ejer S. Høj & K. Andersen
Mountaineer's Blue Wackky-
moon, MCO Grp VII
Ejer A. Mortensen
Starkad · s Tordenskjold,
NFOGrpll
Ejer Heidi B. Rahm
Gigant's Kosmo
MCOGrpVIII '
Ejer M. Bonnichsen
Chat Woods Diesel
NFOGrpII '
Ejer Gitte M Jensen
Blå Nyckelns Marwin SBI n
Ejer Kerstin Knutsat~r
Europa's Randbold Dreng
NFO Grp IV '
Ejer Karin Frederiksen

Bedste kuld
Sandum's kuld
Ejer: K. Sandum
Bedste huskat- han
Frede
Ejer: B. & K. Poulsen
Bedste huskat - hun
Jiggin's Miss Molly
Ejer: K. Sørensen

Kategori III
BOXvoksen
Manu OfWonderlove, ABY n
Ejer Josh van Houtum
BOXkastrat
Fletcher's Futura, ABY n
Ejer Vivi Fletcher
BIS ungdyr
Malevitch Hugo Boss A La
Sam, RUS
Ejer Maria Andersen
BIS killing
Noer's Aphodite,
BRI ns 22 64
Ejer Lotte Teglers
Kuld
Marbat's
Ejer K. Wrzesinski

Kategori IV
BOXvoksen
Ruam Thep's Blue Spotted
Ofelia, ORI a
Ejer Susanne Sonne
BOXkastrat
Misbehavin' Zephyr, SIA d
Ejer Elisabet Højensgård
BIS ungdyr
Ivanthe's Ddonny-Xett, SIA n
Ejer Heidi Tværmose
BIS killing
Nisscn's Frederik, SIA n
Ejer Annelise & Erik Nissen
Kuld
Vibkjær
Ejer Karin K. Nielsen

Bedste avl
WW00 Haslund's Tato
Ejer: C. Barawiec & J. Has-
lund
Bedste veteran
wwgG-97-98-99 Haslund's
Indiana
Ejer: C. Barawiec &
J. Haslund

Best of Best Voksen
1. Lovehulen's Scoop,

MCOgrpIII
Ejer: R. Henriksen &
P-E Pedersen

2. Cindy Von Sesostris,
ABYn
Ejer: Petra Schutz

3. Obsession's Mad Max,
PERa
Ejer: Allan Kierulff

4. EC. Nissen's Argos, ORI n
Ejer: Lene & Aase
Christiansen

Racekatten's udstilling Hillerød den 30.09 .O 1
BOXkastrat
Gavtyven's Maj, NFO grp y
Ejer Dorte K. Freese
BIS ungdyr
Skandinavien's Walther
NFOgrpU '
Ejer Jette Kristensen
BIS killing
Kongelys Felis Jubatus,
NFOgrplX
Ejer L. Engilbertsdottir
Kuld
Zuzet's (NFO)
Ejer L. Engilbertsdottir
Veteran
Tukenja's Gabriella
Ejer Vibeke Svarrer
Pensionist
Alfheirn's Bilbo, NFO
Ejer H. Vigold & B. Hartoft
Opdræt
Europa's (NFO)
Ejer V. & K. Jørgensen

Best of Best Kastrat
1. AbyRivers Bali Vision,

ABYn
Ejer: Henrik Rasmussen

2. Appolonia Of Hawkeye
PERf
Ejer: Lilian Larsen

3. Wee-Ko's Kissing
An Angel, SIA g 21
Ejer : Andersen &
Madsen

4. Coonshine's Willoway,
MCO grpIII
Ejer: Gitte Petersen

Kategori I
BOXvoksen
Bright Star's Private Dancer,
PERn
Ejer Benthe Hannibal
BOXkastrat
Lynges Take A Walk On The
Wild Side
Ejer Bente Burchardt
BIS ungdyr
Star Wars Anakin
Skywalker, PER n
Ejer J. Jensen & A.Hogberg
BIS killing
Dan-Queen Cio-Cio- San
EXOn24 '
Ejer Vivi & Jan Lassen
Kuld
Dan-Queen (PER)
Ejer Dorthe E. Madsen
Veteran
Vixi's Hey LiU!e Black Bird
(PER n)
Ejer Susan Z. Taylor

Kategori li
BOXvoksen
Summerday's Olivia On
MyMind, SBI
Ejer L. Larsson & B. Persson

Bedste veteran
Duchesse da Terra ova
(SBI)
Ejer: S. & C. Wehnert
Bedste kuld
Silky Sox lSBD
Ejer: M. & C. Usbeck

Kategori ID
BIS Voksen
Chalina's Desiree (BRI a)
Ejer: L. & E. Jørgensen
BOXVoksen
Iah-Ra's Onuris (ABY o)
Ejer: E. & B. Pedersen
BIS kastrat
Chagall's Ice Cube (BRI a)
Ejer:~1.Bohrnsen
BOXkastrat
Lugwe's Silicia (ABY n)
Ejer: P. Holm Andersen
BIS ungdyr
Chagall's Q (BUR d)
Ejer: H. Faurholt
BIS killing
Luna-Tick's Makayla-May
(ABY a)
Ejer: M. & L. Seifert-Thorsen
Bedste avl
Chagall's Dundee (BRI)
Ejer: M. Bohrnsen
Bedste opdræt
Chagall's (BRI)
Ejer: M Bohrnsen
Bedstekuld
Hampton Court's kuld (BRI)
Ejer: J. Rybak

Kategori IV
BIS Voksen
Mount Maria's Butter
(SIA n 21)
Ejer: A. Andersen
BOXVoksen
WW0l Zonk v. Barnitz
(SIA n)
Ejer: G. Berger
BIS kastrat
Misbehaven Zephyr (SIA d)
Ejer: E. Hojensgard
BIS ungdyr
Haslund's Calvin Cline
<ORI a)
Ejer: C. Barawiec
BISkiJiing
Nissen's Frederik (SIA n)

Ejer: A. & E. i sen

Kategori Il
BIS Voksen
Killix Cindy Crawford (NFO
n 22)
Ejer: D. Varup
BOXvoksen
WW99 Milinocket's Pink
Flovd L 1COe 22)
Eje~: D. Villefrance
BIS kastrat
Milinocked's Sara Abigaile
CMCO n 22)
Ejer: B. Leth
BOXkastrat
Oliver af Kærvej (SBI a)
Ejer: M & C. Usbeck
BIS ungdyr
Ailuro's Quistador (MCO n
22)
Ejer: D. Villefrance
BIS kil ling
Europa's .Jeppe Højris (NFO
n 09 22)
Ejer: L. Højris
Bedste opdræt
Milinocket' v.
A Melchior

Kategori I
BIS Voksen
Heartbreaker's Jumping
Jack !EXO n 03)
Ejer: J. Henriksen
BOXVoksen
Flaruing Star s Pro sious Pe-
arl lPER n 02)
Ejer: I & L. Madsen
BIS kastrat
Vixi's Hey Little Black Bird
(PER n)
Ejer: S Taylor Zehngraff
BOXkastrat
Xerxes von Leerbeck (PER n)
Ejer: V. B. Josefsen
BIS ungdyr
Vi ian of A Drearn of
Natassja tPER n 02)
Ejer: S Taylor Zehngraff
BIS killing
Star Wars Padme (EXO f22)
Ejer: A. Hogberg & J. Jensen
Bedste veteran
Vixi's Hey Little Black Bird
(PERnl
Ejer: S Taylor Zehngraff
Bedste kuld
Heartbreaker's (PER)
Ejer: J. Henriksen

50



Maine Coon KJubben
Danmark

Kurt Olesen
i·orrebjerg Runddel 116
5220 Odense Ø
Tlf. 65 93 .U 67

Norsk Skovkanering,
Danmark

Anne Kohn
Gl. Frederik bor ·c:j
68A. "'y Hamrnershol
3400 Hillerod
Tlf. 4 26 25 24

Rex & Sphynx Klu bet
u anna Bugg«

K. rlodd n 7
8320 :\ Iarslet
Tlf. 6 27 2 1.

Russian Blu Klub en
xllun V· 1 stberg

Finsen: ·ej Gl. 1. th.
2000 Fr ,d 1rik,: er r

Tlf. 38 33 02 :3

Siameser &
Orientaler-klub n

Anne W:1°n r
Torp v j 10
-!050 kib r
Tlf. -17 G2 05 :33

SPK for Russian
Blue af 1990
Lars Preuss "i -lsen
Sendergade 20B
7620 Lemvig
til'. 97 81 12 6

SPK for Slamopdrætter
Margit Thoms n
Skovv ,jen 13b
4050 Skibby
Tlf. 42 32 01 45

Sokoke Klubben
Henrik Lauri<l · •n
Ka ·tedvej 37
8200 i\.rhus.
Tlf. 86 24 40 69

SUA - Abyssinier & Somali
Bodil Clnrin Floto
Frederik ·borgvej 350 B
4000 Roskilde
Tlf. 46 75 30 -18

Sølvkatten af 1990
Allan Outrup
BeLulavej 5
3200 Hel inge
Tlf. 48 79 64 68

53

BB - Burmeser &
British Shorthair

Camilla Scharff
Langegade 2 t.tv.
2100 København Ø

Tlf. 39 20 08 94

· Bicolouren
Ulla Johnsson
Lupinvej 23,
3650 Øl tykke
Tlf. 47 17 70 79

Colourpointen
Susan Elvekjær
Grenhu ene 10
2650 Hvidovre
Tlf 36 49 22 58

: Cyrnric- & Manx
klubben

' Mickey Thomsen
Grønnedalen 14 A.sl.mf.
7100 Vejle
Tlf. 75 72 77 78

Dansk Abyssinier & Somali
Klub, DASK /Tickingen

Lene Bay
Trekenergade 37A
2500 Valby
Tlf.: 26 24 12 84 3

Dansk Siameser &
Orientaler Ring

Annemette ielsen
Møllebakken 31 Strib

, 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 66 08

Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum
Søndervangen 60

1

3460 Birkerød
: Tlf. 45 81 Ol 75

Dansk Vangora
Tyrkisk Angora & Van

Ole Madsen
Munk jorupvej 43
9670 Løgstør
Tlf: 98 67 88 44

Den Hellige Birma
I Anette Karnpf

Ibstrupvænget 8
2820 Gentofte

1
Tlf. 39 65 29 41

1 Europe-klubben
Lene Sig]
Skov parken 2b
Herrested 5853 Ørbæk
Tlf. 65 98 28 25

Langhårskat~en
1

Kir ten Nielsen .
Tranegilde Strandvej 31

1 2635 Ishoj
Tlf. 43 54 1=1~5_9 _

ISpecialklubber-
under Felis Danica

Info fra
Felis Danica:

Nedennævnte dyrlæger er certificerede af den
Kgl Landbohøjskole til scanning for PKD
Kattene skal være mærket (chip eller tatovering)
og der skal bruges den særlige attest der er _udfær-
diget til brug for resultatet. Resultater der u;1d-
sendes til Felis Danica - mærket PKD scanmng -
Postboks 174, 2630 Tåstrup, bliver 100% fortroligt
arkiveret.

Sjælland:
Den Kgl. Landbohøjskole
Dyrlæge Karen Margrethe Pedersen
Dyrlæge Jørgen Kock

Frederiksberg Dyreklinik
Frederiksbergvej 17
4180 Sorø
Tlf. 5783 0252
Dyrlæge Peter Larsen

Jylland:
Løkken Dyreklinik
Egevej 47 B
9480 Løkken
Tlf. 9899 1205
Dyrlæge Niels Østergaard

Varde Dyreklinik
Ndr. Blvd. 96 a
6800 Varde
Tlf. 7522 0988
Dyrlæge Christian Mogensen

Bygholm Dyrehospital
Islandsvej 18
8700 Horsens
Tlf. 7561 1444
Dyrlæge Gustav Valentiner-Branth

Aase Nissen, Formand FD
28/06/01

PKD: Certificerede Dyrlæger

Planlagte møder:

SØNDAG den 17. FEBRU~ 2002
Felis Danica's Plenarforsamhng.

UdstillingsglimtBI Ungdyr
phinx Pretty Polly. ORI a 24

E: L. M Christiansen
BIS Killing
• kuld Dannebrog, ORl d
E: Kirsten Foldager

Øvrige nominerede katte
Langhår
Ibi-Cats Power of Love.
PER c 03 E: A.-C. Poulsen
Thr ?e Time A Lady Af 1 a ada,
PER n 33 E: Lene Balle
Lai-Ans . nastasia. PER g 33
E: Lailah Andersen

tar Wars Anakin Skywalker. PER n 22
E: Hogberg & Jensen
Lesami's Show Me Hcaven.
PER g 33 E: J. & J. Juul
Korthar
Iah-Ra's Geb, ABY o E: Birgitte Jensen
Bijeto's Cirkeline, ABY o
E: Birgitte Jensen
Dushara Barbequc, SOM o
E: Vivian Sørensen
Freddie Domingo af "adikat, BUR n
E: A.-G. Tinh Skou
1 radikal Debbie. Bl.JR b
E: A.-G. Tinh Skou
Semilanghår
Lovehulens Lionheaert. MCO grp 3

E: C & • I Laursen
WW Hopeless Tribes Hurricane Cooler,
MCO grp 4 E: A & K Agerbak
Bonnekitas Rocky, MCO grp 9
E: Karin Skjærlund
Karisma's Homolulu Joney, MCO grp 1
E: Brita Rodam
Karisma's Fanny Hill, l\1CO grp 3
E: A & C Andersen
Lovehulens Pippi, MCO grp 5

E: C & 1\1 Laursen
Frejakattens Allerførste Agge,
·Fo grp 2 E: Hanne Nielsen

Danish Designs Sassari, NFO grp 4
E: Elaine Derry
Klarborgs Buller, l\'FO grp 8
E: Mette Jensen
Charstens Atila, SBI a21
E: Ketty Hartwich
Trilobitens Antan, MCO grp 4

E: Inger Christensen
Sechercat's Jessica Flet.cher, MCO grp 5

E: C. Henriksen
Europa's Jeppe Hojris, NFO grp 4
E: Lone Hojris
Zuzet's Chianti, NFO grp 2

E: L. Engilbertsdottir
Atticats Barbara, NFO grp 3

E: Camilla Stausholm
Zuzet's Cocio, ~ WO grp 4

E: H & C Dølby
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IP Chnrstcn's Attila
BI u 21 Fudt: 1~-03-96

Opdr.:
Ejer: Kelly Hartwich
Langeskov 01 CL\PIB BOX
i\Io-1 01 APIB
Mos; Ol CAP!J3 BOX

IC Vertigo'» hablis
ABY n Fodt: 0 -10-97
Opdr.: Marie l Iccfkcus-Lic ard
Ej r: Li~ Dahlsirom
Taastrup Ol CACIB
Lund 01 CACIB
Hillerod 01 Ci\CIB

IC Silvcrwoods Xoom Xoom Xerox
, 'FO ns 23 Fodt: 1 -01-2060
Opdr.: .J. hriston ·en
Ejer: Bolind: & Martin Lysganrd
Vejle 01 CA 1B
Langeskov 01 CACJB
Malme 01 CAClB

IC Nanna Doucet af Vendsyssel
EXO f Fodt: 29-09-99
Opdr.: Ejer
Ejer: Norma Hassing
Slagelse Ol CACIB
Winschoten 01 CACIB
Krusaa 01 CACIB

IC Iwona Doucet af Vend iyssel
EXO c 33 Fodt: 15-05-99
Opdr.: Ejer
Ejer: Norma Has ing
Slagelse 01 CACIB
Winschoten 01 CACIB
Wien Ol CACIB

IC Forstballe's Alice
NFO gs 09 22 Fodt: 05-05-2000
Opdr.: Ejer
Ejer: Anne Nielsen
Randers Ol CACIB
Sæby 01 CACIB
Gorredijk 01 CACIB

IC Flicka's Faith Flior
SBI C 21 Født: 21-04-99
Opdr.:
Ejer: Susanne & .Jorgen Nyd"thl
Rendsburg 00 CJ\CIB
Holstebro Ol CJ\CIB
Runder. 01 CACIB

GIP Magic's Always on My Mind
BRI a 24 Født: 27-10-92
Opdr.: Susanne HeHman
Ejer: Jette Rybak
Berlin 00 CAGPIB
Gladsaxe 01 CAGPIB
Langeskov O 1 CAGPIB *
Most 01 CAGPIB BIS
Most 01 CAGPIB BOX
Taastrup 01 CAGPIB *

GIC' auiocet's Flaming Heart
RUS Fodt: 23-04-96
Opdr.: Heidc-1\lnrie Naujo~at
Ejer: A. Petersen & L.P. iclscn
Lubeck 99 CAGCIB
Horsens 99 CAGCIB BIV
Koge 99 CAGCIB
Rilw 00 CAGCIB BIV
Holstebro 01 CAGCIB BIV
Goteborg O 1 CAGCIB BIV

GIC Silver Fernando de Persdfelis
PER ns 12 Fodt: 16-05-99
Opdr.: Sylvia & Allan Outrup
Ejer: He11e Bulow
Solrød 00 CAGCIB BIV
Helsinge 00 CAGCIB BIV
Helsinge 00 CAGCIB
Lund 00 CAGCIB
Esbjerg 00 CAGCIB
Rendsburg 00 CAGCIB BIV

GIC Quickstep af Khartoum
ABY o Født: 11-12-98
Opdr.: Bodil & Michael Floto
Ejer: Birgitte Jensen
l\Io t Ol CAGCIB
Most Ol CAGCIB
Hamburg 01 CAGCIB
Hamburg 01 CAGCIB
Taastrup Ol CAGCIB
Randers 01 CAGCIB

EC Piogatta's Brina
SO'.\I ns Fodt: 31-10-97
Opdr.: Ejer
Ejer: Pin & Johnny Sørensen
Slagelse Ol CACE BIV
Malmø 01 CACE "
Herlev 01 CACE BIV
Langeskov Ol CACE BIV BOX
Hamburg 01 CACE
Hamburg 01 CACE
Lund 01 CACE BOX
Randers 01 CACE *
Hillerod Ol CACE BIV *

EC Hirnmalnya Din Chazan
SBI a Fodt: 22-06-98
Opdr.:
Ejer: Ketty Hartwich
Brokdorf 00 CACE
Gladsaxe 00 CACE BIV
Solrod 00 CACE BIV BOX
Holstebro 01 CACE
Langeskov 01 CACE
Most 01 CACE BIV BOX
l\lost 01 CACE BIV *
Taastrup Ol CACE
Hi11erod Ol CACE

EP Iah-Ra's Geb
ABY o Fodt: 03-07-97
Opdr.: Ly gaard & Amundsen
Ejer: Birgitte Jensen
Solrød 00 CAPE BIV *
Glostrup 00 CAPE BIV BOB2
Rendsburg 00 CAPE BOX
Gladsaxe Ol CAPE BOX
Vejle 01 CAPE
Most 01 CAPE ''
Most Ol CAPE "
Tastrup 01 CAPE ''
Hillerød Ol CAPE *

GIC Hampton Court's
Lucas All Alone
BRI n 24 Fodt: 30-06-99
Opdr.: Ejer
Ejer: Jette Rybak
Berlin 00 CAGCIB
Gladsaxe 01 CAGCIB
Lange kov Ol CAGCIB
!'lfost Ol CAGCIB
Most 01 CAGCIB
Taastrup Ol CAGCIB

IC Astrakhan's Fair Blue Eyes
SIA b Født: 20-10-98
Opdr.: Ejer
Ejer: Kirsten & Laszlo Buna
Helsinge 00 CACIB
Herlev 01 CACIB BIV
Ljungbyhed Ol CACIB *

IC Noregs Gron
NFO w Fo<lt: 30-01-2000
Opdr.: Annette Lund Svaneborg
Ejer: Belinda & Martin Lysgnard
Langeskov 01 CACIB
Taastrup 01 CACIB
Malmø Ol CACIB

IP Coonshinc's \Villowny
i\!CO Fpdt: 27-11-97
Opdr.:
Ejer: Gitte Peter en
Herlev 01 CAPIB
Lnn«esko,· 01 APIB BIS
Ha;burg 01 CAPIB Bl

01-6-686
GIC Killix Cindy Crawford
NFO n 22 Fodt: 08-06-99
Opdr.: S. & K. Hoj Andersen
Ejer: Dorte Varup
Gladsaxe 01 CAGCIB
Herlev 01 CAGCIB
Augsburg 01 CAGCIB
Hol tebro 01 CAGCIB
Langeskov Ol CAGCIB BIV"'
Win. choten 01 CAGCIB BIV ,.

IC Blue Royal Flash Danse Daisy
NFO f 09 22 Født:
Opdr.:
Ejer: Hanne Hempel
Hamburg Ol CACIB
Hamburg 01 CACIB
Taastrup 01 CACIB

IC Recin Doucet af Vendsy sel
EXO b Fodt: 03-05-2000
Opdr.: Ejer .
Ejer: Norma Hassing
Krusna Ol CACIB
Sæby Ol CACIB
Wien 01 CACIB

IP Juwhnra';; Sweel Dream
BAL g 21 Fodt: 25-06-99
Opdr.: EjC'r
Ejer: Anne Lise Kaae
Rendsburg 00 CAPlB
Langesko,· 01 CAPIB
I<rusau Ol CA.PIB
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CH Tilfany's Prinsesse Nefertiti
BRI fs 22 64 Født: 26-09-99
Opdr.: Susanne Bro Rosenorn
Ejer: Anne Andreassen
Harlev 00 CAC
Solrød 00 CAC
Herlev Ol CAC

CH Silky Rose av Ontario
SBI a Fodt: 17-01-2000
Opdr.: Turid Botten, N
Ejer: Birgit Falk & Jørgen Ravn
Esbjerg 00 CAC *
Unna 01 CAC *
Sæby 01 CAC

CH Shubunkins Jean-Luc Picnrd
:\ICO n 09 Født: 04-08-2000
Opdr.: Ejer
Ejer: Kirsten Bodin
Krusaa Ol CAC
Randers 01 CAC
Sæby Ol CAC

CH Grosetto Felis Jubatus
-Fo n 09 Fodt: 03-09-2000

Opdr.: Jette Eva Madsen
Ejer: Helle & Carsten Dølby
Hamburg Ol CAC
Randers Ol CAC
Sæby Ol CAC

CH Bang-A-Boomcrang
af Tirnanfaya
PER a Ol Fodt:
Opdr.: Nicis & Mette Nielsen
Ejer: Lis. i & Kalle Holm
\'ejle Ol CAC
Taastrup Ol CAC
Rander 01 CAC
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Stewarder
Er meget v I komne, Henvelse:
Lykke Madsen rir 57 '0 so -11
e~ail: w Pko@'posl.trle.dk
Stewarder honor re· med kr.
150.- + l spisebillet pr. dag

Dommerelever
Er meget elkomne, H
Kirsten Fol dag r M517 '[), -1 .
foldager.sphinx nmuil-t -lin.dk
eller Mette Foldager 76 l2 63:2
ernail: sphinx@mnil-tcli •.dk

Katalogstr. AG. pri ser ind. moms.
Annoncer skal Iorudb •lale til
kassereren. se udstillingsg byrer.

1 Annoncer amt besked om prærni-.
er sendes til: Kirsten Folduger, '
Lovrupvej 35, 6690 Gørding

, Annoncer/Præmier
1/1 side kr. 200 -
1/2 side kr. 125.-

kr.220,-
kr.250,-
kr. 50,-
kr. 50.-

KATTEKLUBBEN

For medlemmer af Perseren
Til salg bur kr. 5~ -
Avl og opdræt Gratis

Udstillingsgebyret
indbetales til:

1 Mette Foldager. Buvnehojvej 7,
6700 Esbjerg.
Giro: 157-6089 inden udsti~lin-

' gen eller pn check vedlagt tilr~el-
dingen. Ved betaling pa udstil-
lingen opkræve et gebyr pa kr.
10,- pr. kat .

Udstillingsgebyrer
Pr. kat

' Kuld
, Vøt.Zpens., ekstra

Avl og opdræt
Katterikla · e (4 katte
fra en ejer i samme grp) grat.i -
1 kat, alene i et dobb.bur kr.300.-
Pr. kat/kuld udf.bed. l r. l 00 -
Kuld udenfor bedomm. kr.125,-

1i•1;V!!J;t·~33;~ fJ~t~•
Vt~S

, Lørdag d. 26/01-2002: Langhår, korthår
Søndag d. 27/01-2002: Semilanghår, siam/ori

Dommere der har accepteret

Eric Reijers,C S, Kh ,Lh, Siam/Ori - I,III,IV
Ad de Bruijn, NL, Kh ,Lh, Siam/Ori -1,Ill,IV
Lee Selassa, NL, Lh,Slh - I,Il
Jørgen Frithjof, S, Slh - II
Jørgen Jensen, DK, Lh,Slh - I,ll
Annika Hogberg, DK, Lh.Slh - I,II

Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding:
For medlemmer af Perseren: Kirsten Foldager,
Lovrupvej 35, 6690 Gørding, 75178584
Tilmelding kan ske via internet:
httpJ/www .perseren.dk

Tilmeldingsfrist: d.9/01-2002 eller ved opnået
hal, dommer- ellerburkapacitet.

Dyrlægekontrol
Begge dage 8.30 - 10.30.
Kattene skal være i bur kl. 11.00

PERSEREN indbyder til International
Racekatteudstilling d. 26. + 27. januar 2002 i
Rishøjhallen, Skolevej 7, 4600 Køge, Tlf 56 65 6112

Åbningstider
Publikum - 10.00 - 18.00

I Udstillere - 8.30 - 19.00

L . Il f dstillingen er afsluttet, dog senest kl 19.00
Ingen katte ma forlade ha en or u

·----

CAP
CAP':'
CAP *

PR Frejkattens Allerførste Agge
NFO n 09 Født: 23-07-2000
Opdr.: Ejer
Ejer: Hanne Nielsen
Krusaa 01 CAP *
Sæby 01 CAP ,.,
Wien 01 CAP *

PR Feldt's Børge
PER a Født: 16-06-2000
Opdr.: Torben & Betty Feldt
Ejer: Per & Bodil Sthaalros
Krusaa 01 CAP
Randers 01 CAP
Hillerød 01 CAP

PR Europa's Dukke Nana
NFO n 09 23 Født: 06-04-2000
Opdr.: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Ejer: Lene Lock
Krusaa 01
Taastrup 01
Randers Ol

CH Malevitch Zippo Zandre
RUS Født: 03-06-2000
Opdr.: Maria Andersen
Ejer: Else B. Schroder
Vejle Ol CAC
Randers Ol CAC BIV
Sæby Ol CAC

CH Quanna van de Marcken
SIA n Født: 24-06-2000
Opdr.: Corry Rijksbaron, NL
Ejer: Lone Ebbesen
Krusaa 01 CAC
Hamburg 01 CAC
Taastrup Ol CAC "

CH Laj's Evita Peron
PER n 02 Født:
Opdr.: Ejer
Ejer: Lissi & Kalle Holm
Holstebro Ol CAC
Vejle Ol CAC
Taastrup Ol CAC
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Indbydelse til Racekattens International Udstilling
den 3. februar 2002 i Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

En bær og præsenter selv udstilling
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Hellig Binna

Dia Chazan
Alle ma kcfarvcr
Kel tv Hartwich
Bredager 3, 2. th
2650 Hvjdovre
36 48 29 19

Harmony
Anneli:-e PaLson
Præstevænget 35
2750 Ballerup
44 97 54 32
Harmony@image.dk

Jente's
Gerda Andersen
\ oldgade 70
8700 Horsens
75 Gl 34 7 fa'-'. 756 l 76ti
jente@jente.dk

Kempes
~I kefarYer brun og bLl
Ing \:ang 01 ·en
'l\rebjcrgvcj 12
3600 Fr ,cl. 'ril·,sund
47 31 2, 71

Nabra
·anna Br:1nd1

Cnrl Ploug~n•j H,1 C
3-160 Birkervcl
-1-5 110 11
birma(qpost12J le. l ·

Pr sto's Cat DK
Jenn11C.'tl 1J nsen
Bygvæn{!ct
4720 Præ::;tO
tlf 55 99 :W 65
jcannetle.j ns•nac- t2n t.

Sinklair
su~~er & Fl.. Ticl5 '11

1 ykobin Pj '39.
Ørsl v
4200 Slng •bc
5 26 7 70

, Von Gott
, Alle mu ·k0fo.rvc>r

anna & Fl. 11ik.kel ·en
Cluusholmvej 14
2720 onløs'
38 7-182 78

' Von Sivebæk
Christel og V Sivcbæk
Erantisvej 2

1
4330 Hvalso
46 4912 09

ivcbaek@mail.dk

, Korat

Primprau's
1 med en mildjernvilje!
1 Camilla Baird

45768631/20977535
mai1@korat.dk

1 www.korat.dk

1 Af Amalia . .
Privat opdræt al Exotic
Vibeke Jensen
97 85 18 54
vibeke.jensen@get2net.dk
bjem.get2net.dk/amalia

Kanbalu
brun bla,lilla & cho.
Ulla & Carsten Grell
Lundshojvej 1
8270 Højbjerg
86 1101 01/86 55 88 92

Burmilla
Af Misapotanien

Bent & Anni Agger bol
God parken 60
2670 Greve
tlflfax 43 90 71 52
mi apo@gct2ne .dk

1 Thamakan
Silver s haded burmilla
Birgit eharnrner
Salgard hojvej 32

' 3210Vejby
48 70 14 30

Cornish Rex

, Bodwin
Nu også Devon Rex
Su anna T. Bugg

, Kærloddcn 7
8320 Mårslet
86 27 28 19

Jourdan's
bla.crerne.blåcreme.sirex
Ruth & Jo Banks
Solrød Byvej,26 0 olrod
56144666 fax 5614466
ruth.banks@adr.dk

Devon Rex

Narnia
+MaineCoon

1 L. Sand & J. Peter en
Billesvej 12
4500 Nykøbing Sj.

I 59 9144 54

i Europ~-- _ -~
1 Langhusets
\ Sort silver tabby

Charlotte Frank
Midgårdsvej 14
3000 Helsingør
49 20 19 33

ExoticAmbi-Purr's
Flere farver
N .Hansen/C.Mortcnsen
Skovbyparken 101
8464 Galten
tlf/fax 86 94 48 57

Gr'acias
Fuldf, bicol., harlek .. van
Susanne K. Lorentzen
9440 Aabybro
98 24 24 76
gracia@l2mai1.dk

Hesselbjerg's
Sort, blå, spotted
BH Jensen & A Johansen
86 26 50 50/26 27 65 16
hesselbjerg@email.dk
www .hesselbjerg.dk

Jylcat
Flere farver
Lone Espersen
8600 Silkeborg
86817440
Lone.Espersen@12mail.dk

La Chatte
Blå, blåcreme og creme
Anette Høj Jensen
Øvej 3, Sverdrup
6100 Haderslev
74 58 50 98

Osito's
Blå
Karina Sundsvald
Fjordparken 18
3600 Frederikssund
47312360

Pasht's
Alt i fuldfarver & tabby
LoneLund
4500 Nykøbing Sjælland
59 3610 59
pashts@danbbs.dk

Solkær's
Alle farver u. hvid
Trille & Kurt Nielsen
Starup Alle 41
2770 Kastrup
32 50 3135

Valhalla
Blå
Helle Schulz
Klevehøjvej 8
2640 Hedehusene
43 99 46 99

Burmesere

Apiatif
blå, sort, lilla, chokolade
Pia Kjeldgaard
8800Viborg
tlf/fax 86 62 92 31
home13 .inet. tele.dk/apiatif

Cat 4 You
Creme, chok.,blå, lilla
Lea Winther-Jørgensen
Havdrupvej 43a
2700 Brønshøj
38 60 20 67

Catwalk's
Blå
Annette Henriksen
75254440/40102760
annette@catwalks.dk
www.catwalks.dk

Trollspotting DK
Kærligt opdræt
Annette Lerche Tralle
8732 Hovedgård
75662030
www .trollspotting.dk

British Shorthair

Fletchers
Vivi Fletcher
2610 Rødovre
36 72 20 09
fletcher@get2net.dk
hjem.get2net.dk/fletcher

Fredenslund
Vildtf., sorrel og silver
Lis Rhymer Friis
Bøgebjerg7
5471 Søndersø
64 8915 03

Iah-Rah's
Sorrel og vildtfarvet
Lysgaard og Amundsen
Skolekrogen 56 A
3500 Værløse
44484064,lah-Ra@get2net.dk

Marica
Vildtf., sorrel ABY/SOM
Margit Hærslev
Lærkevej 6
3550 Slangerup
47 33 32 68 fax 47333868

Vallue
BUR & British Shorthair
Elsebeth & B. Pedersen
Valmuevej 22
9970 Strandby
98 4812 42

Bengal

Abyssinier

Opdrættere
i felis Danica

....,

Ingen katte må forlade
udstillingen før kl. 19.00

Åbningstider for publikum
Kl. 10.00 - 19.00.

Annoncer og præmier
modtages gerne og med tak.
Sendes senest ved tilmeldings-
fristen til

Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55
2791 Dragør
hanne.kaarsberg@darak.dk
1/1 side kr. 250
1/2 side kr. 150

Stewarder/dommerelever/
Stande/specialklubber
Stewarder og dommerelever er
velkomne. Kontakt

Aase Nissen
Søvej 2, 4771 Kalvehave
tlf./fax 5538 9088
aase.nissen@darak.dk

Dommerelever, Stewarder
& Dommerønsker
Er meget velkomne - kontakt
venligst Lone Lund
Tlf. /fax 59 36 10 79 eller
E-mail:
dommeroensker@racekatten.dk

' I

, i
Dyrlæge- :/
kontrol: ·. 1

Mellem kl. 7.00 ~ I
og 9.00 Alle kattene skal være i i
bur senest kl. 9.45 Senest vacci-
nation ifølge Felis Danicas reg-
ler er den 19. januar 2002 . det- I

te gælder også revaccination.

Standplads på udstillingen
Standplads kan reserveres på
Tlf. 33 79 33 99 eller E-mail :
standudlejning@racekatten.dk

Annoncer til kataloget
Reproklart materiale sendes
senest sidste tilmeldingsdato
til: Maria Andersen, Sønderga-
de 50,4130 Viby Sj.
Tlf. 46 19 38 35 E-mail:
sekretaer@racekatten.dk

kr. 150

kr. 110

kr. 250

Præmier
Lone Rasmussen Tlf. 57 80 19 06
E-1\fail:
praemiesekrelaer@racekatlen.dk

Udstillingsgebyrer
For medlemmer af andre klubber
Pr. kat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran- og Pensionist

1
klasse ekstra kr. 50
Kat alene i dobbelt bur kr. 300
Udstillingspriser KUN
for medlemmer af Racekatten
1. tilmeldte kat kr. 220
2. tilmeldte kat kr. 195
3. og efterfølgende katte kr. 170
Kuld, uanset antal
tilmeldte katte
Veteran & Pensionist
klassen ekstra kr. 50
Kat alene i dobbelt bur kr. 300
uTIL SALG" bur kr. 150
Bestilt farvebedømmelse
inden udstillingen kr. 100
Farvebedømmelse
på udstillingen
Kat uden for
bedømmelse

, Dyrlægekontrol og indsyn
Mellem kl. 6.30 - 9.30.
Stamtavler og vaccinationsattes-
ter skal forevises.
Vaccination i følge Felis Danicas
regler.

Udstillingsgebyrer
Pr. kat kr. 220
Kuld kr. 250

, Avl og opdræt kr. 50
Veteran/pensionist (når de
dømmes i anden klasse) kr. 50
For medlemmer af Darak

"Tilsal~ bur kr. 150

Udstillingsgebyr bedes indbetalt
samtidig med tilmeldingen se-
nest på afmeldingsfristen til

Postgirokonto: 9 00 39 75
Kasserer Ole Johnsson
Lupinvej 23, 3650 Ølstykke

Ved betaling på udstillingen
ophræoes 10 hr. ekstra pr. kat.

allround
l+II+III
I+II+IV
I+ Il
I+ II
I+ II
I+ II
I
I+ III
Il
Il
II
II
m
III+IV

Tilmelding
Tilmeldingsblanket sendes til Gurli Petersen, Ager-
vænget 25, 4293 Dianalund, Tlf./fax 70 23 24 21 el-
ler E-Mail: udstilling@racekatten.dk
Tilmelding via e-mail kal dog altid være som ved-
hæftede Word filer af den originale
FD-tilmelding blanket.
Udstillingsgebyret skal i folge Racekattens regler
forudbetales senest den 4. januar 2002
og sendes til Gurli Petersen. Agervænget 25 4293
Dianalund på Giro: 492-36-26 eller med check.
Sidste til- og afmeldingsfrist den 4. januar 2002 el- •
ler nar bah-kapacitet er naet.

lnvi rede dommere:
Hann fie neum, Danmark
P nn B dlin ki. England

tu Ham tlainon, Finland
Albert Kurkows ki. Polen
Hannah J n.en, verige
Raimond aetre. [orge
Lena ords trom, verig ,

eik.ko aarela, Finland
Eli abeth Raab lvarson. Sverige
Anne eland. [orge
Anne Køhn, Danmark
Dortemarie Kaplers, Danmark
Letje Rohr-Dubbeld, Holland
Glenn Jobom. S ·erige
Lena undberg, Sverige
Ret til ændring forbeholdes

"bær og præsenter selv" udstilling

Dommere
Henry Hornell.• orge. II-IV
Solveig ... Iellberg, Sverige, III-IV
Marianne Roth. Danmark. III
Carl-Kristian Gulsett, ... "orge. I-II-lll
Tatjana Brce-Matjasic. Slovenien. I-II
Julie Witte-Starling, Holland. I-II
Letje Rohr-Dubbeld, Holland. II
Kurth Wahlberg. Sweden. I-Il
Ina van Berkum. Holland. II
Jean-Pierre Rossi, Belgien. all-round
Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmelding
TilmeldingKan forega online (læs mere pa
www.darak.dk) eller sendes til
Vibeke Svarrer, Østergarden 36, 3.th., 2635 Ishøj,
Tlf. 43 73 88 83 (før kl. 21)
vibeke.svarrersådarak.dk
Vi modtager ikke vedhæftede filer mere.
Tilmeldingsblanketter rekvireres hos:
Vibeke Svarrer, Østergården 36, 3.th., 2635 Ishøj,
Tlf. 43 73 88 83 eller Hanne Kaarsberg

Tilmeldings- og afmeldingsfrist:
18. februar 2002
BEMÆRK: Datoen overholdes!
Med ·end venligst frankeret svarkuvert.

Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs internationale
Racekatteudstilling i Herlev-hallen 3. marts 2002
Tvedvangen 198, 2730 Herlev
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Otium Pia Holrnberg
gode temp. i hojs: de
44 53 66 23
Tornerosevej 93
2730 Herlev

Somali
Badina

Flere farver
Per & Eva Baden
Hagbard svej 72
3650 Ølstykke
-!710 0144

Gyldfina
Fl. farver + Helliir Bir _,1,1
Ena • Finn G!·lcl~ holn
Postmo en 16
3400 ffllcrod
4 2-! 50 "l4

61

Ginausettis Sharmi
Per n
Henrik & B Ltin::i Schonbcck
Dunhammcrvcj 1-1
4600 Koge
·m. s6 63 -130
juvida@'Jnnil.com

Sphinx Chokotabby Arni
SlA b 21
for: Sphinx Kissing the pink
SIA e 21
~[or: Dan-Thai OptoWnE.rirl
SlA h 21
lngc-Lisc Fredelund
Øk_en 23.. .t.ih.
2630 Tustrup

t!flfax -13527543
kidogo@mail.tele.dk

Artur Veinel
III O n 22
fir: Ydcgurds Adrian
bla blochedtnbby
mor: Kolly's Ccons hivu
brun tortie blochedtabby
Lenie H. Muthiesen
Bolejevej 5
Lendum
9870 Sindal
tlf. 98 47 39 99

Likita
SIA og ORI i alle farver
Lis i Faurschou
Frederiksberg 19
4293 Dianalund
58 26 00 49 fax 58260339

Misbehavin
Bla, brun & chok. ma-
ket

Li Hojensgard
Rahoj Alle 2
8270 Hojbjcrg
86 27 4810

Misriya's
Brun.tab. ia hav., ebonv
unde med godt tcmp ..

S. Klarskov - 436206 2
Bestig vores homepage:
uscrs.cybercitv.dk/vcccå? 26

1 Siameser
Aslan's

AnneWagner
Torpevej 10
4050 Skibby
Brun cho, blå tab.ma ke
47 52 05 33

Klingeskov's
Brunmaskede siame ere
Kis & Mogens Østerby
Tlf/fax 64 82 18 44
oesterby@post6.tele.dk
home6.inet.tele.dk/oe terby/

Kragemose
Flemming Morten en
Brun - & blama ket siam.
Egen import, seriost opdr.et
hvor det gode temperament
kommer forst. 55 45 65 15

Dempsy af Amalia
Exo n
far: Bagdad's Eak, PER d
mor: Anabol af Anialia EXO g
Vibeke Jensen
Sondergnde 40.
Struer
tlf. 97 85 18 5-1
vibekejcnsen@get2nct.dk

IC Fabis Damian
NFO es 09 23
Susanne & Vagn Andersen
Hojbyvej 37, Hojby
4320 Lejre
tlf. 46 48 28 07
fax 44 53 17 11
jaettestuen@vip.cybercity.dk

EC Balsatzar's Archontos
SIA a , født 15/4-90
Far: C O'Russet's Zefyr
Mor: C Sisse Manique
Connie Gron
Brolæggerpladsen 8
2635 Ishoj
tlf. 43 73 45 08

Bounty
Lita Lorenzen
Rønnegårdsvej 14
6700 Esbjerg
75160004
heinsen@teliamail.dk

Avlshanner
--------------- -- -

Two B's
Tog J Mollerup
Kofod Anchers Vej 34A
3060 Espergærde
49 13 53 23
2142 0144

Von Gørtz
Chinchigolden-PER/EXO
Emilie Hørstrup
Hobrovej 122
9530 Støvring
Uf/fax 98 37 35 45

Ragdoll

Opdrættere
i felis Danica

Bright Star's
Bicolour og fuldfarvet
Benthe Hannibal
4930Maribo
54 75 76 08
bright-star@email.dk

Cucumis
Fuldfarvede & bicolour
Hanne Kristensen
Stampemøllevej 77
8300Odder
86 54 31 74

Divine
Susan Elvekjær
Grenhusene 10
2650 Hvidovre
36 49 22 58
home6.inet. tele.dk/divine

Flaming Star's
Alle farver, tab m/u hvidt
Ingrid Madsen
Vejlby Vænge 156
8240 Risskov
tlf/fax 86 2130 21

Kalvehaves Lion
Silvertab, shaded, golden
Connie Krøner
4771 Kalvehave
tlf/fax 55 38 86 11
www .kalvehaves-lion.dk

Ladykiller's
Perser/Exotic
Ann Elgaard-Jørgensen
Annasholmsgade 41, stv.
5000 Odense C,66 11 50 48
ladykiller@email.dk

Ludlow's
Fuldfarvet & bicolour
Susan ZehngraffTaylor
Helgesvej 53
4160 Herlufmagle
55 77 22 55

Misty Brown
Perser colourpoint
Kirsten Nielsen
Tranegilde Strandvej 31
2635 Ishøj
43 541159

Pejen
+EXO solid,dilute m.hvid
A Petersen & M Jensen
Rud. Petersensvej 1
9310 Vodskov
98 29 37 36

Persefelts
Chinchilla, shaded, golden
Allan & Sylvia Outrup
Betulavej 5,Helsinge
48796468/www.persefelis.dk
perfelis@postlO.tele.dk

Storm
Colourpoint exo, CPC per
Susanne M. Sørensen

1 Smedtoften 106
8300Odder
86 55 48 42

Felis Chivato
Sanne Ninett Jørgensen
Holmstrupvej 19
5250 Odense SV

I tlf/fax 65 96 26 56
Jættestuen

Susanne & V. Andersen
Højbyvej 37, Højby
4320 Lejre
46 48 28 07 fax 44531711
jaettestuen@vip.cybercity.dk

Kville
Birgit & Palle Larsen
2300 København S
32 97 29 40

• kville@post12.tele.dk
home 12.inet. tele.dk/kville/

La Foret
Store racetypiske/alle farver

, Dorte Garde Varup
' Irlandsvej 21

2300 København S
32 97 22 20

Silverwood
Alle farver incl. hvid
J. & J. Christensen
Husumvej 45
2700 Brønshøj
tlf/fax 38 8193 90

Tilia Nova
Alle farver m/u hvidt
Bette & John Lind
3650 Ølstykke
47177520/www.tilianova.dk
tilianova@tilianova.dk

I Uldtotten
+MaineCoon
Ketty Christoffersen
3250 Gilleleje
48 3910 58
ketty@uldtotten.dk

Vossevangen
En flot kælen naturkat
Ely Leegaard
Fragtrupvej 21
9640Farsø
tlf./fax 98 63 13 60

Perser og
Colourpoint
----- - - -----
Anjela

, Silversh, chinchilla & tab
Anne-Jetle & Lars Meng
Haldagermaglevej 26

, 4250 Fuglebjerg
55 45 46 12

Alfheim
Alle pæne farver
B. Hartoft & H. Vigold
Annettevej 9

' 2970 Hørsholm
45 86 87 94

Elkington
Alle farver
Lone Elkington
Overdrevsvej 45
4640Fakse
56 78 82 20

Europa
Sunde og racetyp. katte
Vibeke & K Jørgensen
Bendslevvej 38
4250 Fuglebjerg
55 45 38 44

Fabis
Alle farver
Charlotte Bergquist

, Ishøj Bygade 32
2635 Ishøj
tlf/fax 43 52 18 21

Mountaineer's
Alle farver undt.hvid
Ingrid Kristensen
Lindevej 98
4990 Sakskøbing
54 70 77 85

Sarafina
Alle farver - hvid
Lillian Kristensen
Egernvænget 8, Karup
5210 Odense NV
tlf/fax 65 94 36 44

Sebasco
Alle farver ikke hvid
Susanne Larsen
Toftevej 9
3460 Birkerød
45 82 00 24

Tappernøje's
Flere farver
Vibeke Hamborg
Vordingborgvej 525
4683 Rønnede
56 7126 90

Teeny Weeny
Kærligt seriøst opdræt af
sunde kilinger
Kisten Berg
8700 Horsens 75601240

, dk-online@stofanet.dk

Norsk Skovkat

Maine Coon

Alexi's
Store. flotte Maine Coon
Sanne Svendsen
Prejlerupvej 9
4560 ig
tlf/fax 59 31 82 93

Brinkoon-Cat
Alle farver ikke hvid
Kirsten & Tommy Brink
Emil Bojsens Gade 74
8700 Horsens
75 60 15 91

Castle Rock
Pil Refstrup
Kobenhavn V.
36 96 33 08
pil@linx.dk
www .katlink.dk/castle

Florian
Flere farver
Gitte Sørensen
Præstemarksvej 1
4652 Harlev
56 50 14 01

Fuglsang's
Rita FuglsangJensen
Gl. Feggesundvej 172
7742Veslos
fuglsang.mco@post.tele.dk
start.at/fuglsang

Gugger
Kærligt, seriøst opdræt
Lotte Jeppesen
49131188
l .b.jeppesen@post.tele.dk
home0.inet.tele.dk/gugger

Heftycat
Flere farver -hvid
Dorthe & Ole Nielsen
Ørslevgade 40 B
4100 Ringsted
56 38 18 49

KAWA
Lykke og Bent Kawa
Jersie, Solrød Strand
5614 65 44
lykkekawa@dadlnet.dk
www .kawa.suite.dk/

Løvehulen
Alle farver undt. hvid
Rita Henriksen

yprøvevej 8
4733 Tappernøje
tlf55565757 fax55565756

Opdrættere
i Felis Danica
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Felis Danica har en stam-

bogsforer, som udfærdiger
stamtavler for hele Dan-
mark. Hver hovedklub har
en eller flere stambogssekre-
tærer.

Al henvendelse vedrørende
stamnavne og stamtavler
sker til egen stambogssekre-
tær. Priser kan læses under
Betaling.

Stamnavn
Blanket til ansøgning om
stamnavn fås hos stambogs-
sekretæren. Der indsendes
mindst 3 forslag. Stamnav-
ne må højst bestå af 15 tegn
incl. mellemrum. I Dan-
mark starter alle nye stam-
navne med DK Ekspedi-
tionstiden er ca 2 mdr. og
betaling skal ske ved bestil-
lingen.

Stamnavnet er personlig
ejendom og er gyldigt i 30 år
efter det sidst var i brug.

Stamnavnet kan efter eje-
rens død overtages af en di-
rekte arving. Dette meddeles
Felis Danica. Hvis ingen øn-
sker at videreføre stam-
navnet, slettes det efter 20
år. Et stamnavn kan slettes,
hvis ejeren ikke ønsker at
opdrætte mere. Fortryder
ejeren, skal der gå mindst 5
år, før et nyt stamnavn kan
oprettes. Et slettet stamnavn
kan først bruges igen 20 år
efter det sidst var i brug. Fri-
tagelse for stamnavn kan fås
i tilfælde af, at du kun øn-
sker at opdrætte et kuld. Kil-
lingerne kan så kun få et
navn samt en evt. farvebe-
tegnelse.

Stamtavler
Parringsattest og stamtavle-
rekvisition fås gennem egen
klubs stambogssekretær.
Kattens navn må højst bestå
af 20 tegn udover stamnavn-
et. Hele kuldet skal stam-
bogsføres på en gang og in-
den kuldet er fyldt 3 måne-

der. Dog kan der mod for-
højet gebyr fås stamtavler
indtil katten er 12 mdr.

Parringsattest skal være
underskrevet af både han-
katteejeren og hunkatteejer-
en. Parringsattest og stam-
tavlerekvisition må ikke
klippes over.

Har en hunkat to ejere
med hvert sit stamnavn,
skal begge ejere underskrive
stamtavlerekvisitionen.

Stamtavle og underskrevet
ejerskiftekort skal medfølge
hver gang, du overdrager en
killing, ungdyr eller voksen
kat, uanset om der er tale
om salg eller gave.

Dog kan stamtavlen tilba-
geholdes ved salg på afbeta-
ling, indtil restbeløbet er
betalt.

Første gang en hankat bli-
ver far medsendes hans
kryptorchidattest. Første
gang der registreres af-
kom efter en kat skal kat-
tens navlebrok-attest
medsendes.

Der kan ikke udstedes
stamtavle til katte over 12
mdr.

Ejerskifte
Ejerskifte foretages gratis
ved indsendelse af ejerskif-
tekort. Er dette bortkommet
indsendes originalstamtav-
len som bevis på ejerskab.

Det er vigtigt at foretage
ejerskifte straks, da der el-
lers ikke kan avles på kat-
tene.

Stamtavlekopi
Er originalstamtavlen bort-
kommet, kan du få en ny
stamtavle ved henvendelse
til egen klubs stambogs-
sekretær. Kopistamtavlen
ligger hos stambogsføreren 3
måneder efter ansøgning.

Kønsskifte
Er killingen forkert køns-
bestemt sendes stamtavlen

til egen stambogssekretær
og der betales for ny stam-
tavle.

Farveændring
Er killingen forkert farve-
bestemt, sendes stamtavlen
til egen stambogssekretær
og der betales for nyt ind-
læg.

Avlsforbud
Påstempling "Avlsforbud"
påføres gratis når det sker i
forbindelse med udstedelse
af stamtavle. Når først stam-
tavlen er udskrevet kan den
mod et gebyr påføres Avlsfor-
bud.

Dette avlsforbud kan kun
ophæves ved skriftlig an-
modning fra den person, der
har anmodet om avlsforbu-
det.

Opdræt af hvide katte
Første gang en hvid kat an-
vendes i avl, skal den chip-
mærkes eller øretatoveres
samt have udført en høre-
prøve hos autoriseret dyrlæ-
ge.

Dyrlægeattesten skal in-
deholde: Kattens navn,
stambogsnummer, chip-
mærke eller tatoverings-
nummer samt høreprøvens
resultat.

Påføring af titler
Ved opnåelse af en titel, skal
den registreres hos Felis
Danica.

Kun BIV eller højere pla-
cering hos killinger og ung-
dyr samt CAC, CAP eller hø-
jere placering hos voksne
katte kan påføres.

Forfædrenes titler påføres
automatisk afkommet. Se-
nere erhvervede titler kan
påføres afkommet ved ud-
skrift af nyt indlæg.

Husk derfor at få regi-
streret titler i god tid før
rekvisition på stamtavler.

Indsend titelbla~ samt
. af diplomer til:

koP1

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Husk at medsende fran-
keret svarkuvert. Såfremt
der ikke medsende~ fran-
keret svarkuvert, vil retur-
f; rsendelsen ske pr. efter-
~-av. Har du ikke et titel-
blad, medsendes kopi af
stamtavlen.

Diplomer fra østlandene
er ofte ikke påført dommer-
navn, send derfor yderligere
en kopi af bedømmelse med.
De mangler også ofte dato
og sted, noter venligst dette.

Annullering af stamtavle
Dør din kat, indsendes
stamtavlen til Felis Danicas
postboks, hvorefter stamtav-
len annulleres. Du vil mod-
tage stamtavlen retur på-
stemplet annulleret.

Husk at medsende franke-
ret svarkuvert.

Eksport
Ved al eksport af en kat skal
der ansøges om transfer, der
bestilles gennem egen stam-
bogssekretær. Følgende skal
oplyses:

Kattens navn og stam-
bogsnummer samt
købers navn og adresse.

Ved eksport til USA for-
langer CFA i visse tilfælde
en 5-generationers stamtav-
le eller for visse racer en 8-
generationers stamtavle.
Nærmere oplysninger kan
fås hos egen klubs stam-
bogssekretær.

Når der er udstedt trans-
fer på en kat, kan det dan-
ske stambogsnummer ikke
længere anvendes.

Annulleres købet og kat-
ten igen ønskes optaget i det
danske register, skal trans-
fer samt stamtavle ind-
sendes til egen stambogsse-
kretær, før stamtavlen kan
8?Vendes ved stambogsfø-
rmg i Danmark.

Import
Har du købt en kat i ud-
landet, skal stamtavlen
overføres til dansk stam-
tavle, f~r du kan bruge
katten 1 avl og udstille
den.

Den udenlandske stam-
tavle samt transfer fra sæl-
gers land sendes til tam-
bogssekretæren. Der beta-
les for en stamtavle 0-3
mdr. Er katten købt i USA
eller et andet land uden for
FIFe's regi, skal den uden-
landske stamtavle være
"certificeret" dvs. udstedt
af det pågældende land
hovedorganisation.

Stamtavler udstedt af op-
drætteren anerkendes ik-
ke. En 3.-generations-
stamtavle er nok, men øn-
skes den 4. generation pa-
ført den danske stamtavle.
skal den udenlandske ·
stamtavle indeholde 4 ge-
nerationer.

Stamtavler fra dissident-
klubber (klubber der ikke
er medlem af FIFe dog
med undtagelse af GCCF,
CFA og TICA) kan ikke
automatisk overføres.
Hver enkel stamtavle skal
først godkendes af Felis
Danicas Avlsråd samt i
tvivlstilfælde desuden af
Felis Danicas Forretnings-
udvalg.

Katte fra dis identklub-
ber kan ikke udstille før
stamtavlen er godkendt af
avlsrådet.

Felis Danica's Avlsråd
kan kontaktes via Felis
Danicas postboks:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Ekspeditionstid: l\ilin. 2-3
mdr. og ekspeditionsgebyret
er kr. 200.

Betaling af stamtavler
og registerkort . .
Betaling sendes altid til
egen klubs kasserer: .

Ved betaling samt1d1g med
bestillingen, m~ds~n~ da
check eller kopi af giro-
indbetalingen.

Alle yde] er der ikke er
betalt forud endes pr. ef-
terluav med et ekspediti-
onsgebyr, bort et fra Race-
kattens medlemmer, som
kal forudbetale.

Priser (ind. moms)
indtil 3 mdr kr. 150
3-6 mdr kr. 200
6-12 mdr kr. 300
Stamtavlekopi kr. 300
5.gen.stamtavle
(eksport kr. 25
8.gen.stamtavle
(eksport) kr. 500

yt om lag kr. 50
yt indlæg kr. 50

Ændring af kon kr. 100
Stamnavn kr. 500
Tran fer kr. 75
Dan k tarntavle
ved import kr. 150
Påføring af Ad sforbud
efter stamtavleudst.. kr. 50
Ophævelse af
avlsforbud kr. 300
Ekspedition gebyr kr. :25

Karantæneregler
Kontakt klubb n omkring
oply ninger om karant ne-
reglerne.

Felis Danica's
Disciplinærnævn
Disciplinærnævnet r ab nt
for alle.

Klager over medlemmer af
klubber under Felis Danica
skal sendes til:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Kuve1ten mærkes:
Disciplinærnævn

Klager skal være skriftlig
oz skal vedlægges et depo i-
t:;m pa kr. 250 på check el-
ler postanvisning, hvoraf kr.
200 returneres, såfremt kla-
geren får medhold. ~an be-
des erindre at der for de fle-
ste sager vil være en for-
ældelsesfrist på et år.

Disciplinærnævnet kan
kun behandle skriftlige kla-
ger og det er vigtigt for kla-
gens behandling, at parter-
nes indlæg er dokumenteret,
ligeledes skriftligt.

••
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Værd at vide om stamnavne
og stamtavler m.m.
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Berlin 'r r< :,;~l

D-35614 ~:;lar
Tlf. +-19 6-!41 l ~9
Fax. ·r-19 64 n -; 1;3

Uk ·aine (UA)
cruinian F -linolo ;
sociation

Box 1787 Lviv 19 ()16
\Il\"E

TlflFai·: +3 0 J~:2 74S l33

Ungarn (H)
Magyar Mncskabt ratok s
Te~y sztok Orszagos
Egy _ ulete - :\fMO
Rozsa lr. 64
H-1064 Budape:;l
Tlf./fax +36 1 3110 '36

Yugoslavien (YO)
Felinology AssociaLion
Belbrrndc
Srcm kih odr du 2/lll
Y0-11070 Novi Beograd
TliJfax: +381 11 695 913

Østrig (A)
KKO
Caslcllezgasse 8/1
A-1020 Wien
Tlf. +43 1-2147860
Fa.x. +43 1-2120697

OVEK
Liechtenstein trusse 126
A-1090 Wien
Tlf. +43 1-3196423
Fax. +431-3106540
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Tlf · 7/ ~--·3440
Fax. _ -,2

Spanien (E)

·ociacion FPJ"n· Espanola
A FE

Conde de Arandc. 6 . 3 ·
F .: . E-50003 Zarazoz
Tl Æt . +34 976 14 09 3

Po :Jgal (P}
Clube Portugue:
de Felinicultura
Rua Dr. Faria de
Vasconcelos N. 4 r/c Df
P-1900-207 Li boa
Tli'Jfax. +351217150 61

Rusland (RUS)
ARCCA
ul.800-letiju Moskvy
3-2-139, 127591 Moscow
TlfJfax. +7 095 480-1526

Schweiz (CH)
Federation Feline
Helvetique - FFH
Solothw·nestrusse 83
CH-4053 Basel
TlUfax. +41 61 361 70 64

Slovakiet (SK)
Slovensky ZVA'Z Chovatelov
Krizna 44
SK-82476 Brati lava 26
Tel: +421 7 55571158
Fax:+421 7 55571158

Slovenien (SI)
ZFDS
Grasilska 2,
SL-3000 Celje
Tellfax. +386 3 545052

Polen (PL)
--~Ih.RP
ul. Iurzaska ·J -1
:-- ·. P·,uL,)
PL02-91° vursza · .. 7G
Tit': +4 ' 22 G;35 60 7,
Fa.·:+ t8 22 635 60 ~)

No ·ge (N}
1 r. ke Rasek.it '·! 1b r,

Rik fo·ou.l .. .!'{

Capn I. nsz., 1 '3
3015 Drammen
TI ·: 17 :1:2 9 ~ :2 0
F : +r T~ ~ J 69 20

Malaysia (MAL)
Lot 1271 B. -Ialun : un:.!e·
Sekamat Kajan,,
~lAL-130()0., c,[ nær
Darul Eh: an ·
Tcl/fox: +60 ;{ b7:!66.'08

Mexico (MEX)
ocia rion Fclinofila

Mexicana •.C. l FE. ,,
Cem del O ate 20
Co! R de Terrcros
0481011c-.· :u1 D.F.
.d .tf-__ · +:')2 :5 ,;54:35-;:')

Mundikat
Kerkstraat 12
NL-9649 GR Muntendarn
Tlf. +31598627335 c

Fax. +31 5986 27649
Hviderusland (BY)
Felinolog
Logojski trakt, 39-1-327
220090 Mink
Tlf. +375 1726976
Fax. +375 172321113

Island (IS)
Armula 36
IS-108 Reykjavik
Tel: +354 5880304

Israel
AMlL
8 Hahagana str
Givataim 53449
Tlf: +972 3 7318 68
Fax: +972 3 571 76

Italien (I)
Via Principi d'Ajaca. 20
I-10138 Torino
Tel: +390 11 1344627
Fax: +390 11 4332-..79

Kroatien (HR)
Savez Felinolo khi
Drustava Hrvatske
Vinogradska 2a
HR-Zagreb 10000
Tlflfax +385 1336 4189

Letland (LV)
CFCA
258/5 Maskavas Str.
Apt. 19,
LV-1063 Rigo
Tlf. +371 7189603
Fax:+371 7312553

Lichtenstein (FL)
Gapont 34
FL-9495 Triesen
Tel: +423 392 18 38
Fax: +423 392 34 54

Litauen (LTI
Sv, G€rtrudos 46
LT-3005 Kannas
Tel/Fax: +370 7 324545

Luxembourg (L)
Lux Cat Club LCC
B.P. 526
L-2015 Luxembourg
Tlf./fax +352 371 569
Fax. +352 590 894

Udenlandske klubber-
i

---=

_Argentina (AR~)
Asociacion Felina
,Argentina AFA,
Av. Belgrano 2694,
100 piso, ap. "C",
1096 Buenos Aires
Tel/Fax: 54 11 4943-1305
Brasilien (BR)
Federa<rao Felina
Brasileira FFB,
Rua Monsenhor Marques 88,
Jacarepagua -
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
022740-260
Tel / Fax: +55 21 392-9321
England (GB)
The Cat Ass. of Britain
Orchard Cottage,
10 Cross End, Wavendon
Milton Keynes MK 17 8AQ
Tel: +44 1908 583787

Estland (EE)
Oismae 73-29
EE-13515 Tallinn
Tel: +372 2 556926
Tel/Fax: +372 2 6709747

Finland (FIN)
SRK
Villilånniemi 5 C 13
FIN-33300 Tampere
Tel: +358 3 3430710

Frankrig (F)
Federation Feline
Francaisø FFF
7 5 Rue Claude Decaen
F-75012 Paris
Tlf. +33 1 46282609
Fax. +33 1 43424309

Grækenland (GR)
Feline Federation
of Greece
Polykleous 2
GR-11636 Athen
tlf. +301 9021302
fax. +301 9011038

Holland (NL)
Felikat
Felikatshows
Charles Spijker
L van Deysselhove 5
NL-3438 HS Nieuwegein
Phone/fax +31 30 6301745

gammel - dette gælder også
for revaccination.

Rabiesvaccination, der er
obligatorisk i udlandet, skal
foretages mindst 30 dage før
udrejse og må højst være et
år gammel.

De enkelte lande har for-
skellige veterinære bestem-
melser vedrørende indrejse.
Få yderligere oplysninger i
god tid enten hos din dyrlæ-
ge eller i Fødevaredirektora-
tet (33 95 60 00). Du kan li-
geledes finde informationer-
ne på Fødevaredirektoratets
hjemmeside:
www .foedevaredirektoratet.dk

Betalinger
Betalinger sker altid til den
arrangerende klub.

Husk at betale samtidig
med tilmeldingen til Race-
kattens udstillinger.

Udstillingspriser
ind. moms
Pr. kat kr. 220
Pr. huskat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, pensionist
hvis de også dømmes
i deres respektive
klasser kr. 50
Avls- og opdræts kl kr. 50
Avlskåring kr. 50
Farvebedømmelse
(medd.ved tilmeld.) ... kr. 100
Kokarder:
GIC, GIP,
IC, IP, CH, PR kr. 125
EC og EP gratis.

Kattens kløer skal være
klippede. Hvide katte
skal fremvise hørecertifi-
kat.
Dommerens afgørelse er
inappelabel.
Det er forbudt at dryppe
kattens øjne med det for-
mål at fa kattens øjne til
at blive større.
Killinger og ungdyr med
klippede tænder ikke kan
opnå Excellent.
Vandskål, grusbakke, bur-
gardiner m.v. skal med-
bringes. Grus forefindes
på udstillingen.
Burmål: Enkeltbur:
75 x 60 x 60, dobbeltbur
150 X 60 X 60.

FIFe-kokarder
Kokarderne kan købes på
udstillingerne mod fremvis-
ning af alle de certifikater,
der berettiger til titlen.

Udland
Tilmeldingsblanketter til
udenlandske udstillinger re-
kvireres hos og returneres
til egen klubs udstillings-
sekretær udland.

Det anbefales at fremsen-
de kopi af tilmeldingen di-
rekte til den arrangerende
klub.

Udstillingsgebyret skal be-
tales direkte til den arrange-
7ende .udenlandske klub og
ikke til egen klub. Betaling
kan ske med internationalt
giroindbetalingskort, eller
med de lyserøde girerings-
kort - hvis man har postgiro-
konto.

Vaccinationer
Katte, der udstilles i Dan-
mark og i udlandet, skal væ-
re vaccineret mod kattesyge
og katteinfluenza.

Vaccinationen skal min.
være 15 dage og højst et år

Al tilmelding til udstillinger,
uanset om der er tale om
katte eller andet, sker gen-
nem egen klub.

Klubberne har typisk en
udstillingssekretær indland
og en anden til udland. Kon-
takt derfor den "rigtige" ud-
stillingssekretær.

Indland
Tilmeldingsblanket rekvire-
res hos den arrangerende
klubs udstillingssekretær,
og sendes til den arrange-
rende klub. Oplysninger om
udstillinger fås ligeledes hos
den arrangerende klub.

Betaling skal altid ske til
den arrangerende klubs kas-
serer og ikke til ens egen
klub. Sidste tilmeldingsfrist
til udstillinger varierer (ca.
2-4 uger før). Spørg den
arrangerende klub.

Praktiske oplysninger
ved udstilling
Felis Danica's samt FIFe's
udstillingsregler er gældende.

Bekræftelse på tilmelding
sendes til udstillerne senest
14 dage før udstillingen.

Modtager du ikke bekræf-
telsen, kontaktes arrange-
rende klubs udstillingssek-
retær. Husk at vedlægge en
frankeret svarkuvert.

Kattene skal være i bur
kl. 9.45, således at be-
dømmelserne kan påbe-
gyndes kl.10.00.
Kun katte med halsnum-
mer bliver bedømt. Afvi-
ses en kat i dyrlægekon-
trollen, skal alle katte fra
samme ejer hjemtages.
Katte udstilles på udstil-
lerens eget ansvar og be-
des venligst transporteret
i lukket kasse til udstil-
lingen.
Ingen katte må forlade
udstillingen før det offici-
elle ]ukketidspunkt.

Værd at vide om udstillinger
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PROGRAM VET kan
købes hos dyrlæger,
Matas og apoteket

PHØbRAM VET
.Uic-\

5 lopper
på dit kæledyr

= 95 lopper
i dit gulvtæppe

PROGRAM VET

udrydder lopperne
- og det giver ro i

hjemmet

April 2002
20/21 Odense PER ERE. -

Maj 2002
12 Maribo RACEKA.TTE. -

Juni 2002
29/30 Skive JYR r

Redaktionen ønsker alle vore læsere en rigtig God Jul,
og et lykkebringende Nytår!

På gensyn i det nye år.

67

li NOVJ\RTIS
l l 72 . 21 oo Kobenhavn 0

Novnrtis Honlthcare A/S · Lyngbyvo

1 estad et) Anvendes, komb nat, n med andet ektopams.tært m doel med w l<·
PROGRAM VET (Lufenuron)· Indikationer· Kontro l af lopper tics nund og kat. [Pav,rl<er loppednl I a"'D 'g·K·~tte mikstur 30 mg pr kg legemsvægt Hunde. tao tener IO mg pr. ~g

· · · d kal behan es. 03,mn ~ · · · 98 oo
nmg pa de udvoksede stadier. Al le hunde og katte i husst □ nder.1pa e;en ~rnmen S .

1
xo mks turer a 133 rng til xat op til J.5 kg I ernsvæqt: AUP lnci . moms kr. l , •

legemsvægt. Se lovrig t brugsanvisning , pakken . Pakningsstorrelser og pns r pr. 22 .o1.2ooi. A ?",
9

mg
1
,1 hund frn 7 t,I20 kg legemsvægt: AUP incl. moms "1 198 .00 • tx6

1 6 t b k 189 oo . 1 x6 tablet er a _.,... ·
x n le tter a 67 8 mg til hund op til 7 kg legemsvægt: AUP mel. moms r. · V

tabletter a 409 ,8 ~g til hund fra 20 til 40 kg !egerns ægt: AUP incl . moms kr. 209.75 . uc'c enrg

Kommende udstillinger i Danmark
Januar 2002
26/27 Køge

(2 x I-dag) · · · · · · .. · · · .. · PERSEREN
Rishøjhallen,
Skolevej 7, 4600 Køge

februar 2002
3 Roskilde RACEKATTEN

Roskilde-Hallerne,
Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Marts2002
3 Herlev DARAK

Herlev Hallen,
Tvedvangen 198, 2730 Herlev

23/24 Århus (2 x 1-dag) JYRAK

FIFe's Udstillingskalender
2002 Januar 9/10 Lichtenfels D Pef/nnf/nfy .grænse-
5/6 Padova (2 cert.) I Gavle s show med OVEK D

Brati lava SK Wiener Neustadt (2 cert.)
Maj6/7 Stockholm s OVEK A 2002

12113 Crema (2 cert.) I Goteborg (2 cert.) s 4/5 La Chaux-de-Fonds
Erlangen D Riga (2 cert.) LV (2 cert.) CH
-Iyvåskyla'" (2 cert.) FIN Ijmuiderr" Special RUS Vaxjo (2 cert.) s

13 Schiedam+ (Felikat) NL (Felikat) NL Strommen*(2 cert.) N
19 Orebro s 16/17 Cannes F Beograd (2 cert.) YD
19/20 Salzburg (2 cert.) OVEK A Zagreb (2 cert.). HR 11/12 Karlstad" s

Tallinn" (2 cert.) EE Oslo''' N Bellagio (Como) (2 cert.) I
Campcones E Ciechanow (2 cert.) PL Most (2 cert.) cz

26/27 Køge 23/24 Århus Neu-Ulm (2 cert.) D
(2 x 1-dag) PERSEREN (2 x I-dag) JYRAK Tampere (2 cert.) FIN
Enns ,,, (2 x I-dag) KKO A Wien :!: (2 cert.) KKO A Kalmar s
Bordeaux F Stockholm s Riga (2 cert.) LV
Geneve CH Milano (2 cert.) I 12 Maribo RACEKATTEN
Strommen" N Trondheim" N Emmen" FELIKAT NL
-Iårvenpaå? t2 cert.) FIN Selnajoki (2 cert.) FIN 18 Innsbruck * (KKO) A
Verona (2 cert.) I 30/31 Tallinn':' (2 cert.) EE 18/19 Ornskoldsvek (2 cert.) s

27 Stevenage GB Madrid (2 cert.) E Stockholm" (2 cert.) s
Usti nad Labem Bourg en Bresse .. F

2002 Februar (2 cert.) cz 20 Innsbruck * (KKO) A
1 Herinef" D Borås s 24/25 FIFe's GF
2 Plzen cz 31/1 Amheim (2 cert.) Albufeira p
213 Hennef" (2 x I-dag) D Mundikat NL

Pistoia (2 cert.) I 2002 Juni
Cannes (2 cert.) F 2002 April 1/2 Orebro s

3 RoskildeRACEKATTEN 6n Kloten" CH Krakow (2 cert.) PL
9/10 Ljubljana SI Porsgrunn* N 8/9 Viborg (2 cert.) RUS

Carcassonne F Helsinki':' (2 cert.). FIN Skiptvedt* N
Ruti CH Linkoping (2 cert.). s Aigle (2 cert.) CH
Seinåjoki" (2 cert.) FIN 7 Luxemburg L 9 Pef/nnf/nfy
Goteborg s 13 Hradec Krålove cz MUNDIKAT NL
Sevilla (2 cert.) E 13/14 St. Petersburg 15/16 Wtirzburg D

10 nfy MUNDIKAT NL (2 cert.) RUS Uppsala" s
16/17 Warszawa PL Neubrandenburg -Iåmså" (2 cert.) FIN

Prag (2 cert.) CZ (2 cert.) D 22/23 Oslo" N
Viborg (2 cert.) RUS Umea s Valtice (2 cert.)
Bergamo (2 cert.) I Geteborg s 29/30 Skive (2 x 1-dag)JYRAK
Fecamp F Bergen" N Valtice (2 cert.) cz
Stockholm s 20/21 Odense Rothenburg(2 x 1-dag) CH

22 Hennef D (2 x 1-dag) PERSEREN Arendal*(2 cert.) N
23/24 Hennef D Surahammar s Harstad* N

Budapest (2 cert.) H Biel «Cat-Expo»
Bognor GB (2 x 1-dag) CH 2002 Juli

Sankt Petersburg 6/7 Oulu" (2 cert.) FIN
2002 Marts (2 cert.) RUS Vadstena s
1 Hennef D Turku" (2 cert.) FIN 13/14 Encamp Andorra
213 Hennef D Oslo';' N (2 cert.) F

Malmø (2 cert.) s 27/28 Geteborg s Oberwart (2 cert.)
Chur CH Huesca (2 cert.) E (OVEK) A
Udine (2 cert.) I Linz OVEK 20/21 Tallinn*(2 x I-dag) EE
Tonsberg" N grænseshow med D A 27/28 Finnsnes*(2 x 1-dag) N
Lyon F 27 Ostrava cz Helsinki'::C2 cert.) FIN
Helsinki':' (2 cert.) FIN 28 Zilina grænseshow Stockholm s
Prag (2 cert.) cz med CZ SK
Cataluna (2 cert.) E 29 Linz OVEK A - - -----

3 Herlev* DARAK 30/1 Almere MUNDIKAT NL ,:, = ,,bær selv" udstilling
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Undersøgelser viser, at 70% af alle katte i 2 års alderen viser
tegn på tandsygdomme. Tand- & mundproblemer begynder
ofte med dannelsen af plak, som er en belægning, der
konstant dannes på tænderne. Plak kan stivne og danne
tandsten, hvis det ikke bliver behandlet.

Med det nye produkt Hill's· Science Plan· Feline Oral Care kan
du nu være med til at forebygge dannelsen af plak. Feline Oral
Care er et komplet fuldfoder med naturlige vegetabilske fibre,
som virker som en tandbørste og hjælper med at fjerne plak
fra tændernes overflade.

Forhandles af dyrehandlere og dyrlæger.
Nærmeste forhandler oplyses på tlf. 43 20 94 88

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ·••+-..


