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FELIS DANICA's Plenarforsamling blev afholdt i Odense, hvor re-
præsentanter fra MCO, SUA, SOK, REX/SPHYNX klubben og DSO
var tilstede, et meget lille antal af vores 21 specialklubber.

Der var ellers udsendt FIFe's Avls- og Registreringsregler, FIFe's
regler for stamnavn, samt Felis Danica's nationale stambogsførings-
regler i et samlet kompendium, hvor vi havde bedt om specialklub-
bernes mening, også her var der kun lille interesse fra de manglende
klubber, men der bliver endnu en chance for at lade jeres mening
komme til høring da registreringsreglerne blev udsat til næste ple-
narforsamling og overgivet til Avlsrådet, der inden 4 måneder skal
komme med et revideret oplæg. Læs mere herom inde i bladet.

FU tog afsked med Klaus Donnerborg fra Jyrak, som ønskede at
holde pause, vi takker Klaus for et særdeles godt samarbejde og siger
velkommen til Ole Amstrup. Fra Racekatten blev valgt Tom Høj som
overtager Steen Nielsen's plads. Steen er stadig Felis Danica's kasse-
rer men er efter de nye love blevet valgt udenfor FU, et valg der pas-
sede godt ind i Steen's arbejde. Vi ønsker velkommen til et godt sam-
arbejde fremover.

To nye medlemmer blev valgt som suppleanter til Avlsrådet, Mari-
na Bohrnsen som har katte fra kategori III og Ole Wedfall der op-
drætter indenfor kategori I. Formand for Avlsrådet er stadig Jette
Eva Madsen

Disciplinærnævnet havde genvalg til ·sonja Hansen og Vagn Chri-
stiansen og til suppleanter ligeledes genvalg til Peer Amundsen og
Bette Lind. Som formand Suzanne Trolle.

FU ønsker alle velkomne og håber på et positivt og fremgangsrigt
arbejde - hvor der kan arbejdes for vore katte og vores renome inden-
for racekattesporten.
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Andet steds findes billeder af
nogle af vindern~. .
I nr. 4 vises de sidste billeder.
Har du ikke indsendt et billede,
så er det sidste udkald. Det skal
sendes til Hanne Kaarsberg

Vi ønsker alle vinderne tillykke

Topl0 killing nr. 4
Elkington's Johnny Walker,
NFO n 22, 469 points
Ejer: Elkington & Lysgaard

Topl0 killing nr. 5
Never Mind's Bom In Heaven,
MCO ns 22, 466 points
Ejer: Ann-Dorrit Palmund

Topl0 killing nr. 6
DK Dan-Queen Papageno,
PER ns 23 62, 460 points
Ejer: Vivi & Jan Lassen

Topl0 killing nr. 7
Skuvoy's Athene, SBI n, 452 points
Ejer: Catrine Izabella Lysdal

Topl0 killing nr. 8
Hofnar Felis Jubatus, NFO w 62
444 points
Ejer: C Jensen & M Hemmingsen

Topl0 killing nr. 9
Athena von Gott, SBI b, 429 points
Ejer: Christel & Verner Sivebæk

Top5 kastrat nr. 1 .
GIP Vixi's Hey Little Black Bird,
PER n, 508 points
Ejer: Susan Zehngra:ff Taylor

Top5 kastrat nr. 2
EP Tukenja's Gabriella, SBI f
490 points
Ejer: Vibeke Svarrer

Top5 kastrat nr. 2
IP DK Coonshine's Willoway,
MCO n 22, 490 points
Ejer Gitte Petersen

Top5 kastrat nr. 4
IP Shengo Maurice, SBI a 21
489 points
Ejer: Charlotte Nissen

Top5 kastrat nr. 5
EP Appolonia of Hawkeye, PER f
488 points
Ejer: Lilian Larsen

Topl0voksennr. l
GIC Behukai's Destiny, SBI a
501 points
Ejer: Vibeke Svarrer

Topl0 voksen nr. 2
CH S'''Backkara's Pontiac, SBI c
496 points
Ejer: Marianne Højdorf

Topl0 voksen nr. 3
GIC Why Forget Oline Mavepine,
BUR b, 492 points
Ejer: Conni Nissen

Topl0 voksen nr. 3
EC Kikicat Special Dreamweaver,
EXO as 22 62, 492 points
Ejer: Lisa Høj

Topl0 voksen nr. 5
EC Killix Cindy Crawford,
NFO n 22 486 points
Ejer: Dorte Varup

Topl0 voksen nr. 6
GIC Edison af Misapotanien,
BML ns 11, 482 points
Ejer: Bent Aggersbøl

Topl0 voksen nr. 7
GIC Never Mind's Bohemean Rap-
sody MCO f 09 22, 474 points
Ejer: Gitte & Michael Jensen

Topl0 voksen nr. 7
EC Rivendell's Ozzy Osbourne
MCO ns 09 22, 474 points
Ejer: Sine Frank Rasmussen & Ras-
mus Heskier

Topl0 voksen nr. 9
GIC Misty Brown's Cheyenne, PER
e 33 468 points
Ejer: Kirsten Nielsen

Topl0 voksen nr. 9
IC S'"Backkara's Nogger, SBI b
468 points
Ejer: Betina Carlsen

Topl0 killing nr. 1 .
Never Mind's Another B1tes The
Dust MCO n 23 496 points
Ejer: A-D Palmund & Gitte Jensen

Topl0 killing nr. 2
DK Dan-Queen Cio-Cio-San,
EXO n 24, 490 points
Ejer: Vivi & Jan Lassen

Topl0 killing nr. 3 .
Jeka-Miss Kajsa Bergqvist, BUR a
486 points
Ejer: Anne Marie Bjelke-Hansen

DARAKs topkatte 2001

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 7160 06
Midtsjælland
Mette Blume
Peter Dams Vej 4
4180 Sorø
tlf. 57 82 20 82
Nordøstsjælland
Vivi Lassen
Nødebovej 42, Nødebo
3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83

Ammetjeneste
Kirsten Nielsen
tlf. 56 27 47 34

Racekattefonnidling
Vivi Lassen
tlf. 48 48 02 83

Health. Efter præmierin-
gen var der indbudt til det
traditionelle kage og vin
bord, arrangeret af ejerne
til de vindende birmakatte
fra Birmaklubben's topl],
ster, der tidligere var ble-
vet præsenteret fra scenen.
Det var rigtigt festligt og
en fin optakt til Best in
Show. Herlev udstillingen
var godt besøgt, da TV viste
et fint indslag lørdag aften.
Tak til alle hjælperne og
bestyrelsen for et godt ar-
bejde.

Felis Danica's Plenarfor-
samling blev afholdt i
Odense, og FU havde frem-
lagt et samlet kompendium
over Avls- og registrerings-
regler, FIFe regler for
stamnavn og Felis Danica
Nationale stambogførings-
regler. Plenarforsamlingen
blev enige om at registre-
ringsreglerne skulle ses
igennem endnu engang og
overladt til Avlsrådet, som
inden fire måneder skulle
komme med et revideret
oplæg som senere ville bli-
ve diskuteret og endelig af-
gjort på Specialklubbernes
og FU's møde i oktober.
Nye regler for Diciplinær-
nævnet blev vedtaget alt
dette kan læses i referatet
her i bladet.

En stor nyhed blev bragt
i en TV-avis hvor man i
USA kunne præsentere den
første gensplejset killing
der var en tro kopi af foræl-
drene. Måske en ide hvis
man vil have en tro kopi af
sin yndlingskat, verdens-
vinder eller hvad der nu
kan findes på.
Mange forårshilsner
Aase Nissen
formand

www.darak.dk

Kære medlemmer
Vores generalforsamling er
afholdt og vi fik nye ansig-
ter i vores bestyrelse som
ønskes velkommen med øn-
sket om et godt samarbejde.
Vores sekretær Dortemarie
Kaplers ønskede at få en
pause og blev erstattet med
Vivi Lassen, der som op-
dræt har Perser/Exotic og
som allerede har været på
sin første opgave i Herlev,
hvor Vivi lavede nogle flot-
te skilte til vores Top katte.
Finn Gyldenholm, som har
været vores kontakt til
spejderne på udstillinger-
ne, har grundet personlige
forhold ønsket at stoppe og
i stedet blev Karsten Niel-
sen valgt ind som supple-
ant, Karsten har Maina
Coon. Thorsten Jespersen
blev vores ny præmiesekre-
tær som i samarbejde med
Torben Mølgaard og hans
kone Kirsten vil stå for
sponsorer og præmier. Det-
te samarbejde lover godt ef-
ter Herlev med de flotte
præmier i form af mad til
kattene, diverse gavekort,
transportkasser, kradset-
ræer og meget mere der
blev uddelt til de vindende
katte.

Darak's Top katte blev
fremvist og præmieret på
scenen og modtog vores
flotte pokaler og tilhørende
kokarder samt en stor pose
tørfoder fra Leo Animal
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Fonnand
Aase Nissen
Søvej 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. 4717 70 79

Sekretær
Vivi Lassen
Nødebovej 42, Nødebo
3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83
vivi.lassen@darak.dk

Udstillingssekretær (ind- og udland)
Vibeke Svarrer
Bredekærs Vænge 5, 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
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12, 4300 Holbæk
tlf. 59 44 73 14
torsten.jespersen@darak.dk

Killingeliste, nye medlemmer
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
tlflfax 36 44 08 89
arne.mortensen@darak.dk

Suppleanter
Torben Mølgaard
Roskildevænget 36, I.tv:
tlf. 46 36 52 70
torben.molgaard@darak.dk
Karsten Nielsen
Roskildevej 231, 2.tv.
2620 Albertslund
Tlf. 43 64 65 95
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Fyn
Studiekredsleder: Sonja A.
Nielsen tlf. 65 95 70 25
Badstuen, Østre Stations-
vej 26, 5000 Odense
Alle møder kl. 19.00
Tilmelding til Sonja 1 uge
før
Onsdag 10. april
Parasynsk behandling af
dyr. Christa Nielsen fortæl-
ler om naturhelbredelse.
Lørdag 25. maj kl. 14.00
Terrariet i Vissenbjerg,
Kirkehelle 5, Vissenbjerg
Besøg Terrariet i Vissen-
bjerg
Speciel rundvisning for stu-
diekredsen. Medbring ger-
ne kaffe og kage. Der kan
købes is og sodavand på
stedet. Tilmelding nødven-
dig senest den 21. maj.

Syd/øst
Studiekredsleder:
Heidi Nowakowski
tlf.: 75 55 45 10
Dons Byvej 4, Dons
Alle møder kl. 19.00
Tilmelding søndag inden
kl. 21.00
Onsdag 03. april
Sted: Klostergården, Klo-
stergade 16, Kolding
Genetik 1. del
Spændende aften med ge-
netik for alle v/næstfor-
mand i Jyrak Ole Amstrup.
Pris kr. 20,- incl. kaffe og
kage
Torsdag 02. maj
Genetik 2. del
Debat om hvorfor vi op-
drætter med Ole Amstrup.
Pris kr. 20,- incl. kaffe og
kage
Lørdag 15. juni
Sommerafslutning.
Sted ikke fastlagt.
Vi starter grillen, og vi
modtager gerne festlige
indslag i løbet af aften og
natten. Pris incl. mad og
hygge kr. 60,- medbring
selv drikkevarer.

Horsens
Studiekredsleder:
Knud B. Jørgensen
tlf.: 75 60 18 99
Allegade skole, Allegade 4,
8700 Horsens
Alle møder kl. 19.00

Vest
Studiekredsleder: Hans H.
Ibsen, tlf.: 75 15 35 45
Tilmelding 8 dage før.
Lørdag 13. april
Besøg hos Arovit, hvor vi
hører om fremstilling af
kattemad. Rundvisning på
fabrikken.
Lørdag 25. maj
Besøg hos Pet House Od-
der, afgang kl. 11.00

Randers
Studiekredsleder: Esben
Jørgensen, tlf.: 86 43 05 95
Vorup Bibliotek lok. 2
Alle møder kl. 19.30
Onsdag 03. april
Anja Bonde fra Royal Canin
fortæller om foderserierne
Feline Nutrition og Veteri-
nary Cat
Lørdag 09. april kl. 9.00
Studiekredsen holder hob-
byudstilling i Farmland

Aarhus
Studiekredsleder: Bettina
Petersen, tlf.: 86 28 82 74
Viby Folkebibliotek
Skanderborgvej 170
Alle møder kl. 19.00
Mandag 29. april
Im-/export af katte: Daniel-
le Villefrance fortæller om
sine erfaringer.
Mandag 27. maj
Pelspleje: Lis Staunskjær &
Lene Balle begge perserop-
drættere, giver deres bud
på hvad der skal til!
Onsdag 26. juni
Vi besøger Dyrenes Butik,
M. P. Bruunsgade 47 i Aar-
hus.
Her får vi gode råd om fo-
der, grus, pelsplejeartikler
og meget andet
Tilmelding til Bettina - tlf.:
86 28 82 74 senest 24.06

Salling
Skivehus Skole, Rosenbak-
ken. Indgang til venstre for
hovedindgangen.
Alle møder kl. 19.00
Pris: Kr. 20.00 incl. kage+
kaffe/te
Mandag d. 22. april
Besøg af dyrlæge Pia kåber,
Roslev Dyreklinik.
Pia vil fortælle om urinve-
jene, og de problemer der
kan opstå.
Til sidst vil Pia svare på vo-
res spørgsmål.
Mandag d. 13. maj
Besøg af Konsulent Gerda
Andersen.
Kattefødsler på godt og
ondt.
Samt hvad laver en konsu-
lent?

Midt/vest
Studiekredsleder: Vibeke
Jensen, tlf: 97 85 18 54
Vest Bowl Bredgade 60 -
7600 Struer
Alle møder kl. 19.00
Tirsdag 2.april
Heidi Nowakovski præsen-
tere Birmaen og holder
foredraget: Sorgen - at mi-
ste sin Kat.

Frederikshavn
Studiekredsleder:
Kirsten Thomsen
tlf: 98 43 84 35
Maskinhallen, Skolegade 8,
9000 Frederikshavn
Alle møder kl. 19.30, med-
bring selv kaffe.
Onsdag 24. april
Planlægning af hobbyud-
stilling
Maine Coon v. Karina Dahl

Aalborg
Studiekredsleder: Marina
Bohrnsen, tlf.: 98 26 02 73
Søndag 07. april kl. 11.00
Set. Hansgade 7
Brønderslev
Lav dine egne radiatorsen-
ge til misserne.
Tilmelding hos Peter
Thomsen, 98 82 20 75 eller
Marina Bohrnsen

Nyt fra ]YRAK1s studiekredse

henhold til dyrlægens an-
befalinger, så det ændrer
ikke så meget for den en-
kelte opdrætter. Ellers var
det en god GF, hvor mange
synspunkter blev taget op,
og det er jo netop på en GF
at alle har mulighed for at '
give deres mening til ken-
de.

Bestyrelsen har vedta-
get, at fra 1. juni skal alle
stamtavler betales forud.
Tidligere kunne der være
lang ventetid på stamtav-
ler, men som det ser ud nu,
er ekspeditionstiden så
kort, at der ikke længere er
belæg for at få stamtavler-
ne tilsendt pr. efterkrav.
Det er desuden urimeligt
dyrt for Jer som medlem-
mer at få på efterkrav.
Postvæsenets gebyr er på
over 50 kr. og både vi og Jer
har et større arbejde end
ved forudbetaling. Husk
derfor at vedlægge kopi af
betalingen.

Konkurrenceåret for Fe-
lis Danica's Top-katte slut-
ter den 30. april, så hvis din
kat har en chance for at
komme på listen, skal du
huske at indsende, så resul-
taterne er FD i hænde se-
nest den 4. maj, men gerne
før.

Dorte Kaae, Formand
Jydsk Racekatte Klub

. ,

HUSK! Pr. 01. juni SKAL
stamtavler forudbetales, vedlæg

kopi af betaling ved bestilling
af stamtavler

Kære JYRAK-medlemmer og
læsere
Vores generalforsamling
blev holdt i Aalborg, og det
var dejligt at så mange hav-
de fundet vej til det nordjy-
ske. Et af forslagene var, at
bestyrelsen bliver udvidet
med 2 personer, og det gik
igennem, så vi nu er 9 b-
medlemmer og 2 supplean-
ter. Som ny næstformand
og medlem af FU blev Ole
Amstrup valgt. Tidligere
suppleanter Peter Hansen
og Helle Høybye kom ind
som de 2 nye i bestyrelsen
og som nye suppleanter
valgtes Jørgen Jensen og
Marina Bohrnsen. Alle har
mange års erfaring i katte-
sporten som opdrættere og
udstillere. Ole har tidligere
siddet i både Avlsrådet og
Disciplinærnævnet, Jørgen
er dommer og Marina er
konsulent og studiekredsle-
der, så de kender alle en
del til klubarbejdet.

Et andet forslag, som
blev vedtaget, gælder vores
katteriregler. Her blev det
tilføjet, at samtlige katte i
et JYRAK godkendt katteri
skal være vaccineret i hen-
hold til FIFe's anbefalinger
og vaccinationsattester skal
fremvises til JYRAK's kon-
sulenter på forlangende.
Det er selvfølgelig en na-
turlig sag, at alle kattene er
regelmæssigt vaccineret i

Bestyrelse
Formand

DorteKaae
Esbjergparken 5, 9220 Aalborg Ø
Tlf./Fax: 98 15 93 18 efter kl. 19.30
E-mail: formand@:jyrak.dk

Næstformand/sygdomskonsulent,
kontakt til nye medlemmer

Ole Amstrup
Tarp Hoved, ej 31, 6715 EsbjergN
Tlf.: 75 16 8151
E-mail: naestformand@:jyrak.dk

Kasserer + killingelistebestyrer
Linda Palm
Nordkanalvej 8, 8500 Grenaa
Tlf.: 87 79 50 50, Fax: 87 79 50 60
E-mail: kasserer@:jyrak.dk
Giro: 5 06 85 09

Stambogssekretær kategori li + IV
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28, 8382 Hinnerup
Tlf./Fax: 86 98 76 82
E-mail: stambog2og4@:jyrak.dk

Udstillingsleder JYRAK
KirstenMadsen
Sønderbro 11, 6100 Haderslev
Tlf./Fax: 74 53 23 96 efter kJ. 19.30
E-mail: udstillingjyrak@:jyrak.dk

Katterigodkendelser & Konsulenter
Carsten Bircow Lassen
Åbyvej 8, Biersted, 9440 Åbybro
Tlf.: 98 26 90 50
E-mail: katteri@:jyrak.dk

Præmiesekretær
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68, 9270 Klarup
Tlf.: 98 31 86 42
E-mail: praemie@jyrak.dk

Bestyrelsesmedlem
Peter Hansen
Græsvangen 123, 8381 Tilst
Tlf.: 87 45 06 06
E-mail: peter@:jyrak.dk

Stambogssekretær kategori I + III
Helle Høybye
Kringsvej 59, 6000 Kolding
Tlf.: 76 3120 19 efter kl. 19.30
E-mail: stambog1og3@:jyrak.dk

Stamnavne, suppleant
JørgenJensen
Røjlehaven 52, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 52 96 99, Træffes 17.00 til 19.00
E-mail: stamnavn@:jyrak.dk

Udstillingssekretær udland samt øvrige dan-
ske klubber, Suppleant

Marina Bohrnsen
Elkærvej 44, 9381 Sulsted
Tlf.: 98 26 02 73
E-mail: ud1and@:jyrak.dk

JYRAK's hjemmeside: www.jyrak.dk

JYDSK RACEKAffi KLUB t.#
-------------~S~ti~ft~et~19~34~--------7~
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KATTEKLUBBEN

250,00 Kr
125,00 Kr
200,00 Kr

Priser

Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

Killingeliste

Det er gratis at tilmelde sine kuld til Katteklub-
bens killingeliste

9

Katteklubben ønsker vinderne tillykke med resultatet

Kastrater
1 AbyRivers Bali Vision, 1000 p. ABY n, Opdr. & Ejer: Henrik Rasmussen
1 Wee-Ko's Kissing an Angel, 1000 p. SIA , Opdr. & Ejer: Lykke Madsen & Jørgen Andersen
3 Sphinx Catkin, 800 p, SIA , Opdr. Kirsten Foldager, Ejer: Inge-Lise Fredelund
3 Charstens Atila, 800 p, SBI a21 , Opdr: Charlotte Mougaard , Ejer: Ketty Hartwich
5 Wee-Ko's Beautiful Fride, 750 p. SIA , Opdr. & Ejer: Lykke Madsen & Jørgen Andersen

Topliste 2001

Husk:
10. april 2002
Interessegruppen Odder. Emne: Købeloven
20. & 21. april 2002
Udstilling i Middelfart
Lørdag kat II & IV, Søndag kat I & III
8.maj2002
Interessegruppen Odder. Emne: Salgskontrakter
12.juni 2002
Interessegruppen Odder.
Emne: Hvad fortæller vi vore killingekøbere

Alle interessegruppe Odders møder afholdes
hos: Pet House Denmark, Ballevej 5, Odder

Voksne
1 AbyRivers Bali Vision, 900 p, ABY n, Opdr. & Ejer: Henrik Rasmussen
2 StarWars Queen Amidala, 810 p, PER a22, Opdr. Hogberg & Jensen, Ejer: Jette Henriksen
3 Nebsagers Uppercut, 710 p, PER a22, Opdr. Sonja Kristensen, Ejer: Lene Balle
4 Heartbreaker's Jumping Jack, 630 p, EXO n03 , Opdr. & Ejer: Jette Henriksen
5 Persefelis Silver No 1, 610 p, PER ns12, Opdr. & Ejer; Sylvia & Allan Outrup
6 Persefelis Enjoyable Elton, 595 p, PER nsll , Opdr. & Ejer: Sylvia & Allan Outrup
7 Silver Fernando de Persefelis, 590 p, PER ns12, Opdr. S & A Outrup, Ejer: Helle Bulow
7 Ofelia von Gott, 590 p, SBI b, Opdr. & Ejer: Nanna & Flemming Mikkelsen
9 Aritzia Canadian Wizard of Wedfall, 555 p, PER asll, Opdr.M. Dennis , Ejer: C & 0 Wedfall

10 Deuches von Gott, 550 p, SBI a, Opdr. & Ejer: Nanna & Flemming Mikkelsen

Ungdyr/killinger
1 Persefelis Tia Maria, 710 p, PER ns12, Opdr. & Ejer: Sylvia & Allan Outrup
2 S*Ivanthes Ddonny-Xett, 675 p, SIA n, Bjorn Malmquist, Ejer: Heidi Tværmose
3 Moonlight af Kambyses, 500 p, PER w62 Opdr. & Ejer: Lis Staunskjær
4 Heartbreaker's SunBeam on Ice, 405, Opdr. & Ejer: Jette Henriksen
5 Persefelis Izabella Ibaandela, 400 p, PER nyll, Oprdr. & Ejer: Sylvia & Allan Outrup
6 Heartbreakers Little Mermaid, 390 p, PER f, Opdr. & Ejer: Jette Henriksen
7 Nasada's Heaven Help My Heart, 370 p, PER d2133, Opdr. Lene Balle, Ejer: Torben Jepsen
8 Festival af Kambyses, 335 p, PER g, Opdr. & Ejer: Lis Staunskjær
9 Persefelis Silver NO 1, 320 p, PER ns12, Opdr. & Ejer: Sylvia & Allan Outrup

10 Skulds Dannebrog, 275 p, ORI d, Opdr. S & H Qvick, Ejer: Kirsten Foldager

I januar afholdt vi udstilling
i Køge. Før denne udstilling
havde Felis Danica besluttet
at vi skulle forsøge, at få d~
fungerende dyrlæger i kon-
trollenpå alle danske udstil-
linger til at komme med en
udtalelse om, hvordan sund-
hedstilstanden på kattene
var generelt. Vi mener selv ,
at sundheden står højt hos
langt de fleste udstillere og
opdrættere, og derfor ville
det være en god ting at få
udsagn fra fagfolk der kun-
ne støtte denne påstand
f.eks. i forhold til etisk komi-
te osv.
De fungerende dyrlæger var
positiv: over for ideen, og
var ogsa meget tilfredse med
hyad_ de så. Men - der var og-
sa minusser. Bl.a. blev 2 kat-
te a~~st, da de begge var i
med1cmsk behandling.
Den ene p.g.a en byld og den
anden p.g.a underlivsbetæn-
delse!!
Jeg er ikke så naiv, at jeg
tror, at alle katte der med-
bringes på udstilling er 100%
1 orden, men jeg havde ikke
regnet med, at udstillere
kunne finde på at medbrin-
ge katts, som ganske almin-
delig mennesker ville kunne
s~, _fejlede noget, og som sam-
tidig var i behandling. Tænk
næste gang på dine katte, før
du tænker på dig selv.

INGE

Så er det sket. Navnet PER-
SEREN er skrottet, og klub-
bens nye navn KATTE-
KLUBBEN er det vi skal til
at bruge i fremtiden.
På vores netop afholdte ge-
neralforsamling enedes man
om, at introduktionen til det
nye navn, som generalfor-
samlingen vedtog for 2 år si-
den, nu havde stået på læn-
ge nok, og det var nu det en-
delig skulle tages i brug.
Det vænner vi os nok også
til, og i hvert fald er navnet
meget bedre set i relation til
medlemsskaren. Jeg kan
godt forstå, at opdrættere af
andre racer end persere, har
haft svært ved at forklare
killingekøbere, at de skulle
melde sig ind i PERSEREN!!
Generalforsamlingen måtte
~ige fru:vel til Flemming, som
1 flere ar har taget sig af vo-
res burpark. Han bliver
svær at undvære, men hel-
digvis har Kim lovet at over-
tage dette job uden for besty-
relsen, og han fik løfte om
hjælp fra andre medlemmer
så det ser ud til, at skiftet
alligevel bliver til at over-
skue.
Der var nyvalg til Annie Or-
tmann, som nogle af de
"gamle" kender fra tidligere
tider. Efter 3 børn og uddan-
nelse, er hun nu klar til at
komme tilbage og tage en
tørn i bestyrelsessammen-
hæng.
Og Susan, som vil altid kan
regne med, er også tilbage på
en bestyrelsespost.

Bestyrelse

Formand, 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./fax 75 1 7 85 84
naestformand@perseren.dk
eller Mette 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

Best.medlemmer, webmaster
Susan Elvekjær
Grenhusene 10, 2650 Hvidovre
tlf. 36 49 22 58
webmaster@perseren.dk

Annie Orthmann
Ankjær 149, 8300 Odder
tlf. 86 56 02 56
orthmann@mail.tele.dk

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

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig

Kim Hansen
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
tlf. 75 17 85 84
naestformand@perseren.dk
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Antal personer:

Medlem af:

stimuleret jævnligt. Hvis du
overvejer/vælger at anskaffe
dig kat nummer 2, hvordan
skal du så bære dig ad med
at sætte dem sammen? Kan
man sætte to voksne katte
sammen? Du kan få et meget
tæt tillidsforhold til katten,
hvis du lærer dens krops-
sprog at kende. Faktisk kan
du løse mange problemer
ved at "tale" til katten på
dens eget sprog.
Foredraget holdes i Valby
Medborgerhus, tirsdag den
14. maj, kl. 19.00 af dyre-ad-
færdsbehandler Annette
Røpke. Mødet er åbent for
alle! Prisen er 30 kr. for
medlemmer af Racekatten
og deres killingekøbere.
For andre er prisen 50 kr.
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Kuponen (kopi) sendes til Vivi Fletcher, .Kærbyvej 134, 2610 Rød-
ovre, eller tilmeld dig pr. mail til formand@racekatten.dk

E-mail:

Tlf.:

Postnr ./by:

Adresse:

Navn:

Tilmeldingskupon

Katteadfærd - foredrag

Hvordan undgår du at få en
"problemkat"?!
Du har sikkert overvejet
mange ting, før du valgte at
anskaffe dig en kat, men har
du også tænkt over kattens
mentale behov? For at fore-
bygge problemer med din kat,
som du forhåbentlig skal leve
sammen med mange år frem-
over, må du sætte dig ind i
kattens mentalitet. Skal du
vælge 1 eller 2 katte? Er det
nemmere at have 1 kat end
2? Har du besluttet kun at
have en kat, er det meget
vigtigt, at du sørger for at
aktivere katten, så den ikke
kommer til at kede sig, når
du ikke er hjemme. Har du
f.eks. kat i lejlighed er det
meget vigtigt, at den bliver

Ammetjeneste!

Flere opdrættere har desvær-
re prøvet at stå i en situation,
hvor der er behov for en run-
me - det kan være, at moder-
katten ikke kan/vil tage sig
af sine killinger, eller at der
simpelthen er for mange til
at hun kan klare det.
Derfor opfordres hermed til,
at man meddeler konsulen-
terne for ammetjeneste, Sia-
nette Kwee og Gurli Peter-
sen, hvis man har mulighed
for at have en eller flere
,,plejekillinger", så flest mu-
ligt kan hjælpes hurtigt!

Juni - grundlæggende farve-
genetik
Hvilke farver er mulige at
få, når man kombinerer to
specifikke katte? Skal der
ligge sølvgen i 1. generation
på begge sider, for at få sølv
eller...? Kan to røde få en
blå? Ja, kombinationsmulig-
hederne er mange, men ken-
der du resultaterne?
Racekattens genetikkonsu-
lent, Jan Krag, sætter os ind
i mysterierne tirsdag den 4.
juni.

Maj - katteadfærd
Du har sikkert overvejet
mange ting, før du valgte at
anskaffe dig en kat, men har
du også tænkt over kattens
mentale behov? Se omtale af
emner her på siden.
Dyreadfærdsbehandler An-
nette Røpke, giver et grund-
læggende kursus i kattead-
færd den 14. maj - tilmel-
ding ønskes! Brug venligst
tilmeldingskuponen.
Racekattens medlemmer
og deres killingekøbere kr.
30,- Alle andre kr. 50,-

April - Hjertelidelser
Ulrik Westrup, der også un-
derviser specialpraktise-
rende dyrlæger i hjertelidel-
ser, vil den 18. april holde et
spændende foredrag for os
om hjertelidelser hos katte.
Hvordan konstateres en
hjertefejl? Hvilke typer er
der? Er det arveligt eller
uheldigt? Kan man fore-byg-
ge, teste eller andet?

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

Du behøver ikke være med-
lem af vores klub for at være
med til vores arrangementer.
Alle møderne afholdes i Val-
by Medborgerhus, Valgårds-
vej 4, 2500 Valby, kl. 19.00.

Kons uknter:
Genetik
Jan Krag, tlf.: 38 34 84 20
E:mail: genetik@racekatten.dk
SJælland
Teresa Guldager, tlf. 53 87 38 28
Berit Østberg (pelspleje), tlf. 59 18 89 50
Anne Nielsen, tlf. 32 53 09 77
Fyn
Kis Østerby, tlf. 64 82 18 44

~cekattens servicetelefon
lfas~en Christiansen, tlf. 43 96 42 39
Marianne Meiner, tlf. 43 53 74 06

Racekatteformidling
Elsa Rienecker, tlf. 39 69 47 24 eller
86 59 13 76

Lokalgrupper:

S~:1"københavn/Sjælland
Vivi Fletcher, tlf. 70 23 27 23
Srdøstjylland/Vestfyn
Lise-Lotte Poulsen, tlf. 75 56 47 86
Holstebro
Hanne Christensen, tlf. 97 42 83 73

Am metjeneste :
Sjælland
Gurli Petersen, 58 26 51 26
Jylland
Sianette Kwee, tlf. 86 85 31 31

været for kort og ~dr~, der var uenig i
dette nye forslag til registrering, derfor
besluttede plenarforsamlingen atvente
med registreringsreglerne. Det er nu
op til specialklubberne at kigge forsla-
gene igennem og indsende kommen-
tarer til avlsrådet, der så vil samle op
på dethele. Gør detvenligst snarest
så der kan blive ordentlig tid til debat

om forslagene inden næste års plenar-
forsamling!

Skal din specialklub afholde hobby-
udstillinger eller lignende er I velkom-
ne til at leje Racekattens bure. Det
koster kr. 500,-pr. vogn med 25 bure/
borde-plus depositum kr. 500,-. Kon-
taktKenneth, hvis I er interesse-rede.

Med venlig hilsen
Vivi Fletcher

Formand

S uppkanter:

Christina Davidsen
P. Knudsens Gade 84, 2. th.,
2450 København SV
Tlf.: 33 26 38 23
E-mail: b-christina@racekatten.dk

Burudlejning, Webmaster
Kenneth Jacobsen
P. Knudsens Gade 84, 2. th.,
2450 København SV
Tlf.: 33 26 38 23
E-mail: webmaster@racekatten.dk

Ude n for bestyre lsen:

Medlemsregistrering
Gurli Petersen
Agervænget 25, 4293 Dianalund
Tlflfax: 70 23 26 22
E-mail: medlemmer@racekatten.dk

Stambogssekretær,Sem.ilanghår
og Siam/OKH - Giro 1 08 72 23
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
Tlflfax: 70 23 29 20 (tirs-tors 19-21)
E-mail: slh@racekatten.dk
E-mail: sia-okh@racekatten.dk

BesøgRacekattenshjemmeside:
www.racekatten.dk

Kære medlemmer
Førstvil jeg takke de medlemmer, der
valgte at møde op på generalforsam-
lingen. Vi var jo ikke mange, og der
var heller ikke den store debatlyst -
dette tolkerjeg som at medlemmerne
er enig i bestyrelsens tiltag.

Endnu engang tak til de bestyrel-
sesmedlemmer, der har taget deres
tørn i bestyrelsen, og valgte at takke af
på GF- og velkommen til de nye, der
har mod på arbejdet.

Bestyrelsen har konstitueret sig,
hvordan ses på bestyrelseslisten andet-
stedspå siden. Vær opmærksom på at
Jette Rybak er blevet ny udstillings-
sekretær indland.

Ugen eftervores generalforsamling
afholdtFelisDanica den årlige plenar-
forsamling. Der var udsendt et forslag
fra~til nye stambogsføringsregler,
r~gistreringsregler m.v. Der var spe-
cialklubber, der synes, atfristen havde

RACE KATTEN

Formand, Medlemsmøder
Vivi Fletcher
Kærbyvej 134 2610 Rodovre
Tlf.:/fax 70 23 27 23
(hverdage 10-11 eller 20-21)
E-mail: formand@racekatten.dk

Næstformand,
Standudlejning, Dommeransvarlig
Tom Hoj
I tedgade 132, 2.tv. 1650 København V
Tlf.: 33 79 33 99, fax: 33 79 19 21
E-mail: naestformand@racekatten.dk
og standudlejning@racekatten.dk

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

Udstillingssekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 26,
Konsulentkontakt
Jette Rybak
Rødkælkevej 43, 2630 Tåstrup
TlfJfax: 70 23 24 21
(undt. torsdag, fax efter aftale)
E-mail: udstilling@racekatten.dk

Udstillingssekretær udland,
Præmiesekretær
Maria Andersen
Søndergade 50, 4130 Viby Sj.
Tlf.: 46 19 38 35
E-mail: praemiesekretaex@racekatten.dk

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

Bu.ransv arlig
Søren Eilsø
Trønninge By 33, 4420 Regstrup
Tlf.: 59 26 09 19
E-mail: b-soeren@racekatten.dk

Killingelisten, Sekretær,
Medlemsudsendelse
Lone Rasmussen
Tåstrupvej 61, 4370 St. Merløse
Tlflfax: 57 80 19 06
E-mail: killingeliste@racekatten.dk
E-mail: sekretaex@racekatten.dk

Lokalgruppekontakt
Camilla Scharff
Langøgade 2, st. tv., 2100 København 0
Tlf.: 39 20 08 94
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
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Bogelunds

Km111111eline, ejet

afUlla Rotlie. med

.J dejlige rodtabby

killinger

dinges" Zeus, som sammen
med rødtabby hunkatten "
Magleskovgård"s Celia,
(datter af Røde Orm) blev
stamforældre til det smuk-
ke og berømte rødtabby op-
dræt "Bøgelund " v/ Susan-
ne Jensen. Mest kendt og
elsket af alle såvel stewar-
der som dommere på kat-
teudstillinger var Gr, Int.
Bøgelunds Alf, nok den
smukkest kat jeg nogensin-
de har set. Nævnes skal og-
så at Bøgelunds-opdrættet
også lagde navn til en Ver-
densvinder kastrat i 1995
nemlig Bøgelunds Herku-
les, en ualmindelig smuk
bruntabby kat.

Gr. Int. Ch. Bøgelunds
Alf blev stamfader til mit
opdræt " Fnugge Fashion
Silver".

Sølvtabby, en ny farve i
Danmark . En smuk sølv-
tabby hankat, Agustus, blev
hentet hertil fra det norske
opdræt ''Bea" , samt en yn-
dig hunkat, Hekla, fra det
svenske opdræt" Mumind-
alen " af rødtabbyopdrættet

Ch Rothes Charming Sigyn efter Bø-

gelunds Krummeline og Rothe 's Bart-

holomæus, opdr. Ulla Helweg Rothe

fikatstatus i samme katego-
ri. Først i 1980'erne blev
racerne adskilt. Jeg vil ikke
uddybe udstillingsstandar-
den nærmere. Blot tilføje
til den før omtalte, at kat-
tens kondition skal udtryk-
ke vitalitet være stærk og
muskuløs, samt være intel-
lingent.

Farver, Alle fuldfarvede,
alle bicolour samt tigret,
tabby og spottet.

Europekatten i Danmark
Katte, som udstillingsmæs-
sigt gjorde racen kendt og
omtalt. Naturligvis kender
jeg ikke alle, men nogle
katte har jeg læst om andre
har jeg hørt om og igen an-
dre har jeg haft den stor
glæde at se og kende op-
drætterne.

En ret så berømt kat ,
(læsestof fra Politiken kat-
tebog, årgang 1979), var en
stribet kat ved navn Pjevs,
fundet i en ussel tilstand i
en baggård , som efter god
pleje og fodring blev så
smuk at ejeren meldte den
til en katteudstilling i Tivo-
li. Her blev den "Mis Tivo-
li". Pressen fik nys om det ,
skrev i landets aviser, om
den smukke stribede kat
der blev publikums ynd-
ling.

Tabby katte blev natur-
ligvis også opdrættet, Jeg
har hørt at adskillige op-
drættere med andre race-
opdræt også havde et lille
opdræt af Europeer. Op-
drættet " Af gammel Var-
torv'', syntes jeg lige skal
nævnes her, personligt har
jeg ikke kendt opdrætte-
ren, det var før min tid,
men jeg ved at adskillige
danske racekatteopdrætter
kendte Fanny Eldevig s
rødtabby Europeer. Rød-
tabby europeer, får mig til
at tænke på Solveig Lar-
sen, opdrættet "Magleskov-
gård", hvor hankatten R~-
de Orm blev stamfader til
det røde europe-opdræt i
den " nyere" tid.

Fra Sverige kom rødtab-
by hankatten "Kornhed-

Atlanta von Kjeldgaard, 1-1/2 år gam-

mel solvspotted hankastral, opdrættet

afBirgit Kjeldgaard

varianter, en slankform og
en massivform.

Massivformen, British
Shorthair og Chartreuse
har et stort rundt hoved'
med forholdsvis små ører
kraftig sammentrængt kr'op
med korte lemmer og en
fyldig pels.

Slankformen, Europeen
har et langt , kilformet, h~

· ved med spidse store ører,
lang slank krop, fine ele-
gante lemmer, og en kort
tætliggende pels.

Udstillingsmæssigt blev
kattene bedømt med certi-

på katten, idet de i blev
knyttet til middelalderens
overtro om trolddom og
hekse. Kattene såvel som
heksene (stakkels kvinder
som af bange og uvidende
mennesker blev udpeget
som trolddomsudøvende)
blev jagtet og slået ihjel el-
ler brændt levende på bålet
i det mørke middelalder .
Kun fastelavnsskikken med
at slå katten af tønden har
overlevet middelalderen,
dog nu med papirskatte i
tønden,(mod tidligere ti-
ders levende katte) og sta-
dig bliver kattekonge og
kattedronning kronet efter
nedslagningen af faste-
lavnstønden.

Først langt senere vend-
te katten tilbage som et
højt skattet kæledyr såvel
på slotte som i bøndergår-
dene eller i byernes her-
skabshuse og små beskedne
lejligheder nu betød de lyk-
ke og velstand.

Oprindelse
Ved _at studere kattebøger,
har Jeg kunne læse mig
frem til, at 2 katteracer er
involveret i Europeen
nemlig Felis Silvestri;s
som levede i Europa og 'Fo-
rasien. Denne kat var kraf-
tig bygget med en grå farve
enten som striber eller
pletter. Den anden race var
den slanke Felis Ocreata
fra Nordafrika. Felis Dome-
stica, almindelig huskat, el-
ler den Europæiske kort-
hårskat, som raceforsker
kaldte den, er udbredt over
hele verden, dog med hjem-
sted i England,

Et nærmere studie af ra-
cen viser, at der findes 2

De fleste kender vist legen-
den om Noahs Ark, hvor
Noah bad løven, dyrenes
konge om hjælp til at få ud-
ryddet mus og rotter. Lø-
ven nøs og ud sprang to
katte. Ifølge en anden gam-
mel legende gav Jomfru
Maria en gave til tabby kat-
tene et M i panden, som tak
for at en lille kat sprang op
i krybben for at varme det
lille Jesusbarn.

Katten har alle dage væ-
ret forbundet med mystik.
Hvorfor egentlig det? Skyl-
des det den lydløse ad-
færd? Dens snigen sig
rundt eller de uhyggelige
selvlysende øjne om natten.
Eller det at det yndefulde
og smidige dyr kan klare
sig selv? Katten blev
stemplet som et hedensk
dyr og man skød skylden
for alverdens ulykker over

Europfen

- den ældste racekat
af Lene Sigl,
formand for
Europå
Klubben

IC Fnugge Fashion

Silver Juli, han, 3 år

gl. sortsolvtabby, op-

dr. & ejer Lene Sig/
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Charlotte Frank
Midgårdsvej 14 - 3000 Helsingør

492019 33

CH. Rotbe's Cbnr111111g 1gp1

lille, kærligt hobbyopdræt af sunde,

racetypiske rødtabby Europeer

med dejligt temperament

Killinger lejlighedsvis til salg

Kuld ventes primo 2003

Ulla Helweg Rothe, tlf.: 35 81 27 12

e-mail: ulla.rothe@get2net.dk

•
1
~~ LANGHUSET' S
\; SILVER TABBY EUROPE OPDRÆT

I .

Breath-Taklng's katte er nervefaste!

Sunde tillidsfulde Europekillinger i forskellige
farver lejlighedsvis til salg.

BREATH-TAKINGS EUROPE
v/ Berit Østberg og Pia Christensen

Brændholtvej 68, 4350 Ugerløse
tlfJfax 59188950

OPDRÆTAF EUROPE

Guffenberg 's Calusa

Sunde og glade killinger

fra lille hyggeligt opdræt

I farverne:

Sølv-, Brun- og Rødtabby

Anna Berthelsen

Fabriksvej 22A - 3000 Helsingør

20 67 53 00

Guffenberg' s

Eur-ope opdrce-t

Silvertabby ejet af

Jan Bentzen

2 dejlige drenge -

far (silvertabbyj

og .1·~,11 (silver-

spotted).

Ejer: Morten og

Linda Andersen

Fuldfarvede Europekat- EP Hannibal

te, her kan jeg bare nævne
en eneste, en skøn sort ka-
strat hankat, som blev den
første med udstillingstitlen
Europa Premier indenfor

-- .. , ur,:c II tfll.

Flere nye opdrætter af
sølvtabby er kommet til.
Farven er populær som al-
drig før, jeg er sikker på at
mange læsere og udstillere
kan nikke genkendende til
opdrættet 'Langhuset" ved
Charlotte Frank.

Farven Bruntabby bru-
ges naturligt i opdrættet af
sølvtabbby.

Også den rødtabby Euro-
pe ses på udstillinger og
opdrættes stadig med Bø-
gelunds linier af opdrættet
,,Rothe" ved Ulla Rothe.

Racepræsentation Europe

" Løvehjerte" ved Charlotte
Heiberg i 1980 erne.

Siden 1988 har jeg op-
drættet sølvtabby. Jeg køb-
te ved det svenske " Frid-
hems" opdræt en lille væ-
ver hunkat, som blev stam-
moder til Fnugge Fashion
Silver kattene. Europa
Champion, Fnugge Fashion
Silver Zerlina, blåsølvtabby
var en meget vindende kat
på racekatteudstillinger
sammen med hendes søn
sortsølvtabby Europa Ch.
Fnugge Fashion Silver Wla-
shim,( Alf's søn) Når man
læser de høje titler kan
man jo meget vel regne ud,
at kattene må have besøgt
mange udstillinger og kat-
tene blev i høj grad beun-
dret, Farven sølvtabby var
kommet for at blive.

Br1111wbb_,. hunkatfm Fnugge Fasliion

Dejlige Europe killinger - rodtabby og rødsih-ertabby



Ring på telefon: 72 14 14 72
og få oplyst nærmeste forhandler

Bemærk, at Catrine Kattegrus

indeholder 7,5 kg

Der fyldes ca. S cm kattegrus i kattebakken. Kattens urin og afforing danner
hurtige små, kompakte klumper, der let ~ernes.
Det betyder, ae kun en meget lille del af det kattegrus, der er i bakken, skal
udskiftes løbende, og derfor er produktet utrolige dreje.

Vi kender problemerne med kattegrus

- enten absorberes urinen og lugten ikke tilstrækkeligt godt,
det klumper for dårligt, eller også går klumperne i stykker,

når man forsøger at ~erne dem!

Catrine Kattegrus

er særdeles økonomisk i brug!

Det nye, effektive Catrine Kattegrus er fremstillet af mikro-benconit, som er et
naturligt og miljovenligc produkt. Mikro-benconic udmærker sig ved ae
absorbere væde hurtige og danne små, kompakte klumper, så lugegener og
bakterieudvikling hæmmes. Kattebakken holdes nemt ren, frisk og tor - og
samtidig hører produktet til de mindst stevende.

I Catrine Kattegrus er det lykkedes at kombinere alle de egenskaber, der
sikrer en optimal løsning på de problemer, der er ved brugen af traditionelle
kattegrusprodu kcer.

Nu kan problemerne løses med

Catrine Kattegrus.

•
Catr1
Kattegrus

Langhusets Felix Sebald, Opdr: Charlotte Frank

Standarden for Europeen følger på side 18.

op. Altid er det et "must" at dørene er låste.
Opdrætterne af racen Europe har naturlig-

vis ligesom andre raceopdrætter dannet en
specialklub.

Klubben kan skrive 17 jubilæumsår på deres
klubpapir. Elsa Rinecker, opdrættet "Dilmun"
og kendt som Racekattens katteformidler og
en varm fortaler for racen, dannede sammen
med Charlotte Heiberg, klubben i 1985. Vi var/
er en lille klub, med logoet: "Den urgamle
skandinaviske kulturkat, den kat der smøg sig
om vore forfædres, Vikingernes ben". Et logo,
som jeg holder meget af.

En kærlighedserklæring.
Jeg vil meget gerne slutte min artikel således:
De fleste katte i Danmark bliver solgt som kæ-
le/selskabskatte, og fra dyrlægerne ved vi at
katten aldrig har være mere populær end lige
nu, ja, faktisk vil den blive endnu mere popu-
lær de næste år. Katten er jo et stilfærdigt ren-
ligt dyr, som modsat hunden ikke behøver en
til flere daglige lufteturer. Dette bl.a. gør at
mange mennesker især enlige og ældre, har en
kammerat at dele tilværelsen med, en at stå op
til hver morgen.

Og har man engang tabt sit hjerte til dett~ .
smukke sirlige væsen - ja - så kan man tale 1 ti-
mevis om og til katten.

La Fayette von Kjeldgaard, Opdr & ejer 8 Kjeldgaard

Rothes Bartholomæus,

opdr. & ejer Ulla Rothe

14 dage gamle Europe killinger

Breath-Takings Bolette, brun blotched-

tabby, opdr: Berit Østberg

Kjeldgaard døde i en høj _al-
der. Men en dejlig blå hvid
hankat pryder stadig huset
von Kjeldgaard.

Også sølvspottet katte
opdrættes i Danmark, efter
manze og rigtig mange års

b "pause, har opdrættet von
Kjeldgaard" avlet ~unkat-
ten Melanie von Kjeldgaard
med "Fnugge Fashion" op-
drættet som stamtræ. Helt
nyt, er 2 sølvspottet hun-
kattekillinger indkøbt fra
det svenske opdræt
"Backasiens", som fik debut
i Danmark på Daraks
marts udstilling 2002.

Europekattens
popularitet.
Europekatten er populær,
den bliver brugt i reklame-
medierne, såvel som uge-
blade som Tv. Og det er
den eneste racekat som ab-
solut ikke har ændret stan-
dard hos kattedommerne i
udstillingsregi, stadig ser
den ud som da løven nøs
dem ud af næseborene.

Europekattcns tempera-
ment, de er livlige, højt-
springende, elegante, trofa-
ste, hengivne, intelligente,
familiekatte, også meget so-
ciale i katteflok. Sirlig og
meget renlige. Og så kan de
det der med at lukke døre

Europakattene i Europa.
Hannibal, en smuk fuld-
endt gentleman af en kat,
som rejste Europa tyndt
med mig og min datter,
hvem han tilhørte, dog blev
Hannibal hos mig til han
døde 17 år gammel.

Bicolour Europakatte,
ja, dem har vi også i Dan-
mark, nævnes skal lige de 2
smukke tortie m/hvidt, mor
og datter, (med så perfekt
farvefordeling af det hvide,
at mange perseropdrætter
misundte dette) fra "von
Kjeldgaard" opdrættet ved
Birgit Kjeldgaard. Også
disse 2, Tara og Scarlet von

a. Lungliusets Alft

opdn: Charlotte

Frank. ejer:

Henriette Da/11111

EC Hannibal - No-

vicegodkendt -fodt

15 .9 .9 2

16



Killing/ungdyr - nr.: 1 - 655 point
Kongelys Felis Jubatus, NF0 grp. IX
E: Lotte Marie Engilbertsdottir
0: Jette Eva Madsen "

Killing/ungdyr - nr.: 1 - 655 point
Nissen's Frederik, SIA n
E: Annalise & Erik Nissen
0: Annalise & Erik Nissen

. .. Se flere afRacekattens topkatte i KatteMagasinet nr. 4

19

Hun fertil - nr.: 2 - 620 point
GIC Lugwe's Sienna, ABY n
E:LeneBay
O:LeneBay ►

,

_, /"' 'Y &
9' ~ -==-

(,,,,._ \ --------
1 ~

-? .\1 -,r--, .,..

O,~ æ

◄ Kastrat - nr.: 3 - 240 point
Hentzel's Calico, BRI g 03
E: Irene Hentzel
0: Irene Hentzel

...
Han fertil - nr.: 2 - 566 point
Løvehulens Scoop, MCO grp. III
E: R. Henriksen & P. E. Pedersen
0: R. Henriksen & P. E. Pedersen

,.

Hun fertil - nr.: 1- 621 point
Løvehulen's Sweet Loulou, MCO f22
E: Henrik & Jeanette Stapelfeldt
0: R. Henriksen & P. E. Pedersen

Racekattens Topkatte 2001

Kastrat - nr.: 1 - 596 point
CH/EP Fletchers Futura, ABY n
E: Vivi Fletcher
0: Vivi Fletcher

25
10
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10

25

definite stop of the nose

too cobby

tooslender

lang or woolly coat

any apperance of cross breeding

(hybrid).

Tabbymonstrene som de helst skal se ud - blotelied (tv), makreltabby
(midt) og spotted (th).

Recognized colour varieties:
EUR w 61, EUR w 62, EUR w 63, EUR w 64

EUR n, EUR a, EUR d, EUR e, EUR f, EUR g
EUR ns, EUR as, EUR ds, EUR es, EUR fs, EUR gs

EUR n 22, EUR n 23, EUR n 24, EUR a 22, EUR a 23,

EUR a 24, EUR d 22, EUR d 23, EUR d 24, EUR e 22,

EUR e 23, EUR e 24, EUR f 22, EUR f 23, EUR f 24,

EUR g 22, EUR g 23, EUR g 24, EUR ns 22, EUR ns 23,

EUR ns 24, EUR as 22, EUR as 23, EUR as 24, EUR ds 22,
EUR ds 23, EUR ds 24, EUR es 22, EUR es 23, EUR es 24,

EUR fs 22, EUR fs 23, EUR fs 24, EUR gs 22, EUR gs 23,

EUR gs 24, EUR n 01, EUR n 02, EUR n 03, EUR a 01,
EUR a 02, EUR a 03, EUR d 01, EUR d 02, EUR d 03,
EUR e 01, EUR e 02, EUR e 03, EUR f 01, EUR f 02,
EUR f 03, EUR g 01, EUR g 02, EUR g 03.

100points

general shape, nose, jaws and teeth, forehead, 25

chin, neck
placement and shape of the ears

shape and size of the eyes

colour
shape, size, bonestrueture

height of legs and shape of paws

shape and length of tail
colour, markings and patters, patching

quality and texture, length

Condition

Coat

Eye

Body

Scale of points:
Total

Head

Faults precluding the

certificate:
head

Body

Coat

The European can be compared to the

kind of tamed cat, which has
developed naturally, i.e. without having

been subjected to special rules for

breeding.
The ideal European is presumed to be

totally free of any admixture of ether

breeds.
Breeding should be based on the faet

that it is a robust and supple cat,
which is not different, from the point of

anatomy, from the European

domestic cat.
medium to large
fairly large.
The face gives the impression of being

rounded but is a little longer than its
breadth.

Forehead and skull slightly rounded
well developed

straight, of medium lenght and
uniformly broad thoughout its length.
The transition between nose and the
forehead is marked by a shallow
indentation between the eyes.
firm

medium in size, slightly rounded at the
tips and may be tufted. The height of
the ears correspoinds to the width of
the base.
set well apart and fairly upright
round and open; widely separated and
set slightly oblique.
clear and pure colour.
Green, amber, blue.
odd eyed: one eye blue,
the other ane amber.
medium long and muscular
robust, streng and muscular, not
cobby.
Chest round and well developed.
streng and sturdy, medium in lenght
and narrowing steadily into firm,
roundpaws.
firm and round
medium long, rather thick at the base,
tapers gradually to a rounded tip
short and dense;
springy and glossy
for colour varieties refer to the
foliowing tables.

Colour varieties as a result from cross
breeding with other breeds are not

permitted.
hanging jowl-pouches

Size
shape

Appearance

Structure

Forehead/
Skuli
Cheeks
Nose

Chin
Shape

Placement
Shape

Colour

Racepræsentation Europe

Head:

General:

Legs

Neck
Body

Eyes

Ears:

Standard for Europe

Paws

Tail

Coat Structure

Colour

Remarks

Faults Head

18



•Tema om kattepensioner
Fra: www.netdyredoktor.dk

--Tlf. 48 70 54 27--
Ind/udlevering hverdage IO - 11 samt 16 - 17

Helligedage kun 10 - Il Søndag lukket
Tlf. tid daglig 8 - 10

(modtager ikke Dankort)

Helsinge Kameludlejning
v/Hanne Hastig
Svansmosen 2 A, Ørby
DK-3200 Helsinge www.kameludl.dk

21

• •siger miav.
Superlækker kattepension
Separate store lejligheder i naturskønne
omgivelser, gulvvarme, klimaanlæg, 24 timer
videoovervågning samt dæmpet musik.
Stor 140 rrr løbegård med springvand+
50 ni løbegård. Hvide tæpper, grønne planter:
e t sted selv de n kræsn e kat triv es.

Afhentning og udbringning efter aftale.
Ring nærmere for et besøg.

En kat er et
barn, der bare

Lille Druedals Kattepension
Frans & Dorte Jacobsen
Lille Druedalsvej 23
3630 Jægerspris
Tlf.: 47 50 13 30 / 20 28 06 20
kattepension@lilledruedal.dk
www.lilledruedal.dk

Hyldegårdens
Hunde & Kattepension
Røglevej 150
3450 Allerød
Telefon: 48173297

Høsterkøb Hunde- &
Kattepension
Nedenomsvej 14
3460 Birkerød
45 815085

Birkemosegård
Harreshøjvej 24
3080Tikøb
TlfJfax 49 75 86 40
Birkemose
www.birkemose.

Helsinge Kameludlejning
Svansmosen 2
3200 Helsinge
Tlf. 48 70 54 27
Fax. 48 70 52 71
hh@karneludl.dk
www.karneludl.dk

Lilie Ågaards
Hunde- & Kattepension
Krogvej 10
3320 Skævinge
48 28 80 85
pension@ll-aagaard.dk
www.ll-aagaard.dk

Kattepension
HillerødDyrehospital
Industrivænget 42
3400 Hillerød.
Tlf. 48 26 4148

Vestskovens Kattepension
V/Janne Petersen
Margrethelund 18
2765Smørum
info@vestskovens-kattepension.dk
www.vestskovens-kattepension.dk

Sjælland:
Kattepensionen i København
Poppelstykket 11
2450 København SV.
Tlf.: 4016 9343

Bornholm:
Hoglebjerg
Hunde & Kattepension
Hoglebjergvej 8
3790Hasle
Tlf. 56 96 40 61
www.hundepension.bomholrner.dk

Kattepensioner m.v.

Bemærk venligst at denne liste ikke nødvendigvis er kom-
plet, samt at det, at et firma optræder på denne liste ikke
er ensbetydende med nogen form for "blåstemplin!t' af
pensionen.

Redaktionen har i nr. 1/2002 opfordret læserne til at
indsende anmeldelser af de kattepensioner, de kan stå in-
de for, og denne opfordring vil vi gerne gentage: indsend
en anmeldelse og giv din pension fra 1 til 5 "pelsmus"
(5 er bedstl),

Tager pensionen fertile
hankatte?
Mange pensioner gør det
absolut ikke - husk at
spørge. Aldersgrænsen
går i visse tilfælde ved 8
mdr.

Er der rabat ved flere
katte?
I mange pensioner er der
rabat hvis flere katte de-
ler samme bur. Burenes
størrelse sætter en na-
turlig grænse for hvor
mange katte, der kan
sættes sammen. Mange
pensioner giver også ra-
bat ved længerevarende
ophold.

Kan dine katte enes i
samme bur?
En ting er at dine katte
kan enes i dit hjem, hvor
der er plads til at lægge
afstand til de andre katte
og hvor kattene kan ska-
be deres egne små terri-
torier - men kan de også
enes hvis pladsen pludse-
lig indskrænkes væsent-
ligt?

Er der løbegårde - og
hvis ja, er de så fælles el-
I • t "'er "pnva e .
En del kattepensioner la-
der deres pensionærer
dele en stor løbegård,
mens andre har separate
løbegårde til hvert bur.
Erfaringerne fra de delte
løbegårde er at når katte-
ne er hjemmefra er de
mindre tilbøjelige til at
slås. Men nærkontakt er
naturligvis uundgåelig,
og dermed vil evt. smit-
somme sygdomme kunne
overføres.

Husk at reservere plads
i god tid - de gode pensio-
ner er ofte fuldt bookede
lang tid i forvejen i sko-
lernes ferier.

Værd at
undersøge:

Hvor store skal hu.rene
være?
Det er svært at stille nogle
eksakte krav op til burstør-
relsen, men der skal være
mulighed for, at kattene
kan bevæge sig frit rundt _
også gerne mulighed for, ~t
de kan klatre eller lægge
sig op på et plateau. For at
disse krav kan opfyldes,
skal burene have en stør-
relse på minimum 2-3 kvm.

Hvilken sundhedsstatus
må forlanges?
Vaccination: Da der natur-
ligvis kommer mange for-
skellige dyr med forskellig
sundhedsstatus i en pensi-
on, er det eneste fornuftige
at lade katten vaccinere mi-
nimum 10 dage og maksi-
malt 1 år før indsættelsen i
en dyrepension. Når man-
ge dyr er samlet på et for-
holdsvis lille areal, er der
stor risiko for smittespred-
ning. Et enkelt sygt individ
kan hurtigt smitte de øvri-
ge dyr. Pensionen bør der-
for have som politik, at kat-
te uden vaccination ikke får
lov til at komme ind.

Parasitter: Man skal være
forberedt på, at nogle pen-
sioner kræver, at katten er
i forebyggende loppebe-
handling med f.eks. Pro-
gram Vet®, Frontline® el-
ler Advantage®. Er katten
ikke behandlet, kan man ri-
sikere, at den bliver infice-
ret med f.eks. lopper i løbet
af pensionsopholdet. Ved
afhentning er det nemt
med en tættekam at sikre
sig, at der ingen lopper el-
ler loppeekskrementer er
på katten. Man skal også
være opmærksom på, at
lopper er mellemvært for
bændelorm. Det betyder, at
katten kan være smittet
med bændelorm, hvis den
er loppeinficeret.

De fleste pensioner har i
deres kontrakt indføjet, at
dyrlægehjælp kan rekvire-
res, hvis der bliver brug for
det. Det er en god og meget
nødvendig service

man vil vælge, er det en
god ide først at besøge pen-
sionen, og have relevante
spørgsmål klar til indeh_a-
veren. Du vil vel heller ik-
ke sætte dit barn i en dag-
pleje, hvor du ikke k~nder
til dagplejens indretnmg og
har mødt dagplejeren selv?

Det må være et krav, at
man kan få lov til at se bu-
rene og løbegårdene, hvor
kattene opholder sig. Ellers
skal man nok se sig om ef-
ter et andet sted.

Hvor ofte skal kattene
ud?
Katte, der er vant til at
komme ud, vil synes bedst
om et sted, hvor der er lø-
begårde, - eventuelt med
direkte adgang fra indebu-
ret via en kattelem. Katte,
der altid opholder sig in-
dendørs, har ikke det sam-
me behov, men kan også ha-
ve glæde af at komme ud.

Kan der fodres med eget
medbragt foder?
Mange katte vil slet ikke
spise andet foder end det,
de er vant til. Nogle katte
fodres måske med en spe-
cialdiæt mod f.eks. nyreli-
delser, hjertelidelser eller
leverlidelser. Derfor er det
vigtigt, at man selv kan få
lov til at medbringe det
nødvendige foder, men man
skal ikke regne med afslag i
prisen af den grund. I øv-
rigt bør der i pensionen
udelukkende fodres med et
kvalitetsfoder.

Kan pensionen give nød-
vendig medicin?
Mange dyr får i en periode
af deres liv, eller måske
permanent, lægemidler,
som også skal gives i pensi-
onsperioden. Derfor skal
pensionen være villig til at
fortsætte medicineringen
under opholdet.

Hvorfor skal katte passes
i pension?

Mange mennesker har i
perioder brug for at få de-
res kat passet.

Ofte kan det lade sig gø-
re at fa katten passet af en
nabo eller et familiemed-
lem, så den kan være i van-
te omgivelser. Det er for
mange katte den bedste
løsning.

Et barn kan godt passe
katten, men det skal altid
være en voksen, der har
det overordnede ansvar.

Hvis ikke familie, ven-
ner og bekendte kan træde
til, er en god løsning en
kattepension. Der findes
landet over mange pensio-
ner med forskellig indret-
ning og service.

Da der lovmæssigt ikke
er afstukket specielle ram-
mer, er de følgende råd ud-
tryk for en holdning hos
dyrlægerne bag
www.Netdyredoktor .dk

Hvilken pension skal jeg
vælge?
Generelt må man sige, at
der findes utrolig mange
forskellige pensioner, som
kan opfylde næsten ethvert
behov. Her må man vælge
et sted, der passer til de
ønsker, man har for sin kat.

Katte kan godt blive
stressede af konstant at
kunne se en masse fremme-
de katte, så det bedste er,
at der er uigennemsigtig
adskillelse mellem burene.
Mange steder er der mulig-
hed for at kattene, efter
nogle dages akklimatise-
ring, kan få adgang til et
fællesrum, hvis de har lyst.

Hvæssetræer, klatre-
træer eller en hylde at lig-
ge på er også med til at gø-
re opholdet behageligt for
katten.

Inden man bestemmer
sig for, hvilken pension,

Af dyrlæge
Christian
Mogensen
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Her får katten sit eget møblerede

værelse, evt. med løbegård.
Individuel forplejning.
Megen kontakt med den enkelte kat

Anette Christensen
Tit.aften: 56 38 13 83

SKOVBAKKENS KATTEPENSION

Melissa

Anmeldelse af jeg ville køre efter. Indtil Ulfborg Hunde og Kattepension wKattepension: denne pension blev åbnet v/ Vera Thomsen og

Pensionen er helt nyindret-
for 2 år siden, måtte jeg be- Martin P. Jørgensen wnytte en dyrlægeklinik, og Madumflodvej 1, 6990 Ulfborg

tet. Burene er store og lyse det var ikke optimalt. Kat-
med flere hylder og kradse- tene kan have deres eget wtræ, så kattene har plads til foder med, således at jeg meste kan anbefale. Jeg er
at udfolde sig. Kattene er i undgår maveproblemer. In- helt tryg ved, at mine katte
et rum for sig selv adskilt formationsmaterialet er har det så godt, som det nu Mfra hundepensionen. Hygi- meget overskueligt og ær- er muligt, når de ikke kan
ejnen er meget omhyggelig ligt med et kort til at finde være hjemme hos Mor. Den

Mmed rene bakker og skåle vej.Prisen er rimelig, og der får 5 point.
og vaccinationerne bliver er mulighed for rabat, når
nøje checket. Beliggenhe- man, som jeg, kommer med Med venlig hilsen
den er for mig lige om hjør- flere katte. Dette er en Anne Løhr
net, men det er en pension, pension, som jeg på det var- Kronhede Abyssiniere

Anmeldelse af Melissa var blind i sine Lis Staunskjær MKattepension: sidste år, men Lis lavede en Seest Bakke 107
stor hyggelig "sko", som 6000 Kolding

MVi vil meget gerne fortælle hun kunne være i, en lille
om vores pension, som er ,,rampe" til at gå ned ad,
til 5 pelsmus med pil opad. når hun skulle spise eller små huse. Der er også en

MIgennem 17 år har vi på bakke - alt fungerede kælder med mange pæne
hver sommer trygt afleve- fint. Stor omsorg var der bure, hvis det er for koldt
ret vores misser hos Lis også da Melissa fik en lille udendørs. MStaunskjær. Det begyndte hjerneblødning; der blev De får, efter aftale, ser-
hos Lis i Otterup i 1985 straks sendt bud til dyrlæ- veret den mad, som de er

Mhvor hun passede Melissa, gen som undersøgte hende vant til. Sidst på aftenen
en sort-hvid huskat på ca grundigt. Rart at vide alt får de serveret lun fløde.
1½ år, samt 1 blå perser på bliver gjort for vore dyr - Vi har nu en brite på 7
1 år. Senere fik vi vores hun levede efterfølgende i 2 år og en tortie perser på 6
,,perserklub", 3 perserdren- år. år, som selvfølgelig igen
ge, som også var på som- Hos Lis bor misserne om skal på ferie til sommer hos
merpension hos Lis. Da Lis sommeren i gode store lø- ,,tante" Lis.
flyttede til Kolding, måtte begårde i en helt lukket ha- Vore mange år som kun-
vore misser selvfølgelig kø- ve. Burene er indrettet de hos Lis Staunskjær må
res herfra Fyn dertil på fe- med små huse, stole, duk- vel være den bedste anbefa-
rie. kevogne, malet i flotte røde Jing.

Diverse persere er for- farver, puder med rød-hvi- Venlig hilsen
længst i deres kattehim- de striber, alt rent og pænt. Conny og Erling Olsen
mel, men Melissa blev pas- Kradsetræer er der selvføl- Odense
set hos Lis hver sommer gelig også. Hvis det skulle
indtil hun i maj, ca. 20 år være lidt køligt bliver der
gammel, måtte sige farvel. lagt lammeskind ind i de

Hjemmesitning:
Hjemmesitning- et nyt begreb i Dan-
mark, men ikke i bl.a. USA og Eng-
land. Ideen er at lade kattene bliver
hvor de har det bedst - i hjemmet, men
at sørge for professionelt tilsyn med og
pasning af dyrene (og så kan manjo
ved samme lejlighed få vandet blom-
sterne og tømt postkassen).

Der er nogle få bureauer herhjem-
me der har etableret sig med denne
form for pasning. Her kan nævnes:

Hjemmesitting afkatte -
Eigil Nielsen
Søren Lofts Vej 17
8260VibyJ.
Tlf: 86 28 92 44- fax: 86 28 92 41
kat@eigil.dk
www.hjemmesitting.dk/

LF hjemmesitter Bureau.
Frydenlunds Alle 75, st. th.
8210ÅrhusV
Tlf. og fax 86 15 68 52
lisfisk@email.dk

Søften Kattepension
Elsebeth & Ib Sørensen
Trigevej 13, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 8698 5226
E-mail sk.@soften-kattepension.dk
www.soften-kattepension.dk/

Holm Nygaard Kattepension
Holmgårdevej 22
8632 Lemming
Telefon 86 88 62 23 Telefax 86 88 62 50
birgit@holmnygaard.dk
www.holmnygaard.dk

Poulstrup Sø Kattepension
Gultentorpvej 16
9260 Gistrup
Tel./Fax: 98314240
kattehotellet@kattehotellet.dk
www.kattehotellet.dk

Kattepensionen Bæltlund
v/ Henrik Petersen
&Jonna Fals
Øster Thirupvej 5
9800 Hjørring
Tlf.: 98911508
www.baeklund.subnet.dk/

Green Dyrepension
Ravntoftvej 25
9900Frederikshavn
Tlf. 98479079Fax. 98479911
www.greendyrepension.subnet.dk

Jylland:
Lis Staunskjær
Seest Bakke 107
6000 Kolding

Anette's Kattepension
Parcelvej 12, 6580 Vamdrup
Telefon: 75582750
www .anetteskattepension.dk

Mejdahl's
Hunde-og Kattepension
Berntsensvej 25, Tarp
6715 Esbjerg N
Telefon: 75 16 8191
www.mejdahl.dk

Ulfborg hunde - og kattepension
Madumflodvej 1
6990 Ulfborg
Tlf.: 9749 2328
ulfborg-dyrepension@mail.tele.dk
homel9.inet.tele.dk/hund-kat

Mosegård.ens
Hunde- og Kattepension
Birgit og Kent Karlsen.
»Mosegård«, Sønderkærvej 11, Uhre,
7330 Brande.
Tlf.: 97 18 7123
www.uhreonline.dk/mosegaarden.htm

KennelMaj
Gjelleroddevej 26, 7620 Lemvig
tlf: 97836560, fax: 97836337
postmaster@kennel-maj.dk
www.kennel-maj.dk/home.htm

Balling Hunde- og kattepension
v/Anni Jokumsen
Vester Ballingvej 11 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 45 17

Nygaardens Dyrepension
Lene og Vagn Nygaard
Kunnerupvej 238, Kolt
8361 Hasselager
Tlf. 86285658
www.nygaardens-dyrepension.dk

Katte PensionMira
v/Hanne Kaae
Miravej 5, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 9126 36
Pensionmira@mail.tele.dk
homel3.inet.tele.dk/Kpension

Hunde- og Kattepension
Kogsbøllevej 27, 5800 Nyborg
tlf: 65 3122 95

DyreHotellet
Frørupvej 34 B, 5853 Ørbæk
Tlf: 65 33 23 62
post@dyrehotellet.dk
www .dyrehotellet.dk/

Målov Hundepension!
Kalveholmvej 6
3660 Stenløse
Tlf.: 44 97 13 55 . Fax: 44 83 19 07
info@hundepensi~n.dk
www .hundepension.dk

BeerpieceKattepension
v/ Bente Techau
Østersø 9A Sosum, 3670 Veksø
Tlf.:47173737

Lundegaardens Kattepension
V/ Dyrlæge Brit Qviste Larsen
Skjoldenæsvej 171, 4330 Hvalsø
Tlf.: 46 408 384, fax: 46 408 381
kattepension@lundegaarden.dk
www.lundegaarden.dk

Asserholm
Hunde- & Kattepension
v/Ann og Bjarne Eichen
Asserholmvej 1
4390Vipperød
Tlf. 5918 1698 / 2122 4498
info@asserholm.dk
www.asserholm.dk

Åholrn Hunde-
Kattepension & Rideudstyr
Ejbyvej 108
4632 Bjæverskov
Tlf: 56 87 16 24 fax: 56 87 16 24
aaholmdk@get2net.dk

Hårlev kattepension
Lystrupvej 3
4652Hårlev
Telefon 56 28 85 20
kattepension@vip.cybercity.dk
users.cybercity.dk/~bse19830

Vallø Dyrepension
Storskovvej 6
4681 Herfølge
Tlf 56 28 34 34
vallodyr@mail.tele.dk
www.vallodyrepension.dk/

Terslev Hunde-& Katte Pension
V/Ole Vestbjerg Larsen
Terslev Skolevej 15 Terslev
4690Haslev
Tlf. 56 38 18 85 eller 20 1118 85 fax
56 3813 06
ole.vestbjerg@teliamail.dk
www.hunde-kattepension.dk

Fyn:
Holmens
Hunde- og Kattepension
Staupudevej 24
5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 40 20
holmenspension@mail.tele.dk
home19 .inet. tele.dk/holmens
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med at søge ud. Forsøgsvis
tog jeg hende så ud og satte
hende ned i tissebakken.
Det var jo muligt, selv om
jeg ikke tror det er aktuelt
så ofte, at hun skulle på
potten.

Og ganske som jeg havde
forventet, skulle hun ikke
noget. Men kom bare forun-
dret og lidt urolig ud af tis-
sebakken igen. Jeg satte

KATTE I STENTØJ

~q.t.
~ KERAMIK

~~ Boelsmosevej 15
~4 58830ure

Tlf: 62 28 14 33
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vente 12 timer på at den
første kom ud. Nogle vil
nok undre sig over, at jeg så
ikke for længst har kontak-
tet min dyrlæge, men det
har jeg endnu ikke følt har
været nødvendigt. Der har,
selv om fødslen har trukket
ud, været gang i den, dvs.
katten har haft moderate
veer, og de er ikke stilnet
helt af. Skulle dette ske, og
det er jo også derfor jeg er
til stede, så vil jeg
kontakte min dyr-
læge!

Når killingen tit-
ter ud, vurderer jeg
om der er noget at
holde i, for så kan
jeg da hjælpe lidt,
med at holde igen
på killingen under
veerne, eller om jeg
bare kan sidde og
opmuntre. Killinger
kan fødes i både sæ-
de og snudestilling.
Nogle gange har jeg
såmænd siddet og
set en lille hale-
spids smutte ud og
ind med veerne i
flere minutter.

Ved denne sene-
ste fødsel ville min
hunkat ud af kassen
da veerne blev for
meget for damen.
Jeg satte katten be-
stemt tilbage i kas-
sen og så måtte hun
jo finde sig i at være
der et stykke tid.
Hun blev dog ved

Jeg skal være tilstede,
være rolig og opmuntrende.
Når katten ikke har prøvet
det før, skal jeg også være
bestemt. For tit vil hun
pludselig ud af kassen, en-
ten for at flygte fra smer-
terne, eller fordi hun tror
hun skal på tissebakken.
Den går almindeligvis ikke
med mig. Hun får kærligt
men bestemt, besked på at
blive i kassen og jeg lægger
hende ned igen, taler bero-
ligende til hende og for tæl-
ler hende at vi nok snart
får nogle små, dejlige un-
ger, i et rosende og optimi-
stisk toneleje. Når hun så
har affundet sig med, at det
er mig der bestemmer, for
hendes skyld, så lægger
hun sig ned igen.

Er der andre katte i hus-
standen, og er de gode ven-
ner med min fødende kat,
kommer de ikke sjældent
på visit i fødekassen. Spe-
cielt min gamle kastrat
kommer og trøster pigerne.
De holde meget af ham, og
lader sig gerne vaske og
nusse afham.

Veer hos en kat ser ud
som en stor muskelsam-
mentrækning i hele mave-
regionen. Og som veerne
taget til, spidser katten og-
så ofte knurhårsparti. Nær-
meste som om hun rynker
næse. Hun flytter sig rundt
i kassen, og flere katte ro-
der rundt i underlagene.
Derfor har jeg flere lag. Det
øverste må hun gerne rode
i, men det næste skal be-
skytte babydynen, så det
passer jeg lidt mere på.

Den første killing ser of-
test ud til at være den seje-
ste at få ud. Og mærkeligt
nok er den ikke så sjældent
også, om ikke den største,
så i hvert fald stor. Jeg har
nogle gange undret mig
over at netop den største
killing i kuldet er den først
fødte.

Hvor længe hurikatten
har veer er meget forskel-
ligt. Jeg har ikke ventet un-
der fire timer, men til gen-
gæld har jeg også prøvet at

med, blev jeg så hjemme. 'meddelte simpelthen min
arbejdsgiver, at nu skulle
jeg altså være jordemor, og
ikke 10 vilde heste kunne
få mig på arbejde. Senere
har jeg fundet ud af, at
kender min kat mig, og min
arbejdstid, så føder de alli-
gevel ikke før efter jeg ville
have fået fyraften, dvs. ef-
ter 17.

Derfor tager jeg nu på
arbejde fra morgenstunde
af, og hjem i frokostpausen.
Finder jeg så katten ven-
tende på mig i fødekassen
eller virker hun helt for-
fjamsket, bliver jeg hjemme.
Det er trods alt for risika-
belt, synes jeg, ikke at være
til stede ved en første-
gangsfødsel, ja også ved alle
andre fødsler, for den sags
skyld.

Den seneste fødsel, som
jeg refererer til her, var
helt almindelig.

Jeg kom hjem fra arbej-
de, og min kat fortalte mig
med denne helt særlige
miau'en, at nu skulle det
være. Jeg fandt køkkenrul-
le, en affaldspose, blok,
kuglepen, en mobil telefon,
og min dyrlæges telefon nr.,
en lille køkkenvægt, 4 uge-
blade og et vækkeur frem.
Det hele anbragte jeg så på
fødekassens tag. Min hun-
kat havde allerede indtaget
kassen. Hun lå roligt og
spandt højlydt. Klokken
var på dette tidspunkt hen
ad 18. Mange katte fødsler
har efterhånden lært mig
at tålmodighed lønner sig.
Jeg er observerende og for-
lader sjældent kass~n. Kat-
ten vil simpelthen følge
mig, hvis jeg går.

Jeg gættede på, at der kom
3-4 killinger.

Hun trivedes, spiste, sov
og så ud til at nyde sig selv,
os og de andre to kattes sel-
skab.

Jeg plejer ca 10 dage in-
den fødslen, at gå ned til
min lokale tv-forhandler og
finde en papkasse i en pas-
sende størrelse. Det er fak-
tisk ikke så let mere. Før-
hen var kasserne fine i
størrelsen, men fjernsyn
anno 2001-2002 er kolossalt
store; 28-32 tommer er helt
almindeligt. En papkasse
der passer til så stort et
fjernsyn er altså temmelig
stor for en burmeser, men
måske meget passende for
en Main Coon.

Kassen forer jeg så med
et lag aviser i bunden, en
babydyne og nogle billige
tæpper nede fra Larsens la-
ger. Gerne et par stykker ,
oven på hinanden.

Kassen stiller jeg i det
rum jeg har tænkt mig kat-
ten skal føde i. Et både cen-
tralt men alligevel roligt
hjørne i huset.

Mine hunkatte har tilsy-
neladende godt vidst, at
denne kasse var til dem. De
har alle været meget inte-
resserede i den, undersøgt
og vurderet den og så har
de lidt fornærmet fundet
sig i, at de andre katte i
husstanden også har villet
prøve kassen. Almindelig-
vis har kassen så stået og
ventet til dagen hvor føds-
len skulle starte oprandt.

De fleste af mine drægti-
ge katte har, når de var før-
stegangsfødende, været
temmelig urolige den dag
de skulle føde. Det er ikke
ualmindeligt at de, hvis det
har været en arbejdsdag,
har stillet sig i gangen, når
jeg tog overtøj på, og vrælet
på en helt speciel måde.
Vrælet virker både appel-
lerende og anklagende på
en gang. Til at begynde

Vi er mest tilbøjelige til at
fatte pennen - eller mere
nutidigt, sætte os ved pc'en
og skrive en beretning, når
der er sket noget, der en-
ten har forbløffet eller for-
skrækket os.

Men med udgangspunkt
i den seneste katte fødsel
jeg var med til, her i mit
eget hjem, vil jeg gerne be-
rette om en helt almindelig
katte fødsel, hvor alt mht.
fødslen, bare gik som det
skulle:

Jeg havde fået parret min
hunkat ude i byen med en,
syntes jeg, udmærket han-
kat på de væsentligste
punkter. Datoen for parrin-
gen var entydig og derfor
satte jeg mig til at tælle 63-
64 dage frem, efter denne
dato. Godt nok var min
hunkat førstegangsfødende,
men hendes mor gik 63 da-
ge, og da dette vist nok er
arveligt, så tog jeg chancen
og gik ud fra at datteren og-
så ville gå 63 dage.

Dagene gik, min hunkat
blev lidt rund om maven.

Helt almindelig katte fødsel

Do111i11go - e11 dejlig burmeser-han, som i øvrigt intet har med

de1111e historie at gore! Ejer Charlotte Soegaard,

af Heidi
Rosberg
Why forget
Burmesere
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Dekorative og meget livagtige keramikkatte.

katten bliver rost, nusset, fodret
efter alle kunstens regler, og hun
har sin egen tissebakke.

Jeg holder ikke mine andre
katte væk fra det værelse hvor
min hunkat ligger med sine små,
det er ikke nødvendigt, for de er
faktisk ikke interesserede i at
komme, hverken ind til hende,
eller ned i kassen.

Sådan kan en katte fødsel for-
løbe når det foregår problemfrit.
Og sådan kan man gøre, når man
er assistent ved en katte fødsel.

Jeg fik, selv om jeg sov fra sel-
ve fødslen af de sidste to killin-
ger, lavet en lille film, på eet mi-
nut, hvor man kan se, hvordan
min hunkat bliver nusset af min
gamle kastrat, mens hun har ve-
er, den anden hunkat kommer og
ser på, og hvordan den stolte mor
vasker og hygger sig med sine
små killinger.

ske. Hunkatten, som jo er en rig-
tig hønemor, hopper så ud af kas-
sen og vupti, så placerer jeg det
friske underlag, med killingerne
i kassen igen. Hunkatte følger
selv efter.

Mine katte er meget tyndpel-
sede, så jeg sætter enten papkas-
sen op ad en radiator eller place-
rer en varmeplade inde i kassen i
vinterhalvåret. Hele arrange-
mentet dækker jeg med et gam-
melt tæppe, både for at gøre det
til en ''hemlig-hule", og for at
undgå træk. Hvis jeg ikke dæk-
ker kassen til, vil mine hunkatte
forsøge at finde et andet og mør-
kere sted til sine små. Hendes
instinkter fortæller hende, at det
har killingerne bedst af. Killin-
gerne får øjne omkring 8-11 da-
gen og deres øjne er lidt sarte
mht. lys og træk.

Ro, renlighed og regelmæssig-
hed er derefter devisen når jeg
har killinger.

Hver dag bliver de taget op,
nusset, beundret og vejet. Hun-

i kuldet er virker afvigende, hol-
der jeg naturligvis ekstra øje
med dens vægt. Vægten kan
nemlig ofte afsløre uregelmæs-
sigheder.

Førstegangs fødende katte vi-
ger sjældent fra fødekassen og
jeg tror faktisk de næsten står i
vand til knæene, før det går på
tissebakke. De vil så nødigt forla-
de deres små hyggepibende kil-
linger.

Mere garvede hunkatte kan
sagtens forlade kassen for at gå
på bakke og ud for at hygge med
sine ejere.

Mine hunkatte bløder almin-
deligvis lidt de første 3 døgn ef-
ter fødslen. Derfor venter jeg
med at skifte alle underlagene i
fødekassen til det er overstået.
(Det øverste underlag skifter jeg
når den sidste killing er født, det
er temmelig vådt). Det gør jeg
ved at lægge det friske underlag
på gulvet foran kassen, snuppe
alle killingerne så hurtigt jeg
kan, og placere dem på det fri-

næsten var hårløs. I mel-
lemtiden havde nummer et
fundet patten.

Til netop denne fødsel
havde jeg lånt et videoka-
mera. Jeg havde planer om
at filme fødslen og lægge en
lille, kraftigt redigeret ud-
gave ud på min hjemmesi-
de.

Jeg var jo overbevist om
at min hunkat skulle have
3-4 stykker. Så jeg mente at
der nu ville gå op til to ti-
mer inden næste killing, el-
ler sæt af killinger skulle
fødes. Så jeg nappede en
lur, efter at jeg havde vejet
den anden killing og note-
ret vægten. Det var lidt
over midnat. Jeg satte mit
vækkeur, og lagde mig til
rette med en hånd nede i
fødekassen.

En, en halv time senere
vågnede jeg så og kikkede
ned i kassen. Der var min-
sandten tre killinger - og
den sidste var både tør og
forsøgte sig allerede med at
die! Nå, men så kunne jeg
bare filme og vente til næ-
ste killing kom ud. Ærger-
ligt, for jeg havde jo ikke få-
et filmet selve fødslen af en
killing endnu.

Desværre overmandede
søvnen mig endnu en gang
og selv om jeg troede at jeg
var vågen, viste det sig alt-
så, at jeg også sov fra den
sidste fødsel. Jeg vågnede
kl 4 om morgenen og der lå
en lille våd killing, som var
ved at blive vasket af en
særdeles selvtilfreds mor.
Søde var de alle, jeg starte-
de kameraet og forevigede
det.

Jeg giver mine hunkatte
et lille vådt måltid på sen-
gen, for de spiser alminde-
ligvis ikke før fødslen, og
heller ikke før fødslen er
overstået.

Killingerne lå inden for
normalvægten og alle vir-
kede sunde og friske om
morgenen. De tog hurtigt
på. Jeg kontrollerer vægten
hver dag den første uge,
hver anden dag den anden
uge osv. Skulle der være en

de om den, for hunkatten
mente altså ikke hun skulle
have noget med den lugten-
de, våde og snøftende sag,
at gøre, der hang ud af hen-
de ved navlestrengen. Med
højre hånd fik jeg så kneb_et
navlestrengen over, samti-
dig med at jeg holdt om
hunkatten med venstre.
Killingen lagde jeg ned i
noget køkkenrulle og nul-
rede den mens jeg lyttede
til dens snøften. Imens hun
fødte moderkagen, vejede
jeg killingen. Hvis ikke
hunkatte mener hun skal
spise moderkagen smider
jeg den i affaldsposen.

Som det oftest går, kom
næste killing inden for 20
minutter efter den første.

Den første killing er på
det tidspunkt nogenlunde
tør, moderen er ved at tage
den lidt i øjesyn, nogle fin-
der ikke lige ud af med den
første, at det er deres af-
kom og deres ansvar, men
det er ligesom om pråsen
går op for de fleste ved
fødslen af nummer to. Kil-
ling nummer to, blev også
her mødt med meget større
forståelse af hunkatten.
Hun ordnede det hele selv.
Spiste moderkagen, gnave-
de navlestrengen over, og
vaskede killingen til den

hende igen ned i fødekas-
sen og roste hende.

Veerne holdt ved i ca. fi-
re timer inden den første
killing var kommet til ver-
den. Jeg måtte dog lige hol-
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600,-

Russian Blue
Burmeser

Ginausettis Sharm i
perser, født: 24/1-1999
Far: GIC Van Grebst Komet
Mor: Ginausetti's Miss Tara
Henrik & Bettina Schønbeck
Dunhammervej 14, 4600 Køge
Tlf.: 56638430 Fax: 56638432
www.juvidaschon.dk
juvida@juvidaschon.dk

Sphinx Chokotabby Ami
SIA b 21
Far: Sphinx Kissing the Pink
SIA e 21
Mor: Dan-Thai Optowngirl
SIA h 21
Inge-Lise Fredelund
Øksen 23, st.th., 2630 Tåstrup
tlf./fax 43527543
kidogo@mail.tele.dk

Artur Veinel
MCO n 22
far: Ydegårds Adrian, MCO a22
mor: Kelly's Coons Shiva, MCO f22
Lenie H. Mathiesen
Bolejevej 85
Lendum
9870 Sindal
tlf. 98 47 39 99

DK Mount Maria King
ORI b 24
Far: Haslunds Tato, SIA n 21
Mor: Bellamis' Beefeater, ORI n 24
Lissen Birkelund
Ejlbyvej 48
54 71 Søndersø
Tlf. 64 84 13 88

Blad 4/2002:
Blad 6/2002:

1/2 side: . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

Dempsy af Amalia
Exo n
Far: Bagdad's Eak, PER d
Mor: Anabel af Amalia EXO g
Vibeke Jensen
Søndergade 40, Struer
tlf. 97 85 18 54
vibeke.jensen@get2net.dk

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

EC Haslund's Ramses
SIA n, Født: 26.9.1998
Far: EC Sepp
Mor: Player's Ursula
Connie Grøn
Brolæggerpladsen 8, 2635 Ishøj
Tlf./Fax: 43 73 45 08

300,-
1.000,-

Racepræsentationerne fortsætter i 2002/2003:
Blad 3/2002:
Blad 5/2002
Blad 1/2003:

~~n~er bestilles gennem Vivi Fletcher (se side 2) - og annoncemateriale sendes i elektronisk form
til V1v1 senest ved bladets deadline.

1/4 side: kr.
1/1 side: kr.

Norsk Skovkat
Maine Coon
Tyrkisk Van

HUSK AT bestille DIN opdrætterannonce - vi fortsætter med de specielle opdrætterpriser i 2002:

Avls-
hanner
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Det var dog kattens til navn! tavlen hedder Abene Aias
kom til at hedde Knud. E~
af Knuds forfædre kom fra
Finland og hed Seirene
Karlsson på Taket, alias
Karlsberg.

En skør siameser havde
nogle store flyveører, noget
a la en flagermus, som jo
hedder Fliedermauser på
tysk, kom til at hedde Fed-
de'mauser, fordi hun også
spiste som en hest.

Senest har vi adopteret
en et år gammel, svensk
blå-skildpadde farvet De-
von Rex, som på sin sven-
ske stamtavle hedder Rode
Nejlikan's No Doubt, der
skulle have heddet Pjuske
pga. pelsen. Desværre vil
hun ikke have et andet
navn og derfor har hun fået
lov at beholde sit svenske
kælenavn Paddis.

Og hvad er så et godt
katte navn?
Det mener jeg et navn på to
stavelser med "i" i, er. Kat-
te har let ved at opfatte et
kort navn med i'er i, og du
har let ved at kalde på den,
når navnet består af to sta-
velser.

Minni, Fiffie, Smuttie,
Kvitte, Daisy, Kitty, Dimse,
Soffie og Paddis er gode ek-
sempler på dette.

Men kan man ikke lige
finde på et navn med et el-
ler flere "i'er" i, er navne
med to stavelser også fint:
Skralle, Putte, Kylle,
Drengse, Mulle, Sveske,
Bølle og ja, og hvorfor ikke
- Tvebak.

Hvad så med Knud? Han
er noget særligt og lyder al-
ligevel navnet. Så ingen
regler uden en masse gode
undtagelser som eksempel-
vis Fedde'mauser og Skid-
sermidsen.

Næste gang du skal gen-
nem overvejelser omkring
dine killingers navne kan
du jo tage udgangspunkt i
nogle kinesiske ordspil, en
fremmedordbog, et ver-
densatlas, en kogebog, en
avis, kongerækken eller no-

De andres påfund.
Naturligt nok har der i mit
hjem også været mange
katte fra andre opdrættere,
som straks har fået et mere
mundret navn, end det op-
drætteren havde givet dem
med i stamtavlen.

Stort og indviklet skal
navnet være, tænkte en an-
den opdrætter vel, da han
navngav en kat der blev vo-
res, Quick Mandarin lover
of Stenius. Hans alias blev
Drengse.

Nogle navne udspringer
tydeligvis af papirnavnet:
Andre ud fra noget der
sker på den tid hvor killin-
gen/katten kommer ind i
vores hjem. Eksempelvis
fik en killing sit navn, af en
lille pige, der begejstret
konstaterede at killingen lå
omkring hendes mors hals,
som en rigtig halsknud.
Navnet faldt i god jord her i
huset og katten, der i stam-

Fætter Frankenstein,
Grus i genetikken,
Hollandaise-Face
alias Daisy,
Incestzuella,
Ja, ja, ja, ja,
Jævnstrøm,
Klepto Karla,
Karla Klon alias Smilla,
Karla Smart alias
Smuttie,
Lyse Carlsberg,
L~seben alias Mulle,
Miss Monroe,og sluttede
af med den sidste:

◊ Katten i Sækkens Nr 55
alias Fiffie. '

For to år siden måtte jeg så,
pga. skilmisse, til at bruge
mit eget stamnavn Why for-
get igen.

Men navnestilen har jeg
fortsat med: Why forget
Oline mavepine, Olga Pol-
galowsky, Omnia vincit
Amor, Prince Ib, Quid pro
Qvo alias Sveske, og her se-
nest Why forget R.U.T.H
alias Putte, som bliver af-
hentet om lidt. (R.U.T.H
fordi forkortelser er meget
oppe i tiden)

sernø kom der her killinger
ud af parringerne. Levende
killinger. Det første kuld
fik søde navne som Katten i
Sækken's Attentat, - Artige
Anne og - Askepot. Men
dette viste sig hurtigt at
være for kedeligt. Som
stamnavnet lagde op til,
skulle der mere gang i re-
sten af kattenes papirnav-
ne.

Killingerne i B-kuldet
fik derfor nogle lidt mere
vovede navne. Det bedste
var Katten i Sækkens
Bandlyst i Bøvelse, som ud-
sprang af et navn på en me-
get fin perserkat i USA, der
hed noget med "Banded in
Boston". Bandlyst i Bøvelse
er for langt, når der skal
kaldes til spisning, derfor
fik hun kælenavnet Skralle!
Alias navnet opstod fordi
hun faktisk var en værre
skrælling som lille. To gan-
ge var hun ved at dø for os,
men endte heldigvis med at
blive en sund og rask kat
som voksen.

Navnlig navne
Perserne afgik stille, men
sikkert ved døden, blev
solgt eller forsvandt på an-
den vis ud af vores liv, og
burmeserne tog så helt
over.

Vores stambogssekretær
fik, i en lind strøm gennem
årene, tilsendt stamtavle
ansøgninger, i alfabetisk
rækkefølge, hvoraf nogle af
navnene lød som følger:

◊ Katten i Sækkens
Beastie Baby,

◊ Benny Bomstærk,
◊ Cat-Apult,
◊ Cat-i-Lac alias Soffie,
◊ Centrum i Universet,
◊ Dekadence dreng,
◊ Darwin's Drøm,
◊ Daddy's Dulledelle alias

Dullermus,
◊ Englebasse,

Ekstra Udsendelse alias
Mi'numsen, (alias, efter
en fedekur på killinge-
mad: Mag'nurnsen),
Fidoline Fiaskosvans,

En kat kommer
vist ikke alene
Når "man" har en hank ta,
og han er sååå sød, så må
"man" altså også have en
hunkat, ikke?

Jo, og hvorfor spilde ti-
den, med at købe en killing
og vente til den er voksen
et år senere, når man kan
få en 8 md. gammel, yndig
hun perser, billigt oven i
købet?

Det var jo gået over al
forventning mht integratio-
nen af den et år gamle sorte
perser, så jeg købte for-
trøstningsfuldt min første
hunkat; Nigajamis May-lo-
ve, som jeg kaldte Kvitte,
vist nok inspireret af en
sang hvor der sidder to kat-
te på et bord.

Sneaky-snasker og Kvit-
te fik hurtigt et kuld, hvor-
fra jeg selv beholdt en yn-
dig hunkat, som havde fået
det søde papirnavn: Why
forget's Beauty Queen.
Hvad var så mere nærlig-
gende end at kalde den
Kylle?

Sneaky-Snaskers afløser
kom lidt tidligere ind i bil-
ledet end jeg havde regnet
med. Vidunderet kom fra
Amerika, via Finland og
hed Jonala Why forget me.
Som den lækkerbisken han
var, skulle han hedde Nam-
sen.

Importerne og de øvrige
indkøbte katte, kom nu som
perler på en snor. Men slut-
tede, for perserkattenes
vedkommende, med et par
hunkatte der gik under
navnene Dimse og Pusle.
Hvordan disse navne blev
påklistret disse katte ved
jeg ikke mere. '

Sideløbende med perser-
opdrættet var vi også be-
gyndt at opdrætte burme-
sere. Og til forskel fra per-

sig, rimeligt flotte sorte
perser.

blev min mand og jeg enige
om, at den næste kat, som
vi i øvrigt ikke skulle have
foreløbig, skulle være en in-
dekat.

Skæbnen ville det ander-
ledes.

Dårligt nok var den sid-
ste, påkørte kat lagt i gra-
ven, før en sød, men despe-
rat kollega proklamerede,
at nu skulle hendes hankat
altså aflives. Jeg var selv-
følgelig nysgerrig, så jeg
forhørte mig om, hvad kræ-
et dog havde gjort, siden
den ikke længere fortjente
at leve. Den sked alle veg-
ne! Og nu havde den kostet
både et nyt gulvtæppe og
en ny stol, så selv om han
skulle være en flot udstil-
lingsskat og var meget, me-
get sød, var det altså lige
meget, for nu gik det svine-
ri ikke længere.

Jeg havde aldrig set en
perserkat før, men jeg hav-
de en kur mod urenlighed
af den karakter kollegaen
beskrev, så jeg tilbød at ta-
ge katten med hjem.

Jelle's Sneaky Devil -
flot navn til denne mærke-
lige udgave af en kat.

Da den snigende djævel
kom hjem til mig, var han
klippet ned, hørmede som
en mødding og så totalt
uimponerende ud, var der
ikke andet at gøre end, at
kalde ham Sneaky-snasker.

Havde nogen dengang
fortalt min mand, at jeg
med den kat startede, en
måske livslang karriere
som katteopdrætter, ville
han straks have dømt kat-
ten som værende uhelbre-
delig syg af diarre, taget
den til dyrlægen og fået
den aflivet. Men heldigvis
var der ingen der hviskede
min mand dette i ørerne, så
jeg fik kureret kattens kro-
niske tarmsygdom, og fik
med tiden og nogle søde
perseropdrætteres hjælp,
sat skik på den, viste det

"Nu må du altså ikke blive
forskrækket", sagde en af
mine seneste killingskøbe-
re til mig i telefonen, en af
de sidste dage op til afhent-
nings tidspunktet, "for jeg
har altså tænkt mig at kal-
de ham for Tvebak!"

Det navn havde selvføl-
gelig en medfølgende for-
klaring og det fik mig til at
tænke på, hvordan mine
katte får navn. Faktisk har
langt de fleste af dem jo to
navne, et "papir-navn" og et
navn vi bruger i dagligda-
gen; kaldenavnet eller kæ-
lenavnet.

Her en lørdag morgen,
en halv time før den sidste
killing skal skifte hjem, sid-
der jeg så foran pc'en og
ved siden af mig ligger et
stort og efterhånden gam-
melt fotoalbum og en map-
pe med stamtavler på vores
killinger og øvrige katte,
som går helt tilbage til midt
i firserne.

For, som jeg sagde til
den føromtalte killingekø-
ber, så skal der altså mere
end en tvebak til at for-
skrække mig, når det kom-
mer til navne.

Bagest i fotoalbummet
sidder nogle billeder af mi-
ne første katte. Helt almin-
delige huskatte.

Jeg flyttede hjemmefra
som 18 årig, med en flot
sølv klassisk tabby kastrat,
i en rygsæk.

Han hed i starten Kitty,
meget harmløst, men som
tiden og han udviklede sig,
kom han til at hedde
Skid'sermidsen. Ikke helt
så yndigt.

Han kom til at hedde
Minnimimser, fordi han var
ret lille. Vi havde sammen
med disse to han kastrater
også en - syntes vi, hvid
hun kastrat, der hed noget
så uoriginalt som Hvide-
mis. Da 2/3 af disse huskat-
te havde fået en bil i pan-
den med døden til følge,

af Heidi
Rosberg
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Tanker omkring emner der
vedrører næsten os alle ...

DYRSKUE I ROSKILDE
Så er det atter tid - men i år er der lidt ændringer !

Prisen er også den samme,
65,00 dkr pr. dobbeltbur. pr
dag uanset antallet af katte
i det.

Kontakt:
Lisbet Jensen direkte på e-
mail birma@inet.zitech.dk
eller på tlf. 5767 4182.

For at se dyrskuets andre
aktiviteter klik på deres
egen hjemmeside:
www.roskildedyrskue.dk

dende, altså kan drægtige
eller diegivende hunkatte
ikke deltage, ej heller kil-
linger under 3 mdr. Husk,
der er ingen dyrlægekon-
trol idet det kun er dig selv
der håndterer katten.

I år er det Roskilde Dyr-
skue der gennem et udstil-
lingsudvalg vil stå for ar-
rangementet, men forhold-
ende bliver de samme. Der
bliver atter publikumskå-
ring af Dyrskuets Sødeste
Kat med præmier alle da-
gene, hygge og forskellige
racepræsentationer.

Sidste år blev mange skuf-
fet, da skuet måtte aflyses
pga mund-og klovesyge, i år
bliver der så taget revance
med et skue, der varer hele
fire dage.

Den 6-7-8-9 juni får du nu
chancen for at vise dine dej-
lige racekatte frem, dvs
hvad enten du er optaget i
ugedagene eller week-en-
den, har du en mulighed -
og du må også godt deltage
alle fire dage.

Felis Danica's normale ud-
stillingsregler vil være gæl-

PS: Jeg får snart mit første
kuld Devon Rex'er og så
sidder jeg og tænker på om
jeg nu skal fortsætte ntln
navngivning efter alfabe-
tisk rækkefølge, dvs. fort-
sætte med "S", som jeg er
nået til i mit burmeserop-
dræt, eller skal jeg starte
helt forfra. Eiler skulle jeg
måske begynde på noget
helt andet...

Så vidt papirnavnene,
men hvad så med
kaldenavnene?
De seneste mange år har
jeg ladet tiden og tilfældig-
hederne bestemme hvad
killingen kom til at hedde.
Nogle gange har jeg ønsket
den skulle hedde noget be-
stemt, som for eksempel
Pjuske, men ofte viser det
sig at det ligesom ikke pas-
sede til katten alligevel.
Kun en gang har vi måttet
krybe til korset og kalde en
kat for Misser, det ultima-
tivt kedeligste navn, man
kan give sin kat!

Venlig hilsen
Heidi Rosberg

get helt andet, og se hvad
du kan dreje det til. Der
findes ud over de alminde-
lig "menneske-navnebøger"
fra biblioteket også hjem-
mesider på internettet,
hvor man kan finde navne
til sine kæledyr.

Skulle jeg skrive stam-
tavle ansøgninger i dag, vil-
le jeg da lige overveje, om
der ikke skulle være en kil-
ling der måske kunne hed-
de Mayor Brixtofte eller
Henrik the Baby-Prince!
Det sidste kunne så ikke
bruges for man skal huske,
at der er jo også er den ud-
mærkede regel om at kat-
tens navn maksimalt må
bestå af 20 tegn.

Blåcreme perser-

killingerfra

Kambyses somme-

ren 2001 -

foto Per Sthoolras

Jeg har siden Felis Danicas
sidste blad gjort mine tan-
ker omkring det nye tiltag
Navlebrok. Skulle Felis Da-
nica ikke hellere have gjort
det nye tiltag med regler
der ikke kan rendes over
ende? Jeg mener det burde
være sådan, når der ansø-
ges om stamtavler skulle
der samtidig medsendes
dyrlægens attest på at dis-
se killinger er fri for navle-
brok - det kan som Felis
Danicas formand, Aase Nis-
sen, skriver i sin leder ud-
føres sammen med første
vaccinering af killingerne,
det må da være de medfød-

te navlebrok man vil til
livs. På den måde det er
fremlagt kan det nemt lade
sig gøre om visse opdrætte-
re vil lade disse killinger
operere navlebrok væk.

Den anden sag der un-
drer mig meget er reglerne
omkring de hvide katte. De
skal høretestes og chipses,
det finder jeg også i orden,
men jeg har i året der lige
er gået, 2001, været på 6
udstillinger og kun på en
eneste af disse udstillinger
har der fra udstillingsdyr-
lægerne og klubben været
bedt om at fremvise om dis-
se to ting var i orden, det
kan da ikke have sin rigtig-
hed.

Med hensyn til dyrlæge-
kontrol på vores udstillin-
ger er tiden ikke snart til -
eftersom man skal have at-
tester i både hoved og r.. ,
undskyld mine ord - at man
kunne lade udstillingsdyr-
lægerne foretage stikprø-
ver - det ville lette proce-
duren meget på en kold
morgenstund, både for kat-
tene og ejerne, det fungerer
fint på hundeudstillinger.

Det er ikke bare sure op-
stød fra mig, men det er li-
ge før man kvæles i den
glæde det skulle være at
opdrætte og udstille med
alt det papirnusseri og kon-
trol.

Det sidste og bedste til-
tag er på de nye stamtavler
rubrikken på bagsiden til
både vaccine - hankatte -
høreattest og navlebrok,
fint-fint.

Husk venligst på dette
med vores dejlige katte er
en hobby og ikke nogen for-
retning.

med de venligste tanker,
Lis Staunsk:jær

Kambyses persere

For en god ordens skyld
skal nævnes at reglen om
navlebrok-attest er ud-
formet af FIFe. Det står
naturligvis i FD's magt at
indføre strengere regler
end de gældende FIFe
regler såfremt der frem-
sættes forslag herom.

5 lopper

på dit kæledyr

= 95 lopper

i dit gulvtæppe
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At udstille i CFA

IC.ICFA C. P11rssy11ia11 Dania, ABY p

i finalen hos CFA do111111er Evelyn Prat/Jer i St. Louisjuli 1999
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Kattene er delt op i flg.
grupper: Killinger, åben
klasse (for fertile), champi-
on klasse (for fertile), åben
klasse for kastrater og pre-
mier-klasse, igen for ka-
strater. På en udstilling må
en dommer dømme ca. 225
katte på en week-end og
normalt er der ca. 225 katte
på udstillingen.

Man skal selv bringe sin
kat op til dommeren. Når
en dommer er klar til at
dømme ens kat, så bliver
kattens nummer kaldt over
højtaleranlægget maks. 3
gange. Kommer man ikke
med katten efter 3. kald, så
betragtes katten som ab-
sent og bliver ikke bedømt.
Her kunne vi godt lære no-
get - igennem årene har jeg
set katte blive kaldt og
kaldt og tilsidst er den ble-
vet hentet af en steward i
buret, fordi ejeren ikke lige
har kunne høre hvad der
blev sagt i højttaleren eller
lige var på toilettet/ude at
spise/ude at ryge etc., så-
dan er det ikke i CFA, 3
kald og du er ude.

Oppe i dommerringen er
der udover dommeren, of-
test 3 andre: En ring-clerk
og 2 hjælpere. Hjælpernes
opgave er at aftørre burene
som kattene venter i, mel-
lem de enkelte katte. Ring-
clerkens opgave er, at sæt-
te numre op på burene (og
ganske smart, lyserøde
kort til hunner, blå til han-
ner), sørge for at lave lister
over hvilken bedømmelse
den enkelte kat får og i det
hele taget gå til hånde for
dommeren.

Når katten er anbragt i
sit bur, så tager dommeren
selv katten ud og sætter
den på et lille podie. Når
den er set an (bedømt) af
dommeren bliver den sat
tilbage og dommeren går
videre med den næste kat.
Når alle kattene i gruppen
(f.eks. Aby-killinger), kan
man som ejer hente sin kat
i buret. Hvis katten bliver
brugt i dommerens top 10
(final) vil den blive kaldt op

plexiglas-bure til sportta-
skeagtige plasticbure med
net div. steder for frisk luft.
Udover buret medbringer
man mad, vand og gardiner.
Grus får man som oftest,
men mange har selv deres
eget med bare for en sik-
kerheds skyld.

Når man så har fået kat-
ten anbragt i buret, er det
man virkelig får øjnene op
for den store forskel på FI-
Fe og CFA shows. Ens kat
skal ikke kun bedømmes af
1 dommer, men oftest 6 i lø-
bet af en week-end. 1-dags
shows kender man ikke til,
katten skal/kan bedømmes
både lørdag og søndag.

På udstillingen findes
der 6, nogle gange 8 dom-
merringe og katten skal of-
te bedømmes i dem alle.

Dommerringene er delt
op i 2 slags: Der er all-
breed ringe og så er der
korthår-/langhårsringe. Om
en ring er af den ene eller
anden slags har betydning
for de top lO'er (finals) som
dommeren skal udtage.

I

re op, betaler, får sit kata-
log og finder sit bur. Dog
skal det her siges, at der er
dyrlægekontrol i Europa og
de gældende regler ang.
vacciner incl. rabies skal
overholdes. Der skal dog
ikke fremvises kryptochid-
attest for hanner. Burene
er stillet op numerisk og
begynder med langhår. Har
man f.eks. en Somali og en
Aby med, så vil Aby'en blive
placeret sammen med ens
Somali, med mindre man
har gjort opmærksom på at
man gerne vil placeres
sammen med Aby'erne (og
der er plads blandt disse).
Burene ligner dem vi ken-
der; man får enkeltbur, el-
ler mod betaling, dobbelt-
bur. Noget af det første jeg
undrede mig over var, at
mange steder var der ikke
sat bure op men blot lagt en
lap papir med udstillerens
navn på bordet. I CFA må
man nemlig gerne medbrin-
ge sit eget bur og det gør
rigtig mange.

Og disse bure kan være
et studie i sig selv: Alt fra

der omfatter resten af ver-
den!

Noget jeg synes er smart
og som FIFe kunne lære af:
Man kan bestille bestemte
pladser, forstået på den
måde at man kan bede om
bur i enden af en række
(smart for især børnefamili-
er med barne-/klapvogne)
eller at få et bur placeret
nær ved dommerringene -
igen smart, især for gang-
besværede/kørestolsbruge-
re. Naturligvis koster det
lidt ekstra at få denne
"særbehandling'' men det
drejer sig ikke om de store
beløb. Udstillingsgebyrene
er ca. som i Danmark og
hos nogle klubber får man
rabat, hvis man tilmelder
mere end 1 kat (igen som
herhjemme).

Da kattene ikke får en
skriftlig bedømmelse kan
man holde åbent for tilmel-
dinger længere end i FIFe,
som oftest kan man tilmel-
de helt frem til 1 uge før
udstillingen finder sted.

Tilmeldingen sender
man direkte til den arran-
gerende klub og slipper
dermed for bøvlet som vi
har herhjemme, med at
først skal tilmeldingen via
egen klub etc. Bekræftel-
sen for tilmeldingen kom-
mer også ganske kvikt og
er som oftest ledsaget af en
rigtig godt kort over hall-
ens placering og billige ho-
teller i nærheden. Hvis
man tilmelder i sidste øje-
blik, er det nok med en op-
ringning til klubben for at
få bekræftet at man er med.
Og betaling? Tja i USA sto-
ler man åbenbart mere på
folk end herhjemme: Betal
på dagen og ikke noget med
"administrative" gebyrer
for for sen betaling!

Nu oprinder så den store
dag og allerede i indchek-
ket viser forskellene sig
igen; der er ingen dyrlæge-
kontrol. Nej man møder ba-

medlem af en lokal CFA
klub. CFA & FIFe har ind-
ført "open doors", hvilket
vil sige at man som medlem
af en FIFe klub kan komme
og udstille i CFA. Hvis man
opnår titler i CFA, kan man
ikke bruge dem (få dem på-
ført kattens stamtavle) i FI-
Fe.

Hvis en FIFe kat udstil-
les i CFA og man ønsker at
bruge det opnåede resultat
til f.eks. en placering
blandt de bedste katte i
året i CFA, så skal man ha-
ve katten registreret hos
CFA. Det kræver man ind-
sender 5 generationer af
kattens stamtavle (for bl.a.
aby'er er kravet 8 generati-
oner), samt et mindre beløb
til CFA. Katten vil så få et
CFA-stambogsnummer og
kan konkurrere med de an-
dre CFA katte.

Allerede når man tilmel-
der sin kat i CFA, ses for-
skellene: For det første fin-
des der kun 2 kategorier:
Langhår & korthår. Lang-
hår indeholder alle de ra-
cer vi kender fra kategori I
& II i FIFe samt Javaneser,
Balineser og Somali. Og
korthår omfatter hhv. Kate-
gori III & IV. Så Somali'er
er langhår i CFA og Aby'er
er korthår.

Dernæst er udstillings-
klasserne, her er der også
færre: Killing (4 til 8
mdr.), åben klasse (over 8
mdr.) og champion klasse
(igen over 8 mdr.) samt 2
klasser for kastrater, også i

· disse skal katten være fyldt
8 mdr.

På tilmeldingen ses det
nok mest tydeligt, at indtil
for ganske få år siden har
CFA især været et ameri-
kansk forbund: Man tilmel-
der sig efter hvilken region
man tilhører og her er USA
delt op i 7 regioner, Japan
har sin egen og så er der
den Internationale region

,,Skal vi nu osse' til at ud-
stille i CFA? Er der ikke
udstillinger nok i FIFe?"
Vil den kvikke læser nok
spørge - men kunne det ik-
ke være sjovt at prøve no-
get nyt?

Jeg vil begynde med at
skrive lidt om min bag-
grund for at vove den på-
stand, at jeg kender CFA's
udstillingssystem næsten
lige så godt som FIFe's.

Lars og jeg har udstillet
i FIFe siden 1989 og i efter-
året '98 var vi i USA for at
hente ny kat (at det så blev
til katte - er en anden hi-
storie). I forbindelse med
vores besøg hos vore gode
venner Beth & Darrell
Newkirk, Purssynian Abys-
sinians, tog vi afsted på
CFA's største udstilling;
The International. Og det
var 3 sjove dage, hvor vi
virkelig lærte udstillingssy-
stemet at kende, godt hjul-
pet på vej af Darrell som er
all-breed dommer i CFA.

Den ene af "pigerne"
som vi tog med hjem, kunne
vi godt tænke os at udstille
også i CFA, så i juli '99 tog
jeg og Nia tilbage til St.
Louis og havde 3 forrygen-
de uger og 3 fantastisk sjo-
ve show.

Med en udstilling er vel
bare en udstilling? Både ja
og nej, der er ganske store
forskelle mellem CFA og
FIFe.

For det første: Man er
ikke medlem af CFA, man
er tilknyttet. På samme
måde som vi i Danmark, ik-
ke er medlem af Felis Dani-
ca, men er medlem af en
hovedklub der er tilknyttet
FD. I USA og andre CFA-
lande er man medlem af en
lokal klub, som så afholder
udstillinger i CFA's regi,
meget a la Europa, hvor ho-
vedklubberne afholder ud-
stillinger i FIFe's regi. Som
dansker kan man sagtens
udstille i CFA uden at være

Af
Marianne
Seifert-Thor-
sen
Luna-Tick
Abyssiniere

Med hjælp
fra
CFA dommer
Nonnan
Auspitz &
CFA dommer
Darrell New-
kirk
Purssynian
Abyssinians
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i ringen igen senere på da-
gen.

I løbet af sådan en week-
end kan ens kat på den må-
de være oppe i 6 ringe og
op til 2 gange pr. ring.

Noget andet der er spe-
cielt for CFA: Man kan sag-
tens have tilmeldt sin kat
og så kun være på udstillin-
gen lørdag, eller kun søn-
dag eller gå hjem søndag
formiddag. Dette skyldes
pointsystemet: For at blive
f.eks. Grand Champion skal
ens kat have opnået 200
points. Hvis katten f.eks.
ankommer til showet med
188 points og allerede i den
første ring opnår de reste-
rende 12 points, så er der
ingen grund til at blive på
udstillingen resten af lør-
dagen og hele søndagen, så
kan man ligesågodt tage
hjem.

Denne ordning er natur-
ligvis smart for både katte-
ne og ejerne, men ikke spe-
cielt publikumsvenlig.

Et egentligt Best in
Show som vi kender det,
har man ikke. Søndag efter-
middag, når bedømmelser-
ne er overstået og alle folk
har travlt med at pakke
sammen, annoncerer de fle-
ste klubber over højttalerne
hvilke katte der er blevet
bedste killing/voksen/ka-
strat i hhv. korthår og lang-
hår. Det er dog de færreste
der lytter efter, men disse
placeringer har betydning
for dem der ,jager'' en pla-
cering som "regional win-
ner" eller ,,national win-
ner".

Kitten class:
I denne klasse deltager

katte mellem 4 & 8 mdr.

Killingerne konkurrerer
indbyrdes, delt op i farve &
køn om placeringer som 1,
2 & 3. Når der udtages Best
of Color & 2nd Best of Color
konkurrerer hanner og
hunner i farven. Og når der
endelig tages Best of Breed
og 2nd Best of Breed kon-
kurrerer alle killingerne
om dette. Forvirret? Ek-
sempel følger, alle navne &
data i eksemplet er et re-
sultat af min opfindsom-
hed!

Vi "leger" nu katalog:
Ruddy male abyssinian
1. Matiki's Kryalon
2. Natago's Neckerson

Ruddy female abyssinian
3. Palazzo-cats Kiss'N'Tell
4. Aritzia's Wynona
5. Sansibars Miranda

Red male abyssinian
6. Blueskyes Nite Wind
7. Graffion's Nega
8. Summarmajik Domino

Blue male abyssinian
9. Yquem Blue Baby Boy

Blue female abyssinian
9. Jaffna Cozmo Blue Island

Fawn female abyssinian
10. Yquem Steel Magnolia

Dommeren er nu klar til
at dømme aby-killinger og
de bliver kaldt op til rin-
gen, hvor deres numre er
sat op på burene. Ejerne
bringer selv deres katte op
i ringen og forlader deref-
ter ringen (ofte er der sat
stole op udenfor ringen).

Mange dommere går ofte
en tur langs burene inden
de begynder at dømme (be-

dømmeisen begynder ofte
der), hvor de med en fjer-
pind el. lign. tager et første
kig på alle kattene, der skal
bedømmes.

Dommeren går derefter
hen og tager killing nr.I ud
af buret, sætter den på po-
diet og bedømmer den. Ofte
leger dommeren lidt med
killingen, dens fremtræden
og "show presence" (kan
nok bedst oversættes med
udstråling) er en vigtig del
af bedømmelsen.

Vores dommer er nu
færdig med at bedømme de
vildtfarvede killinger. Kil-
ling nr.2 får et blåt bånd
(første plads) og killing nr.l
får et rødt bånd (anden
plads), dvs. Neckerson er
bedre end Kryalon (altså i
denne dommers øjne). Hos
de vildtfarvede piger ender
det blå bånd hos nr.4, nr.5
får det røde bånd og nr.3
får et gult bånd (dvs. en tre-
die plads). Herefter skal
Best of Color og 2nd Best of
Color placeres. Best of Co-
lor kan nok bedst sammen-
lignes med BIV - men i
CFA har man altså 2 gange
BIV.

Best of Color (sort bånd)
gives til nr.4 - Arotzia's
Wynona og 2nd Best of Color
(hvidt bånd) går til nr.2
Natago's Neckerson.

Dommeren går nu vide-
re til at dømme de sorrel
killinger. Her får nr.7 Graf-
fion's Nega både det blå og
det sorte bånd. Det røde
bånd og det hvide går til
nr.8 - Summermajik Domi-
no, mens nr.6 - Blueskyes
Nite Wind må ,,nøjes" med
et gult bånd.

Da der kun er 2 blå, en
af hvert køn, så får de beg-
ge det blå bånd. Men det
sorte (Best of Color) går til
bunkatten - Jaffna Cozmo
Blue Island. Hannen bliver
dermed 2nd Best of Color og
får det hvide bånd.

Den enkelte lille fawn
hunkat får naturligvis sine
blå og sorte bånd, da hun er
alene i farven.

Nu har dommeren så
dømt alle sine aby-killinger
og skal placere Best of
Breed og 2nd Best of Breed.
Best of Breed vil svare til
bedst i racen, som ikke er
noget vi kender i Danmark,
men som man kan få i bl.a.
Sverige.

Dommeren ender med at
gi' Best of Breed til nr.4 -
Arotzia's Wynona og 2nd

Best of Breed gives til den
enlige fawn nr.11 - Yquem
Steel Magnolia.

Bedømmelsen er nu fær-
dig og når kattenes numre
bliver lagt ned ovenpå bu-
rene, betyder det at ejerne
kan afhente deres killinger
i ringen.

De bånd som dommeren
har sat op på burene er ofte
af plastik og skal efterla-
des. Men på bordet i rin-
gen, hvor kattene bedøm-
mes, ligger der bånd som
ejerne kan tage og beholde.

Når dommeren har dømt
alle sine killinger; vil de
killinger som dommeren
synes bedst lever op til
standarden indenfor de en-
kelte racer, bliver kaldt op
til dommerens Kitten Fi-
nal. Er der tale om en
shorthair/longhair-ring, vil
der blive afholdt en finale
for hhv. de 10 bedste kort-

hårskillinger og 10 bedste
langhårskillinger. Er der
tale om en All-Breed ring
vil der blive afholdt en fina-
le for de 10 bedste killin-
ger.

Vores ring er en All-
Breed ring, så her er der
kun 10 killinger (uanset ra-
ce) som har klaret sig. Vo-
res lille vildtfarvede hun-
killing - Arotzia's Wynona
bliver kaldt op.

Når alle killingerne er
på plads, vil dommeren ta-
ge dem ud enkeltvis og for-
tælle om den enkelte kil-
ling og give den sin place-
ring. Man begynder med
nr.10. At være mellem
nr.10 og 6 er fint, er man
blandt nr.5 til 1 er det na-
turligvis bedre og ender

man som nr.1 er man i den
syvende himmel! Men i All-
Breed ringe er det ofte
langhårs-killinger, der lø-
ber med førstepladsen.
Dette skyldes at der ofte er
flest langhårskillinger og
de er ofte (ihvertfald i
Europa) af en meget høj
kvalitet.

Mange dommere taler
ikke når de dømmer killin-
ger indenfor den enkelte
race, men i finalen plejer
dommeren ofte at fortælle
om de enkelte katte og her
kan man ofte Jure af', hvad
det er denne dommer læg-
ger vægt på indenfor racen.
Eilers kan man også tage
en kort snak med domme-
ren efter finalen.
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Openclass: Katten kan opnå de 200 de 12 points han opnåede
katte opnå 6 winners rib- blandt de 25 bedste Grand har dog valgt at tage lidt

Open class er åben klas- points på forskellige må- som bedste aby og de 34 bons, hos 6 forskellige dom- Champions/20 bedste killin- om udstillingsetiquette
se, dvs. at katten skal være der: points han opnåede som
fyldt 8 måneder på udstil- Katten opnår points for hest shorthair champion,

mere. Når katten har disse ger/20 bedste Grand Premi- med, da der er små forskel-
6 bånd, kan den stille op i ers i sin region, i en udstil- le på hvad vi "plejer" at gø-

lingsdagen. I denne klasse hver af de champions den bliver overgået af de 79 han premier klassen. For at bli- lingssæson. re i FIFe og hvad man bør/
kan der tildeles winners slår indenfor sin egen race, fik som 2nd Best i finalen. ve Grand Premier skal kat- For at blive NW, kræver ikke bør gøre på et CFA-
ribbons. For at blive cham- eller den opnår points for I USA er det ofte kun ten opnå 75 points. Ellers det at katten bliver blandt show.
pion skal katten have opnå- hver af de champions den Grand Champions der går er fremgangsmåden den de 25 bedste Grand Cham- Lad os begynde med det
et 6 winners ribbons hos 6 slår indenfor alle racer. op i finalerne. I Europa, samme som for de fertile pions/20 bedste killinger/20 basale - hvordan man opfø-
forskellige dommere. Kat- Eksempel: I en All- igen p.g.a. den mindre kon- katte. Der afholdes også fi- bedste Grand Premiers i rer sig i sin række:
tene i open class er i ringen Breed ring opnår en vildt- kurrence, vil man oftere se naler for kastrater. hele CFA, i en udstillings-
samtidigt med de andre farvet hankat Best breed både champions og opens i sæson. ♦ Smil og sig godmorgen
katte som allerede har op- champion over ialt 12 an- dommernes finaler, men Finaler: Hvordan points reelt til alle.
nået titlen champion og er dre aby champions, dvs. pointtallet bliver så også Hver dommer afholder regnes ud, er en længere ♦ Introducer dig selv til
med i konkurrencen om han får 12 points. Han kan tilsvarende lavere, da der mindst 3 finaler: En for kil- forklaring. Hvis nogen en- dem der står ved siden
Best of Color/z'" Best of Co- ikke få points for sig selv, er færre katte der kæmper linger (4 til 8 måneder), en sker den, er I altid velkom- af dig.
lor og Best of Breed/Z'" kun de andre aby'er han om de samme points/place- for fertile og en for kastra- ne til at kontakte mig, men ♦ Hold dig indenfor dit
Best of Breed. Katte i open har slået. Dommeren er nu ringer. ter. Hvis ringen er en All- det vil tage for meget plads eget burs område, måske
class kan også deltage i færdig med at dømme alle Breed ring afholdes der her. har naboen bestilt mere
dommerens finale for voks- kattene i championship og Best Champion kun 1 finale for hhv. killin- DM er en titel som kat- plads til "grooming".
ne. kalder nu op til sin finale. 2nd Best Champion ger, fertile og kastrater. ten gør sig fortjent til når, ♦ Hold området omkring

Winners ribbons kan til- Ialt har dommeren dømt 45 3rd Best Champion: Dvs. langhårs- og korthår- for hanners vedkommende, dit bur rent og husk at
deles til både hanner og langhårs-champions og 35 Før dommerne går igang skattene blandes i finalen. 15 af hans afkom har opnå- rydde op når du går
hunner indenfor de 4 far- korthårs-champions. Vores med deres finaler, præsen- Der står intet i CFA's reg- et titlen Grand Champion hjem.
ver, dvs. winners ribbons hankat bliver først hest terer de deres 3 bedste ler om, at dommeren skal og/eller Grand Premier. ♦ Åben ikke naboens bur,
kan gives til den bedste shorthair champion, derved champions. For at komme i bruge så og så mange hhv. For hunnerne kræver det, medmindre katten der-
vildtfarvede/sorrel/blå/fawn opnår han 34 points. Men betragtning her kræver det langhårs-korthårskatte i at 10 af hendes afkom har inde har brug for øjeblik-
han og den bedste vildtfar- han går også op i domme- 1. At katten er champion og sin finale, så en all-breed fi- opnået titlen Grand Cham- kelig hjælp.
vede/sorrel/blå/fawn hun. rens finale og bliver nr.2 at 2. Den er blevet hest nale kan i princippet bestå pion og/eller Grand Premi- ♦ Tal pænt til publikum -
Hvis en kat på en udstilling her. Herved opnår han champion i racen, dvs. har af 10 langhårskatte, om det er. husk du er ambassadør
opnår 4 af de krævede 6 points fra alle de champi- fået det lilla bånd, da racen er forekommet skal jeg lade for katteverdenen.
winners ribbons og på den ons han slår. Da den kat blev bedømt. være usagt. Jeg har dog ik- ,,One Show Grand":
næste udstilling om lørda- der bliver nr.1 i finalen al- Hvis der er tale om en ke oplevet det. Hvad jeg En gang imellem møder Og hvordan opfører man
gen opnår de sidste 2, så lerede er Grand Champion, All-Breed ring, vil domme- har set er, at i all-breed fi- man beskrivelsen "one sig så oppe ved dommen-in-
kan denne kat om søndagen får denne kat ikke indfly- ren først præsentere sine 3 naler er der ofte flere show grand" om en kat. gene?
stille op i champion klas- delse på vores vildtfarvede bedste langhårs-champions langhårskatte end kort- Dette betyder, at katten på
sen. hans points. Vores hankat og dernæst sine 3 bedste hårs. een udstilling har opnået ♦ Vær der til tiden!!! Lad

I USA ser man sjældent får 79 points, da han har korthårs-champions. De 2 Er ringen en LH/SH- de 200 points (75 points for være med at være den
katte fra open class i fina- slået 79 konkurrenter (45 bedste champions vil så bli- ring, så vil dommeren have kastrater) som det kræver der skal kaldes 3 gange -
len, dette ser man ofte i langhårs-champions og 35 ve placeret som hhv. dom- en finale for de 10 bedste for at den kan smykke sig det irriterer de andre
Europa, da konkurrencen korthårs-champions), husk roerens bedste og 2.bedste langhårskatte og en for de med titlen Grand Champi- udstillere og dommeren
ikke er nær så hård, der er han kan ikke få points fra all-breed champions. Dom- 10 bedste korthårskatte. on (Grand Premier for ka- og kan få negativ indfly-
ofte ikke mange champions sig selv. meren kan vælge at lade 2 Har man en kat som er strater). Det er stadig utro- delse på din kats bedøm-
i ringen. Havde dommerringen langhårs-champions blive champion/kastrat og som ligt flot, at en kat på een melse - husk dommeren

nu været en shorthair/long- hhv. Best og 2nd Best all- forsøger at opnå GC/GP-tit- udstilling kan opnå samtli- er også et menneske! Du
Champion class: hair ring, så havde domme- breed champions, eller 2 len, så er finaler vigtige, da ge 200 points og bestemt kunne evt. også finde

I champion klassen stil- ren haft 2 finaler: En for korthårs-champions kan lø- det er her de mange points noget der er værd at prale frem til den manglende
ler de katte op, som har op- korthår og en for langhår. be med titlerne, det kom- ofte kan opnås. med. kat og se om du kan
nået titlen champion. I den- Hvis vi tager vores vildtfar- mer helt an på kvaliteten. hjælpe med at få den op i
ne klasse gælder det om, at vede aby-han fra før, havde Er der tale om en LH/ Regional Winner (RW) Udstillings-etiquette: ringen!
opnå 200 points for at kun- han opnået: 12 points som SH ring (langhårs-/kort- National Winner (NW), Di- At man bør opføre sig or- ♦ Tal sagte - lad være med
ne opnå titlen Grand bedste aby, 34 points som hårsring), så vil dommeren stinguished Merit (DM): dentligt og ikke råbe af de at stå og råbe op om hvor
Champion, som er den høje- bedste korthårs champion stadig præsentere sine 3 På mange CFA stamtav- andre udstillere, at man ik- god din kat er, eller
ste titel en kat kan opnå i og som den bedste i finalen, bedste hhv. langhårs- og ler vil man ofte se, at der ke går direkte hen til andre hvordan den er afkom ef-

CFA I denne klasse kæm- havde han igen opnået 34 korthårs-champions, men står GC,RW (kattens navn), udstillere og fortæller at ter hankat dit eller dat,

per alle champions inden- points (han har slået 34 der vil ikke blive udråbt de DM og hvad betyder så det? man synes deres kat er der vandt og vandt i sine

for racen om et nyt bånd: korthårs-konkurrenter). Så 2 bedste all-breed champi- Jo, GC/GP er titlen, RW be- grim, at man ikke forsøger dage.
Best Champion, som er lil- hans points fra denne ring ons. tyder Regional Winner, at påvirke dommeren un- ♦ Hold ring clerken orien-

la. Der kan kun uddeles et havde været 34. Kastrater: NW betyder National Win- der bedømmelsen, bør være teret. Hvis der er æn-

lilla bånd i hver ring, in- Ialt har vores hankat op- Kastrater kan udstilles ner og DM betyder Distin- logik for perlehøns og bør dringer, f.eks. din kat er

denfor hver race. nået 79 points i denne ring, fra de er 8 måneder. Først guished Merit. ikke forekomme på nogen tilmeldt i den forkerte

katten kan kun tage det hø- stiller kastrater op i open For at blive RW, kræver udstilling, uanset hvilket klasse/farve etc., eller
din kat vil være absent

jeste pointtal med sig, dvs. class og skal som de fertile det at katten opnår at blive forbund man udstiller i. Jeg
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hos dommeren, så er det
ring cleken du henven-
der dig til - ALDRIG
dommeren! Ring clerken
er dit bindeled til dom-
meren.

♦ Hvis buret i dommerrin-
gen er beskidt/hvis din
kan ikke kan med den
kat der sidder i buret
ved siden af/hvis din kat
har et uheld i sit dom-
merbur: Gør ring cler-
ken opmærksom på det,
gå ALDRIG selv ind i
dommerringen og gør
noget - medmindre du
bliver bedt om det!

♦ Husk, ønsk altid vinde-
ren tillykke. Og tak også
gerne dommeren, men
dog uden at begynde at
fortælle hele kattens
livshistorie - husk andre
vil også gerne sige tak.

♦ Er din kat kaldt til både
bedømmelse i en ring og
finale i en anden, så
husk bedømmelse går al-
tid før finaler. Gå op til
ring clerken i ringen
med finalen og forklar

hvorfor så venter man, .
bare på dig i den ring. .

♦ Og er du så heldig a~ dm
kat slutter i finalen 1 en
ring og samtidig blive:
kaldt til bedømmelse 1

en anden ring, så tag AL-
DRIG kokarden fra fina-
len op i den nye ring.
Dommer 2 kan jo ikke
bruge din kats placering
i en anden ring til noget,
vel ;-)?

Bånd og kokarder:
Følgende bånd kan opnås i
en ring:
Blåt bånd: Første plads in-
denfor farven og kønnet.
Rødt bånd: 2.plads indenfor
farven og kønnet.
Gult bånd: 3.plads indenfor
farven og kønnet.
Stribet rødt/hvidt/blåt
bånd: Winners ribbon, man
skal have 6 winners ribbens
for at blive Champion/Pre-
mier.
Sort bånd: Best of Color -
bedst i farven.
Hvidt bånd: 2nd Best of Co-
lor - 2. bedst i farven.
Brunt bånd: Best of Breed
- bedst i racen.
Orange bånd: 2nd Best of
Breed - 2. bedst i racen.
Lilla bånd: Best Champion
- bedste champion.

Kokarder:
Hver kat som opnår en
plads i dommerens finale
modtager en kokarde. Best,
2nd Best og 3rd Best champi-
on får også kokarder, lige-
ledes får Best og 2nd Best
Champion All-Breed også
kokarder.

Ordforklaringer:
SH: Korthår.
LH: Langhår.
AB: All-Breed - alle racer.
Kitten: Killing klasse.
Opn: Open class - åben
klasse.
CH: Champion class -
champion klasse.
PR: Premier class - premi-
er klasse.
GC/GRC: Grand Champion.
GP/GRP: Grand Premier.
BOC: Best of Color.

2nd BOC: 2. Best of Color.
BOB: Best of Breed.
2nd BOB; 2. Best of Breed.

Da vi (Lars & jeg) tilbage
i 1986 købte vores første
aby Cicero, havde vi nok ik-
ke forestillet os at Cicero
ville blive vores adgangsbil-
let til dennne skønne, skøre
katteverden med alle de
skønne & skøre mennesker
vi har mødt siden! Men så-
dan er der så meget, man
ved heldigvis aldrig hvad
der venter rundt om det
næste hjørne.

I 1989 fik vi lyst til at ud-
stille og da vi bor hvor vi
bor (i Danmark), så var val-
get jo ikke ligefrem svært,
naturligvis udstillede vi på
FIFe shows. Da vi gennem
Tina Spendler (Aurifer
abyssiniere og opdrætter af

Cicero) i 1991 fik kontakt
med Susan Baker, Cheeta-
ra Abyssinians i Texas, fik
vi også for alvor øjnene op
for andre forbund, især
CFA. Og da Tina (vores før-
ste import og jo hun er op-
kaldt efter Tina Spendler)
havde klaret sig rigtig flot
på de CFA shows hun nåe-
de at være på inden hun
drog til Europa, var vi na-
turligvis nysgerrige efter at
lære mere om udstillings-
systemet i CFA.

Da vi i 1993 hentede vo-
res anden import fra USA
(Luna), var vi i Texas hos
Susan, desværre var der ik-
ke nogen shows da vi var
der, men lysten til at lære
mere om CFA blev fodret.

Den reelle chance fik vi
først i '98, da vi efter at ha-
ve korresponderet med
Beth & Darrell Newkirk i
et lille år - en kontakt der
kom i stand med stor hjælp
fra Susan Baker og Lone
Villadsen (Jargeau abyssi-
niere) - men som sagt i '98
tog vi til St. Louis for, dels
at hente ny kat og dels for
at opleve CFA's berømte
International Show som
det år blev holdt i Kansas
City.

På The International fik
Lars og jeg lov til at fremvi-
se 2 røde aby'er fra Beth &
Darrell, det var vores job at
holde øje med hvornår de
skulle op til de forskellige
dommere og Beth & Dar-
rell "overhørte" os i hvor-
dan de 2 klarede sig. Na-
turligvis stod vores 2 ven-
ner i baggrunden klar til at
hjælpe, men vi gik til opga-
ven med en sådan ildhu, at
flere andre aby-opdrættere
troede at de 2 røde aby'er
skulle med os hjem! Det var
en meget morsom og lære-
rig oplevelse og det gav os
begge for alvor blod på tan-
den, CFA var noget der
burde prøves.

Den ene af de 2 hunkatte
vi drog hjem med (det var
kun planen at vi skulle ha-
ve haft 1, men det er en
helt anden historie) er dat-
ter af en meget smuk fawn
hankat: GC. Purssynian
Jambe Finite, DM (Jam-
mer). På det tidspunkt hav-
de Jammer endnu ikke op-
nået sin DM-titel - det kræ-
ver 15 afkom der opnår GC-
eller GP-titlen, for en han.

I den efterfølgende vin-
ter spurgte Beth ofte om vi
ikke havde lyst til at udstil-
le Nia (Jammer datteren) i
CFA, sådan så hun kunne
være en af de 15 som var
med til at opnå de 15 kræ-
vede GC's/GP's. Så i juni '99
tog jeg tilbage til St. Louis
med Nia for at prøve at nå
den eftertragtede titel. At
udstille Nia i CFA Europa
ville være en alt for lang
vej, da antallet af udstillede
Champions er så lille, at
det ville tage for evigt at nå
de krævede 200 points, som
man skal have for at blive
GC.

På Nia's første show som
var ,,hjemme" i St. Louis
skulle hun så gerne få sine
6 Winners Ribbons (WR).
Da Nia er fawn er konkur-
rence (som herhjemme) ik-
ke stor, hun var alene i
open-class og fik uden pro-
blemer sine 6 bånd.

På udstillingen, som var
et specialshow for aby'er,
afholdt af en klub der hed-
der Abyssinian Midwest
Breeders (AMB), var der
mange rigtig smukke
aby'er, bl.a. det års mest
vindende vildtfarvede han.
Jeg regnede egentlig med,
at det eneste Nia ville få
var sine WR's og så måske
et enkelt 2. Best of Color.
Der var 2 andre meget
smukke fawns, en hun i
Champion klassen og en
GC.

Beth & Darrell havde på
forhånd fortalt mig, at selv-
om Nia er smuk, så ville
hun ikke slå de andre, så-
dan er systemet, dommerne
holder på det sikre (som
mange dommere i FIFe) og
giver de prestigeværdige
bånd til katte der allerede
har bevist deres værd ved
at være GC's. Det samme
som vi ofte oplever i FIFe -
BIV'et/Nomineringen går
ofte til katten med den høje
titel.

Nå men Nia fik sine
WR's, blev 2. Best of Color
hos 2 dommere, blev Best
of Color hos 1 dommer! Og
røg op til finale hos denne

dommer, wauw! Hun kom
ind på en 7. plads, selv
Beth & Darrell var ved at
falde om. Det sker så sjæl-
dent, at en kat i open-class
bliver brugt i finaler
(ihvertfald i USA hvor ud-
valget af gode katte er
stort), finaler er stort set
reserveret til GC-katte.
Glad var jeg og det lovede
jo godt for de 2 næste week-
ender, der var afsat til at
opnå de ønskede 200
points.

Næste week-end gik tu-
ren til Huntsville, Alabama.
En rask lille 12-timers kø-
retur! Men det anser ame-
rikanere for ingenting, hold
da magle hvor var jeg flad
da vi nåede frem til vores
motel og Nia var også godt
flad. Men efter en god nats
søvn var vi begge friske og
klar til at tage tyren ved
hornene.

Dette show blev afholdt
af den lokale klub i Hunts-
ville og blandt dem der var
aktive i klubben var en lo-
kal aby-opdrætter som hav-
de en blå hunkat i Champi-
on-Class, altså en direkte
konkurrent til Nia om Best
Breed Champion (de lilla

/C.ICFA C. Purssy11ia11 Dania ABY p Foto: Mark McC11//011gh
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bånd). Interessant nok, så
gik Nia sejrrigt fra de 2 før-
ste ringe, som Best of
Breed og Best Breed
Champion i dem begge. Så
var der frokost, som de lo-
kale fra klubben deltog i,
incl. ejeren af den blå kon-
kurrent - og sørme' i da-
gens sidste ring og de 3 rin-
ge om søndagen, var det
den blå hun der vandt Best
of Breed, samt Best Cham-
pion, hmmm.....

Nia blev af 2 dommere
præmieret som hhv. 2. Best
Champion i en All Breed
ring og Best Breed Cham-
pion i en anden All Breed
ring, det betød at vi drog
hjem med 90 af de ønskede
200 points, absolut ikke
dårligt.

Næste week-end, den
tredie og sidste, skulle vi så
forsøge at opnå de sidste
110 points. Og dommerne
så meget lovende ud, bl.a.
var Evelyn Prather på ud-
stillingen (dommeren der
brugte Nia i finalen i St.
Louis) og sørme' også de 2
dommere fra Huntsville
som havde givet hende de
90 points, det lovede rigtig
godt.

Denne week-end skulle
vi ikke nær så langt, kun til

Dayton Ohio, så'en cirka 6

timers kørsel fra St. Louis.
De 3 favorit dommere le-

vede næsten op til deres fa-
vorit værdighed, men det
gjorde Nia til gengæld ikke.
Hun var helt tydeligt træt
af det her rakkeri og gik i
sit livs første løbetid. Hun
havde indtil nu, stået som
en drøm i dommerringen,
men nu var det slut med at
være den søde pige, hun be-
gyndte så småt om lørda-
gen med at brumme og om
søndagen viste hun også at
hun kan hvæse, noget så ef-
tertrykkeligt, alt imens hun
stod på høje ben med højt
løftet hale.

Er der noget CFA dom-
mere ikke kan tolerere så
er det katte der ikke fra
første øjeblik viser sig som
showkatte, begynder katte-
ne at opføre sig for meget
som katte og sige "stop" så
kan man som ejer godt
glemme alt om en god pla-
cering.

Til trods for Nia's "nu gi-
der jeg sgu'ette mere"-atti-
tude, som fik hun tre Best
Breed Champion bånd, blev
2. Best Shorthair Champi-
on i to ringe og Best Short-
hair Champion i en ring,
det resulterede i endnu 90
points. Så nu havde hun

180 af de eftertragtede 200
points, så nær og så allige-
vel ikke, surt. Beth forsøgte
at overtale mig til at blive
endnu en uge, så kunne vi
flyve til Florida og få de
sidste points, men jeg ville
hjem, det var tydeligt at
Nia var træt og tvær og ba-
re ville slappe af.

Da vi kom hjem begynd-
te jeg at undersøge hvad
der evt. kunne være af
CFA-shows i Europa, 20
points var jo lissom' inden
for mulighederne.

I oktober var der et
show i Alsdorf i Tyskland,
cirka 6 timer fra Puttgar-
den. Det show kunne vi da
godt tage på, det var da ik-
ke for langt væk. Så afsted
vi drog med Nia, hendes
bedste ven Millie (Purssy-
nian Millesime) og Cammie
(Purssynian Camelot),
sidstnævnte kom jeg til at
tage med hjem, da Nia og
jeg forlod USA;-)!

Nia skulle forsøge at få
sine fordømte 20 points,
Millie sine Winners Rib-
bons og Cammie skulle ba-
re prøve et CFA-show. Na-
turligvis viste det sig at der
på dette show var en fanta-
stisk lækker vildtfarvet
han, han var der for at få si-
ne sidste 3 points og natur-
ligvis slog han Nia i samtli-
ge ringe i kampen om Best
Breed champion. Til gen-
gæld var Nia i 3 finaler
(som hhv. 7 bedste kat og 2
gange som 3. bedste kat).
Mille var i en finale, hvor
hun blev nr. 10. Cammie
holdt også fanen højt og var
i 3 finaler. Hun blev 10.
bedste, 3. bedste og Bedste
killing.

Om søndagen stod den
sidste dommer i den sidste
ring og skulle træffe et me-
get svært valg, hun ville
gerne bruge både Nia og
den vildtfarvede han i sin
finale, men hun havde også
mange andre gode katte
(det var en All Breed ring)
så hun skulle både tage
hensyn til langhår og kort-
hår. Ejeren af den vildtfa-
vede han, (han havde opnå-

et de manglende 3 points om lør-
dagen og udstillingssekretæren
fra den tyske klub havde regnet
sig frem til at ~ia havde f~et si?e
20 points) og VI sagde for SJOV til
dommeren: ,,Så træk dog lod, det
er ligegyldigt hvem du tager, de
er begge GC's" Så dommeren
valgte den vildtfarevde han og
han endte som hendes bedste i fi-
nalen og fik vistnok 45 points,
alene i den ring. Men vi var jo li-
geglade, alle havde vundet - hur-
ra!

Nu vokser træerne jo som be-
kendt ikke ind i himlen, så den
efterfølgende onsdag da jeg rin-
gede til CFA's automatiske be-
regner (smart) fik jeg ikke beske-
den "Tillykke med din GC", men
beskeden "Nia fik 13 points i Als-
dorf' - det var nedtur, mega ned-
tur. Det viser sig at tyskeren som
skulle have haft check på pointe-
ne havde taget fejl, han havde gi-
vet Nia points fra ringe som var
SH/LH-ringe, som var de AB-rin-
ge, dvs. for mange points. Hold
da helt og så videre hvor var det
nedtur! Idag griner vi af det, men
det gjorde vi ikke i oktober '99,
da var det bare for meget.

Nå men når man falder af he-
sten, så er det bare at komme re-
tur op. Så i oktober 2000 tog vi til
Innsbruck, med Nia og hendes
søn Kjuti, som var med som sel-
skab. Nia havde i mellemtiden få-
et kuld i februar 2000 og ligner
naturligvis nu det hun er, en vok-
sen kat. Hun vejer ca. 2,5 kg. og
får ofte af FIFe dommere at vide
at hun godt måtte tage lidt på.
det gjorde hun bestemt ikke i
Innsbruck - tværtimod! Alle
dommere sagde det samme: ,,For
tyk", så hun fik hverken bånd el-
ler finale-placeringer og får nok
aldrig de sidste 7 points hun
mangler til den sk.... GC-titel!

Til gengæld var Kjuti det sto-
re hit han var i 5 finaler (af 6 mu-
lige), han blev 10. bedste, 8. bed-
ste, 5. bedste og to gange 2. bed-
ste killing, alle ringene var All
Breed ringe og fyldt op med de
skønneste Persere. I den ene
ring hvor han endte med at blive
2. bedste killing var dommeren
fuldstændig skudt i ham, hun
kyssede og krammede ham og
ville have ham med hjem. Stor
blev hendes glæde da vi efter fi-

nalen gik op og sagde tak, præ-
senterede os og fortalte hvem
Kjuti var. Dommeren var Karen
Lawrence, en kendt aby-
opdrætter med stamnavnet Tail-
send og Kjuti's far er CH. Tail-
send Ruddy Buddy (Joana Be-
ecks nu kastrerede hankat). Så
for Karen Lawrence var det et
sjovt kig på en kat ud af hendes
egne linier.

Kjuti var den eneste korthårs
~ling der konsekvent blev brugt
1 finalerne, udover en Siameser
~Iling. Og han endte med at tage
hjem som udstillingens bedste
korthårskilling og 2. bedste kil-
ling total. Det er et utroligt flot
resultat at opnå og naturligvis
var vi meget stolte, men kunne vi
da for f... bare have fået Nia's 7
sidste points!!!

Hendes far Jammer fik sin
DM-titel uden hendes hjælp og
er den abyssinier i CFA som har
opnået denne prestigefyldte titel
i den yngste alder til dato.

Nu har vi prøvet at udstille i
CFA, både i USA og i Europa og
naturligvis har vi lært meget af
det og haft en mængde sjove op-
levelser og mødt en masse utro-
ligt søde og hjælpsomme menne-
sker. Naturligvis har CFA sine
fordele overfor FIFe og vice ver-
sa.

Det er sjovt at få sin kat be-
dømt af mange dommere på en
week-end, men det er meget
hårdt for katten, den får aldrig
ro til at slappe af og sove sådan
som den gør på en FIFe udstil-
ling. Og kravene til katten, dens
kondition og fremvisning af sig
selv er utroligt høje.

Man skal ikke komme på en
CFA udstilling med en sur kat,
som ikke er vasket og som ikke
fra det øjeblik den rammer bor-
det, straks viser sig frem og le-
ger. Har man en lidt stille, forsig-
tig eller ligefrem sur kat, så skal
man ikke udsætte hverken den
eller sig selv, for det show et
CFA show er. Og har man f.eks.
en aby som er klassisk, dvs. tun-
gere bygget, med kort kile, højt-
satte ører som samtidig er i det
små, så skal man slet ikke gøre
sig håb om noget som helst på en
CFA-udstilling. Dommerne i
CFA er amerikanere, som er
vant til at se på meget mere eks-

treme katte end vi i FIFe gene-
relt har og de har ofte svært ved
at se det smukke i en mere klas-
sisk aby. Vi har set gode FIFe
aby'er på CFA udstillinger, som
slet ikke har "tændt lyset" i dom-
merens øjne. Katte som vi nor-
malt ser både få BIV, blive nomi-
neret og blive BIS, som slet ikke
gør sig i CFA. Og er katten over
2 år, fertil og ligner en voksen
kat, så kan man godt glemme det,
fuldstændig.

Da Nia var i Innsbruck var
hun i en fantastisk kondition,
men naurligvis kunne man se at
hun var 2 år gammel, hun lignede
en voksen kat og ikke en ranglet
teen-ager. Og det tæller ned i
CFA, hvor de fleste katte er GC.
når de er maks. 1 l/2 år gamle
mange allerede inden de er 1 år.
Det er trist at dommerne som re-
gel ikke ser de voksne katte, no-
get som er en stor fordel i FIFe,
hvor en kat sagtens selvom den
er på vej mod en betragtelig al-
der, stadig kan gøre sig gælden-
de.

En anden afgørende fordel i
FIFe er vores skrevne bedøm-
melser. Når man er på en CFA
udstilling så siger dommerne
som regel ikke noget om kattene,
med mindre de bliver taget op til
finale eller Best/2. Best/3. Best
Champion. Så står man som ny
opdrætter og ens kat ikke når så
langt, så kan man gå hjem og væ-
re lige så usikker på ens kats
kvaliteter som da man ankom til
udstillingen.

Om vi i fremtiden får lyst til
igen at tage på en CFA udstilling
er svært at sige, de fleste udstil-
linger bliver holdt langt nede i
Tyskland, Østrig, Italien og Hol-
land. Om vi har tid (læs:penge)
må tiden vise. Skal vi se det ud-
fra et rent underholdnings syns-
punkt så er der ingen tvivl - CFA
here we come!

45



Felis Danica Informerer:
Referat fra Felis Danica's Plenarforsamling
i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48,
5000 Odense den 17. feb. 2002 kl. 13.00

47

kan dermedikke disponere før
senere på året.

Som webmaster harJesper
Kaae meddelt at han stopper-
vi takker for indsatsen og øn-
sker som ny webmaster Gritt
Wessel velkommen oghåber på
et godt samarbejde.

Rapport fra Avlsrådet v. Jet-
teEva Madsen er modtaget og
lyder således: (se rapporten ef-
ter referatet, red.).

Avlsrådet består i øjeblikket
af: Jette Eva Madsen, Ole Am-
strup, Carsten Frydenlund, An-
ne Køhn, Lone Ebbesen, Kjeld
Mathiasen og FD's stambogsfø-
rer. Hvor Kjeld Mathiasen har
meddelt at han stopper.

Fra Disciplinærnævnet har
de behandlede sager været bragt
i Kattemagasinet ognævnet har
til denne Plenarforsamlingind-
sendt forslag til nye regler, som
Formanden Suzanne Trolle vil
frem- lægge for os i dag. Nævnet
bestårvidere af Anna Cramer,
Per Hilfling Olesen, Vagn Chri-
stiansen, og som suppleanter
Peer Amundsen, Bette Lind.

FU har afholdt møder og te-
lefonmøder når der harværet
behov og behandlede diverse sa-

sante og mest diskuterede er de
nye regler fra Health and Welfa-
re Komiteen, hvor i øvrigtJette
Eva Madsen blev valgt ind. Dis-
se regler giver svarpå hvordan
man bedst indretter opholdsrum
hvis disse er adskilt fra famili-
ens beboelse, regler for hankat-
te, hunkatte oggenerel omsorg.
Nogle gode anbefalinger og abso-
lut en fremgang for vores kattes
omsorg ogvelfærd. Mange har
spurgthvem skal kontrollere,
men som i alt andet indenfor vo-
res hobbyberor det først og
fremmest på tillid og indtil vi-
dere er der ikke kommet svar
fra FIFe på hvad evt. repressali-
er der skal skal bruges . Også
en attest vedr. brokharvakt
megen opmærksomhed, det blev
vedtaget i FIFe at alle katte der
gik i avl fra 1. januar i år skulle
have en attest på at de var fri
for synlig brok. Vi er blevet kon-
taktet afDyrlægeforeningen om
et møde hvor de ønsker at udar-
bejde en standardattest ogat det
vilvære hensigtsmæssigtmed
en øvre aldersgrænse, idet der
dels kan ske selvhelingafnavle-
brok og dels kan være en så god
ophelingefter en evt. operation,
at denne på et senere tidspunkt
ikke kan konstateres. FD vil
selvfølgeligtage imod denne ind-
bydelse

Kattemagasinet er udkom-
met 6 gange og har indeholdt
mange gode ogseriøse artikler
samt racepræsentationer som
giver svarpå standard, racens
opståen ogudviklinggennem ti-
derne, og mange herlige foto's
har fulgtmed serierne, disse ra-
cepræsentationer vil fortsætte i
2002. Også reportager fra klub-
bernes udstillinger er populære
ogvi takker jer som har taget
de mange foto i årets løb. Stor
tak til vores redaktør Bette Lind
ogredaktionensomharvidere-
ført Kattemagasinet ogformået
at få det ud til tiden. Det er et
flot stykke arbejde.

Økonomienmedbladet er
blevet bedre efter vihar skiftet
trykker, men alligevel fik hver
afde fire klubber en ekstra reg-
ning i december, da annoncerne
i blad nr. 1 katastrofalt mangle-
de, dette blev så rettet op i de
senere numre, men ikke nok, så
klubberne måtte til lommerne.
Vi håber næste år at få annon-
cer nok, men mange firmaer
har ikke deres budget klart og

Valby-Hallen, hvor vi havde
13.000 besøgende og hvor DSB
måtte sætte ekstra tog ind fra
Hovedbanen om søndagen. En
succes som måske bliver svær
at leve op til hvor Danmark 10
år efter atter er vært for Ver-
densudstillingen i 2003. Desvær-
re harvi fået afslag fra at leje
Valby-hallen igen, viharprøvet
de fleste store haller i det meste
afDanmark, men da Køben-
havn er lettest at komme til fra
udlandet, er det bestemt at Ver-
densudstillingenvil blive afholdt
der. Vi har forhandlet med FO-
RUM og igen taget kontakt til
BELLA-Centret, hvor vi allerede
for et år sidenkunne have boo-
ket plads, men lejen som er sky-
høj afholdt os fra at beslutte en-
deligt. Der vil inden for en kort
tide blive afholdt et særskilt mø-
de kun om denne store begiven-
hed hvor vi taler om helt andre
summer end dem vi skulle af
med i Valby-Hallen for 10 år si-
den.

Der er blevet udstedt 6272
stamtavler -der fordeler sigpå
katg. I, PER/EXO 1610, katg. II
Semilanghår 3098, katg. II kort-
hår 1190 ogkatg. IV Siam/Ori-
entaler 372. Denmest populære
race er efter stamtavlerne at
dømme Maine Coonmed 1493,
Perser med 1476 ogpå tredie-
pladsen Norske Skovkatte med
1069. Der er eksporteret 326
katte hvor de store aftagere er
Tyskland

Holland, USA ogSverige
menhvor det meste afverdenen
harværet medpå transfer. Der
er søgtmere end 100 stamnavne
og det betyder at vi har fået flere
opdrættere. Så det harværet et
travlt år for vores stambogsfører
Annika Hogberg som vi takker
for en excellent indsats for at bli-
ve i kattesproget.

I midten af2001 fik vi ende-
ligbesked om dyrlæger der var
blevet certificerede til at skanne
for PKD. Det drejede sig om 3
dyrlæger i Jylland, 1 dyrlæge på
Sjælland, samt Den Kgl. Veteri-
nær ogLandbohøjskole. Der
kræves at kattene chipmærkes
eller tatoveres samt at resulta-
tet føres på en særlig attest der
er udarbejdet i samarbejde med
Dyrlægeforeningen ogFD, den-
ne attest indsendes afdyrlægen
til FD's postboks ogvil blive ar-
kiveret 100% fortroligt.

Fra FIFe's GF i maj har der
været referat i blad nr. 4 afKat-
temagasinet. Det mest interes-

Klemmed, Annemette Jørgen-
sen.

DARAK's plenarer:
Aase Nissen, FlemmingNiel-
sen, Hanne Kaarsberg, Lillian
Larsen.

Perserens plenar:
Inge Nord

Repræsentanter for specialklub-
berne: SUA- Peer Amundsen,
SOK- Per Hilfling-Olesen, Rex-
klubben- Susanna Bugge, DSO
-Annemette Nielsen, MCO -
Marianne Jepsen

Ad.2 Valg af stemmetælle-
re:
Linda Palm, Flemming Nielsen,
Camilla Scharff, Inge Nord

Ad.3 Formandensberet-
ning
BeretningFelis Danica 2001

Med et samlet medlemstal på
4.654 er der en lille stigning fra
sidste år. Jyrak har et flot antal
medlemmer 2090, efterfulgtaf
Racekatten med 1247, Darak
1009 og Perseren 308. Det giver
10 plenarer til JK, 6 til RK, 4 til
DK og 1 til PE. En fordeling ef-
ter den Donske metode.

I år er det den tyvende beret-
ningjeg aflægger som formand
for FD, og meget har ændret sig
igennem tiderne ogmange tiltag
er kommet såsom vore Special-
klubber, Avlsråd ogDisciplinær-
nævn og måske ikke mindst vo-
res fælles blad Kattemagasinet,
som for tyve år ville have været
umuligt at gennemføre. Også
Danmarks første verdensudstil-
ling blev gennemført i 1993 i

4plenarer
lOplenarer
lplenar
6plenarer

DARAK 1009
JYRAK 2090
Perseren 308
Racekatten 1247

JYRAK's plenarer:
DorteKaae, Klaus Donneborg,
Linda Palm, Carsten Lassen,
Kirsten Madsen, Peter Hansen,
Annette Hansen, Helle Høybye,
Ole Amstrup, Helen Tøttrup.

Racekattens plenarer:
Vivi Flecher, Steen Nielsen, Ca-
milla Scharff, Tom Høj, Jette

13. Valg af2 revisorer samt
2 revisorsuppleanter

14. Valg afAvlsråd- Valg af
2 suppleanter for 1 år

15. ValgafDisciplinærnævn/
suppleanter

16. Eventuelt

Felis Danica's formandAase
Nissen åbnede plenarforsamlin-
gen ogbødvelkommentil plena-
rer ogtilhørere.

Ad.1 Valg af dirigent.
Som dirigentvarErikAndersen
på forhåndudpeget afFU.

Dirigenten konstaterede, at
plenarforsamlingen er lovligt
indkaldt.

Dirigenten fik afformanden
oplyst fordelingen afplenarer i
forhold til klubbernes medlems-
tal.

I

!j

Dagsorden:

1. Valgafdirigent
2. Valgafstemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Udgår
6. Vedtægtsændringer

forslagfra FU vedlagt
samt FIFe Avls-&
registreringsregler/Fife
regler for stamnavn
/Felis Danicas nationale
stambogføringsregler i
en samlet udgave.

7. Fastsættelse af
kontingent og
priser på stamtavler,
stamnavn m.v.

8. Budget
9. Indkomne forslag

1. forslag fra
Disciplinærnævnet.
2. Racekatten.
3. Darak.
4.Perseren

10. Valgafforslagtil videre-
sendelse til FIFe's GF

11. Valgafforretningsudvalg:
Næstformand, kasserer,
sekretær samt forret-
ningsudvalgsmed.lemmer
der er på valg.

12. Valgafrepræsentanter til
FIFe's generalforsamling

lI]
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Med venlighilsen,
Jette Eva Madsen

Felis Danica's Avlsråd

ne.

4. Avlsrådet harværet på hjemmebe-
søgforat farvebestemme MCO ogoply-
se om arvelige defekterpå samme.

5. Avlsrådet erblevet kontaktet (på al-
le tiderafdøgnet) afmedlemmerder
ønskede gode råd om importafkatte,
og parring medkatte udenFIFe stam-
tavle.

6. Avlsrådet erblevet kontaktet afet
pardyrlæger, derhar orienteret om
problemer, de menerkan være racere-
laterede defekter.

7. Avlsradet har taget kontakt til en
enkelt specialklub, forat diskutere ra-
celaterede defekteroget eventuelt avl-
sprogram derkan mindske problemer-

Ad. 16 Eventuelt
Plenarforsamlingen afsluttes kl. 16.30.
Erik Andersen takker forgod ro og or-
den. FormandAase Nissen takkede de-
legaterne ogde fremmødte samt Erik
Andersen forgod ledelse afplenarfor-
samlingen.

Referent: Dirigent: Formand:
Dorte Kaae ErikAndersen. AaseNissen.valgt med akklamation

BetteLind

ditionelle, set med FIFe øjne, sendes de
til Avlsrådet forkontrol, inden de over-
føres til danske stamtavler.

2. Møderne afholdes efterbehov, det
vil sige nårAvlsrådet harmodtaget et
antal sager, derkræverdrøftelse, eller
hvis derer andet, der taler for, at det
vil være hensigtsmæssigt at afholde et
møde.

I 2001 harAvlsrådet afholdt 5 møder.
Herafhar2 været telefonmøder.

På møderne harfølgende emner
været behandlet:
■ Avlsprogrammerforeksisterende

ogikke FIFe godkendte racer
■ Farvebestemmelse afMCO
■ Arvelige defekter-Hvordankan

Felis Danica og Avlsrådet sørge for
atvære på forkant med eventuelle
problemer

■ Felis Danicas registreringsregler
■ Samarbejdet mellemAvlsrådet og

Stambogsføren
■ Avlsrådetssammensætningog

fremtid

3. Avlsrådet har på udstillingermed-
virketved et antal farvebestemmelser.
De fleste drejede sigom MCO

Ad. 15 Valg til Disciplinær-
nævnet:
Sonja Hansen,ogVagn Christiansen

valgt med akklamation
Valgafsuppleantertil Disciplinær-
nævnet:
PeerAmundsen

valgt med akklamation.

20stemmer
valgt

17stemmer
valgt

4stemmer
0stemmer

Felis Danica
Informerer

OleWedfall

Lisa Høj
Jane Nielsen

Ad. 14 Valg af suppleanter til
Avlsrådet:
Marina Bohrnsen

[I]
Avlsrådets aktiviteterkan inddeles i
følgende hovedgrupper:

■ Kontrol affarverpå stamtavlerfra
importkatte

■ Avlsrådsmøder
■ På udstillinger-Farvebestemmel-

se ogracebestemmelse
■ Hjemmebesøg-Farvebestemmelse

og arvelige defekter/sygdomme
■ Telefonie-mailkonsultation
■ Kontakt med dyrlæger, etc.
■ Kontakt til specialklubber

1. Samtlige importkatte kontrolleres
afstambogsføreren. Hvis stamtavlerne
eruden fejl overføres FIFe, TICA, CFA
og LOOF (Frankrig) stamtavlerauto-
matisk. Da stamtavlerfra andre orga-
nisationerkan forekomme meget utra-

Vicesekretær: Ole Amstrup for 1 år
valgt med akklamation

FU-medlemmer:
Tom Høj og Flemming Nielsen

valgt med akklamation

Valg afkassererudgår, idet lovene er
ændret sådan, at dernu ermulighed
forat vælge enkassererudenforFor-
retningsudvalget. Steen Nielsen fort-
sættersomkassererudenforForret-
ningsudvalget.

Ad.12 Valg af repræsentanter til
FIFe's generalforsamling:
Rådgiver: Dorte Kaae

valgt med akklamation

Ad. 13 Valg af 2 revisorer:
Erik Andersen ogPerHilfling-Olesen

valgt med akklamation
Valgaf2 revisorsuppleanter:
Niels Højen Hansen ogVibeke Svarrer

valgt med akklamation

enundskyldningtil Suzanne
Trolle forden formuleringRace-
katten har brugt i sin begrun-
delse foret afændringsforslag-
ene.

Hele forslaget med ændrin-
gerkom herefter til afstemning.

21 ja - forslaget vedtaget

Forretningsorden forDiscipli-
nærnævnet skal herefterindsen-
des til FU til godkendelse.

2. Racekatten & 3. Darak.
Enslydende forslagfra Racekat-
ten ogDARAKvedr. opnåelse af
titlerpå verdensudstillingen.

10ja, 11 nej -
forslaget ikke vedtaget

4. Perseren
Forslagom at åbne for "Kontrol-
leret Novice Klasse" forKorat.

Forslaget vedtaget og
videregives til Avlsrådet

Ad.10 Valg af forslag til vi-
deresendelse til FIFe's ge-
neralforsamling
Ingenforslagtil videresendelse.

Ad. 11 Valg af forretnings-
udvalg
Næstformand: Inge Nord

valgt med akklamation
Sekretær: Dorte Kaae

valgt med akklamation

get. Kassereren eransvarlig
overforForretningsudvalget.
Litra 12 ændres til litra 13
Litra 13 ændres til litra 14
Litra 14 ændres til litra 15
Litra 15 ændres til litra 16
Litra 16 ændres til litra 17

21 ja - forslaget vedtaget.

§ 6 Forretningsudvalgets sam-
mensætning:

Ordet "kasserer" udgår af
Forretningsudvalgets faste sam-
mensætning

21 ja - forslaget vedtaget

Forslag fra FU vedr. FIFe's
Avls-& registreringsregler/Fife
reglerforstamnavn /Felis Dani-
cas nationale stambogførings-
regleri en samlet udgave.

Aase Nissen læste breve op
fra Avlsrådet, Siam/Orientaler-
klubben, DanskSiam Orienta-
lerklub ogfra Sølvkatten.

Efteren del debat om æn-
dringerne i registreringsregler-
ne stillerFU et ændringsforslag
til den samlede udgave, sådan at
registreringsreeglerne tages ud,
og dermed kørervidere i et år.

17 ja, 4 nej - forslaget
vedtaget

FUpålæggerAvlsrådet inden4
månederat komme med et op-
lægtil Felis Danica's skærpelser
afregistreringsreglerne. Heref-
terbehandles de foreslåede
skærpelserpå mødet i oktober
mellemFD ogSpecialklubberne.

Ad. 7 Fastsættelse af kon-
tingent, priser på stamtav-
ler, udstillingsgebyrer m.v
FU foreslåruændrede priser.

Vedtaget med akklamation.

Ad. 8Budget
SteenNielsenfremlagde budget-
tet. Der er afsat kr. 100.000,- til
denkommende verdensudstil-
ling i 2003.

Budgettet godkendt
med akklamation

Ad. 9 Indkomne forslag:
1) Forslag fra Disciplinærnæv-
net.
Disciplinærnævnet harindsendt
forslagtil ændrede reglerfor
nævnet samt nyForretningsor-
den fornævnet. Racekatten ud-
leverede ændringsforslag, hvor-
efterderblevvedtaget enkelte
korrektionertil Disciplinærnæv-
nets forslag.

Underdebatten giver
Tom Høj på Racekattens vegne

g r ikke alle er til at blive enige
om. men løsningererfundet, og-
så vore E-mail er flittigtbrugt,
det er ikke altid let at samle 9

menneskerfra hele landet til
disse møder da de fortrinsvis
bliverafholdt en lørdageller
søndagpå grund afde lange di-
stancer. Vi siger tak for et godt
samarbejde til et skattet med-
lem afFU, Klaus Donnerborg,
som i dag forladeros, vi vil sav-
ne dig. Ligeledes tak til FU for
samarbejdet og ønske om al mu-
lig fremgang og forståelse forvo-
res fælles hobby, kattene.

Aase Nissen
FormandFD

Aase Nissenlæste desudenAvls-
rådets beretningop.

Beretningen godkendt
med akklamation

Ad.4 Regnskab
Steen fremlagde regnskabet.

Godkendt med akklamation

Ad.6 Vedtægtsændringer
Forslag fra FU til ændring af
FD's vedtægter §5-dagsorden
litra 14:

Avlsrådet beståraf4 med-
lemmer, dervælges forenperio-
de af3 år.

Derkan maksimalt være to
medlemmerpå ordinærtvalg i
samme år.

Det skal tilstræbes at alle
kategoriererrepræsenteret i
avlsrådet.

Hvertårvælges 2 supplean-
ter for 1 år.

21 ja - forslaget vedtaget

Forslag fra FU til ændring af
FD's vedtægter § 15:

Som medlem i en afde i Fe-
lis Danica tilsluttede hovedklub-
bererman forpligtet til at lade
sundhedsrelaterede oplysninger
om sine katteregistrere i et cen-
tralt registerunderFelis Danica

21 ja - forslaget vedtaget

Forslag fra FU til ændring af
FD's vedtægter §5 - dagsorden
litra 11
11. Valgafforretningsudvalg.
Ulige årvælges: Formand, vice-
sekretær, samt de forretnings-
udvalgsmedlemmer, dererpå
valg.

Som nyt litra 12 indsættes:
På lige årvælges en kasserer

foren periode af2 år. Kassere-
ren kan vælges uden forForret-
ningsudvalget men har da ikke
stemmere i Forretningsudval-
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Siam/orientaler
Hmmer
Fabulous Four av Abrego
SIAb
E: K & M Østerby
Hunner
Oswina v.d. Hese
SIAb
E: Heide Petersen
Kastrat hunner
Santiagos Lucky
ORln24
E: Inge Gesna
Ungdyr
Nissens Frederik
SIAn
E: A & E Nissen
Killinger
Brides Dream af Bejang
SIAg
E: Aase Christiansen

Kastrat hanner
Frejakattens Allerførste Agge
NFOgrp2
E: Hanne Nielsen
Priscas Lancelot
MCOgrp3
E: A & K Grode Nielsen
Kindmount's Baldolino
SBia
E: M & F Welch Riis
Blåmunke Felis Jubatus
NFOgrp4
E: Michael Hemmingsen
Kastrat hunner
Fjeldkattens Isolde
NFOgrp6
E: Børgesen & Buusman
s=:=Moa's RH Lady
Bessborough
NFOgrp8
E: M & A Adolfson
Ungdyr
Daggry Felis Jubatus
NFO grp6
E: C & S Zindel
Kiru's Sweet Blue Bizou
SBia
E: M & P Vinther
Europa's Hindbær Grød
NFOgrp3
E: V & K Jøergensen
Fabis True 'I'yson
NFO grp4
E: Charlotte Bergquist
Killinger
Shengo Babette, SBI a
E: Aase Nissen
Serierøs Bertoni, RAG a
E: Dorthe Serierø Nielsen
SSL Chief Tomahawk
MCO grp5
E: L & R Sterup
Sakeenas Prue, NFO grp 4
E:E&LLom

Kastrat hunner
Bartels Lady in Black
PERn
E: Inge Engholm
Ungdyr
Flaming Starts Tribute to
Elvis, PER e02
E: Benthe Hannibal
Look ofLove von Asserbo
PER a02
E: Susanne Hansen
Killinger
Winnetou's Huggy Bear
PER d03
E: Karin T Pedersen
Kai af Almuzur
PERn33
E: Susanne Wiggers

Korthår
Hann er
Blue Luie of'Nazik, SOM a
E: H & B Vinholdt
Hunner
Luna-Ticks Jenny Juniper
ABYa
E: M & L Seifert-Thorsen
Kastrat hanner
Campino de Beaumatou
SOMa
E: Solvej Hansen
Kastrathunner
FIN'''Seirene Cover Girl
BURf
E: Pirjo Syvåsalo
Ungdyr
Dushara This's My Kesto
ABYn
E: Theresa Guldager
Killing
Maou's Be My Lover
BRI c03
E: L & J Corvinius

Semilanghår
Hanner
Løvehulens Hurricane Mitch
MCOgrp5
E: Henriksen & Pedersen
Guldfaxes Tupac
MCOgrp4
E: Sine F Rasmussen
Sebascos Lumberiack
MCOgrp 1
E:LeneGlem
Napoli Felis Jubatus
NFOgrp4
E: Jette Eva Madsen
Hunner
Augusta Muligatawny Felis
Jubatus, NFO grp 6
E: Jette Eva Madsen
Fredskovens Elektra
NFO grp5
E: Gerd Fredskov Hansen
La Forets Quita
NFOgrp3
E: June Poulsen
Europas Josefine Himmelblå
NFOgrp4
E: June Poulsen

Siam/orientaler
BIS
Mikado Si Jeni
SIA h21
E: Kirsten Foldager
BOX
Nissens Argos, ORI n
E: Lene M Christiansen
BIS Kastrat
Wee-Ko's Kissing an Angel
SIAg21
E: Madsen & Andersen
BOXKastrat
Astrakhans Mocca Cashmir
SIAn
E:K&LBuna
BIS Ungdyr
Nissens Fiona, ORI a
E: A & E Nissen
BIS Killing
Bonica afBajang, SIA g
E: Aase Christiansen

Øvrige nominerede katte
Langhår
Hanner
Kikicats Revelation, EXO a22
E: Jesper Wied
Von Blumes Haquebeuf
EXOn
E: Blume & Larsen
Hunner
Keystone She's So Bad
PER d33
E: Elvekjær & Mortensen
Heartbreaker's Sunbeam on
Ice, PER n0324
E: Jette Henriksen
Kastrat hanner
Qdcats Naughty Boy
PERn33
E: Majbritt Kjeldgård

BIS Kastrat
Europas Jarl Hankat
NFOgrp3
E: Gitte Nielsen
BOXKastrat
Charstens Atilia, SBI a
E: Ketty Hartwich
BISUngdyr
Killix Gocart Gucci
NFOgrp2
E: KHøj Andersen
BIS Killing
Kawa Cats Elvis
MCO grp3
E:L&BKawa

Langhår
BIS
'I'enra Sam-so-Nite
PERn22
E: Britta Busse
BOX
Barmonts Beluge ofAlomi
PERf
E: Mortensen & Hansen
BIS Kastrat
Silver Odin de Persefelis
PER nsll
E: A & S Outrup
BOXKastrat
Misty Browns Nikita
PER e33
E: Lillian Larsen
BIS Ungdyr
Heartbreakers Little Mer-
maid, PERf
E: Jette Henriksen
BIS Killing
Selected Purity Filer Queen
PERg03
E: Pallea Knochel

Korthår
BIS
Lugwes Sienne, ABY n
E:LeneBay
BOX
Dushara Just an ET Son Son
SOMn
E: Theresa Guldager
BIS Kastrat
Seirene Ronja Røverdatter
BURn
E: Mira Fonsen
BOXKastrat
EC AbyRivers Bali Vision
ABYn
E: Henrik Rasmussen
BIS Ungdyr
Dushara Runaway Train
SOMn
E: Theresa Guldager
BIS Killing
Egalias Blue Bessie Dusty
Whoopie, RUS
E: L & J Corvinius

Semilanghår
BIS
Summerdays Olivia On My
Mind, SBI a21
E: Larsson & Persson
BOX
Løvehulens Scoop
MCO grp 3
E: Pedersen & Henriksen

~)Udstillings
Resultater■ Udelukke fra adgang til udste-

delse af parringsattester og ad-
gang til at få stamtavler og an-
dre serviceydelser

Stk. 2.
Der kan ikendes et medlem flere di-
sciplinære ~ru_ik~ioner samtidig, li-
gesom de disciplinære sanktioner
kan tildeles for en bestemt tid eller
for stedse.

Stk.3.
Hvis et medlem ikke efterkommer
et forbud eller påbud fra Nævnet el-
ler hvis forseelsen findes grov eller
der er tale om gentagne forseelser
kan Nævnet indstille til FU, at
medlemmet ekskluderes afklubber
under Felis Danica eller frakendes
tillidserhverv i Felis Danica eller
hovedklubberne.

Vedtaget på Plenarforsamlingen i
Odense den 17. februar 2002

Disciplinære sanktioner
§6 Når Nævnet finder, at et medlem

af en hovedklub under Felis Danica
ved køb/salg afkatte, parringer el-
ler andre økonomiske transaktioner
vedrørende katte, har handletkri-
minelt, i strid med almindelig hæ-
derlighed eller groft uagtsomt ,jf.
den almindelige lovgivning herom
kan Nævnet ikende medlemmet føl-
gende disciplinære sanktioner:

■ Udstede påbud eller forbud, her-
under påbud om betaling af
skyldige beløb og erstatnings-
krav.

■ Tilkende misbilligelse eller en
advarsel

Stk. 4.
FUs afgørelse i sagen er endelig i
Felis Danica regi.

Sagernes offentliggørelse
§5 Disciplinærnævnets afgørelser brin-

ges i Kattemagasinet. Afgørelser
der giver klager medhold offentlig-
gøres med navns nævnelse. Afgørel-
ser der ikke giver klager medhold
offentliggøres uden navns nævnel:
se.

en begrundelse herfor. Hvis klagen
henhører under FU eller en hoved-
klub videresendes klagen til rette
myndighed. Såvel klager som ind-
klagede orienteres herom. Nævnet
kan samtidig med oversendelsen
anmode indklagede om en udtalelse
i sagen til brug for myndighedens
behandling afsagen.

Stk.5.
Nævnet kan i særlige tilfælde ind-
kalde parterne til en mundtlig
fremlæggelse afsagen.

Sagernes afgørelse
§4 Disciplinærnævnets afgørelser er

bindende for medlemmer af en ho-
vedklub under Felis Danica.

Stk.2. .
Hvis Nævnet tildeler en disciplinær
foranstaltning efter § 6 kan afgørel-
sen inden 4 uger indbringes for FU.

Stk.3.
Klagen til FU indsendes til Discipli-
nærnævnet, der videresender kla-
gen med en udtalelse og akterne i
sagen.

Stk.4.
Hvis Nævnet i følge vedtægterne
ikke har kompetence til at behand-
le klagen tilbagesendes denne med

Stk.2.
Nævnet kan træffe afgørelse i sager
vedrørende køb/salg afkatte og par-
ring og kan træffe afgørelse i tolk-
ning af kontrakter. Nævnet kan til-
sidesætte kontrakter og aftaler,
hvis de skønnes urimeligt byrdeful-
de for den ene part.

Stk. 3. Nævnet kan ikke træffe af-
gørelse i sager, der henhører under
FU eller hovedklubberne.

Betingelse for klagens
behandling
§3 Klagen skal være skriftlig og skal

tilsendes Felis Danica mærket Di-
sciplinærnævnet.

Stk. 2.
Betingelsen for at klage er at der
betales et gebyr på 250,- kr.

Stk.3.
Hvis klagen skønnes velbegrundet,
sendes klagen til høring hos den
indklagede.Når høringssvar er ind-
kommet indenfor en rimelig frist,
behandles sagen på det førstkom-
mende møde i Nævnet.

Sammensætning af Nævnet
§ 1 Disciplinærnævnet består af 5 med-

lemmer og 2 suppleanter, der væl-
ges på plenarforsamlingen.
Medlemmerne vælges for 2 år af
gangen med 2 i lige år 3 i ulige år.
Suppleanterne vælges hvert år.
De valgte må ikke have bestyrelses-
poster under Felis Danica eller i de
tilknyttede hovedklubber.

Stk. 2.
Disciplinærnævnetkonstituerer sig
selv og fastsætter selv sin forret-
ningsorden, der straks eftervedta-
gelsen tilsendes FU til godkendelse.

Stk. 3.
Disciplinærnævnet medlemmer har
tavshedspligt, mens en sag er un-
der behandling.

Nævnets kompetence
§2 Nævnet kan behandle klager fra

såvel medlemmer som ikke med-
lemmer.
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Glimtfra Roskilde

Glimtfra Roskilde

Øvrige nomineringer
Kategori IV
Fabulous Four Av Abrego,
SIAb
Ejer Kis & Mogens Østerby
Nissen's Frederik, SIA n
Ejer Annelise & Erik Nissen
Nissen's Fiona, ORI a
Ejer Annelise & Erik Nissen
Nissen's Grynet, ORI b
Ejer Annelise & Erik Nissen
Oswina V.D.Hese, SIA b
Ejer Heide Petersen
Georg,SIAn
Ejer Sheila l\ilitchell
Misbehavin' Zephyr, SIA d
Ejer Elisabet Hojensgård
MisbehavnIsolde, SIA h
Ejer Elisabet Hojensgård
Winnetou's Pearlshine
ORlg24
Ejer Sanne Frid
Falstria's Clemente, SIA a
Ejer Lone Ebbesen
Wee-Ko's Kissing An Angel,
SIAg21
Ejer Andersen & Madsen
Nissen's Argos, ORI n
Ejer Lene Christiansen

Ejer Ina Møller
Floresta Leao's Kiara
NFOgrpV '
Ejer Jeanette Lenander
Øvrige nomineringer
Kategorim
Luna-Ticks Jenny Juniper,
ABYa
Ejer M & L Seifert-Thorsen
Hampton Court's Nap
Selection, BRI g 24
Ejer H. & B. Vinholt
Leeza's Blue Tiger, BRI a
Ejer Lea Winther-Jørgensen
Lurifax Malteser Sterling,
RUS, Ejer Lise Vigsø
Vertigo's Chablis, ABY n
Ejer Lis Dahlstrøm
Jean AfKhartoum, ABY n
Ejer B. & M. Floto
Hentzel's Calico, BRI g 03
Ejer Irene Hentzel
Saltvig's Kjute Blue Luna,
ABYa
Ejer J. Beeck & 0. Jacobsen
Abyrivers Bali Vision, ABY n
Ejer Henrik Rasmussen
Dushara Morgana, SOM n
Ejer Teresa Guldager
Dushara Just An Et Son-Son,
SOM n, Ejer Teresa Guldager
Iah-Ra's Hu, ABY o
Ejer Per Amundsen &
G. Lysgaard
Lugwe's Sienna, ABY n
Ejer Lene Bay
Saltvig's Jolly Roger, ABY o
Ejer J. Beeck & 0. Jacobsen
Luna-Tick's Makayla-May,
ABYa
Ejer M & L Seifert-Thorsen
Halifax Agent X9, OCI n 24
Ejer Marianne Povlsgaard

Gugger's Red Iowa,
MCO grpVI
Ejer Lotte Jeppesen
Rushmore's Annabella,
MCOgrpill
Ejer Lene H. Glem
Remind Taramoon Cheyenne,
MCO grpVII
Ejer Mette Martin
Rimtursers Escape,
NFOgrpill
Ejer B. & M. Lysgaard
Guldfakse's Hanging Cloud,
MCOgrpIX
Ejer Susanne & Per Larsen
Tukenja's Gabriella, SBI f
Ejer Vibeke Svarrer
Floresta Leao's Celia,
NFOgrpVIII
Ejer Susanne Eriksen
Baobabs Bluebell,
NFOgrpIV
Ejer H. Vigold & B. Hartoft
Skovkatten Svend Tveskæg,
NFOgrpIV
Ejer Steffen & Birthe Hjorth
Silke Von Skjødt, SBI a
Ejer Rikke Skjødt
Danish Design Erik Segersåll,
NFOgrpIV
Ejer Jette Eva Madsen
FIN*Anemon's Agostino,
SBia
Ejer Aase Nissen
Løvehulens Zulu, MCO grp I
Ejer R. Henriksen &
P-E Pedersen
Florian's Silver Angel,
MCOgrpVII
Ejer Gitte & Bjarne Fjordager
Champagnes Ermelenco,
MCOgrpV
Ejer Asbjørn Mortensen
Maine Plays Wonder Boy,
MCO grpIV
Ejer Gitte & Michael Jensen
Augusta Mulligatawny Felis
Jubatus, NFO grp VI
Ejer Jette Eva Madsen
Kronstrand's Ramses,
MCOgrpIV
Ejer Michael Sørensen &
Ulla Odgaard
Killix Fiona, NFO grp II
Ejer Susanne Høj &
Kiri Andersen
Shengo Maximillian, SBI a
Ejer Vibeke Svarrer
Theilund's Santana,
MCO grp V
Ejer Karin Skjærlund
Tappernøjes Snow Fox, MCO
grpIX
Ejer v. Hamborg Jørgensen
Honey Bear Song Hio, SBI e
Ejer Pia Falk Larsen
Europas Håndbold Dreng
Ejer Karin Frederiksen
Europa's Jarl Hankat,
NFOgrpIII
Ejer Gitte Nielsen
Cruz Afrodite, NFO grp VII

WWOO I(.yaleen's Talisman

DM,PERn
Ejer A. Hogberg & J.Jensen
Star Wars Podracer, PER n

E
. A. Hogberg & J.Jensen
~er ' NikittMisty Browns . a,

pERe 33
Ejer Lilian Larsen
Look OfLove Von Asserbo,
PERa 02
Ejer Susaru1:e Han~en
Papagena Silver Pin-Up,
PER ny 11
Ejer H. & N. Teglgaard
Bigstuff Von Asserbo,
PERa 03
Ejer Susanne Hansen
Star Wars Aid Gallia,
EXO ns 2462
Ejer Allan & Sylvia Outrup
Bartel's Lady In Black, PER n
Ejer Inge Engholm

Øvrige nomineringer
Kategori li
Europa's Josefine Himmelblå,
NFOgrplV
Ejer Karin Frederiksen
Mcclouds's D Antagnan,
MCO grpV
Ejer H.& J. Stapelfeldt
Killix Good Time Girl Gucci,
NFOgrpVI
Ejer Pia Børgesen
Måneskinn's Konja,
NFOgrpVIII
Ejer Angela & Bernd Kluge
Løvehulen'S Sweet Loulou,
MCO grpV
Ejer H.& J. Stapelfeldt
S*Chewbacca's Reddie Eddie,
NFOgrpVI
Ejer Minna & Kjeld Krogh
S*Gomorran's Ramses,
NFOgrpVIII
Ejer Jette & Michael Thorbye
Kindmount's Baldolino, SBI a
Ejer Mette & Fl. Welsch Riis
Sofie'S Beatrix, SBI a
Ejer Mette & Fl. Welsch Riis
Europa's Jens Hovmann,
NFOgrpII
Ejer Ann Telkamp
S* Summerdays Olivia On My
Mind, SBI a 21
Ejer Lisbeth Larsson & Bent
Persson
Wytopitlock Fair-Y-Nuff,
MCOgrpVII
Ejer Anette Becker
Ambrosius Felis Polaris,
NFOgrpII
EjerAngela & Bernd Kluge
Blåmunke Felis Jubatus,
NFOgrpIV
Ejer Hemmingsen & Jensen
Europa's Jord Hule, NFO grp I
Ejer Lene Lock
Europas Den Gamle,
NFOgrpII
Ejer Vibeke & Kjeld
Jørgensen

BIS huskat
Jiggins Miss Molly
Ejer Karin Sørensen
BOXhuskat
Knud Knudsen Hr
Ejer Lene Mathews
BIS huskatte kuld
Copenhagen Huskatte kuld
Ejer Hanne Weidinger
Mis Roskilde
Chatwoods Kuld (NFO)
Ejer Gitte M.Jensen

Øvrige nomineringer
Kategori I
Persefelis Miss Helsinge,
PER ns 11
Ejer Allan & Sylvia Outrup
Arizia Canadian Wizard Of
Wedfall, PER as 11
Ejer Charlotte & Ole Wedfall
Pewter Doll Eliza De
Persefelis, PER ns 11
Ejer Charlotte & Ole Wedfall
Star Wars Padme, EXO f22
Ejer A. Hogberg & J.Jensen
Appolonia OfHawkeye, PER f
Ejer Lilian Larsen
Two B's Hot N'sweet, PER d
Ejer Tenna & Jørgen Mollerup
Xtra Special Af Timanfaya,
PERw63
Ejer Mette & Niels Nielsen
Wedfall's Blue Talisman, PER
ay 11
Ejer Charlotte & Ole Wedfall
Dan-Queen Cio-Cio-San,
EXOn24
Ejer Vivi & Jan Lassen
Keystone's She's So Bad,
PERd33
Ejer Susan Elvekjær & Lasse
Mortensen
Silver No 1 De Persefelis,
PER ns 12
Ejer Allan & Sylvia Outrup
Honeybear's Gokke, PER a 33
Ejer Mette Mølgaard
Kalvehaven's Lion's Golden
Cosmos, PER ny 11
Ejer Anne-.Jette & Lars Meng
GIC Athelstones A Love Story,
PERn
Ejer A. Hogberg & J.Jensen

Glimtfra Kege

BIS killing
Shengo Maximillian, SBI a
Ejer Vibeke Svarrer
Kuld
Floresta Leao's Kuld (NFO)
Ejer Susanne Eriksen
Veteran
Ånjin Aan's l.d.b.Yvette
Ejer Lisbeth Larsson &
Bent Persson
Opdræt
Løvehulen
Ejer R. Henriksen &
P-E Pedersen

Kategoriill
BISvoksen
Lugwe's Sienna
Ejer Lene Bay
BOXvoksen
Dushara Just An Et Son-Son,
SOMn
Ejer Teresa Guldager
BIS kastrat
Abyrivers Bali Vision
Ejer Henrik Rasmussen
BOXkastrat
Dushara Morgana (SOM n)
Ejer Teresa Guldager
BISungdyr
Halifax Agent X9, OCI n 24
Ejer Marianne Povlsgaard
BISkilling
Jean AfKhartoum, ABY n
Ejer B. & M. Floto
Kuld
Sea Coon's Kuld (OCI)
Ejer Marianne Povlsgaard
Veteran
Tia AfKhartoum (ABY n)
Ejer B. & M. Floto
Opdræt
Khartoum
Ejer B. & M. Floto

KategoriIV
BISvoksen
Fabulous Four Av Abrego,
SIAb
Ejer: Kis & Mogens Østerby
BOXvoksen
Oswina V.D.Hese, SIA b
Ejer Heide Petersen
BIS kastrat
Misbehavin Zephyr, SIA d
Ejer Elisabeth Højensgård
BOXkastrat
Wee-Ko's Kissing An Angel,
SIAg21
Ejer Andersen & Madsen
BISungdyr
Nissen's Fiona, ORI a
Ejer Annelise & Erik Nissen
BIS killing
Falstria's Clemente, SIA a
Ejer Lone Ebbesen
Kuld
Falstria's Kuld (SIA)
Ejer Lone Ebbesen
Veteran
Haslunds Indiana Jones (ORI)
Ejer Haslund & Barawiez

Pensionist
Sys'Kristoffer
Ejer Lene Matthews
Opdræt
Persefelis
Ejer Allan & Sylvia Outrup

Kategori li
BISvoksen
S*Summerdays Olivia On My
Mind, SBI a 21
Ejer Lisbeth Larsson &
Bent Persson
BOXvoksen
FIN*Anemon'S Agostino,
SBia
Ejer Aase Nissen
BIS kastrat
Europa's Jarl Hankat
Ejer Gitte Nielsen
BOXkastrat
Theilund's Santana,
MCOgrpV
Ejer Karin Skjærlund
BISungdyr
Løvehulens Zulu, MCO grp I
Ejer R. Henriksen &
P-E Pedersen

Udstillings
esultater

Glimtfra Køge

Kategori I
BISvoksen
Athelstones A Love Storry
Ejer: A.Hogberg & J. Jensen
BOXvoksen
Silver No 1 De Persefelis,
PER ns 12
Ejer Allan & Sylvia Outrup
BIS kastrat
Kyaleen'S Talismann DM
Ejer.Aflogberg & J.Jensen
BOXkastrat
Appolonia OfHawkeye, PER f
Ejer Lilian Larsen
BISungdyr
Wedfall'S Blue Talisman,
PERay 11
Ejer Charlotte & Ole Wedfall
BIS killing
Star Wars Podracer, PER n
Ejer A. Hogberg & J.Jensen
Kuld
Poulsen'S Kuld (PER)
Ejer Lise-Lotte Poulsen
Veteran
Engelhard'S Jasmin
Ejer Pia Engelhard Larsen

Resultater fra Racekattens udstilling i
Roskilde Hallen den 03-02-02
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IC Vår Ve Gimle
NFO n 09 Født:
Opdr.: Ejer
Ejer: Randi Jelsing
Slagelse 01 CACIB
Vissenbjerg 01 CACIB BIV
Gromitz 01 CACIB BIV '·'

IC La Foret's O'Malley
NFO ns 09 Født: 17-08-00
Opdr.: Dorte Varup
Ejer: Susanne Eriksen
Groningen Ol CACIB
Gromitz Ol CACIB
Herlev 02 CACIB

IC lbi-Bell's Power of Love
PER e Født: 29-06-00
Opdr.:
Ejer: Anne Charlotte Poulsen
Sæby Ol CACIB ~,
Vissenbjerg Ol CACIB ,:,
Grornitz Ol CACIB BIV

GIC La Foret's Iphigenia
NFO n 09 Født: 29-03-99
Opdr.: Dorte Varup
Ejer: Grit Wessel
Ljungbyhed Ol CAGCIB
Leipzig Ol CAGCIB
Leipzig Ol CAGCIB
Gromitz 01 CAGCIB
Køge 02 CAGCIB
Roskilde 02 CAGCIB

GIC Indina Fortunas Alexandra
NFO f 09 23 Født: 21-04-97
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgit Falk & Jørgen Ravn
Unna Ol CAGCIB
Unna Ol CAGCIB
Sæby Ol CAGCIB
Groningen Ol CAGCIB
Køge 02 CAGCIB
Lubbecke 02 CAGCIB

EC Apollon's Doll
PER e Født: 20-06-93
Opdr.: Ejer
Ejer: Dorte Kaas
Tonder 00 CACE
Brokdorf 00 CACE
Kolding 00 CACE
Emmen 00 CACE
Solrød 00 CACE
Esbjerg 00 CACE
Rendsburg 00 CACE
Slagelse Ol CACE
Holstebro Ol CACE BIV

EC Europa's Den Gamle
NFO n 09 Født: 12-07-98
Opdr.: Ejer
Ejer: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Stovring 00 CACE BIV
Celle 00 CACE
Helsinge 00 CACE
Slagelse Ol CACE BIV ,,,
Druten Ol CACE
Holstebro Ol CACE BIV BIS
Langeskov O 1 CACE BIV *
Krusaa Ol CACE BIV
Roskilde 02 CACE BIV '~

GIC Nikolaj av Sandrabben
NFO as 09 Født: 06-04-00
Opdr.: Unni. R Iversen
Ejer: Susanne Eriksen
Hamburg Ol CAGCIB
Glostrup Ol CAGCIB
Glostrup Ol CAGCIB
Groningen Ol CAGCIB
Gromitz Ol CAGCIB
Køge 02 CAGCIB

IC Leeza's Blåcream Cirkeline
BRI g Født: 11-11-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Jytte Adelholm
Gromitz Ol CACIB
Køge 02 CACIB
Roskilde 02 CACIB

IP Frejkatten's Allerforste Agge
NFO n 09 Fodt: 23-07-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Hanne Nielsen
Brno Ol CAPIB ,:,
Wien 01 CAPIB
Koge 02 CAPIB ~,

CACE ,:,
CACE ,,.
CACE '~
CACE BIS
CACE BOB4
CACE ,,,
CACE BIS
CACE
CACE BIS

IP Keystone No Matter What
PER e 33 Født: 14-06-00
Opdr.: Charlotte Strange
Ejer: Heidi Agerbo
Salzburg 02 CAPIB
Salzburg 02 CAPIB BOX
Herlev 02 CAPIB

IC Outlaw Ranch's Simba
MCO a Født: 12-07-99
Opdr.: Jens Pedersen
Ejer: Helle & Jørgen Jørgensen
Almera 01 CACIB ,:,
Randers Ol CACIB
Holstebro Ol CACIB BIV

GIC Positively Pythagoras
BRI a Født: 19-08-98
Opdr.: Ann Stubbs
Ejer: B. Baastrup & A. Henriksen
Bogense 00 CAGCIB
Kolding 00 CAGCIB
Slagelse Ol CAGCIB
Holstebro Ol CAGCIB BIV "'
Winschoten Ol CAGCIB
Gromitz Ol CAGCIB

EC Kikicat Special Dreamweaver
EXO as 03 22 62 Født: 30-03-97
Opdr.: Jo Ann Miksa
Ejer: Lisa Høj
Kolding 00
Holstebro Ol
Vejle 01
Winschoten Ol
Hamburg Ol
Hamburg 01
Gorredijk 01
Vissenbjerg Ol
Groningen 01

EP Lai-An's Ferdinand
PER n 33 Født: 02-08-97
Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: L. Andersen & K Bay Smidt
Holstebro Ol CAPE
Krusaa Ol CAPE
Hamburg Ol CAPE,,.
Hamburg Ol CAPE BOX
Randers Ol CAPE
Wien Ol CAPE
Brno Ol CAPE
Sæby Ol CAPE BIV *
Roskilde 02 CAPE

IC Elkington's Johnny Walker
NFO n 22 Født: 16-10-00
Opdr.: Lone Elkington
Ejer: Elkington & Lysgaard
Vissenbjerg Ol CACIB BIV *
Gromitz 01 CACIB
Køge 02 CACIB

IC Pigalop's Ramses
EXO d Født: 19-04-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Bettina Petersen
Randers Ol CACIB
Sæby Ol CACIB
Gromitz Ol CACIB

CH Bijetos Cirkeline
ABY o Fedt: 06-12-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgitte Jensen
Sæby 01 CAC BIV ,:,
Glostrup Ol CAC
Glostrup 01 CAC BIV

GIC Heart'n Soul Von Asserbo
PER d Født: 16-10-99
Opdr.: Susanne Hansen
Ejer: Betty & Torben Feldt
Hamburg Ol CAGCIB
Randers Ol CAGCIB
Sæby Ol CAGCIB
Vissenbjerg Ol CAGCIB BIV *
Gorredijk Ol CAGCIB
Gromitz Ol CAGCIB

IC Europa's Julie Liv
NFO n 09 22 Født: 29-10-99
Opdr.: Ejer
Ejer: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Slagelse Ol CACIB BIV
Køge 02 CACIB
Prag 02 CACIB

IC The Silver Clown of Duchess
PER ns 03 24 Født:
Opdr.: Bettina & Jens Møller
Ejer: Vivi & Jan Lassen
Vissenbjerg Ol CACIB
Groningen Ol CACIB
Koge 02 CACIB

CH Chillie Pepper from Faroe
BRI d 22 Fedt: 26-12-00
Opdr.: L. Siegerovå
Ejer: Jette Rybak
Vissenbjerg 01 CAC
Groningen 01 CAC
Roskilde 02 CAC
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PRl5M1M

CAT-Kffl'EN

Den perfekte ernæring
for katte med øget
energibehov. F.eks.
killinger, d~ og
diegivende katte.

PRISM™

CAT MAINTENANCE

Vi sponserer sne-

leoparderne i

Odense Zoo

JY'~
Preserved

PREMIUM CAT FOOD
''Making Premium

Nutrition Afforda&le''

'1KEYANIMAL
-PROTEINS

l ..., l r,/IJ, M111d.
.~ udA,,t""'6n

Sammenlign priserne med de øvrige Premium produkter på markedet.. !

PRISM Alsidig ernæring i hvert måltid,

PRISM Amerikansk Premium ernæring til hund og kat.

RISM Absolut bedste foderøkonomi.

RISM Attraktive storkunde rabatter.

,.

PR Lai-An's Annastasia
PER g 33 Født: 28-10-00
Opdr.: Ejer
Ejer: L. Andersen & K Bay Smidt
Sæby 01 CAP
Wien 01 CAP *
Wien 01 CAP

CH Czarina Dream
RUS Født: 30-03-99
Opdr.: Susanna Pedratti
Ejer: Allan Kastberg & Kurt Holst
Hårlev 00 CAC
Langeskov 01 CAC
Herlev 02 CAC

CH Taco Villa's Savannah
ABY n Født: 05-09-00
Opdr.: Marianne Roth
Ejer: Solveig Kærsgaard Hansen
Randers 01 CAC
Vissenbjerg 01 CAC
Gromitz 01 CAC BIV BOB2

CH Rothes Charming Sigyn
EUR d 22 Født: 05-05-00
Opdr.: Ejer
Ejer: IBla Helweg Rothe
Køge 02 CAC
Roskilde 02 CAC
Herlev 02 CAC

CH Pigalop's Lilac Devotion
EXO c 24 Født: 01-07-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Bettina Petersen
Langeskov 01 CAC
Krusaa 01 CAC
Sæby 01 CAC

CH Misriyas Napoleon 11
SIA n Født: 19-12-99
Opdr.: Susanne Klarskov
Ejer: Linda Dacke Jørgensen
Krusaa 01 CAC
Taastrup 01 CAC
Herlev 02 CAC

CH Killix Draupner
NFO a 23 Født: 20-02-00
Opdr.: S. & K Høj Andersen
Ejer: B. & M. Lysgaard
Gladsaxe 01 CAC BIV ,;,
Herlev 01 CAC
Køge 02 CAC

CH Kidogo's Amazing Grace
SIA b 21 Født: 03-03-00
Opdr.: Inge-Lise Fredelund
Ejer: Linda Dacke Jørgensen
Krusaa 01 CAC
Taastrup 01 CAC
Herlev 02 CAC

CH Kronstrand's Ramses
MCO n 09 22 Født: 06-10-00
Opdr.: Anne-Mette Kronstrand
Ejer: Ulla Odgaard &
Michael Wedel Sørensen
Hillerød 01 CAC
Glostrup 01 CAC
Glostrup 01 CAC ,.,

CAC
CAC
CAC *

Tlf. 76 52 10 10

Fax. 76 52 10 35

petsd~rec

N I · ger forhandler henvisning samt bestilling:ærmere op ysnm ,

PR Lai-An's Apollo
PER n 33 Født: 28-10-00
Opdr.: Ejer
Ejer: L. Andersen & K Bay Smidt
Randers 01 CAP
Wien 01 CAP
Brno 01 CAP BOX

CH Password The Dream's Land
EXO w 62 Født: 22-06-98
Opdr.: Carmen Mirenda Toro
Ejer: Lisa Høj
Århus 99
Volendam 99
Greve 99
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PKD: Certificerede Dyrlæger

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 indsen-
des til Felis Danica - mærket PKD scanning -
Postboks 174, 2630 Tåstrup, bliver 100% fortroligt
arkiveret.

Sjælland:
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Bulowsvej 17
1870 Frederiksberg C
Tlf 3528 2828
Dyrlæge Karen Margrethe Pedersen
Dyrlæge Jørgen Kock

Frederiksberg Dyreklinik
Frederiksbergvej 17
4180 Sorø
Tlf. 5783 0252
Dyrlæge Per 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. 75611444
Dyrlæge Gustav Valentiner-Branth

Aase Nissen, Formand FD
28/06/01
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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

Fabis
Allefarver
Charlotte Bergquist
Ishøj Bygade 32
2635 Ishøj
tlf/fax 43 52 18 21

Family's
+ maine coon. Alle farver
Stueopdræt med hund.
Berit Sigersen
56529001, St. Heddinge
sigersen@racekat.dk

Jættestuen
Susanne & V. Andersen
Højbyvej 37, Højby
4320Lejre
46 48 28 07 fax 44531711
jaettestuen@vip.cybercity.dk

Kville
Birgit & Palle Larsen
2300København S
32 97 2940
kville@postl2.tele.dk
home12.inet.tele.dk/kville/

KAWA
Lykke ogBent Kawa
Jersie, Solrød Strand
56146544
lykkekawa@dadlnet.dk
www.kawa.suite.dk/

Klippeøen's
Flere farver
Nielsen & Carlsen
56470063-56470714
klippeoenskattersåmailteledk
a.carlsen@worldonline.dk

Sarafina
Alle farver - hvid
Lillian Kristensen
Egernvænget 8, Korup
5210 Odense NV
tlf/fax 65 94 36 44

TeenyWeeny
Kærligt seriøst opdræt af
sunde kilinger
Kisten Berg
8700 Horsens, 75601240
dk-online@stofanet.dk

Norsk Skovkat

Primprau's
med en mildjernvilje!
Camilla Baird
45768631/20977535
mail@korat.dk.
www.korat.dk

Maine Coon

Jente's
Gerda Andersen
Voldgade70
8700 Horsens
75 6134 87 fax 75617668
jen~ente.dk/
www.jente.dk

Kempes
Maskefarver brun ogblå
Inge Vang OIsen
Tvebjergvej 12
3600Frederikssund
47 3123 71

Nabra
Nanna Brandt
Carl Plougsvej 19 C
3460 Birkerød
45811011
nanna.brandt@tdcadsl.dk

Præstø's Cat DK
Jeannette Jensen
Bygvænget5
4720Præstø
tlf 55 99 29 65
salg@Romantiskbad.dk

Sinklair
Susser & Fl. Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
58 2687 70

Korat

Fuglsang's
Rita FuglsangJensen
Gl. Feggesundvej 172
7742Vesløs
fuglsang.mco@post.tele.dk.
start.at/fuglsang

Gugger
Kærligt, seriøst opdræt
Lotte Jeppesen
49131188
l.bjeppesen@post.tele.dk
home0.inet.tele.dk/gugger

Heftycat
Flere farver -hvid
Dorthe & Ole Nielsen
Ørslevgade 40 B
4100 Ringsted
56 381849

DiaChazan
Alle maskefarver
Ketty Hartwich
Bredager 3, 2. th
2650 Hvidovre
3648 2919

Langhusets
Sort silver tabby
Charlotte Frank
Midgårdsvej 14
3000 Helsingør
49201933

Exotic

Bodwin
Nu også Devon Rex
Susanna T. Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
86 27 2819

Europe

Af Misapotanien
Bent & Anni Aggersbøl
Godsparken 60
2670Greve
tlf/fax 43 90 71 52
misapo@get2net.dk

Comish Rex

Osito's
Blå

Karina Sundsvald
Åbjergvej 20
3600Frederikssund
217067 39

Pasht's
Alt i fuldfarver & tabby
Spec. Chok. & lillatabby
LoneLund
NykøbingSjælland
Tlf 59 36 10 59

Valhalla
Blå
Helle Schulz
Klevehøjvej 8
2640 Hedehusene
43 9946 99

Burmilla

AfAmalia
Privat opdræt afExotic
Vibeke Jensen
97 8518 54
vibeke.jensen@get2net.dk.
hjem.get2net.dk/amalia

Hellig Binna

•I
Opdrættere

Felis Danica

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

Cat4You
Creme, chok.,blå, lilla
Lea Winther-Jørgensen
Havdrupvej 43a
2700 Brønshøj
38 60 20 67

Gracia's
Fuldf, bicol., harlek., van
Susanne K Lorentzen
9440Aabybro
98242476
gracia@12mail.dk.

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

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

Fletchers
Vivi Fletcher
2610 Rødovre
36 7220 09
f1etcher@get2net.dk.
hjem.get2net.dk/fletcher

Iah-Rah's
Sorrel ogvildtfarvet
Lysgaard ogAmundsen
Skolekrogen 56 A
3500 Værløse
44484064,Iah-
Ra@get2net.dk.

Marlea
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
984812 42

British Shorthair

Abyssinier
Maine Coon Klubben
Danmark

KurtOlesen
Nørrebjerg Runddel 116
5220 Odense SØ
Tlf. 65 93 44 67

Norsk Skovkattering,
Danmark
AnneKøhn
Gl. Frederiksborgvej 68A,
Ny Hammersholt
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 25 24

Rex & Sphynx Klubben
Susanna Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
Tlf. 86 27 28 19

Russian Blue Klubben
Allan Kastberg
Finsensvej 61, 1. th.
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 33 02 93

Siameser &
Orientaler-klubben

AnneWagner
Torpevej 10
4050Skibby
Tlf. 47 52 05 33

SPK for Russian
Blue af 1990

Lars Preuss Nielsen
Søndergade 20B
7620 Lemvig
tlf. 97 8112 86

SPK for Siamopdrættere
Margit Thomsen
Skovvejen 13b
4050Skibby
Tlf. 42 32 01 45

Sokoke Klubben
Anette Cederquist
Byagervej 102 K
8330Beder
Tlf. 86 93 71 61

SUA - Abyssinier & Somali
Bodil Clarin Floto
Frederiksborgvej 350 B
4000 Roskilde
Tlf. 46 75 30 48

Sølvkatten af I 990
Allan Outrup
Betulavej 5
3200 Helsinge
Tlf. 48 79 64 68

BB - Burmeser &
British Shorthair

Camilla Scharff
Langegade 2, st.tv.
2100 København Ø
Tlf. 39 20 08 94

Bicolouren
Ulla Johnsson
Vestergårdsvej 30, 2.tv
2600 Glostrup
Tlf. 20 99 46 98

Colourpointen
Gurli Petersen
Agervænget 25
4293 Dianalund
58 26 47 79

Cymric- & Manx
klubben

Mickey Thomsen
Grønnedalen 14 A,st.mf.
7100Vejle
Tlf. 75 72 77 78

Dansk Abyssinier & Somali
Klub, DASK /Tkklngen

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

Dansk Siameser &
Orientaler Ring
Annemette Nielsen
Møllebakken 31 Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 66 08

Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum
Søndervangen 60
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 Ol 75

Dansk Vangora
Tyrkisk Angora & Van

Ole Madsen
Munksjørupvej 43
9670 Løgstør
Tlf. 98 67 88 44

Den Hellige Binna
Inge Brønserud
Lathyrusvej 19
3500Værløse
Tlf. 44 48 38 13

Europe-klubben
Lene Sigl
Skovparken 2b
Herrested 5853 Ørbæk
Tlf. 65 98 28 25

Langhårskatten
Kirsten Nielsen
Tranegilde Strandvej 31
2635 Ishøj
Tlf. 43 54 11 59

Specialklubber
under Felis Danica

Info fra
Felis Danica:

•I.
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kr. 250,-
kr. 150,-

Dyrlæge-
kontrol:
Mellem kl. 7.00
og 9.00. Alle kattene skal være i
bur senest kl. 9.45 Senest vacci-
nation ifølge Felis Danicas regler
er den 29. april 2002 - dette gæl-
der også revaccination.
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Åbningstider:
Dyrlægekontrol:
kl. 07.00 - 08.30
Åbningstider for udstillere: kl.
07.00 - 18.00
Åbningstider for publikum: kl.
10.00 - 17.00

Ingen katte må forlade hallen,
før udstillingen lukker

priserne er inkl. moms,
Format A5

Dommerelever, stewarder og
dommerønsker
- er meget velkomne - kontakt
venligst Vivi Fletcher,
tlf. /fax 70 23 27 23 eller pr.
e-mail:
dommeroenske?@racekatten.dk

Præmier
modtages med glæde:
skriv venligst til:
præmiesekretær Helen Tottrup,
Romdrupvej 68, 9270 Klarup.

1

Annoncer I
for Opdrættere og specialklubber:
sendes senest 15. juni til:
Dorte Kaae, Esbjergparken 5,
9220 Aalborg 0
1/1 side
1/2 side

Standplads på udstillingen
Standplads kan re erveres pa
tlf. 33 79 33 99 eller pr. e-mail :
standudlejning@racekatten.dk

Annoncer til kataloget
Reproklart materiale endes se-
nest sidste tilmeldingsdato til:
Camilla Scharff, Langegade 2,
st. tv., 2100 København 0,
tlf. 39 20 08 94 eller pr. e-mail:
b-camilla@racekatten.dk

Udstillingsgebyrer
For medlemmer af andre klubber
Pr. kat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran- og Pensionist
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 kr. 250
Veteran & Pensionist
klassen ekstra kr. 50
Kat alene i dobbelt bur kr. 300
"TIL SALG" bur kr. 150
Bestilt farvebedømmelse
inden udstillingen kr. 100
Farvebedømmelse
på udstillingen kr. 150
Kat uden for
bedømmelse kr. 110

Stewarder
er meget velkomne - kontakt ven-
ligst chefsteward Carsten Lassen,
Åbyvej 8, Biersted, 9440 Åbybro.
Tlf. 98 26 90 50.
Email: katteri@jyrak.dk

Udstillingsgebyrer:
Pr. kat kr. 220,-
Kuld (3-4mdr.) kr, 250,-
Avl & opdræt kr. 50,-
Veteran/pensionist -
Ekstra kr. 50,-
1 kat alene i dobbeltbur kr. 300,-
Udenfor bedømmelse: halv pris
Til salg bur kr, 150,-
Ved betaling på udstillingen
opkræves 10 kr. ekstra pr. kat.

Udstillingsgebyret indbetales til
Jydsk Racekatte Klub senest 15.
juni til kasserer Linda Palm,
Nordkanalvej 8, 8500 Grenaa.
Giro 5 06 85 09. Skriv venligst på
girokortet, at beløbet dækker ud-
stillingsgebyr til Skive.

1 Præmier
1 Maria Andersen tlf. 46 19 38 35

e-mail: '
praemiesekretae?@racekatten.dk

All-round
l+ll
l+ll
l+III+IV
r-rn
III
Il
Il
l+ll
l+ll
I+ll
II+IV

Kat. I+ II
Kat. I+ II
Kat. II
Kat.I+II
Kat. I+ II + IV
Kat. II
Kat. I +III+ IV

Tilmelding
Tilmeldingsblanket sendes til Jette Rybak, Rødkæl-
kevej 43, 2630 Taastrup, tlfJfax 70 23 24 21 eller pr.
e-mail: udstilling@racekatten.dk
Tilmelding via e-mail skal dog altid være som vedhæf-
tede Word-filer af den originale FD-tilmeldingsblanket.
Udstillingsgebyret skal, ifølge Racekattens regler, for-
udbetales senest den 22. april 2002 til Jette Rybak,
Rødkælkevej 43, 2630 Taastrup på giro: 492-36-26 el-
ler med check.
Sidste til- og afmeldingsfrist den 22. april 2002
eller når halvkapacitet er nået.

Inviterede dommere:

Maria Rihova, Tjekkoslovakiet
Jørgen Jensen, Danmark
Annika Hogberg, Danmark
Gianfranco Mantovani, Italien
Janet Green, England
Marie Westerlund, Sverige
Geir Edvardsen, Norge
Jette Eva Madsen, Danmark
Margrethe Leleithner, Tyskland
Dietmar Sagurski, Tyskland
Marek Chadaj, Polen
Dorthe Kaae, Danmark

Ret til ændringer forbeholdes

Evt. ændringer i dommerlisten kan ses på Jyrak's
hjemmeside under udstillinger.

Dommerliste:
Tatjana Beccari, Slovenien
Luigi Comorio, Italien
Jorgen Frithiof, Sverige
Miriam Klein Gasbarri, Italien
Satu Hamålåinen, Finland
Dortemarie Kaplers, Danmark
Gianfranco Mantovani, Italien

Indbydelse til Jydsk Racekatte Klubs Internationale Racekatteudstilling
i Skivehallerne, Skyttevej 2, 7800 Skive, den 29. - 30. Juni 2002
2 x 1 dagesudstilling
Lørdag: Semilanghår & Siam/OKH (kategori II & IV)
Søndag: Perser/exotic & korthår/somali + huskatte (kategori I & III)

Tilmeldings- og afmeldingsfrist: I.juni 2002.
M~dsend venligst frankeret svarkuvert, med
mindre du tilmelder via Internettet.

Tilmeldingsblank.et sendes til udstillingssekr~tær _i
egen klub - se adresselisten under egen klubs infosi-
d:r. Tilmeldingsblanket fås hos egen klub ell:r he?tes
pa Jyrak's hjemmeside: www.jyrak.dk eller pa Felis
Danica's hjemmeside: www.felisdanica.dk
Medlemmer afJYRAK kan tilmelde direkte via Inter-
nettet fra JYRAK's hjemmeside: www.jyrak.dk.

Jndbydel~e til ~ace~attens Internationale udstilling
den 12. mat 2002 • Manbo Hallerne, Ved Stadion 4, 4930 Maribo
En bær og præsenter selv udstilling

Siameser

Badina
Flere farver
Per & Eva Baden
Violinvej 9, Tangbjerg
3650 Ølstykke
47100144

Aslan's
AnneWagner
Torpevej 10
4050Skibby
Brun cho, blå tab.maske
47520533

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

Kragemose
Flemming Mortensen
Brun - & blåmasket siam,
Egen import, seriøst opdræt
hvor det gode temperament
kommer først. 55 45 65 15

Somali

Glimt fra Koge

og Roskilde

Klippeøen's
+perser
Nielsen & Carlsen
56470063-56470714
klipproens.katteri@nai1 te1e.dk
a.carlsen@worldonline.dk

Pørsefelis
Chinchilla, shaded, golden
Allan & Sylvia Outrup
Betulavej 5,Helsinge
48 79 64 68/www.persefelis.dk
perfelis@postlO.tele.dk

VonGørtz
Chinchlgolden-PER/EXO
Emilie Rørstrup
Hobrovej 122
9530 Støvring
tlf/fax 98 37 35 45

Ragdoll

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

'Cucwnis
Fuldfarvede & bicolour
Hanne Kristensen
Stampemøllevej 77
8300Odder
86 5431 74

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 1150 48
ladykiller@email.dk

Anjela
Silversh, chinchilla & tab
Anne-Jette & Lars Meng
Haldagennaglevej 26
4250 Fuglebjerg
55 45 4612

La Foret
Store racetypiske/alle farver
Dorte Garde Varup
lrlandsvej 21
2300 København S
32 97 22 20

TiliaNova
Alle farver m/u hvidt
Bette & Jolm Lind
3650 Ølstykke
47177520 / www .tilianova.dk
tilianova@tilianova.dk

Uldtotten
+MaineCoon
Ketty Christoffersen
3250 Gilleleje
48 391058
ketty@uldtotten.dk

Perser og
CoJourpoint

Opdrættere
i Felis Danica
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Felis Danica har en stam-
bogsfører, som udfærdiger
stamtavler for hele Dan-
mark. Hver hovedklub har
en eller flere stambogssek-
retærer.

Al henvendelse vedrøren-
de stamnavne og stamtav-
ler sker til egen stambogs-
sekretær. 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 medde-
les Felis Danica. Hvis ingen
ønsker 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 stam-
navn kan først bruges igen
20 år efter det sidst var i
brug. Fritagelse for stam-
navn kan fås i tilfælde af, at
du kun ønsker at opdrætte
et kuld. Killingerne kan så
kun få et navn samt en evt.
farvebetegnelse.

Stamtavler
Parringsattest og stam-
tavlerekvisition fås gennem
egen klubs stambogssekre-
tær. Kattens navn må højst
bestå af 20 tegn udover
stamnavnet. Hele kuldet
skal stambogsføres på en
gang og inden kuldet er

fyldt 3 måneder. Dog kan
der mod forhøjet gebyr fås
stamtavler indtil katten er
12 mdr.

Parringsattest skal være
underskrevet af både han-
katteejeren og hunkatte-
ejeren. Parringsattest og
stamtavlerekvisition må ik-
ke klippes over.

Har en hunkat to ejere
med hvert sit stamnavn,
skal begge ejere underskri-
ve stamtavlerekvisitionen.

Stamtavle og underskre-
vet ejerskiftekort skal med-
følge hver gang, du
overdrager en killing, ung-
dyr 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 afkom
efter en kat skal kattens
navlebrok-attest medsen-
des.

Der kan ikke udstedes
stamtavle til katte over 12
mdr.

Ejerskifte
Ejerskifte foretages gratis
ved indsendelse af ejerskif-
tekort. Er dette bortkom-
met indsendes original-
stamtavlen 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
stamtavlen er udskrevet
kan den mod et gebyr påfø-
res Avlsforbud.

Dette avlsforbud kan kun
ophæves ved skriftlig an-
modning fra den person,
der har anmodet om avls-
forbudet.

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 dyr-
læge.

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 Fe-
lis Danica.

Kun BIV eller højere pla-
cering hos killinger og ung-
dyr samt CAC, CAP eller
højere placering hos voksne
katte kan påføres.

Forfædrenes titler påfø-
res automatisk afkommet.
Senere erhvervede titler
kan påføres afkommet ved
udskrift af nyt indlæg.

flusk derfo~ at få ~egi-
treret titler 1 god tid før

~ekvisition på stamtavler.
Indsend titelblad samt

kopi af diplomer til:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Husk at medsende fran-
keret svarkuvert. Såfremt
der ikke medsendes fran-
keret svarkuvert, vil retur-
forsendelsen ske pr. efter-
krav. Har du ikke et titel-
blad, medsendes kopi af
stamtavlen.

Diplomer fra østlandene
er ofte ikke påført dommer-
navn, send derfor yderlige-
re 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 Dani-
cas postboks, hvorefter
stamtavlen annulleres. Du
vil modtage stamtavlen re-
tur påstemplet annulleret.

Husk at medsende fran-
keret svarkuvert.

Eksport
Ved al eksport af en kat
skal der ansøges om trans-
fer, der bestilles gennem
egen stambogssekretær.
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
stamtavle eller for visse ra-
cer en 8-generationers
stamtavle. Nærmere oplys-
ninger kan fås hos egen
klubs stambogssekretær.

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
transfer samt stamtavle
indsendes til egen stam-
bogssekretær, før stamtav-
len kan anvendes ved stam-
bogsføring i Danmark.

Import
Har du købt en kat i udlan-
det, skal stamtavlen overfø-
res til dansk stamtavle, før
du kan bruge katten i avl og
udstille den.

Den udenlandske stam-
tavle samt transfer fra sæl-
gers land sendes til stam-
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 lands
hovedorganisation.

Stamtavler udstedt af op-
drætteren anerkendes ik-
ke. En 3.-generations-stam-
tavle er nok, men ønskes
den 4. generation påført
den danske stamtavle, skal
den udenlandske stamtavle
indeholde 4 generationer.

Stamtavler fra dissident-
klubber (klubber der ikke
er medlem af FIFe, dog
med undtagelse af GCCF,
CFA og TICA), kan ikke au-
tomatisk overføres. Hver
enkel stamtavle skal først
godkendes af Felis Danicas
Avlsråd samt i tvivls-
tilfælde desuden af Felis
Danicas Forretningsudvalg.

Katte fra dissidentklub-
ber kan ikke udstilles før
stamtavlen er godkendt af
avlsrådet.

Felis Danica's Avlsråd
kan kontaktes via Felis Da-
nicas postboks:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Ekspeditionstid: Min. 2-3
mdr. og ekspeditionsgeby-
ret er kr. 200.

Betaling af stamtavler
og registerkort . .
Betaling sendes altid til
egen klubs kasserer.

Ved betaling samtidig
med bestillingen, medsend
da check eller kopi af giro-
indbetalingen.

Alle ydelser, der ikke er
betalt forud, sendes pr. ef-
terkrav med et ekspediti-

onsgebyr, bortset fra Race-
kattens medlemmer, som
skal 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
Nyt omslag kr. 50
Nyt indlæg kr. 50
Ændring af køn kr. 100
Stamnavn kr. 500
Transfer kr. 75
Dansk stamtavle
ved import kr. 150
Påføring af Avlsforbud
efter stamtavleudst. kr. 50
Ophævelse af
avlsforbud kr. 300
Ekspeditionsgebyr .. kr. 25

Karantæneregler
Kontakt klubben omkring
oplysninger om karantæne-
reglerne.

Felis Danica' s
Disciplinærnævn
Disciplinærnævnet er
åbent for alle.

Klager over medlemmer
af klubber under Felis
Danica skal sendes til:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Kuverten mærkes:
Disciplinærnævn

Klager skal være skriftli-
ge og skal vedlægges et de-
positum på kr. 250 på check
eller postanvisning, hvoraf
kr. 200 returneres, såfremt
klageren får medhold. Man
bedes erindre, at der for de
fleste 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 dokumente-
ret, ligeledes skriftligt. ••
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Al tilmelding til udstillin- Katte udstilles på udstil- Vaccinationer Argentina (ARG)
ger i Danmark sker til den lerens eget ansvar og be- Katte, der udstilles i Dan- Asociacion Felina
arrangerende klub mens des venligst transpor- mark og i udlandet, skal ArgentinaAFA,
tilmelding til udstillinger i teret i lukket kasse til være vaccineret mod katte- Av. Belgrano 2694,

udlandet sker gennem egen udstillingen. syge og katteinfluenza. 10° piso, ap. "C",

klub. Ingen katte må forlade Vaccinationen skal min. 1096 BuenosAires
Tel/Fax: 54 114943-1305

Klubberne har typisk en udstillingen før det offi- være 15 dage og højst et år Brasilien (BR)
udstillingssekretær ind- cielle lukketidspunkt. gammel - dette gælder også Federa~ao Felina
land og en anden til ud- Kattens kløer skal være for revaccination. Brasileira FFB,
land. Kontakt derfor den klippede. Hvide katte Rabiesvaccination, der er Rua MonsenhorMarques88,
,,rigtige" udstillingssekre- skal fremvise hørecerti- obligatorisk i udlandet, skal Jacarepagua -
tær. fikat. foretages mindst 30 dage Rio de Janeiro -RJ-Brasil

Dommerens afgørelse er før udrejse og må højst væ- 022740-260
Indland inappelabel. re et år gammel. Tel/Fax: +55 21392-9321
Tilmeldingsblanket rekvi- Det er forbudt at dryppe De enkelte lande har for- England (GB)

reres hos den arrangerende kattens øjne med det for- skellige veterinære The CatAss. ofBritain
Orchard Cottage,klubs udstillingssekretær, mål at få kattens øjne til bestemmelser vedrørende 10 Cross End, Wavendon

og sendes til den arrange- at blive større. indrejse. Få yderligere op- Milton Keynes MK 17 8AQ
rende klub. Oplysninger Killinger og ungdyr med lysninger i god tid enten Tel: +44 1908 583787
om udstillinger fås ligele- klippede tænder ikke hos din dyrlæge eller i
des hos den arrangerende kan opnå Excellent. Fødevaredirektoratet (33 Estland (EE)
klub. Vandskål, grusbakke, 95 60 00). Du kan ligeledes Oismae 73-29

Betaling skal altid ske til burgardiner m.v. skal finde informationerne på EE-13515 Tallinn
den arrangerende klubs medbringes. Grus fore- Fødevaredirektoratets Tel: +372 2 556926
kasserer og ikke til ens findes på udstillingen. hjemmeside: Tel/Fax: +372 2 6709747
egen klub. Sidste tilmel- Burmål: Enkeltbur: www.foedevaredirektoratet.dk Finland (FIN)dingsfrist til udstillinger 75 x 60 x 60, dobbeltbur SRK
varierer (ca. 2-4 uger før). 150 X 60 X 60. Betalinger Villilanniemi 5 C 13
Spørg den arrangerende Betalinger sker altid til FIN-33300 Tampere
klub. FIFe-kokarder den arrangerende klub. Tel: +358 3 3430710

Kokarderne kan købes på Husk at betale samtidig
Praktiske oplysninger udstillingerne mod fremvis- med tilmeldingen til Race- Frankrig (F)
ved udstilling ning af alle de certifikater, kattens udstillinger. Federation Feline
Felis Danica's samt FIFe's der berettiger til titlen. Francaise FFF
udstillingsregler er gælden- Udstillingspriser 75 Rue Claude Decaen
de. Udland ind. moms F-75012 Paris

Bekræftelse på tilmel- Tilmeldingsblanketter til Pr. kat ....................... kr. 220 Tlf. +33 1 46282609

ding sendes til udstillerne udenlandske udstillinger Pr. huskat ................. kr. 220
Fax. +33 143424309

senest 14 dage før udstillin- rekvireres hos og returne- Kuld .......................... kr. 250 Grækenland (GR)
gen. res til egen klubs udstil- Veteran, pensionist Feline Federation

Modtager du ikke bekræf- lingssekretær udland. hvis de også dømmes ofGreece
telsen, kontaktes arrange- Det anbefales at fremsen- i deres respektive Polykleous 2
rende klubs udstillingssek- de kopi af tilmeldingen di- klasser ....................... kr. 50 GR-11636 Athen
retær. Husk at vedlægge en rekte til den arrangerende Avls- og opdræts kl... kr. 50 tlf. +3019021302
frankeret svarkuvert. klub. Avlskåring ................ kr. 50 fax. +3019011038

Kattene skal være i bur Udstillingsgebyret skal Farvebedømmelse Holland (NL)kl. 9.45, således at be- betales direkte til den ar- (medd.ved tilmeld.) ... kr. 100 Felikatdømmelserne kan påbe- rangerende udenlandske Kokarder: Felikat shows
gyndes kl.10.00. klub og ikke til egen klub. GIC, GIP, Charles Spijker
Kun katte med halsnum- Betaling kan ske med inter- IC, IP, CH, PR .......... kr. 125 L van Deysselhove 5
mer bliver bedømt. Afvi- nationalt giroindbetalings- EC og EP gratis. NL-3438 HS Nieuwegein
ses en kat i dyrlægekon- kort, eller med de lyserøde Phone/fax +3130 6301745
trollen, skal alle katte gireringskort - hvis man
fra samme ejer hjem- har postgirokonto.
tages.
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Mundikat Malaysia (MAL) Spanien (EJKerkstraat 12 Lot 1271 B, Jalan Sungei Asociacion Felina Espanola
NL-9649 GR Muntendam Sekamat Kajang ASFE
Tlf. +315986 27335 MAL-43000 Selangor Conde de Arande, 68, 3rd

Fax. +315986 27649 DarulEhsan Floor, E-50003 ZaragozaHviderusland (BY) Tel/fax: +60 3 87366408 Tlf./fax. +34 976 44 09 83Felinolog
Logojski trakt, 39-1-327 Mexico (MEX) Sverige (S)
220090 Minsk Asociacion Felinofila SVERAK
Tlf. +375 17269768 Mexicana A.C. AFEMEX Åsbogatan 33,
Fax. +375172321113 Cero del Otate 20 S-504 56 Borås

Island (IS)
Col R de Terreros Tlf. +46 33101565
04310 Mexico D.F. Fax: +46 33 100899

Armula36 Tlf./fax +52 5 5543575
IS-108 Reykjavik Tjekkiet (CZ)
Tel: +354 5880304 Norge (N) CSCK

Israel
Norske Rasekattklubbers Kobylisky, Iaskova 3
Riksforbund NRR CZ-18253 Prag 8

AMIL Cappelensgate 13 Tlf. +42 2-6883437/ 6883440
8 Hahagana str 3015 Drammen Fax. +42 2-6883442
Givataim 53449 Tlf: +47 32 89 82 00 www.g_eocities.com I
Tlf: +972 3 7318868 Fax: +47 32 89 69 25 marsichz l shotos.htm

Fax: +972 3 5718876 oplyser om tilmeldings-

Polen (PL) adresse for de enkelte shows.

Italien (I) SHKRP
Via Principi d'Ajaca, 20 ul. Burgaska 2/4 Tyskland (D)
I-10138 Torino skr. Poczt. 80 1. DEKZV e.V.
Tel: +390 114344627 PL-02-919Warszawa 76 Berliner Strasse 13
Fax: +390114332479 Tlf: +48 22 635 60 78 D-35614Asslar

Fax: +48 22 635 60 89 Tlf. +49 64418479
Kroatien (HR) Fax. +49 644187413
Savez Felinoloskhi Portugal (P)

Ukraine (UA)Drustava Hrvatske Clube Portugues
Vinogradska 2a de Felinicultura Ukrainian Felinology
HR-Zagreb 10000 Rua Dr. Faria de Association
Tlf./fax +385 1 336 4189 Vasconcelos N. 4 r/c Df Box 1787, Lviv 290016

P-1900-207 Lisboa UKRAINE

Letland (LV) Tlflfax. +351217150861 TlflFax: +380 322 745433

CFCA Ungarn (H)258/5 Maskavas Str. Rusland (RUS)
Apt.19, ARCCA Magyar Macskabaratok es

LV-1063 Riga ul.800-letijaMoskvy Tenyesztok Orszagos

Tlf. +371 7189603 3-2-139, 127591 Moscow Egyesulete -1\IIMO

Fax:+371 7312553 Tlflfax. +7 095 4804526 Rozsa Str. 64
H-1064Budapest

Lichtenstein (FL) Schweiz (CH) Tlf./fax +3613110836

Gapont34 Federation Feline
Yugoslavien (YO)Hølvetique - FFHFL-9495 Triesen Felinology Association

Tel: +423 392 18 38 Solothurnestrasse 83
Belgrade

Fax: +423 392 34 54 CH-4053 Basel
Tlflfax. +4161361 70 64 Sremskih odreda 2/III

Litauen (LTI
YO-11070 Novi Beograd

Sv, Gertrudos 46 Slovakiet (SK) Tlfi'fax: +38111695 913

LT-3005 Kannas Slovensky 'ZVAZ Chovatelov
Østrig (A)

Tel/Fax: +370 7 324545 Krizna44
KKOSK-82476 Bratislava 26

Luxembourg (L) Tel: +421755571158 Castellezgasse 8/1
A-1020Wien

Lux Cat Club LCC Fax:+421 7 55571158 ru; +431-2147860
B.P.526

Slovenien (SI) Fax. +431-2120697
L-2015 Luxembourg
Tlf./fax +352 371 569 ZFDS OVEK
Fax. +352 590 894 Grasilska 2, Liechtensteinstrasse 126

SL-3000 Celje A-1090WienTel./fax. +386 3 545052 Tlf. +431-3196423
Fax. +431-3106540
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Advantage" vet. kutan opløsning til hund og ka_t (imidacloprid) Indikation: Til f?rebyggelse og behandling o( lopper _på hun~ek ogto Ile. Ko_n ~5gei5
mod lo eoller i som en del of behondlin en. Dosering hund: Under 4 kg: 1 pipette a 0.4 ml; 4 · .10 g: 1 pipene o 1,0 ml, 10: 2 g.. pi~etle O , m:
25 . 40\g: 1 i ipette O 4,0 ml. En behonJling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. _Do~en~g kat: Under 4 kg: ~ pipene o 0,4 ml, 4 g og derover.
1 pipette O 0,8 ml. En behandling forebyg_ger yderligere loppeangr~b r 3:4 uger. _Kontramd1kationer: Diende hvclpe
og killinger under g u er behandles ikke. Forsigligheosre~ler: ~n~ga ol p1pE;ll~ns indhold kommer I ontokt med ø1ne B æ
eller mund å d ret. Ti~ad ikke n li I behandlede d r ol sli~ke pa hinanden. Bivirkninger: Præ orale! smo er b1tler_1. og R
spylsekrelio~ kanylejlighedsvisl fareko~me. hvis dyret sfikker po Opf.Jlikollonsstedel urnlddelbort efter behandl1ng.1or yderligere ayer ~
information læs indlægssedlen. Pakninger og_ friser ~r. 07.01.2002. Advonloge vel. pakninger _med 4 ◊ ·1pette[:
Til kat O 4 ml· kr 131 50· O 8 ml· kr 7 36. Ti hund 0,4 ml: kr. 131,50; 1,0 ml: kr. 136; 2,5 ml. kr. 13 , 4 m.
kr. 152.' Vejl~de~de udsaff:Jspriser · inkl. moms. V-mærket. Tlf. 4523 5000 · Fax 4523 5257 · www.vet.boyer.dk

i Danmark
September
29 Sorø RACEKATTEN

Oktober
19/20 Esbjerg PERSEREN

November
3 \Hostrup DARAK
23/24 Arhus (2 x 1-dag) JYRAK

December
8 København RACEKATTEN

dst·1n ge
April
20/21 Middelfart (2 x 1-dag) PERSEREN

Lillebæltshallen,
Færøvej 74-76, Middelfart

Maj
12 Maribo RACEKATTEN

Maribo Hallerne, Ved Stadion 4
'4930 Maribo

Juni
29/30 Skive (2 x 1-dag) JYRAK

Skivehallerne, Skyttevej 2, 7800 Skive

August
11 Tåstrup DARAK

Tåstrup Idræts Haller,
Parkvej 78, 2630 Tåstrup

31/1 Ribe (2 x 1-dag) JYRAK
Ribe Fritidscenter
Simon Hansensvej 8, 6760 Ribe

FIFe's Udstillingskalender
2002 April 2002 Juli 22 Luxemburg
2001 Middelfart 6/7 Oulu" (2 cert.) FIN (20 års jubi.) L

(2 x 1-dag) PERSEREN Vadstena s 29 Sorø Racekatten
Biel "Cat-Expo" 7 Ratingen (Duisburg) D 28/29 Richterswil (2 x I-dag) CH
(2 x 1-dag) CH 13/14 Encamp Andorra Borlånge" s
Sankt Petersburg (2 cert.) F Viborg (2 cert.) RUS
(2 cert.) RUS Oberwart (2 cert.) Kristiansund N
Turku" (2 cert.) FIN (OVEK) A Zaragoz (2 cert.) E
Oslo" N 20/21 Tallinn* (2 x I-dag) EE Viterbo (2 cert.) I

27/28 Huesca (2 cert.) E 27/28 Finnsnes* (2 x I-dag) N Svenljunga s
Linz (2 cert.) OVEK A Helsinki" (2 cert.) FIN
Clermont Ferrand F Stockholm s 2002 oktober

27 Ostrava cz 5 Stavanger N
28 Zilina grænseshow 2002 August 5/6 Liberec (2 cert.) cz

med CZ SK 3/4 Flensborg" (2 cert.) D Biella (2 cert.) I
Trondheim~' N Turku* (2 cert.) FIN

2002 ~ Gdansk (2 cert.) PL 6 Alzenau* D
4 Ostersund s Trollhåttan s 12/13 Malmø s
4/5 La Chaux-de-Fonds 10 Tromsø" N N. Glomma* N

(2 cert.) CH 10/11 Nummela" (2 cert.) FIN Tallinn* (2 cert.) EE
Alvesta (2 cert.) s Drammen N Vaasa (2 x I-dag) FIN
Strommen* (2 cert.) N ll Taastrup DARAK Vaduz (2 cert.) FL
Beograd (2 cert.) YU 17/18 Kr.Sans S* N Norrkoping (2 cert.) s
Cerea (2 cert.) I Lund (2 cert.) s 13 Beverwijk*

11/12 Karlstad" s 18 yjorthing GB MUNDIKAT NL
Crema (2 cert.) I 24/25 Alesund" (2 cert.) N Krizevci HR
Most (2 cert.) cz Vantaa* (2 cert.) FIN 19/20 Esbjerg Perseren
Weil am Rhein (2 cert.) D Geteborg s Ostrava (2 cert.) cz
Tampere" (2 cert.) FIN 24 Stockholm s Lausanne
Riga (2 cert.) LV 31/1 Ribe (2 x I-dag) JYRAK (ANIMALIA) CH
Lodz (2 cert.) PL Neuchåtel CH Erlangen D

12 Maribo RACEKATIEN Karlstad (2 cert.) s Skara s
Emmen* FELIKAT NL Bodø* N Empoli (2 cert.) I

18/19 Ornskoldsvik (2 cert.) s Reykjavik (2 cert.) IS
Stockholm" (2 cert.) s 2002 September Cataluna (2 cert.) E
Bourg en Bresse F 1 Cheb cz 26/27 Mazamet F

24/25 FIFe's GF - Albufeira p 7 Tampere FIN Celce* (2 cert.) SI
7/8 Wroclaw (2 cert.) PL Stockholm s

2002 Juni Schwalmstadt Montichiari (2 cert.) I
1/2 Orebro s (80 års jubi.) D Bergen N

Krakow (2 cert.) PL Beograd (2 cert.) YU Kyiv (2 cert.) UA
8/9 Viborg (2 cert.) RUS Bourg en Bresse F 27 Fleet GB

Skiptvedt* N Eskilstuna s
Aigle (2 cert.) CH 8 Tampere (Drive in) FIN 2002 november
Kirchberg (2 cert.) 14 Split HR 1 Wien (OVEK) A
(KKO) A Honefoss" N 2 Brno

9 Breda MUNDIKAT NL 14/15 Menton (2 cert.) F sammen med OVEK cz
15/16 Wurzburg (2 x 1-dag) D Zliv (2 cert.) cz 2/3 LeeuwardenFELIKAT NL

Uppsala* s Varberg s Nantes F
.Iåmså" (2 cert.) FIN Riga (2 cert.) LV Neuhausen CH
Kalmar s Rovigo (2 cert.) I Hamar* N

22/23 Oslo* N 15 Huizen" (Felikat) NL Leipzig* (2 cert.) D
Valtice (2 cert.) cz 21/22 Wien* (2 cert.) (KKO) A 3 Glostrup* DARAK

29fJO Skive (2 x I-dag) JYRAK Viareggio (2 cert.) I Wien-Oberlaa
Valtice (2 cert.) cz Kongsberg N sammen med CSCH A
Rothenburg (2 x 1-dag) CH St. Brieuc F 9/10 Helsinki
Arendal* (2 cert.) N Kuopio* (2 cert.) FIN WORLDSHOW FIN
Harstad* N Sundsvall s

* = ,,bær selv" udstillingStockholm s
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Specialpleje til sart
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