


Felis Danicas
forretningsudvalg
Formand

Aase Nissen
Søvej 2
4771 Kalvehave
tlf./fax 55 38 90 88

Næstformand
Inge Nord
Lyngby 4
9370 Hals
tlf. 98 75 07 07

Sekretær
Dorte Kaae
Esbjergparken 5
9220 Aalborg 0
tlf./fax 98 15 93 18

Medlemmer
Ole Amstrup
Trp Hovedvej 31
6715 Esbjerg N
tlf. 75 16 81 51
Vivi Fletcher
Kærbyvej 134
2610 Rødovre
tlf. 70 23 27 23
Tom Høj
Istedgade 132, 2.tv.
1650 København V
tlf. 33 79 33 99
Flemming Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
tlf. 58 26 87 70
Mette Foldager
Bavnehøjvej 7
6700 Esbjerg
tlf.75 12 86 32

Kasserer uden for FU
Steen Nielsen
Breddammen 11
4653 Karise
tlf. 56 78 85 85
Giro 3 07 18 63

Disciplinærudvalg/
Avlsrådet

Felis Danica
Postboks 174
2630 Taastrup

Felis Danicas Homepage
www .felisdanica.dk

Stiftet 1956

,
·. '-"• /-·

- (/ .
, . , , 1

=~:.DANICA
'I

- f , •

I dette 1111111111er:

Racepra:se11tatio11 Norsk Skovkat

Kære læsere,

Maj m~ed ~tarten på sommeren, en rigtig god tid for kattene og os
selv..MaJ maned er også måneden hvor FIFe afholder sin generalfor-
sa_mling. og hvor ca. 30 - 35 lande bliver samlet og mange nye forslag
bhver diskuteret og sat til afstemning.

I år er der den ny spændende American Curl langhår og korthår som
bliver foreslået godkendt. Det er Estland som kommer med forslaget
og samI?en med de baltiske lande og Finland er der gjort et stort
avlsarbejde, der har været afholdt show hvor dommerkommissionen
har set, dømt og kigget på stamtavler og været begejstret for både ud-
seende og kondition, så der er store chancer at Semi-langhårsgrup-
pen får endnu en variant at konkurrere med. Også forslag om en op-
drætterkommission er interessant, her er der 2 forslag henholdsvis
fra Italien og KKO Østrig. Som sagt spændende ting at berette om i
næste udgave af Kattemagasinet.

Endelig kan FD løfte sløret for hvor Verdensudstillingen den 1-2 no-
vember 2003 skal løbe af stablen, det bliver den helt nye SIEMENS
ARENA i Ballerup som skal indtages af Europa's flotteste katte, her
er der masser af parkeringsplads og fine faciliteter for både katte og
ejere. Denne ny hal blev foretrukket frem for Forum, hvor der absolut
mangler parkeringsplads, og frem for Bella Centret som var alt for
dyr. FU vil den 23. juni på et heldagsmøde starte forberedelserne til
denne store begivenhed. Der er taget initiativ til afholdelse af et spe-
cielt stewardkursus, for at uddanne dem der ønsker at gå steward på
dette specielle show, så alt kan blive så professionelt som muligt.

FD ønsker Perseren tillykke med deres nye navn ,,Katteklubben" og
håber at navnet vil fænge ligeså godt som det gamle.

Fortsat god sommer og et kram til jeres katte.

Venlig hilsen
Aase Nissen
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DANSK
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Vores efterårsudstilling
i november vil blive 2 certi-
fikat udstillinger i Glo-
strup. Det bliver en kom-
pensation for vores udstil-
ling i november 2003, hvor
vi har måttet afgive vores
udstillingsdato til fordel for
Verdensudstillingen, da det
er vedtaget i FIFe, at Ver-
densudstillinger skal afhol-
des i tidsrummet 15/10-15/
11. Så her er så chancen for
at opnå et ekstra certifikat
etc.

Darak's næste udstilling
bliver i Tåstrup-hallen, som
vi prøvede sidste år, og det
viste sig at være et rigtigt
godt sted, med gode parke-
ringsforhold og venlige for-
hold, så vi inviterer endnu
engang til en hyggelig dag,
meld til i god tid da der er
begrænset plads.

Fortsat god sommer og på
gensyn.

Aase Nissen
Formand

www.darak.dk

Kære medlemmer
Sommeren er kommet og
det glæder både kattene og
vi os over. Der er ikke no-
get så dejligt at se som kil-
lingerne boltre sig i katte-
gården og nyde solen, for er
det noget katte kan så er
det at slikke solskin og vir-
kelig slappe af.

Mange udstillinger er lø-
bet af stablen her i foråret
og det har været hyggeligt
at mødes på de forskellige
klubbers udstillinger hvor
kattefolk har de samme in-
teresser og hvor man for-
uden spændingen om hvor
langt man når med sine
katte også får tid til en hyg-
gesnak om hvad der rør sig
i katteverden.

Maj måned løber FIFe's
generalforsamling af sta-
blen, og også i år er der
mange nye forslag der skal
vendes og diskuteres, de er
alle at læse på FIFe's web
side, og resultaterne de po-
sitive som negative kom-
mer som sædvanlig med
her i blad nr. 4.
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Præmiesekretær
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12, 4300 Holbæk
tlf. 59 44 73 14
torsten.jespersen@darak.dk
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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

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
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.
Lørdag den 17. august
Hobbyudstilling i Kolding
storcenter. Kom og
være med til at gøre dagen
unik - der er masser af
overraskelser.
Nærmere oplysninger hos
Studiekredsleder Heidi
Nowakowski -
på 75 55 45 10 eller mail
conmeo@teliamail.dk

Aarhus
Studiekredsleder: Bettina
Petersen, tlf.: 86 28 82 74
Viby Folkebibliotek
Skanderborgvej 170
Alle møder kl. 19.00
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

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 25. maj
Besøg hos Pet House Od-
der, afgang kl. 11.00

HUSK! Pr. 01. juni SKAL stamtavler forudbetales, vedlæg
kopi af betaling ved bestilling af stamtavler

Når du søger stamtavler skal du huske
ekspeditionsgebyret på kr. 25,-

Der kan sagtens bestilles stamtavler for flere kuld på en
gang. Der skal da kun betales 1 ekspeditionsgebyr.

Ekspeditionsgebyret dækker udgifter (porto, telefon m.m.)
mellem ]YRAK og Felis Danicas stambogsfører

Frederikshavn
Studiekredsleder:
Kirsten Thomsen
tlf: 98 43 84 35
Maskinhallen, Skolegade 8,
9000 Frederikshavn
Alle møder kl. 19.30, med-
bring selv kaffe.

Aalborg
Studiekredsleder: Marina
Bohrnsen, tlf.: 98 26 02 73

Salling
Skivehus Skole, Rosenbak-
ken. Indgang til venstre for
hovedindgangen.
Alle møder kl. 19.00
Pris: Kr. 20.00 incl. kage+
kaffe/te

Midt/vest
Studiekredsleder: Vibeke
Jensen, tlf: 97 85 18 54
Vest Bowl Bredgade 60 -
7600 Struer
Alle møder kl. 19.00
Tirsdag 04. juni
Vi får besøg af Bengal Kat-
ten v/ Annette Trolle
Lørdag 10. august
Havefest hos Gert & Vibe-
ke.

Randers
Studiekredsleder: Esben
Jørgensen, tlf.: 86 43 05 95
Vorup Bibliotek lok. 2
Alle møder kl. 19.30

Nyt fra JYRAK1 s studiekredse

J

til Helsinki, men umuligt
er det ikke, selv om det er
ret bureaukratisk at kom-
me igennem Sverige. At fly-
ve til Finland er derimod
ret nemt, det tager kun en
times tid fra København og
prisen er ca. kr. 2.500 -
3.000. For at tage sin kat
med til Finland skal den
være vaccineret mod rabi-
es. Desuden skal den mel-
lem 24 og 72 timer før ind-
rejsen være behandlet mod
bændelorm - dvs. med
Droncit, og ens egen dyrlæ-
ge skal udfylde en særlig
blanket, der fortæller, hvil-
ket præparat, der er brugt
og hvornår. Jeg håber der-
for at se mange danske ud-
stillere i Helsinki den 9.-10.
november, så vi også i år
kan tage et par WW-titler
med hjem til Danmark.
Her pr. Ol. juni indfører vi
forudbetaling af stamtavler.
Husk derfor at vedlægge
dokumentation for, at
stamtavlerne er betalt. Der
opkræves ikke porto for
forsendelsen, men ekspedi-
tionsgebyret på kr. 25,- pr.
forsendelse skal fortsat be-
tales. Det er beregnet til at
dække portoudgifter og ad-
ministration i forbindelse
med stamtavlerne.

Dorte Kaae, Formand
Jydsk Racekatte Klub

Vi ses i Skive
den 29. & 30. Juni!

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere

På vores påskeudstilling i
Hedensted præmierede vi
vores topkatte, og der var
mange smukke katte, som
har opnået meget flotte
resultater i løbet af 2001.
I konkurrenceåret 2002 har
vi ændret lidt på kravene,
idet det har vist sig, at der
er utroligt mange killing-
ungdyr, der opnår nøjagtigt
det samme antal point.
Derfor er kravene nu, at
killing-ungdyr skal komme
med 4 resultater, hvor det
tidligere var 3. Desuden
har vi lavet den ændring, at
kattene får et tillægspoint,
hvis de opnår en Best In
Show på en JYRAK-udstil-
ling.
Tidligere har vi været altid
kunnet præsentere et par
verdensvindere på vores
forårsudstilling. Det kunne
vi ikke i år, og det skyldes,
at verdensudstillingen er
flyttet til november måned.
I år finder den sted i Hel-
sinki i Finland. Der er må-
ske mange, der synes, at
der er langt, og at det er
frygteligt besværligt at
komme helt derop, men
helt ærligt - hvor mange
danskere så vi ikke tage
langt ned i Tyskland eller
til Milano for nogle år si-
den. Det er selvfølgelig me-
re besværligt at køre i bus

JYRAK's hjemmeside: www.jyrak.dk

Bestyrelse
Fonnand

DorteKaae
Esbjergparken 5, 9220 Aalborg0
Tlf./Fa-x: 98 15 93 18 efter kl. 19.30
E-mail: formandtsjyrak.dk

Næstformand/sygdomskonsulent,
kontakt til nye medlemmer

Ole Arnstrup
Tarp Hovedvej 31, 6715 EsbjergN
Tlf.: 75 16 8151
E-mail: naestformandtsjyrak.dk

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

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

Udstillingsleder JYRAK
Kirsten Madsen
Sønderbro 11, 6100 Haderslev
Tlf./Fax: 74 53 23 96 efter kl. 19.30
E-mail: udstillingjyraløåjyrak.dk

Katterigodkendelser & Konsulenter
Carsten Bircow Lassen ,
Abyvej 8, Biersted, 9440 Abybro
Tlf.: 98 26 90 50
E-mail: katteritåjyrak.dk

Præmiesekretær
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68, 9270 Klarup
Tlf.: 98 3186 42
E-mail: praemie@jyrak.dk

Bestyrelsesmedlem
Peter Hansen
Græsvangen 123, 8381 Tilst
Tlf.: 87 45 06 06
E-mail: pete~yrak.dk

Stambogssekretær kategori I + III
Helle Høybye
Kringsvej 59, 6000 Kolding
Tlf.: 76 3120 19 efter kl. 19.30
E-mail: stamboglog3~yrak.dk

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

Udstillingssekretær udland samt øvrige dan-
ske klubber, Suppleant

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

JYDSK RACEKATIE KLUB t.#
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6
7



Voksne nr 10
Deuchess von Gott
SBia
Ejer: Nanna & Flemming
Mikkelsen

Voksen nr 1 OG
Kastratnr 1
AbyRivers Bali Vision
ABYn
Ejer: Henrik Rasmussen

Kastrat nr 3
Sphinx Catkin
ORI d24
Ejer: Inge-Lise Fredelund

Præsentation af nogle af

topkattene 2001

Voksennr8
Ofelia von Gott
SBib
Ejer: Nanna & Flemming
Mikkelsen

Kastrat nr 3
Charstens Atila
SBia
Ejer: Ketty Hartwich

Ammetjeneste

Har du en killing, der
mangler en mor, eller har
du en moderkat, der har
plads til en ekstra killing,
så kontakt Katteklubbens
ammetjeneste:
Marianne Povlgård på
tlf. 97 40 67 82 eller send en
mail til:
ocicat@wanadoo.dk.
Marianne formidler kon-
takten mellem killingeeje-
ren og hunkatteejeren.

/

Killingeliste

Det er gratis at tilmelde si-
ne kuld til Katteklubbens
killingeliste

Husk:

12. juni 2002
Interessegruppen Odder.
Emne: Hvad fortæller vi vo-
re killingekøbere. Mødet er
åbent for alle.

19. + 20. oktober 2002
Udstilling i Ørting Hallen i
Odder
Lørdag: Semilanghår og si-
am/orientalere
Søndag: Langhår, korthår,
huskatte

Alle interessegruppe Od-
ders møder afholdes hos:
Pet House Denmark, Bal-
levej 5, Odder

Stamtavler

Husk at vedlægge kopi af
kvittering eller check når
du søger stamtavle.

Per er så kort ventetid på
stamtavler, at det er unød-
vendigt med den ekstra ad-
ministration i forbindelse

· med at sende stam-tavlerne
pr efterkrav.

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

mangler til, at få udskiftet
yderligere 50 bure.
Det var som altid- eller ofte
- i april en vejrmæssigt rig-
tig god week-end. Det be-
tød noget publikumsmæs-
sigt, hvilket jeg beklager
over for vore mange stande.
Men det er vi jo desværre/
heldigvis ikke Herre over!

Et af klubbens medlemmer,
Marianne Povlsgård, har
efter egen bitter erfaring
tilbudt sig som kontaktper-
son for en ammetjeneste.
Vi laver et link til Marian-
ne på vores hjemmeside, og
telefonnr og email adresse
er også at finde på vore si-
der i bladet.
- Jeg håber ikke, at der bli-
ver ret meget brug for den-
ne service; men den vil for
alle tilfældes skyld, være
god at have i baghånden.

Rigtig god sommer
INGE NORD

Priser

Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

Kære medlemmer
- og alle andre, som også
læser med.

Lad det være slået fast:
ALLE ER LIGE VEL-
KOMNE på vores udstil-
linger!
Men, når alle bure er opta-
get, så har vi altså ingen
mulighed for at tage flere
katte ind!
Så hjælper ingen forklarin-
ger og slet ikke trusler om
at møde op med katten alli-
gevel, eller sågar end-da
om sagsanlæg!!
Vi har kun een interesse,
når vi arrangerer udstillin-
ger, og det er, at få så man-
ge katte med, som de fysi-
ske rammer tillader.
Og det lykkedes, at få alle
vore bure i anvendelse i
Middelfart. Både de gode,
og dem der var knap så
gode.
Og forhåbentlig kan denne
udstilling give os det vi

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
tlflfax 75 17 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

Ammetjeneste
Marianne Povlsgård
tlf. 97 40 67 82
ocicat@wanadoo.dk

Bestyrelse
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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, Valgards-
vej 4, 2500 Valby, kl. 19.00.

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.

Juli - sommerferie

August -
Opdrætterkurser I+ li
Torsdag den 22. august vil
Vivi Fletcher gennemgå Ra-
cekattens love samt Felis
Danicas/Fff'e's regler for
kattehold, opdræt, stam-
bogsføring m.v. Tom Høj gi-
ver efterfølgende en kort
orientering om købeloven/af-
taleloven, som optakt til op-
drætterkursus II.

Torsdag den 29. august:
Gælder købeloven virkelig
også for salg af katte? Er der
2 års garanti på en kat? Skal
man sælge på kontrakt - og
hvad skal den indeholde?
Hvis du allerede har en
kontrakt, og sender denne
til Tom Høj (se bestyrelses-
listen) senest den 26. juli,
vil denne blive anonymiseret
og gennemgået for ,,heldige/
uheldige" formuleringer. Al-
le kontrakter vil blive be-
handlet fortroligt, og ingen
følsomme oplysninger ses af
andre. Tom Høj, rådgiver
ved Københavns Retshjælp,
gennemgår købeloven/aftale-
loven samt relevante kon-
traktsformuleringer.

Lokalgrupper...

Er du træt af, at der aldrig
foregår noget spændende -
kattemæssigt - i dit lokal-
område? Og kunne du mås-
ke ovenikøbet tænke dig
selv at være med til at be-
stemme, hvilke arrange-
menter, der skal afvikles?

Så er det lige dig, Race-
katten har brug for!

Vi søger nemlig lokalgrup-
pe-kontakter i hele Dan-
mark, som har tid og lyst til
at give andre katte-entu-
siaster chancen for at ople-
ve spæn-dende foredrag,
hyggeaftner, tema-dage -
hvad som helst, der bringer
os "lidt tættere sammen" i
lokalområdet, og giver mu-
lighed for, at dyrke vores
fælles interesse - kattene!

Hvis du er interesseret i at
stå for arrangement af sådan-
ne initiativer - selvfølgelig i
samarbejde med bestyrelsen,
så er du velkommen til at
kontakte Camilla Scharff,
tlf. 39 20 08 94 eller pr. e-mail
på b-camilla@racekatten.dk

Vi ser frem til at høre fra dig!

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

Lokalgrupper:
Storkøbenhavn/Sjælland
Vivi Fletcher, tlf. 70 23 27 23

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

Racekattens mailingliste

(for medlemmer af RK)

Du kan tilmelde dig Race-
kattens mailingliste ved at
sende en e-mail til:

debat@racekatten.dk

Skriv dit navn, adresse og
gerne dit medlemsnummer
(se nummeret på Katte-
Magasinet).

På listen diskuteres alle
emner, som medlemmer-ne
måtte finde interessan-te,
hvad enten det drejer sig
specifikt om klubben eller
katte generelt.

Konsulenter:
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
Fyn
Kis Østerby, tlf. 64 82 18 44

Racekattens servicetelefon
Kirsten Christiansen, tlf. 43 96 42 39
Marianne Meiner, tlf. 43 53 74 06

www.racekatten.dk

www.racekatten.dk

www.racekatten.dk

www.racekatten.dk

www.racekatten.dk

www.racekatten.dk

www.racekatten.dk
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Stambogssekretær, Semilang-
hår og Siam/OKH- Giro 1 08 72 23
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
Tlf./fax: 70 23 29 20 (tirs-tors 20-
21.30)
E-mail: slh@racekatten.dk
E-mail: sia-okh@racekatten.dk

Med venlig hilsen
Vivi Fletcher

Formand

teraften, der bl.a. vil om-
handle forebyggelse af
stressede katte i store kat-
terier, mange fertile katte,
prægning af killinger 0-12
uger samt introduktion i al-
ternativ behandling som
homeopati, akupressur m.v.

Dette arrangement bli-
ver lavet specielt til Race-
katten og bliver afholdt
onsdag d. 18. september
2002. Tilmelding og pris
bliver som til killinge-af-
tenerne.

Sidste efterår havde vi
også en medlemsaften vedr.
købeloven/aftaleloven og
kontrakter. Dette arrange-
ment var MEGET velbe-
søgt, og vi fik ikke gennem-
gået alt det, der var plan-
lagt. Derfor har vi nu delt
det op på to aftener, så vi
kan nå det hele. Den første
er til-egnet nye opdrættere
- den anden aften gennem-
går vi mere konkret lovgiv-
ningen og salg af katte på
kontrakt.

Alle er velkomne til Race-
kattens medlemsmøder -
uanset klubtilhørsforhold.
Vi giver en kop kaffe og der
er salg af sodavand.

Hav nu en rigtig god
sommer!

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

Kære medlemmer
I skrivende stund øser det
ned udenfor. Forhåbentlig
er sommeren rigtig kom-
met over os, når bladet
udkommer. Jeg er jo så
heldig at jeg er hjemme på
barsel hele sommeren, så
solen må meget gerne skin-
ne over Rødovre.

Den nye bestyrelse er
kommet godt i gang med
arbejdet. Maria har des-
værre måttet stille sin be-
styrelsespost til rådighed
pga. ændringer i privat-li-
vet. Tak for indsatsen til
Maria. Bestyrelsesposten
er nu overtaget af Chris-ti-
na, der også er blevet
præmiesekretær. Lone
Rasmussen er blevet ny
udstillingssekretær udland.

Gurli Petersen og Sia-
nette Kwee står for amme-
tjenesten i Racekatten.
Dette er frivilligt arbejde -
og der er ''brugerbetaling''
på dette område. Derfor vil
jeg bede jer om, hvis Gurli
eller Sianette stiller deres
hjælp til rådighed udover
telefonisk (besøg på bopæ-
len, afsendelse af sonde-ud-
styr m.v.), selv at tilbyde at
betale de omkostninger de
har haft til dette.

Vi har haft stor succes
med killingeaftener med
Annette Røpke. Hun har nu
tilbudt at lave en opdræt-

RACEKATTEN

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

Næstformand,
Standudlejning, Dommeransvarlig
Tom Høj
Istedgade 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
Tlflfax: 70 23 20 28
E-mail: kasserer@racekatten.dk

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

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

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

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

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

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

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

10



13

Ki11di/a11 Fe/is

Audax.

Opdr.: vliuna &

Kjeld Krogh.

Foto: Kjeld Kro"

lange pels, meget eftertrag-
tet. I Island ved man, at
katteskind var en vigtig
handelsvare. Det blev i sid-
ste ende kirken der ube-
vidst kom den Norske
Skovkat til hjælp, idet det
lykkedes at få katten
stemplet som et urent dyr,
og dermed faldt interessen
for at gå i katteskind. I 13-
hundredetallet havde rot-
ten for alvor bredt sig, og
skovkatten fandt atter en
form for nåde hos menne-
skene. Man tog nemlig at-
ter kattene til sig, men
undlod at fodre dem, såle-
des at de var henvist til at
leve af de rotter og mus de
kunne fange på gårdene.
Dermed overlevede kun de
største, stærkeste og mest
adrætte, og på denne måde
er skovkatten blevet til det
vi kender i dag. En stor mu-
skuløs kat, med masser er
energi og muskelstyrke.
Men skovkatten skulle
igennem et sidste udskillel-
sesløb. Indtil midten af det
16'ende århundrede, rasede
pesten i Norge, og lagde
store dele af landet øde. De
fleste af disse ødegårdskat-
te bukkede dermed også

levede i den barske natur
og historien fortæller at vi-
kingerne tog skovkatten
til sig, så den kunne holde
kornlagerne fri for mus og
rotter. Vikingernes gudin-
de Freja kørte desuden i en
vogn trukket af to store
katte - skovkatte, og såle-
des blev kattene som be-
kendt forbundet med dyr-
kelsen af de gamle guder.
Det der imidlertid er inte-
ressant er, at katten ikke
blev forfulgt af kirken i
Norge som i resten af Euro-
pa, for at stå i ledtog med
de overnaturlige kræfter.
Vebjørns søn Hallvard be-
sluttede nemlig, efter at
hans far i ophidselse havde
smidt nogle kattekillinger
levende på bålet, at han vil-
le vie sit liv til de værgelø-
se. Hallvard blev senere
udråbt til helgen og hans
helgenhistorie sparede ef-
terfølgende livet for mange
norske katte.

I 12-hundredetallet blev
det desværre i Norge ved
lov bestemt, at et katte-
skind skulle koste det sam-
me som 3 ræveskind, og
dette gjorde naturligvis
skovkatten med den lækre

G/C & EP Torvtnyra ·s Grand Soltario

ejet af Dorte111arie Kaplers

maer. Nogen mener at den
Norske Skovkat er i slægt
med den europæiske vild-
kat, fordi den ikke kun i
udseende, men også ad-
færdsmæssigt ligner denne.
F.eks. har tamkatten fem
såkaldte nakkestriber, me-
dens vildkatten kun har 4.
Den Norske Skovkat ses
både med 4 og 5 striber.
Det samme gør sig gælden-
de med poteaftrykket. Hvor
tamkatten har runde af-
tryk, har vildkatten aflange
aftryk. Også her ses skov-
katte både med aflange og
runde poteaftryk. Endelig
kunne skovkatte.ns toiletva-
ner pege på, at den er nært
beslægtet med vildkatten.
Nogle skovkatte er lige som
vildkatten ikke særlig flin-
ke til at dække deres affø-
ring, medens tamkattten
tildækker denne, endog
særdeles grundigt. Om det-
te har noget på sig, eller
blot er udtryk for skovkat-
tefolkets ønske om en kat
så tæt på naturen som mu-
ligt, må stå hen i det uvisse.

Helt præcis hvor skov-
katten har sine rødder vil
nemlig nok aldrig kunne af-
klares med sikkerhed men. 'en tmg er sikkert, den over-

Kville's Liv Dagsdatter, opdn: Birgit Larsen, Ejer: A1111e Kohn

sydfra for at indtage de nye
landområder. Klimaet gjor-
de dog, at dyrene måtte til-
passe sig det langt barske-
re klima, som norden bød
på, og de udviklede derfor
de særlige karakteristika
som kendetegner dyr der
lever i kolde og barske kli-

Det er vist ingen hemme-
lighed for nogle, at skovkat-
ten har sine rødder i Nor-
ge, og at nordmændene be-
tragter katten som deres.
Spørger man nordmænde-
ne hvad der er mest norsk,
kommer langrend naturlig-
vis ind på førstepladsen,
men allerede på en tredje-
plads over norske national-
symboler kommer skovkat-
ten. I 1500 tallet beskriver
Peder Claussen Friis i sin
beskrivelse af Norge, skov-
kattene som "en særlig
slags katte med lange bu-
skede haler". Men allerede
før dette, har skovkatten
haft sit indtog i Skandinavi-
en.

Da indlandsisen trak sig
tilbage fra Skandinavien
vandrede folk og dyr op

Af
Anne Køhn,
formand &
Hanne
Nielsen,
næstformand

Baobab ·s Nerium.

opdr.: Elisabeth

Nielsen,

Ejer: A1111e Kohn

Skovkattens

historie



Ve Gimle
Omhyggeligt opdræt

Randi Jelsing
Hestehøjvej 106
5260 Odense S
1165 95 9419

lnsel
Stueopdræt af norsk skovkat

S. lnselmann
Ved kløvermarken 10, 1. th.
2300 København S
W 32 95 05 05
www .insel.dk
kat@inselmann.dk

Alfheim
Alle pæne farver

Birgit Hartoft & Henning Vigold
Annettevej 9
2970 Hørsholm
W 45 86 87 94
http://alfheim.adr.dk
alfheim@adr.dk

Trønnlnqes
Racetypiske med godt temperament

Jannie & Søren Eilsø
Trønningeby 33
W 59 26 0919
norskskovkat@mail.tele.dk

Lindskjalv
Naturens bedste familiekat

Lone Højris
Bødkervej 8
7480 Vildbjerg
119713 39 00 Fax 97 13 36 66
www .lindskjalv.dk
mail@lindskjalv.dk

DK Musplheim
Tillidsfulde killinger m/u salv

Lotte Sylvan
Kagsmarksvej 13
Havrebjerg
4200 Slagelse
W 58 86 93 63
musplheim@yahoo.com

Louise Viborg & Jakob Jensen
Nyborgvej 305 st. 3
Odense
a 24 66 23 26
www .shunozahra.dk
shunozahra@rodsen.dk

DK Shuno Zahra

Havheksen
Temperament - type

Anne-Grethe Hansen
Ydergårdsvej 41
4220 Korsør
1f 58 38 06 98 el. 58 37 06 98
kurt-anna@get2net.dk

Kiri og Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Alle 15
2650 Hvidovre
W 36 78 71 09
www .killix.dk
kiri.susanne@adslhome.dk

Killix

Tomiss DK
Godk. katteri hvor alle trives

Edith Low Kristensen
Gl. Århusvej 391
8800 Viborg
W 86 63 96 81
mark.l@sport.dk

Tilia Nova

Bette og John Lind
Ørnebjergvej 63
3650 Ølstykke
if 47177520
www .tilianova.dk
tilianova@tilianova.dk

WWW.NORSKSKOVKAT.DK

DK Floresta Leao's

Anne Nielsen
Hjulmagervej 10, Bov
6330 Padborg
~74674161
www .forstballe.dk
norske-skovkatte@forstballe.dk

Førstballe's

Kville
Norsk skovkat siden 1982

Birgit Larsen
Cypernsvej 25 A
2300 København S
~ 32 97 29 40
http://home 12. inet.tele.dk/kville
kville@post12.tele.dk

Fabis
Sunde racetypiske skovkatte

Charlotte Bergquist
Ishøj bygade 39
2635 Ishøj
'i?43521821
www .fabis.dk
fabis@teliamail.dk

Stenskoven
Stueopdræt af kærlige katte

Anne Lynge
Skovvej 22
4160 Herlufmag le
ir 55 50 00 91 el. 28 72 19 91
www .stenskoven.dk
stenskoven@get2net.dk

Susanne Eriksen
Tybjergvej 109
2720 Vanløse
~ 38 74 73 75
http://hjem.get2net.dk/floresta-leaos/
leaos@get2net.dk

Ginkgo
lille hyggeligt stueopdræt

Grit Wessel
Holmeparken 41
2830 Virum
a 45 85 56 55
http://www .dk-ginkgo.dk/
km@dk-ginkgo.dk

Opdrættere i Norsk Skovkattering Danmark

www.norskskovkat.dk

• 4 årlige klubblade
• Medlemsmøder
• Hobbyudstillinger
• Informationsshows
• Skovkatteuddannelse
• Killinge-, hankatte- og opdrætterlister
• Råd og vejledning

Formand: Anne Køhn. Lundbyvej 4, 4261 Dalmose, Tlf.: 58 18 58 58
Næstformand: Hanne Nielsen, Nyvej 21, 4261 Dalmose, Tlf.: 58 18 86 59

Toonscat Attikat Buller
Charmerende skovtrolde Søde og tillidsfulde killinger

Pia Børgesen & Henrik Buusman Camilla Stausholm og Jacob Hansen Mette Jensen & Peter Thomsen
Lindevej 25 Tygelsgade 13 Set. Hansgade 7
4140 Borup 9700 Brønderslev 9700 Brønderslev
V 57 5612 34 W 98 82 43 46 W 98 82 20 75
http://hjem.get2net.dk/toonscat http://home.12mail.dk/~jacobhansen www .bullers.hjem.wanadoo.dk
toonscat@get2net.dk jacobhansen@12mail.dk bullers@mobilixnet.dk

Gavtyven Frejkatten Starkad
lille hyggeligt stueopdræt Sunde og glade skovkatte Skovkatte med supertemperament

Charlotte Thorning Hanne Nielsen Anne Køhn
Kagsbro 23 Nyvej 21 Lundbyvej 4
2700 Brønshøj 4261 Dalmose 4261 Dalmose
1144 9147 47 1r 58 18 86 59 el. 23 65 27 29 W 58 18 58 58 el. 21 77 51 81
http://gavtyven.private.dk www .sitecenter.dk/frejkatten www .starkad.dk
gavtyven@teliamail.dk frejkatten@nielsen.mail.dk starkad@email.dk

Buen Europa Skogshorn
Store side katte med flot pels Sunde og racetypiske skovkatte Hyggeligt stueopdræt

Berit Thaysen & Andreas Munk-Madsen Vibeke & Kjeld Jørgensen Susanne Nielsen
Buen 6 Bendslevvej 38 Rødkildevej 45
2000 Frederiksberg 4250 Fuglebjerg 3250 Gilleleje
1138 74 79 99 11 55 45 38 44 el. 21 42 38 44 W 49 7178 30
www .metodica.dk/buen/buen.htm http://europa.homepage.dk
metodica@post4.tele.dk europa@vip .cybercity .dk

Uldtotten Bancha Librian
lille stueopdræt lille seriøst stueopdræt

Ketty Christoffersen Nini & Lars Borup Lisbet Ginnerup Sørensen
Krigsagervej 28 Østbrovej 18 Framlevvej 16
3250 Gilleleje 2600 Glostrup Framlev
1148 3910 58 if 43 96 25 08 8462 Harlev
ketty@uldtotten.dk http://hjem.get2net.dk/oestbroens/skovkatte ir 86 94 27 73

nlborup@get2net.dk librian@mail.tele.dk

Gyldenløve Rimturser Zacs
Sunde og racetypiske skovkatte Seriøst lille familieopdræt

Carli Hækkerup Belinda & Martin Lysgaard Susan & Camilla Zindel
Hastrupvej 21 Nordvej 19 Felevej 15
Hastrup 3000 Helsingør 2730 Herlev
V 55 9813 57 11 49 22 55 66 el. 26 27 55 66 11 44 92 25 02 el. 28 11 37 02
www .norskeskovkatte.dk http://www .rimturser.dk www .zacs.dk
carli@dum.dk belinda@rimturser.dk skovkat@zacs.dk



Den perfekte ernæring
for den voksne kat.

PRISM™

CAT-KITTEN

Made in USA

Den perfekte ernæring
for katte med eget
energibehov. F.eks.
killinger, drægtige og
diegivende katte.

PRISM™

CAT MAINTENANCE

Vi sponserer sne-

leoparderne i
Odense Zoo

;:;y~
Preserved

Tlf. 76 52 10 10

Fax. 76 52 10 35

PREMIUM CAT FOOD
''Making Premium

Nutrition Affordab/e''

petsdnec

PRISM Alsidig ernæring i hvert måltid,

PRISM Amerikansk Premium ernæring til hund og kat.

PliSM Absolut bedste foderøkonomi.

PRISM Attraktive storkunde rabatter.

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

Nærmere oplysninger, forhandler henvisning samt bestilling:

Royal Blue Flash Diva Dorte, opdr.:

Hanne Hempel, Ejer: Ina Maller

La Forets Selma, Opdr.: Dorte varup,

Ejer A1111e Ladegaard

den arbejdsgruppen, som
skulle sikre skovkattens
endelige godkendelse som
international racekat og
samme år blev Jack Bjøn-
nes forslag til skovkatte-
standarden vedtaget på
NRR's generalforsamling.
Den så således ud:

□ Type: Kraftig, højbenet
med knickers på bagbe-
nene

□ Hoved: Langt og trekan-
tet. Ret profil, flad pan-
de

□ Øjne: Store, farven pas-
ser til pelsfarven

□ Øre: Høje, spidse med
tufser. Skal side højt på
hovedet, men ikke for
tæt sammen

fektive skibskatte om bord,
og disse katte skulle være
så store, stærke og modige
som muligt. Derfor blev
skovkatten meget efter-
tragtet, især de røde mente
man var meget aggressive
og derfor gode til at be-
kæmpe de lige så aggressi-
ve rotter. Til gengæld men-
te man at de sorte og blå
katte var lidt mere dovne.
Ud over at fange rotterne
ombord, blev katten også
brugt som kontrollør af de
medbragte madvarer, såle-
des at besætningen undgik
madforgiftning. Når mand-
skabet nåede USA rømme-
de nogle af dem, og det
samme gjorde nogle af
skibskattene. Man mener
derfor at rømmede Norske
Skovkatte kan have været
med til at skabe Maine
Coonen i Amerika, og at
det også er derfor Maine
Coonen somme tider omta-
les som den amerikanske
skovkat.

I 19-hundredetallet be-
gyndte især kvinderne fra
det bedre borgerskab at in-
teressere sig for racekatte.
I 1934 afholdt nordmænde-
ne en udstilling, hvor den
erfarende dommer Halldis
Rohllf fra Tyskland dømte.
Han var ikke videre impo-
neret over de udstillede an-
gorakatte og perserkatte,
men var meget imponeret
over skovkattene, og han
opfordrede nordmændene
til at gøre noget ved denne
særlige kat, hvilket blandt
andet ville sige, at renavle
den. Den 3. juni 1938 stiftes
NORAK, og nordmændene
havde dermed en katte-
klub, som kunne arbejde for
skovkatten som racekat,
samt international godken-
delse af denne. Lige som for
alle andre racer gik alt ar-
bejdet imidlertid stort set i
stå med udbruddet af 2.
verdenskrig.

Den 13. oktober 1972
holdt man det første møde i

under da der ikke længere
var føde at få. Kun nogle få
strejfede om i vildmarken
og overlevede af hvad de nu
kunne fange. Denne tid
som vilde skovkatte i den
norske ødemark gav den
Norske Skovkat sit nuvæ-
rende navn og endelige
særpræg.

I 18-hundredetallet stak
skovkatten til søs. Skibene
der bl.a. sejlede korn til
USA, var meget hårdt pla-
get af rotter, og rederierne
pålagde kaptajnerne at sør-
ge for, at der altid var ef-

GIP ludina

Fortunas Cæsar.

Opdr: Falk &

Ravn, Ejer: Derry

& Kristensen
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igen, når sommeren går på
hæld og vi skal til at finde
de varme sokker frem.

EP An/iles af Blue Si Irer Src11; Opdr: & Ejer: Y & B Hostrup

GIP Axel 97-2 I. ejer: Derry & Kristensen

Hellig Birma
* Korte ben med

runde poter
Dybblå øjne
Masket

Ragdoll
* Masket* Blå øjne* Buet profil

Tyrkisk Angora
* Elegant kropsbygning* Højtsiddende ører
* Små, runde og

sirlige poter

Tyrkisk Van
* Kort trekantet hoved* Store tætsiddende ører

som er let afrundede
* Kun farve på ører og

hale, ellers hvid

Størrelsesmæssigt er der
også hjælp at hente, når
man skal skelne mellem se-
milanghårskattene. Maine
cooonen er klart den stør-
ste med en vægt for hankat-
tenes vedkommende på ca.
10 kilo. Ragdoll og Den
Norske skovkat kommer li-
ge efter med en hankatte-
vægt fra 5 til 8 kilo, me-
dens de øvrige racer er me-
re moderate i deres størrel-
ser. For både Maine Coon
og den Norske Skovkat
gælder det endvidere, at
der er stor størrelsesfor-
sk.el mellem hunner og han-
ner, hvilken ikke er så mar-
kant hos de øvrige racer.

Selv om vi hver især gør
meget ud af at fremhæve
forskellene i vores racer, og
syntes at den er indlysen-
de, så er der dog en ting vi i
semilanghårsgruppen har
til fælles - vi bryder os ikke
om sommerudstillinger.
Når temperaturen stiger,
mister vores katte nemlig,
uanset racen, en del af de-
res fantastiske pelspragt,
og den vender først tilbage

Er det en skovkat ?
- Hvor tit hører vi ikke det-
te spørgsmål på udstillin-
ger og informationsshows.
Spørgsmålet er nærliggen-
de da vi i semilanghårs-
gruppen har flere racer
som ved første øjekast min-
der utrolig meget om hin-
anden. Naturligvis vil en-
hver Maine Coon ejer blive
meget fornærmet hvis man
udråber deres katte til
Norske Skovkatte, lige som
vi skovkatteejere bliver
meget fornærmede hvis
man udråber vores katte til
at være Maine Coon, Tyr-
kisk Van eller lignende.
Lad os derfor slå fast, at
der på nuværende tids-
punkt findes 7 racer i semi-
langhårsgruppen nemlig:

◊ Norsk Skovkat
◊ Maine Coon
◊ Sibirisk Skovkat
◊ Hellig Birma
◊ Ragdoll
◊ Tyrkisk Angora
◊ Tyrkisk Van

Hvad er så forskellen på
disse 7 racer ?
Hver især har de naturlig-
vis specielle karakteristika
som gør dem unikke i for-
hold til de øvrige:

Norsk Skovkat
* Lige profil* Høje ben hvor bagbene-

ne er højere en forbene-
ne

* Vågent blik
* Trekantet hoved

MaineCoon
* Buet profil* Høje kindben* Regtangulær krop* Firkantet snudeparti

Sibirisk Skovkat
* Firkantet krop* Kort bredt hoved* Teddybear pels

udbrede kendskabet til
skovkatten og velfærden
blandt de danske skovkat-
te.

Skovkatten har virkelig
taget danskerne med
storm, og var i 2001 den 3.
mest avlede race i landet.
Endvidere kan Danmark
bryste sig af, at være det
næststørste "skovkatte-
land" kun overgået af - nej
ikke Norge, men Sverige.
Således har der også ofte
været danske skovkatte
med, når FIFe kårer ver-
densvindere. I 1991 blev
vinderen blandt de voksne
EC WW/91 Flatland's
Bjørnstierne, DM og sam-
men år var det også en
dansk opdrættet skovkat
der blev verdensvinder
blandt ungdyrerne nemlig
WW/91 Hedda Gabler Felis
Jubatus, DM. Der har efter-
følgende kun været 3 år -
1992, 1997 og 2001 - hvor
der ikke har været skov-
katte blandt verdensvin-
derne. Ser man endvidere
på de skovkatte der er ble-
vet verdensvindere gennem
tiden, har det oftest været
danske katte, hvilket kun
understreger, at vi danske-
re har en meget høj stan-
dard, om ikke den højeste,
på vores skovkatte.

strækkelig renavlet og at
standarden var ufuldstæn-
dig. En enkelt delegeret
mente endda som tidligere
beskrevet, at skovkatten
var en variant af vildkatten,
og slet ingen racekat. Året
efter i 1977 gik dommerko-
miteen enstemmigt ind for
fuld godkendelse af den
Norske Skovkat.

Resten af historien er
kendt af de fleste. Skovkat-
ten forblev ikke norsk, men
blev utrolig populær også
uden for Norges grænser.
Standarden er ændret lidt
siden det første udkast,
men katten er stadig en
stor imponerende kat, som
har formået at bevare sit
naturlige præg. I Danmark
dukkede den første skovkat
op i 1976. Navnet var intet
mindre end Norwegian
Woods April Dream, til
daglig blev hun dog blot
kaldt Sidser. Efter Sidsers
godkendelse som skovkat,
kom flere skovkatte hurtigt
til. Der blev importeret 3
hankatte, som har sat sit
præg på skovkatteopdræt-
tet i Danmark nemlig IC
Røde Peer, GIC & EP Torv-
myras Grand Soltario og
sidst men ikke mindst EC
Colosseums Gustav Graah,
DM. I 1985 dannedes Norsk
skovkattring Danmark som
siden da har arbejdet for at

Pels: Lang med krave,
kindskæg, skjortebryst
og knickers. Alle farver
tilladt. Hængende dæk.-
hår

■ Hale: Lang og busket
11 Kondition: Muskuløs og

spændstig
Hunkatten er mindre
end hankatten både i
størrelse og pels (krave,
bryst og skæg)

Dette gav mulighed for at
skovkatten i Norge kunne
udstilles i egen klasse men
uden certifikatstatus.

Den 21. februar 1975
blev Norsk Skogkattring i
Norge dannet i Folkets hus
i Oslo. Klubbens formål var
at bevare og renavle racen,
samt at få skovkatten inter-
nationalt godkendt. På FI-
Fe's generalforsamling i
1976 kunne C. F. Nordane
fremlægge avlsplaner og
forslag til standard. Den
Norske Skovkat blev med
få indvendinger godkendt
som international race,
men uden certifikatstatus.
Indvendingerne var bl.a.
forholdet til Maine Coon, at
skovkatten ikke var til-

Den hvide skovkat

betager defleste

Fora: Kjeld Krogh

Mane 1·e Gi111le.

Opdr.:

Randi Jclsing
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Frejkattens Adelige

Amalie.

Opdr. & Ejer:

Ha1111e Nielsen

Vidar ve Gimle.

Opdr. & Ejer:

Randi Jelsing

det pladask for. Da der
imidlertid også skal være
plads til andet i dette blad,
vil jeg slutte med en be-
mærkning om, at vi skal
huske at vi alle blot er
krummer i livets store kik-
sedåse..... undtaget natur-
ligvis skovkatten - den er
en lille lækker chokolade-
marengs!

PS: Min hankastrat gør mig
lige opmærksom på, at jeg
har glemt at gøre opmærk-
som på, at han også meget
gerne ser, at man af og til
invitere sin skovkat på lu-
ne popcorn og TV-hygge.

lykkelig skovkat - i en lej-
lighed, men udendørs er nu
engang dens naturlige uni-
vers. Man behøver bare at
iagttage det koncentrerede
blik, rynken i panden og de
spændte muskler, der hvad
tid det skal være, kan sen-
de skovkatten ud i et fryg-
testløst spring efter en fugl,
et blad eller blot en flue, så
ved man at den er i dens
rette element. Skovkatten
er absolut ikke velegnet
som ''burhøne" men nyder
at have plads omkring sig,
og rum for en god løbetur.

Skovkatten er og bliver,
uanset om man ønsker det
eller ej, familiens centrum.
Den er, med den barske ud-
vikling som dens oldeforæl-
dre gennemgik, en meget
selvsikker og dominant kat,
hvorfor det ofte bliver den
der bestemmer hvad der
skal ske. Det betyder at
skovkatten sætter grænser
og ikke finder sig i hvad
som helst. Kan man imid-
lertid overbevise den om,
at det er sjovt, vil den gå til
sagen med stor entusiasme,
for skovkatten elsker at le-
ge og have det sjovt - se ba-
re på de skovkatte der på
udstillingerne bogstaveligt-
alt føre sig frem, og fordre-
jer hovedet på dommerne.
Da skovkatten som nævnt
gerne vil bestemme, skal
man som skovkatteejer og-
så være opmærksom på, at
det er begrænset hvor man-
ge katte man kan sætte
sammen, uden at det ender
i stridigheder, da de alle
sammen skal have mulig-
hed for at bestemme lidt.

Sådan kunne jeg blive
ved med at beskrive skov-
kattens verden og dens
krav til denne verden. Krav
der som sagt kun kan be-
tegnes som rimelige, og
som alle ansvarlige skov-
katteejere bør indfri. Til
gengæld får man så også
følgeskab af verdens bedste
katterace. En katterace
som imponere og fascinerer
overalt hvor den viser sig,
og som jeg også selv er fal-

Man er aldrig i tvivl om,
hvornår skovkatten er fær-
dig med at sove sin skøn-
hedssøvn. Et højt bump er-
kyndiger, at den har forladt
sin hvileplads, det er jo en
tung kat og bumpet bliver
jo ikke ligefrem dæmpet,
når man som jeg har planke
gulv. Veltilfreds og særde-
les udhvilet henvender den
sig til en - nu skal der ske
noget !. Glem alt om den
kønne rolige kat der ligger
stille dagen lang og mat-
cher med sofapuderne.
Skovkatten har muskler -
mange muskler - og den er
helt overbevist om, at den
har fået disse for at de skal
bruges - hvilket den jo nok
også har. Har man flere
katte vil de som regel be-
nytte hinanden til at få af-
løb for indestængt energi,
og lege som sumubrydning,
formel 1 og en, to, tre krone
for mig, falder mig umid-
delbart i tankerne. Har
man ikke været så forudse-
ende at anskaffe sig to
skovkatte, må man selv stil-
le op til disse lege, og tror
ikke at det er gjort med at
kaste en skindmus hen ad
gulvet.

Noget som skovkattens
sætter meget stor pris på,
er at praktisere et frilufts-
liv. Man kan sagtens have
en skovkat - og endog en

brugt for et godt og næren-
de foder. Alle katteejere
har deres favoritfoder, som
de mener er det bedste og
sådan skal det vel også væ-
re. Det vigtigste er, at man
benytter et foder som er be-
regnet til kattens livsfase -
killingefoder til killinger,
slankefoder til tykke katte,
seniorfoder til gamle katte
osv. og prøv desuden at kig-
ge i kattebakken. Ligger
der meget afføring, er fod-
ret nok ikke det optimale.
Ud over et godt dækkende
fuldfoder, har mine katte
også helt styr på hvornår
det er lørdag. Der serveres
der nemlig lørdagskyllin-
ger, i form af daggamle kyl-
linger, som fortæres med
stor velbehag lige fra næb
til kløer. Måske fordi det
minder en hel del mere om
kattens naturlige føde, end
de fabriksfremstillede små
brune kugler.

Når behovet for god og
nærende mad er indfriet,
skal katten have fred og ro
til at fordøje denne. Hertil
kræver skovkatten en dej-
lig varm seng - som hvis
man skal gøre sig rigtig po-
pulær - gerne må være pla-
ceret højt, faktisk lyder det
enstemmigt fra mine 5 eks-
perter på området, at oppe
under loftet er helt perfekt.
Her kan man så ligge øjen-
synlig i dyb søvn, med et
veltilfreds smil på læben,
for katte kan sagtens smile,
men sker der et eller andet
glider skovkattens ene
øjenlåg op, og den betragter
roligt sin kongedømme, og
beslutter hurtigt om det er
noget som kræver dens del-
tagelse. Hvis dette ikke er
tilfældet, sænker øjenlåget
sig roligt igen og han eller
hun glider tilbage i sin egen
behagelige drømmeverden.

Når dette indledningsvis
er sagt, skal man også erin-
dre, at det ikke er så for-
færdelig mange år siden, at
skovkattens oldeforældre
løb rundt i de nordnorske
fjelde, i regn og bidende
kulde, og snuppede en rot-
te, et egeren eller en laks
til middagsmad, og selv sør-
gede for alt hvad der går
under begrebet soignering.
Den er altså meget langt
hen ad vejen, en særdeles
selvhjulpen kat, uden at jeg
dog her skal negligere den
omsorg som naturligvis
skal gælde for alle vores
katte.

Hvis man spurgte mine
katte hvad deres første
krav til et godt hjem var,
ville de uden tvivl alle 5 i
munde på hinanden svar -
mad, deres andet krav ville
sikkert for øvrigt også være
mad ! Skovkatten er en stor
muskuløs kat med et højt
aktivitetsniveau som gør, at
katten naturligvis også for-
brænder en masse energi,
og dermed har den også

Når jeg sidder og betragter
mine 5 skovkatte, der ma-
geligt ligger i dyb søvn for-
delt i vindueskarme og
klatremiljøer, så er det jo
en velsignelse at være
skovkatteejer. Den buskede
mave der roligt hæver og
sænker sig, kan give en helt
ro i sjælen. Rejser man sig
fra dette idylliske syn, og
begynder at rumstere i
køkkenet, eller tøffer i so-
veværelset for at lægge
rent sengetøj på sengen, så
dukker kattene imidlertid
op en efter en, for lige at se
om der er noget "de kan
hjælpe med". Skovkatten er
en af de katteracer der gi-
ver så utroligt meget - me-
get mere end den selv kræ-
ver at få igen. Men natur-
ligvis har skovkatten lige
som alle andre katteracer
nogle krav den vil, og skal
have opfyldt, for at den kan
trives med det liv som vi
tilbyder den som hus-, kæ-
le-, udstillings- eller op-
drætskat, eller lidt af det
hele.

af Hanne
Nielsen
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SrAristo Li111a::. Jonna Lykke.

Opdr: Ingrid Leiswall, ejer: Bette & John Lind

Truls at slippe væk uden
for mange skrammer, og de
andre hankatte bliver al-
drig trætte af at høre for-
tællingen om, hvordan
Truls mistede de lange tuf-
ser på det venstre øre. Det
venstre øre er også noget
mindre end det højre og det
er ikke tilspidset for kug-
len tog ikke bare tufseme,
men også spidsen af øret.

Truls er søvnig nu. Det
var en ordentlig omgang at
få gjort den store vinterpels
i orden, og nu er det også
ved at blive lyst, så mon ik-
ke man skulle se om mad-
mor har et måltid kogt
torsk. På denne tid af mor-
genen plejer hun også at
have tændt op i brændeov-
nen. Truls tager den mus
han fangede for et par ti-
mer siden - den skal mad-
mor have - og løber glad
over mod stuehuset for at
få sig et måltid mad og en
lille lur inden han skal på
Kattetinget .

de hinanden om, hvor man-
ge nye hunde de har obser-
veret i den forløbne uge,
lægger planer for hvordan
de fanger flest mus, vurde-
rer hvilket hjem der har
den blødeste sofa og den
blideste madmor - men vig-
tigst af alt - her vælger
hunkattene faren til deres
næste kuld killinger. Truls
har travlt med at forberede
sig. Han pudser systema-
tisk de lange dæk.hår på ha-
len, ryggen og siderne. Han
undersøger omhyggelig den
tykke underuld og fjerner
alle grenstumper. Den sto-
re krave ordnes med forbe-
nene, så den falder fint ned
mod pelsens skjortebryst.
Sidst men ikke mindst glat-
ter han hårene, så profilen
bliver helt lige, og man kan
se hans fine trekantede ho-
vedform.

Truls er en ældre og er-
faren herre nu. Han er 12
år gammel, men han er sta-
dig muskuløs og fin i pel-
sen. Truls spekulerer på,
om den fine blå/hvide Miss
Norway kommer i morgen.
Det var dejlige killinger,
der blev ud af deres sidste
møde. Killingerne havde al-
le regnbuens farver. Der
var sønnike med den store
hvide blis. Truls husker og-
så ham, der så sød ud, sort-
tabby med hvid halespids
var han. Han er i øvrigt ble-
vet en fantastisk ung han-
kat nu. På sidste søndags-
møde hørte Truls, at han
var blevet kåret til muse-
fanger af første grad. Det er
en fornem titel, der kun gi-
ves til katte med meget sto-
re poter.

Forrige vinter var det el-
lers lige ved at gå galt for
Truls. Bonden var på jagt.
Han var krøbet i ly bag et
stort træ, og skød på alt
hvad der bevægede sig. Da
han så Truls hale skød han
efter ham i den tro at han
var en ræv. Det lykkedes

Den kommer fra de dybe
skandinaviske skove. Den
hedder Norsk Skovkat.
Dens virkelige navn er vild-
kat, men menneskene fin-
der det svært at få over de-
res læber, så lige siden de
fandt på, at den var en ra-
cekat, har de kaldt den for
Norsk Skovkat. Det er gode
katte, men de er selvsikre
og desuden er de drillesy-
ge. De andre mennesker,
de der ikke selv ejer en
Norsk Skovkat finder at
skovkatten er en smule pri-
mitiv, at standarden ikke
er en rigtig standard fordi
den ikke er skrevet af
mennesker, men er formet
af Vor Herre selv, for at
sikre at vildkatten kan
overleve i de dybe skandi-
naviske skove.

Skovkatten Truls er nu
godt tilfreds. Han føler sig
aldrig genert over at være
stor og kraftig. Når han sid-
der og hygger sig med de
andre katte i de lange vin-
teraftener, er det kun en
fordel at være lidt rund og
blød og have en lille smule
ekstra på sidebenene. Han-
neme fra de andre racer
ser tilmed beundrende på
hans brede brystkasse og
store lårmuskler. Og hun-
nerne tilbeder ham. Selv
foretrækker han hunkatte
af sin egen race. De er ikke
så store som han er, men
også de er bløde og lækre
at røre ved og meget femi-
nine at se på. Nåja - der
var jo måske lige dengang
den søde lille frøken Rex
lagde an på ham, da blev
han lidt svag i knæene, og
glemte helt hvordan en
skovkat med respekt for sig
selv står rank på sine høje
bagben, så man tydeligt kan
se, at de er lidt højere end
forbenene.

Truls har travlt, for i
morgen er det søndag, og så
mødes alle kattene i skoven
på den plads de kalder Kat-
tetinget. Her underretter

For små og spinkelt byggede
katte
Rundt eller firkantet hoved;
profil med brud på linjen
(stop)
Små ører; ører der sidder for
langt fra hinanden; ører der
sidder for tæt
Korte ben; spinkle ben
Kort hale
Tør pels; filtret med knuder;
for silkeblød

Semilang. Den uldne under-
pels er dækket af en glat,
vandskyende overpels, som
består af lange, grove og
blanke dæk.hår, som dækker
ryg og sider. En kat i fuld
pels har skjortebryst, fuld
krave og bukser
Alle farver er tilladt, herun-
der alle farver med hvidt;
undtaget er maskefarver og
chokolade og lilla, cinnamon
og fawn. Alle mængder af
hvidt er tilladt, dvs. en hvid
blis, en hvis medaljon, hvidt
bryst, hvid mave, hvide po-
ter, osv

Ben
Hale
Pels

Ører

Generelt

Hoved

Farve

Struktur

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100
Generel form, næse, profil,
kæbe og tænder, hage 20
Form, størrelse og placering 10
Form, udtryk 5
Form, størrelse, knoglebygning,
ben, poteform 25

Hale Længde og Form 10
Pels Kvalitet og struktur, længde 25
Kondition 5

Ører
Øjne
Krop

Pointskala

Total
Hoved

Fejl

Bemærkninger
►Pelsen vurderes udelukkende på struktur og

kvalitet
►Det skal tages i betragtning, at denne race ud-

vikler sig meget langsomt
►Fuldvoksne hanner kan have bredere hoveder

end hunner
►Pelslængde og -tykkelse varierer efter årstiden
►Killinger kan være op til seks måneder om at

udvikle dæk.hår

Pels

Trekantet, hvor alle sider er
lige lange; med god højde, set
i profil; let rundet pande;
lang, lige profil uden brud på
linjen (intet stop)
Stærk

Store, med bredde ved basis;
tilspidsede i toppen; med
losse-lignende tufser og lan-
ge hår ud af ørerne
Høje og åbne, så ørernes
ydre linje følger hovedets
linje til hagen

Store og ovale, godt åbne, let
skråtstillede
Vågent udtryk
Alle farver er tilladt, uanset
pelsfarve

Lang, kraftig bygget; massiv
benbygning

Kraftig benbygning, langbe-
net, bagbenene længere end
forbenene
Store, runde, passende i
størrelse til benbygningen

Lang og busket, bør mindst
nå til skulderbladene, men
helst til nakken

Udtryk
Farve

Form

Hage

Form

Placering

Form

Poter

Bygning
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Hale

Øjne

Ben

Ører

Krop

Hoved

Generelt Størrelse Stor

Standard
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Prince Ha111le1 Fe/is Audax.

opdr. Minna og Kjeld Krogh. Foto: Kjeld Krogh

18. Modstå fristelsen til at
drille det lille ynkelige
væsen som din kat nu
er

19. Hvis du vil undgå at
skovkatten skal komme
til at ligne Arne Mel-
chior, skal den redes
flere gange medens
dens pels tørrer

20. Fryd dig over resulta-
tet - en nyvasket skov-
kat er bare så lækker !

1. Start med at smugle 14. Sæb katten grundigt
katteshampooen ubeset ind, og begynd at undre
ud på badeværelset dig over, hvor halvde-

len af katten blev af
2. Vent til katten er i dyb

søvn, og klip så dens 15. Skyl katten grundigt
kløer igennem, til alt sæben

Gå ud på badeværelset
er ude af pelsen

3.
og lad som om du skal 16. Sluk for bruseren og
til at vaske gulv, eller skynd dig i dækning -
noget andet spændende skovkatten ryster sig !

4. Skovkattens nysgerrig- 17. Frotter katten grundigt
hed vil føre den til ba- og luk den derefter ud
deværelset i løbet af få af badeværelset
minutter

5. Luk døren!

6. Ignorer det fortvivlede
blik katten sender dig,
når det går op for den,
hvad der skal ske

I

/ 11. Smid dine sokker og
din sweater der nu er
mere våde end katten
og start forfra

12. Kom lidt sæbe på kat-
ten

13. Overbrus atter katten
der nu forhåbentlig bli-
ver våd pga. sæben i
pelsen

7. Tilpas vandet i bruse-
ren til en behagelig
temperatur

8. Hent katten der nu står
med bedende øjne hen-
ne ved døren og trygler
om at komme ud

9. Overbrus grundigt kat-
ten med dejlig tempere-
ret vand, medens du
forsøger at holde den
inde i brusekabinen

10. Konstater at skovkat-
ten har vandskyende
pels, og overhovedet ik-
ke er blevet våd, trods
angrebet med bruseren

► Førstehjælp og sygdom-
me hos katte

► Katteadfærd og adfærds-
problemer

► Skovkattens standard
► Genetik
► Parringsforløbet
► Fødslen og fødselshjælp
► Skovkattekillingens ud-

vikling og opvækst
► Købelov og kontrakter
► Import og eksport af kat-

te
► Udstillingsklasser
► Certifikater, deres be-

tydning og betingelser
for opnåelse

► Problematiske udstil-
lingskatte

► Klargøring af katten til
udstilling

► Katten set med domme-
rens øjne ,

► Bedømmelsen, dens ind-
hold og betydning

I alt 4 dages koncentreret
undervisning fra 9.00 til
17.00, som sætter klubbens
medlemmer i stand til at
forstå betingelserne for
skovkattens ve og vel, no-
get som ligger klubben me-
get på sinde.

Skulle der nu sidde no-
gen tilbage og spekulere om
vi nu også er så aktive som
vi skriver, så slå et smut in-
den om vores hjemmeside
og tag et kig i kalenderen
og vurder selv. Når dette er
sagt, vil vi også lige her til
slut benytte lejligheden til,
at opfordre de racer som
endnu ikke har lavet sig en
specialklub om at se at
komme i gang. Det er utro-
ligt givtigt at have et sted
at mødes med medsammen-
svorne for slet ikke at tale
om de fordele det giver, at
have en formel klub der
kan tale racens sag.

► Skovkattens historie
► Skovkattens ernærings-

behov

af ørerne eller bedste top,
samt den lidet flatterende
titel - tykkeste kat.

Skovkattefolk er også vi-
debegærlige, og når skov-
katteringen afholder med-
lemsmøder sidder der of-
test mellem 20 og 30 med-
lemmer på tilhørerrækker-
ne. Derfor var det også na-
turligt at Norsk Skovkatte-
ring som den første danske
katteklub, lancerede en
egentlig uddannelse for
skovkatteejere. Uddannel-
sen blev udbudt første gang
i efteråret 2001 på Sjæl-
land, og allerede efter en
uge var holdet overbooket,
så der måtte oprettes et
ekstra hold. Formålet med
uddannelsen er at give de
medlemmer som gennem-
går den tilstrækkelig viden
til:

► at holde skovkatten på
en måde der tilgodeser
kattens behov på bedst
mulig måde

► at opdrætte Norske
Skovkatte på en måde
der tilgodeser racen på
bedst mulig måde

► at have en forståelse for
forløbet og fremgangs-
måden i en udstilling

Uddannelsen afsluttes med
4 skriftlige prøver der skal
bestås med mindst 80 %
korrekte besvarelser, og
kun medlemmer der har be-
stået alle 4 prøver har lov
til - i en 5-årig periode, at
reklamere med at de har
gennemgået uddannelsen.
Uddannelsen spænder vidt
og indeholder følgende em-
ner:

Der er noget om snakken !
Danmark er et forenings-
land, og hvis 2 danskere
har noget til fælles, så dan-
ner de en forening. Således
har skovkattefolkene da og-
så i 1985 dannet foreningen
Norsk Skovkattering Dan-
mark. Foreningen er den
største af specialklubberne
under Felis Danica, med
over 500 medlemmer.

Man siger jo at hunden
ligner sin ejer, og måske
gælder dette også for kat-
ten, for i lighed med skov-
katten, er skovkattefolkene
også nogle meget aktive
kattefolk. Flere gange om
året laver vi informations-
shows hvor vi for alvor mø-
der folks undren og for-
domme om racekatte. ''hva-
aæ.. kan sårn' en også fange
mus?", ''kan en skovkat og-
så være sort og hvid ?" eller
''hvorfor er de i bur ?" er
blot nogle af de ting vi må
redegøre for, når vi møder
verden. For øvrigt er det en
rigtig sjov og afslappet må-
de at møde potentielle
skovkatteejere på, og en
god lejlighed til at udbrede
kendskabet til den norske
skovkat.

Ud over informations-
showene mødes skovkatte-
folket også årligt til hobby-

- udstilling, hvor nye katte-
ejere og kommende genera-
tioner introduceres til kat-
tesporten sammen med
gamle rotter i faget. På en
sådan hobbyudstilling er
der mange katte tilmeldt.
Kattene dømmes lige som
på rigtige udstillinger, af
dommerelever, erfarne op-
drættere eller andre som
kan give en vurdering af
skovkatten, og disse "dom-
mere" præmierer blandt
andet katten med de flotte-
ste snesko, længste hår ud
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Af
Anne Køhn,
formand &
Hanne
Nielsen,
næstfonnand

Norsk
Skovkattering
Danmark



Mødedeltagere: hvem opdrætteren er ud noget nyt, ændres fristen

Aase Nissen (AN), fra navnet. for registrering af kuld, så-

Flemming Nielsen (FN), ledes at kuld skal registre-

Dorte Kaae (DK), Lisa Høj har sendt en rede- res inden katten fylder 10

Kirsten Madsen (KM), gørelse for kuld født den måneder. Dette harmone-

Inge Nord (IN), 25.07.01, hvor hunkatten er rer med, at katte over 10

Mette Foldager (MF), blevet parret med hankat måneder, betragtes som

Vivi Fletcher (VF), ejet af Jesper Wied. På voksne på udstillinger.

Tom Høj (TH) grund af forskellige udta- Tidligere har FU talt om at

Stambogsfører lelser er der opstået tvivl gå bort fra ejerskifteblan-

Annika Hogberg om en killings farve og dens ketten, men blev enige om
far, men da der ifølge sa- at vente. Som erstatning for

Dagsorden: gens akter ikke eksisterer et ejerskifte, kunne man i
en blåcreme killing, udste- stedet for indføre en obliga-

1. Referat godkendes des der stamtavler til kul- torisk kontrakt.
2. Stamtavlesager det. AN spørger LH, om
3. Sager fra stambogsfø- der skal avlsforbud på kul- Ad 4.Nordisk møde (refe-

rer: diverse ændringer det. rat fra Sverak og Annika)
til stambogsregler AH refererede fra mødet i

4. Nordisk møde (referat Ad 3. Sager fra Borås den, 8.-9. december
fra SVERAK og stambogsfører 2001. Bl.a. var SVERAK's
Annika) Diverse ændringer til stam- nye program (SESAM) til

5. Sagen Kirsten Ulsø bogsregler: stamtavler og administrati-
(ejerskifte) Annika Hogberg har udar- on blevet præsenteret. Det

6. Diverse til FD's plenar- bejdet et stort kompendi- er et fuldt integreret sy-
forsamling um, hvor FIFe's regler for stem med katte, stamnav-

7. Disciplinærnævnet opdræt, stambogsføring, ne, ejere, opdrættere, med-
foreslår nye love stamnavne samt FD's sær- lemmer m.m. Fremtidspla-

8. FD's Top-katte point og regler og stambogsregler er neme for systemet er inte-
deadline samlet. Desuden foreslåede gration med udstillingssy-

9. Verdensudstillingen ændringer til FD's stam- stemet. SVERAK tilbød at
10. KatteMagasinet bogsregler. de nordiske lande kunne
11. Kopi/fax Kompendiet blev gen- gøre brug af systemet mod
12. Brev vedr. Disciplinær- nemgået, men på grund af betaling af en afgift per

nævnet den korte tidsfrist fra ud- stamtavle. Denne afgift
13. Eventuelt sendelsen og til mødet, var skulle herefter anvendes til

der behov for yderligere tid videreudvikling af syste-
Ad 1. Referat til sammenligning med be- met. Umiddelbar vandt for-
Referat fra 13. oktober god- stående regler og gennem- slaget om deltagelse i "SE-
kendt med en enkelt æn- gang. SAM" ikke gehør i FU.
dring. Der var enighed om, at Der blev også talt om at

kattens navn højst må fylde få dyrlægerne til at lave en
Ad 2. Stamtavlesager 20 anslag (inkl. mellemrum rapport fra hver udstilling,
Ekstraordinært bevilges og specialtegn) og at alle så man på den måde kan
stamtavler til et kuld over nye stamnavne skal anven- danne sig et overblik over
1 år pga. særlige omstæn- des som præfiks, dvs. at kattenes generelle sund-
<ligheder. Forhøjet stam- stamnavnet skal stå før kat- hedstilstand. Herefter sam-
tavlepriser. Killinger efter tens navn. les rapporterne fra udstil-
en kryptorchid hankat får Hvis en stamtavle er lingerne. FD udfærdiger en
avlsforbud. bortkommet, kan der ansø- standardblanket.

ges om en erstatningsstam-
Der var en længere diskus- tavle ved at sende en tro- Ad 5. Sagen Kirsten Ulsø
sion om stamnavnslignende og-love erklæring på, at ori- (ejerskifte)
navne, hvor det kan være ginalstamtavlen er bort- IN har telefonisk meddelt
svært at afgøre, hvem der kommet. Kirsten Ulsø, at hun skal
er opdrætter. Det henstil- Afgifterne på diverse ejerskifte sine katte. KU
les, at man skal kunne se, småydelser justeres. Som meddeler gennem sin advo-
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ALT skal der betales ekstra for .
IN nævnte Parken som alterna-
tiv, prisen ville her være ca. kr.
500.000. Domænenavnet
www.worldshow2003.dk er nu
registreret.

Der afsættes en hel dag til
møde om verdensudstillingen,
hvor de forskellige udvalg ned-
sættes til at tage sig af de mange
opgaver.

Ad 11. Kopi/fax
Kopi og Fax bevilget til AN.

Ad 12. Brev vedr. Disciplinær-
nævnet
I KatteMagasinet nr. 6 blev afgø-
relser fra Disciplinærnævnet of-
fentliggjort. Desværre blev der
også offentliggjort en afgørelse,
hvor klageren ikke får medhold.
John Steenberg anmoder derfor
om at få spalteplads i næste
nummer af KatteMagasinet. Det
er en fejl, at denne afgørelse er
offentliggjort. Kun afgørelser,

Ad 10. Verdensudstillingen
Forum har meddelt, at der er le-
digt i første weekend i november
2003. Ulempen ved Forum er, at
parkeringsforholdene er meget
problematiske. Alternativet et
Bella-centret, men prisen er
uforholdsmæssig høj, idet vi både
skal betale for selve hallerne,
men også for alt, hvad vi i øvrigt
har brug for, såsom stole, borde,
lys, teknikere - ja ganske simpelt

uddeles på Perserens udstilling i
oktober.

Ad 9. KatteMagasinet
Budgettet for 2001 ser bedre ud
end forventet, og klubberne be-
høver derfor ikke betale så me-
get som oprindeligt planlagt. Det
besluttedes derfor at betalingen
skal være følgende for blad nr. 4,
5 og 6: kr. 1000,- per klub per
nummer samt kr. 6,- per stk.. Det
giver ca. kr. 62.000,- til Felis Da-
nica.

27

Advantage0 vet kutan opløsning til hund og kat (imidacloprid) Indikation: Til forebyggelse oq behandling af lopper på hunde og katte. Ko_n brugei5
mod loppeolier i, sdm en del af behandlingen. Dosering hund: Under 4 kg: 1 pipett_e 6 0,4 ml; 4 ·. 10 g: 1 pipette 6 1,0 ml; 10: 25 kg: 1 pipette o 2,5 m:
25. 40 kg: l iipette O 4,0 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb 1 4 uger _Do~en~g kat: Under 4 kg: 1 pipette o 0,4 ml , 4 kg og derover.
l pipette 6 0,8 rnl. En behandling forebyqger yder igere loppeongr~b 1 3:4 uger. Kontramdrkationer: Diende hvalpe
og killinger under 8 uger behandles ikke. 'f=orsigtigheosregler: Undgo at pipettens indhold kommer I ontokt med øjne B æ
eller mund på dyret. Tillod ikke n ligt behandlede d rat sli~ke på hinanden. Bivirkninger: Præ orotet smo er bitter_t, og R
spylsekrelion kan lejlighedsvist forekomme, hvis dyre! ~fikker po opplikollonssledet umiddel~ort efter 6ehondl1ng.1or yderligere a,,er ~
inforrnolion læs indlægssedlen. Pakninger og priser flr. 07.01.2002. Advonloge vel. pakninger med 4 ◊1pe1te1. ~,' R
Til kat O 4 ml· kr 131 50· O 8 ml· kr 136. l"il hund 0,4 ml: kr. 131,50; 1,0 ml: kr. 136; 2,5 ml: kr. 13 ; 4 m:
kr. 152.' Veil~de~de udsakispriser · inkl. moms. V-mærket. Tlf. 4523 5000 • Fax 4523 5257 · www.vet.bayer.dk

kat, at hun ikke mener, at FU
kan tvangsejerskifte kattene. KU
søger nu fri proces. FU beslutter
at køre sagen videre.

Ad 6. Diverse til FD's plenar-
forsamling
På valg er: IN, DK, FN, kassere-
ren samt en person for 1 år i ste-
det for Klaus Danneborg. I Avls-
rådet skal der vælges en ny i ste-
det for Kjeld Mathiesen, der er
stoppet samt 2 suppleanter. I Di-
sciplinærnævnet er Vagn Chri-
stiansen og Sonja Hansen på valg
samt suppleanter.

Ad 7. Disciplinærnævnet fore-
slår nye love
Disciplinærnævnet har indsendt
forslag til nye regler. Disse tages
op på Plenarforsamlingen.

Ad 8. FD's Top-katte point og
deadline
Årets udregner af FD's topkatte
bliver Jørgen Jensen. Præmierne

Felis Danica lnfonnerer:
Referat fra møde i Forretningsudvalget,
Valby Medborgerhus den 5. januar 2002 kl. 11.00

••



600,-

Burmeser
Tyrkisk Van

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: Bellarnis' Beefeater, ORI n 24
Lissen Birkelund
Ejlbyvej 48
5471 Søndersø
Tlf. 64 84 13 88

Sphinx Chokotabby Arni
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@rnail.tele.dk

Ginausettis Sharmi
perser, født: 24/1-1999
Far: GIC Van Grebst Komet
Mor: Ginausetti's Miss Tara
Henrik & Bettina Schonbeck
Dunhammervej 14, 4600 Koge
Tlf.: 56638430 Fax: 56638432
www.juvidaschon.dk
juvida~uvidaschon.dk

1/2 side: kr.

Blad 6/2002:
Blad 1/2003:

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

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

Russian Blue
Maine Coon

Racepræsentationerne fortsætter i 2002/2003:
Blad 4/2002:
Blad 5/2002

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

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

1/4 side: kr. 300,-
1/1 side: kr. 1.000,-

IL.:.__

Avls-
hanner

Ursus von Barken/in

75,00
100,00
125,00

50,00

er, at de slettes fra FIFe's
dommerliste.

Jesper Kaae har med-
delt, at han ikke længere
har tid til at være webma-
ster for FD's hjemmeside.
Der annonceres efter en ny
i næste nummer af Katte-
Magasinet.

Mødet sluttede kl. 18.00

Referent
Dorte Kaae

den 22 september, 2002
Internationalt Hus 2000,
Klostervej 28,
5000 Odense C

den 8 september eller når hal kapacitet er nået ( max 100 katte)
og sendes til Gurli Petersen, Agervænget 25, 4293 Dianalund
Eller via e-mail på gurli-petersen@get2net.dk på en
FD-tilmeldingsblanket på en vedhæftede Word -fil

Der indbetales på giro 1 48 37 57
Jonna Rasmussen, Eskemosegyden 12, 5600 Fåborg

Kirsten Foldager, Lisa Høj & Bette Lind
Publikum skal også være dommere, og
kårer Mis Odense blandt de udstillede katte.

Udstillingspriser:
Pr kat kr.
Kuld kr.
Kuld & 1 killing bedømt kr.
Pensionist klassen &
Veteran klassen ekstra kr.

Dato:
Sted:

Hobbyudstilling i Odense

hvor klageren har fået
medhold skal offentliggø-
res, og FU beklager meget
det skete.

Eventuelt:
Kirsten Foldager godkendt
som dommerelev på Kate-
gori III. De fleste dommere
har indbetalt deres gebyr
til Felis Danica, som vide-
resender til FIFe. FD vil ik-
ke betale for dem, der evt.
ikke betaler, konsekvensen

Besøg Colourpointens hjemmeside på http://hjem.get2net.dk/colourpointen,
hvor ellers de praktiske oplysninger vil stå , ellers kontakt

Gurli Petersen på tlf/fax: 58 26 47 79 eller på e-mail gurli-petersen@get2net.dk

Der vil være mulighed for at købe morgenkaffe, samt dagens ret.

Mange hilsner fra Colourpointen - din KAT i centrum

Sidste tilmeldingsdato:

Colourpointen inviterer hermed til hobbyudstilling:

De inviterede dommere er:

Og som noget helt nyt, syntes vi at det kunne være spændende at have hele 3 forskellige kategorier under
samme tag, hvor alle 3 racer har maskefarver, eller gen for dette. Derfor vil vi gerne invitere alle Siam/
OKH , Den Hellige Birma & Ragdoll, til en hyggelig efterårsdag, hvor vi vil sætte katten i centrum.

Nu må vi jo ikke lige glemme den første racekat vi havde, nemlig huskatten, så dem vil vi også meget
gerne se.
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SRK har fornøjelsen

at indbyde til:

Eija Valipirtti-Sillanpaa, Tarnpereentie 20,
38200 VAMMALA, FINLANDtel. +358-3-5142929,
eija.valipirtti@kissaliitto.fi

Alle katte skal være raske ogfri for parasitter. Alle hvide
katte sk~l ~se hørecertifikat. Kløerne skal være klippede in-
den udstillingen starter.Alle katte skal vise gyldigvaccinati-
onsattest, som bekræftar at katten er vaccinerrt mod rabi-
es, kattesyge ogkatteinfluenza. Rabiesvaccinationen skal
min. være 30 dage oghøjst 12 måneder gammel inden ud-
stillingen starter. Vaccinationerne modkattesyge ogkatte-
influenza (samt eventuelle revaccinationer) skal ske senest
15 dage før udstillingen.

Obs! Der kræves attest for at kattenhar fået ormebehand-
ling (Echinococcus). www.kissaliitto.fi - ww.fifeweb.org

40 euro per kat. Indbetalingpå konto: NORDEA 152330-
102004 Nordea BankFinland Plc FIN-00020 NORDE-
ASWIFT: MRITFIHH Noter følgende på indbetalingskortet:
navn, og adresse & world show.
På hjemmesiden www .kissaliitto.fi/worldshow fin-
des sidste nyt om verdensudstillingen.

~ I
Anne Paloluoma, tel & fax 09-727 40 54,
anne.paloluorna@kissaliitto.fi,
Tellervo Kass tel. +358-19-434312,
tellervo.kass@kissaliitto.fi
Eija Vålipirtti-Slllanpååtel. +358-3-5142929,
eija.valipirtti@kissaliitto.fi
Satu Håmålåinen tel/fax. +358-3-222 1695,
satu.harnalainen@kissaliitto.fi

I~ Llli1'~ l
Kun katte, der indenfor de seneste 13 måneder har opfyldt
et affølgende kriterier, kan deltage i verdenssudstillingen:
Ungdyr 6-10 mdr.: Brv, eller nominering, eller 3 x EX 1.

Killin ger 3-6 mdr.: For klasse 12 (3-6 måneder): killin-
ger under 6 måneder kan deltage i klasse 12 hvis de mindst
enganghar opnået EX 1. Dette gælder kun for deltagende
killinger i klasse 12.
Voksne: Brv, eller nominering eller alle katte som mindst
er IC eller IP, eller voksne katte som har kvalificeret sig i
ungdyrsklasserne i løbet afde seneste 12 månederne forud
for udstillingen (klasserne 1-6 er automatiskt kvalificerede).
Huskatte (klasse 14) er kvalificeret hvis de har været no-
mineret til BIS huskat.

w
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Sidste tilmelding: 27.9.2002
Kun skriftlige forudbetalte tilmeldinger accepteres. Vedlæg
venligst kopi afbetaling. Tilmeldinger via e-mail eller fax
accepteres ikke. Alle udstillere modtager en detaljeret be-
kræftelse.

Lørdag 9.11.2002
07.30 Dyrlægekontrol
10.00 Officiel åbning
10.30 Bedømmelser ognominering
19.00 Udstillingen lukkes
21.00 Galamiddagpå Scandic Hotell Fiskartorpet
Søndag, 10.11.2002
08.30-10.00 Udstillerne ankommer
11.00 Best in Show
17.00 Udstillingen lukker

Hotellcentralen +358-9- 2288 1400

Tellervo Kass, tel. +358-19-434312,
tellervo.kass@kissaliitto.fi

Helsingfors ishall, Nordenskioldsgatan 11-13, Helsingfors

HELSINKI 9.-10.11.2002 FINLAND

Mrs Stephe Bruin, NL, allround
lvlrs Penny Bydlinski, GB, I,II,III
Mr Louis Coste, F, I, III, IV
l\1r Geir Edwarsen, N, II
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Knud i Tyskland
Så kom juleaften som den
plejer at gøre en gang om
året og der fik jeg den bed-
ste julegave nogensinde.
Jeg havde lige fået betalt
Jane af på dyrelægeregnin-
gen, hun havde fået tusind
kroner. Og der lå så en ga-
ve under træet fra hende.
Det viste sig at være en
dansene nisse og den havde
en kuvert i hånden med mit
navn på. Det var Jane der
eftergav mig resten af gæl-
den på Knud Knudsen, hr.
Og det sad jeg så og fablede
om hele aftenen. Jeg blev jo
bare så glad ...

Nå men så passerede vi
årsskiftet og pludselig en
dag hvor jeg var ude og kø-
be ind blev jeg passet op af
en dame som sagde at hun
vidste ellers ikke at man
kunne udstille huskatte. Så
blev jeg selvfølelig nød til
at sætte hende ind i udstil-
lingens hellig kunst og jeg
undrede mig over hvor fra
hun vidste at jeg havde en
huskat. Jeg havde nemlig
glemt at der havde været
en journalist nede og inter-
viewe Knud for jeg havde
ikke fået avisen som lovet
men jeg henvendte mig på
redaktionen og ganske rig-
tigt Knud havde været i
avisen.

på at jeg besluttede mig for
at nu skulle han altså ud og
tjene til føden og det sagde
jeg så til ham bare for sjov
skyld. Men han tog det vist
nok alvorligt.

Jeg meldte ham og min
sortsmoke pensionist til
udstilling i Remisen og der
var vildt mange huskatte.
Jeg var et levende nerve-
vrag især fordi Stoffer var
oppe mod en underskøn Co-
lourpoint i pensionist klas-
sen og jeg havde allerede
givet Nuser sejren men så-
dan gik det ikke og han
blev også udstillet i kastrat
klassen og blev udtaget til
nominering. Spørg mig om
jeg var rundt på gulvet for
det er jeg slet ikke vant til.

Jeg måtte også styrte vi-
dere fra Stoffers nomine-
ringsudtagelse og hen til
huskattene for selvfølgelig
foregik det hele på en og
samme tid. Der var bare
mega mange hankatte, jeg
tror at talet var oppe på de
fem stykker, men jeg blev
bare så personligt stolt da
han ikke blev sendt væk
som den femte, forbløffet da
han ikke røg ud som den
fjerede, forundret da han
ikke røg ud som nummer
tre, stolt da jeg troede at
han blev nummer to og helt
rundt på gulvet da han blev
nummer et. Jeg mener her
snakker vi om et levende
lig som blev en kat.

Men som den gentleman
han er lod han selvfølgelig
damerne komme først og
blev BOX. Min veninde
havde ellers sagt til mig at
han ville hvæse af domme-
ren og kradse alt hvad han
kunne komme til. Spørg
mig om hun fik lov til at
æde de ord igen.

Han kom også til Tysk-
land og der blev han nomi-
neret og igen nummer to.
Og der var cirka seks ty-
skere der forsøgte at købe
ham fra mig. DA blev jeg
bange og ville ikke forlade
buret for tænk nu hvis de
bare tog ham.

men manden modsatte sig.
Jeg havde puttet Knud i et
parringsbur sammen med
noget killingefoder og vand
samt kaffefløde. Jeg havde
tjekket ham for utøj og der
var heldigvis intet og han
havde fået en omgang
Frontline. Men hvad med
manden. Han havde tit
ytret ønske om at vi skulle
have færre katte (jeg har
altså kun 6) men da han så
Knud så smeltede han for
det var jo et meget ynkeligt
syn der mødte ham. Ribben
der stak ud af siden på kat-
ten, store stritører og kæm-
pe øjne i et rigtig snudehav-
de. Så falder man jo pla-
dask for katten.

Jeg fik lov til at beholde
ham indtil der var en ejer
der meldte sig. Og jeg be-
gyndte at fremlyse ham,
han begyndte langsomt at
tage lidt på, ham den lille
tigerstribede herre, og han
begyndte at knytte gode og
varige venskaber med mine
egne katte. Han var også
lidt forelsket i min enøjede
pige Mis Martina My Blob.
Og jeg blev derfor lidt be-
kymret for han var jo trods
alt en meget intakt hankat.
Jeg fik snakket med en af
mine veninder Jane Thura
Nielsen og hun insisterede
på at jeg skulle få ham op
til dyrelægen og få ham ka-
streret, vaccineret og øreta-
toveret for så ville hun be-
tale for det og jeg kunne så
betale hende tilbage hen af
vejen. Som sagt så gjort.
Knud kom op blev snittet
og alt det andet og det er
derfor at han hedder Knud
Knudsen, hr. for lidt mand-
lighed skal han da have lov
til at bevare. Fint tænkte
jeg men det må ejerne selv
betale for når de kommer
for at hente ham, men det
gjorde de bare aldrig så jeg
tillod mig langsom men sik-
kert at begynde at kalde
ham for min.

Men efter at han havde
levet et par måneder i mad-
skålene herhjemme, både
kattenes og hundens så
havde han taget så meget

le exotic ind i husholdet
som jeg fik lov at købe fra
Gitte Jensen. En ting som
jeg er jublende lykkelig for
den dag i dag for hun bliver
bare dejligere og dejligere
for hver dag der går.

Men det er jo slet ikke
dem som jeg vil fortælle
om. Nej for her i september
2001 så stod der en pige fra
Haslev seminarium som
slet ikke kunne gå til time
og grunden den bar hun i
sit favn. Det var et levende
lig af en huskat og han hav-
de tumbet rundt og leget
kamikazepilot ude på den
meget befærdede vej som
jeg bor ud til. Hun ville ba-
re høre om jeg kendte noget
til den og vidst hvor den
hørte til. Det anede jeg des-
værrer ikke men jeg gav
hende nogle adresser som
hun kunne prøve at forhøre
sig hos og så ville jeg heller
end gerne holde killingen
mens hun prøvede at finde
frem til dens ejere.

Hun kom tilbage med
uforrettet sag der var ingen
der kendte noget til den
men der var da nogle der
havde set den vandre rundt
og søge efter mad de sidste
par uger. Så var der lige-
som kun en udvej for mig og
det var at tage skravlet ind.
Og da blev jeg meget hur-
tigt yderst populær hos mit
sidste dyreindkøb som jeg
plejer at kalde for fejlkøbet
eller det levende kradsetræ
nemlig hos min hund
Klavin for nu var han ikke
underst i hierarkiet mere
og det var jo ikke så ringe
endda.

Men problemet var at in-
troducere manden for kat-
ten som for resten hurtigt
fik navnet Knud Knudsen
idet det var hvad jeg havde
ønsket at kalde hunden

dyrlægen for at få hende
kastreret.

Da så hun kom hjem så
blev det hurtigt at hun var
en hun(d) kat der var en
hankat der var en intetkøn-
skat som var en meget køn
kat. Vores hund elskede
nemlig den kat.

Tiden gik og jeg gik med
fik mig en ekstra huskat ef-
terfulgt af en sort silver-
shaded perser som jeg køb-
te med øjenbetændelse,
stamtavle og uden vaccina-
tion. Jeg skulle bare have
den kat ud af det hus for
hun var så sølle at se på. Så
fik jeg en dejlig sort smoke
perserdreng som lige har
haft ti års udstiller jubilæ-
um som vi kunne fejre sam-
men og nu skal vi jo ikke
forglemme mine øjesten
Tricky som var reklamekat
for Royal Canin i '95 og Pig-
gy eller Cirta som hun hed-
der på stambogen og som er
Trick.y's halvsøster. Og der
kom så sandelig også en hl-

Alle som kender ved hvem
jeg er tænker måske på mig
som hende i kørestolen der
udstiller persere, men i vir-
keligheden så havde jeg al-
drig troet at jeg skulle kom-
me til at have endog op-
drætte katte. Jeg har altid
været et hundemenneske
og har også bl.a. arbejdet på
hundekennel og gået hun-
devagt men hvad der er jo
ingen der ved hvad mor-
gendagen vil bringe

Jeg kommer fra en fami-
lie som altid har haft hund,
og det var ved et rent til-
fælde at jeg fik min første
kat Michelle. Den skulle
enten være hængt eller
druknet men så kom jeg og
tog den med hjem. Den sad
i en skuffe der var LUK-
KET da jeg kom efter den.

· Jeg troede at Michelle var
en hunkat men hun udvik-
lede efterhånden noget som
piger ikke har og så var der
jo kun en tin g at gøre nem-
lig at gå den tunge vej til

af Lene
Mathews
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Så kom næste katte udstil-
ling Det var Persere~s i .
Køge og kan I gætte Jer til
hvad der skete, rigtigt han
blev nummer to men var
stadig bedste han. Det var
også en underskøn lille da-
me der vandt over ham. Og
i Roskilde kan I gætte jer
til hvad der skete der ...
Han blev BOX for man er jo
som sagt en rigtig "lille
gentleman". Og i Herlev
hvad blev resultatet, bedste
han og hunnen vandt, men
den var også dejlig.

Knud i Roskilde
Men siden da er der sket
noget rædselsfuldt her-
hjemme. Knud er nemlig
blevet sat på kur og det er
noget som han bestemt ik-
ke er glad for men efter
som han havde levet lidt for
lang tid i diverse madskåle
havde han også anlagt sig

en mave. En rigtig kastrat
vom og han vejer også godt
til men nu får vi så se hvor-
dan det vil gå med kuren.
Jeg syntes selv at det ser
ud som om at han har tabt
sig et par gram men jeg er
sikkert forkert på den.

Undskyld at jeg sådan
forstyrede med min fortæl-
ling om Knud Knudsen, hr.
men jeg syntes bare at alle
bør huske på at selv en
grim ælling kan blive til en
smuk (om end fed) svane
som er værd at elske for
den personlighed den er og
ikke kun fordi at den har
klaret sig over al forvent-
ning på udstillinger. Fak-
tisk er jeg blevet chokeret
hver gang jeg har haft ham
med. Men jeg ved at jeg
kommer ud med udstillin-
gens bedste kat og heldig
vis også hjem med den sam-
me.

ger. Mendels arveligheds-
lov må huskes. Karakteri-
stika går igen ikke blot fra
forældrene men også fra
tidligere generationer. Det
vil være uklogt af den lille
katteavler at holde avlshan
til eget brug, fordi - og det
er indlysende - katten ikke
kan holdes i stadigt selskab
med hunnerne. Hvis en
avlshan begrænses til kun
at komme sammen med få
hunner, vil den blive støjen-
de og ondskabsfuld - ja, må-
ske endda vild."

Uddrag af kapitlet: "Når
man vil anskaffe en kat", i
"Katten", 1968, forfattet af:
Kate Stierncreutz

"Der findes forskellige
slags nye katteejere. Nogle
er saglige og har den rette
rolige indstilling til deres
nyerhvervelse. Andre er
utålmodige og hjælpeløse

og burde måske aldrig an-
skaffe sig et husdyr. En del
passer deres katte uden
større ståhej og problemer,
de spørger opdrætteren,
hvad katten skal have at
spise, og hvilke vaner den
har."

" Hvis noget uforudsete
skulle ske, kontakter de
det hjem som killingen
kommer fra, eller de ringer
til dyrlægen. Andre ved
overhovedet ikke , hvordan
de skal klare sig ud af alle
de vanskelige situationer
som de uafladelig roder sig
ind i."

"De ringer til højre og
venstre, de lukker den lille
killing inde om natten, for-
di de ikke vil forstyrres i
deres nattesøvn, osv."
"Resultatet er meget ofte,
at det hele mislykkes, og så
får katten skylden, fordi
den er helt umulig. At fej-
len skulle ligge hos ejeren

selv tænkes der ikke på. En
ting er uhyre vigtig for den,
som ønsker at anskaffe sig
en kat: Man må til stadig-
hed huske, at købet ikke
drejer sig om en taske eller
et møbel, som evt. kan leve-
res tilbage efter nogle uger.

Når killingen spadserer
rundt i damaskessofaen el-
ler klatrere i gardinet, bli-
ver man rystet og kyser ad
den, og resultatet bliver, at
killingen i løbet af nogle
uger er så sky og nervøs, at
man vanskeligt kan omgås
den. Så kommer opringnin-
gen til opdrætteren: "Dette
her går slet ikke, De må ta-
ge killingen tilbage", og i
bedste fald, og dersom op-
drætteren er villig til at
hjælpe, hvad han som regel
er, mere for dyrets skyld
end for køberens, kan det
vare flere måneder, før den
lille killing har overvundet
det chok, den har været ud-

Uddrag afkapitlet: "Opdræt"
Fra "Kattebogen", 1936, forfatter: Knud Hansen.

nemlig svært at sælge kil-
linger efter anden klasses
dyr, med mindre man sæt-
ter prisen latterligt lavt og
håber på, at der er købere,
der er ligeså kortsynede
som man selv har været."

"Prisen for en virkelig
førsteklasses killing vil som
regel ligge mellem 65-150
kr. For særligt lovende kil-
linger kan en endda komme
op på 2 a 300 kr."

Vi kan fortsætte i bogen
"Alverdens katte", i kapit-
let: "Avls-parring", af Chri-
stine Metcalf, fra 1969,
med at læse følgende:

"Avlskunsten beror på om-
hyggelig udvælgelse. Jo fle-
re points katteforældrene
har, desto større chance er
der for at opnå fine killin-

høj standard. Netop derfor
bør man ved køb af en hun-
killing se sig godt for og
sikre sig, at det er et virke-
lig førsteklasses dyr, man
erhverver. Det er i dette
tilfælde den slettest mulige
økonomi at se på prisen og
købe den billigste killing,
man kan opdrive."

"Imidlertid savner næ-
sten alle nybegyndere for-
ståelse af dette forhold. De
fleste køber den billigst
mulige killing, som de så til
gengæld venter de aller-
største ting af, - , og skuffel-
sen er da stor, om end for-
skyldt, når den ikke formår
at hævde sig (på udstillin-
ger). Dette er den første
skuffelse, den anden kom-
mer, når en sådan kats kil-
linger er blevet så gamle, at
de skal afhændes. Det er

"Den der køber en hunkil-
ling, må gøre sig klart, han
en skøn dag sandsynligvis
går hen og bliver opdræt-
ter. Det er jo nemlig såle-
des, at kattens moderin-
stinkt er meget stærkt ud-
viklet, hvilket medfører, at
en kat, der har nået den
modne alder, næsten altid
vil vise sin tilbøjelighed til
at opfylde moderkaldet."

"Mis får sin vilje, idet
man, blandt de til parring
værende disponible han-
katte, udvælger den et pas-
sende parti.

Medens katten kan være
fuldt så velegnet som kæle-
dyr, når den kun opfylder
få af standardens fordrin-
ger, som når den næsten
opfylder dem alle, så er det
opdrætsmæssigt set af stør-
ste betydning, at den er af

ved Heidi
Rosberg
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af
K. Steensborg
fagdyrlæge i
sygdomme
hos kat og
hund

Abild Dyre-
klinik, Arhus

kendte tricks med at coate
tabletterne med f.eks. smør
og efterfølgende ophold i
dybfryseren nogle minutter
vil således sænke passage-
tiden og muligheden for lo-
kalreaktioner.

Under alle omstændig-
heder vil jeg anbefale, at
man altid giver kattene væ-
ske umiddelbart efter tab-
letindtagelse.

Savleproblemet efter
tabletindgift er som nævnt
et meget almindeligt pro-
blem i smådyrspraksis.

• •siger nuav,

En kat er et
barn, der bare

Superlækker kattepension
Separate store lejligheder i naturskønne
omgivelser, gulvvarme, klimaanlæg, 24 timer
videoovervågning samt dæmpet musik.
Stor 140 nr løbegård med springvand +
50 niløbegård. Hvide tæpper, grønne planter:
et sted selv den kræsne kat trives.

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

--Tlf. 48 70 54 27--
Ind/udlevering hverdage 10 - 11 samt 16 - 17

Helligedage kun 10 - 11 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

de har fået tabletter. En ny-
ere undersøgelse har vist,
at tørre tabletter passerer
meget langsomt igennem
kattens spiserør. Ingen tør-
re tabletter går hos nogen
kat direkte igennem spise-
røret ned i mavesækken.

I forsøg med "tørre
tabletter"blev det vist at:
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♦ hos 0% af kattene var
tabletten passeret ned i
mavesækken efter 30
sek.

♦ hos 0% var den passeret
efter 60 sek.

♦ hos 13,3% efter 120 sek.
♦ hos 26,7% efter 180 sek.
♦ hos 26,7% efter 240 sek.
♦ hos 36,7% efter 300 sek.

- det betyder, at hos
over 1/3 af alle kat-
te sidder en tør tab-
let 5 min. eller me-
re i spiserøret og
hos ingen kat sid-
der den under 1
mm.

Gives der vand
(ca. 1 teskefuld)
umiddelbart efter
at tabletten er givet
var resultatet:

♦ hos 90% af katte-
ne var tabletten i
mavesækken in-
den 30 sek.

♦ hos 93.3% af kat-
tene efter 60 sek.

♦ hos 100% heref-
ter.

- altså en betydelig
hurtigere passage
med betydelig min-
dre risiko for irrita-
tion i luftrøret.

Der kan være
forskelle i passage-
tid alt efter tablet-
tens indhold og coa-
ting. Det gammel-

For ganske nylig havde jeg i
vagten en meget fortørnet
og nervøs katteejer, som på-
stod, "at dyrlægens tablet-
ter havde gjort hans katte
endnu mere syge, end de
var i forvejen". Kattene sav-
lede, de havde opkastfor-
nemmelser og var i det hele
taget temmelig påvirkede.

Det var ikke en vores eg-
ne klienter, men det kunne
det lige så godt have været.
Jeg kunne derfor ikke u-
middelbart vide, hvilke tab-
letter det drejede sig om,
men under samtalen kom
det frem, at kattene led af
"en eller anden luftvejsin-
fektion". Altså var det
sandsynligt, at det drejede
sig om et antibiotikum eller
sulfapræparat.

Har man erfaring med at
behandle katte med tablet-
ter, er denne "savleproble-
matik" et kendt fænomen.
Vi ved også, at visse præpa-
rater er værre end andre.
Personligt tænker jeg altid
først på et sulfaprodukt,
der hedder "Tribrissen".
Ejeren bekræftede også i
dette tilfælde denne for-
modning.

Forskellige tabletter in-
deholder forskellige kemi-
ske forbindelser med for-
skellige irritative egenska-
ber. Det er den ene del af
forklaringen på, at katte
savler, når de får tabletter,
og at de reagerer forskelligt
på forskellige produkter.

Enkelte tabletter - f.eks.
tabletter som indeholder
doxycillin("Ronoxan") - kan
ligefrem forårsage lokale ir-
ritationer/betændelser i
spiserøret med forsnævring
til følge.

Dette har været kendt i
årevis. Mindre kendt har
det været, at man altid bør
give en kat væske efter, at

Tabletterne har gjort min kat
endnu mere syg ...

Godt for katten at der i
det mindste på den tid var
kommet antibiotika til. ..

Katteinfluenza nævnes
ikke med eet ord i en efter-
følgende bog: "Katte" forfat-
tet af:Ada v. Bach, fra 1973.

Læst og citeret af:
Heidi Rosberg

Why forget burmesere

"I den senere tid har man
konstateret en anden (den
først nævnte er kattesygen,
som man på den tid allere-
de havde en vaccination
imod.) virusinfektion hos
katten, nemlig katteinflu-
enza er en meget alvorlig
sygdom. Når sygdommen
bryder ud, begynder katten
at nyse i en køre. Derefter
stiger feberen. Katten får
synkebesværligheder, og en
farveløs væske flyder ud af
øjne og næse, og væsken
bliver efterhånden gul og
tyk. Hvis katten ikke får
hjælp i tide, kan øjne og
luftveje lukke sig, og i vær-
ste fald kvæles katten. Der
er meget ofte svagelige og
unge, ikke vaccinerede dyr,
som går til eller får men for
livstid af sygdommen i form
af åndedrætsbesvær eller
stadigt rindende øjne. Man
har endnu ikke nogen vac-
cine imod denne sygdom,
men katten behandles med
antibiotika."

dampningen foretages
bedst på den måde, at kat-
ten anbringes i en kasse,
som tildækkes med en
plaid, fra te kedlens tud fø-
res en gummislange ned i
kassen, hvor den udmunder
således at den udstrøm-
mende damp ikke kan skol-
de katten."

Man kan så undres over at
de i 1968 skrev følgende i
"Katten":

me og det har vist sig, at
ma~ ved foruroligende lidt.
Selv om man både i Eng-
land og USA årligt ofrer
store summer på forskning
på dette område, har det
vist sig, at der meget lai:igt
igen, før man ved bare til-
nærmelsesvis tilstrække-
ligt. Herhjemme famler alt
for mange dyrlæger endnu i
blinde, når det gælder kat-
te, og har man mistanke
om, at der er noget virke-
ligt alvorligt på færde, står
man sig i høj grad ved at sø-
ge en dyrlæge, om hvem
man ved at han har flere
andre kattepatienter. Der
findes endnu den dag i dag,
så mærkeligt det end lyder,
flere dyrlæger som er di-
rekte bange for katte, og
der er forekommet tragiske
resultater af disse dyrlæ-
gers behandling."

Om katteinfluenza skrev de
allerede i 1936 følgende i
"Kattebogen":

"Influenza. Denne sygdom
er meget smitsom og kan
være overordentlig farlig
for såvel killinger som kat-
te. Den ytrer sig ved rin-
dende øjne og næse, snue,
nysen og feber. Det syge
dyr bliver mat og kraftesløs
og mister appetitten."
"Behandlingen består i at
anbringe dyret på et roligt
sted, vel anbragt på et be-
kvemt leje, som holdes
varmt ved hjælp af en var-
medunk. En teskefuld fort-
yndet Cognac eller Akvavit
gives et par gange i døgnet
og såfremt mavetilfælde
støder til forsøger man at få
det syge dyr til at drikke
æggemælk eller spise lidt
råt skrabet kød, for at holde
kræfterne oppe. "

"Er der stærk tilstop-
ning af næse og svælg, kan
lettest skaffes ved ind-
dampning af kamillete. Ind-

Videre i "katten", i 1968, i
kapitlet: " Den syge kat"
står der:

''Det er først i den allerse-
neste tid, at man i det hele
taget er begyndt at interes-
sere sig for kattesygdom-

sat for. Ro, ro og atter ro og
en stor tålmodighed er for-
udsætningen for at lære
den at leve husets liv."

Videre i kapitlet: "Killin-
gen" fra samme bog:

En forudsætning for, at
eksperimentet med den lil-
le killing skal lykkes, er, at
den ikke bliver taget for
tidligt fra sin mor og sø-
skende. Der er ikke bare
den fremtidige ejer, der
gerne vil have en killing,
mens den er lille og hjælpe-
løs. Også opdrætteren vil
gerne, så snart det er mu-
ligt, have anbragt sine kil-
linger, som allerede er ble-
vet temmelig besværlige.
Der findes måske andre
salgbare kuld, og er man ik-
ke villig til at sælge en kil-
ling på stedet, så henven-
der køberen sig måske til
en anden. Hvor ville det
være meget bedre, hvis den
nye katteejer med det sam-
me indså fordelen ved, at
killingen, han skal overta-
ge, er lidt ældre - helst 2-3
måneder - og måske allere-
de vaccineret. En killing
under otte uger, skal man
helst ikke tage fra mode-
ren.

Chagalls

Napoleon,

ejer: Derry &

Kristensen
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PROGRAM VET kan

købes hos dyrlæger,

Matas og apoteket

PR00RAM ~VET
(LUFEi .U , 0,\//

5 lopper

på dit kæledyr

= 95 lopper

i dit gulvtæppe

PROGRAM VET

udrydder lapperne

- og det giver ro i

hjemmet

Er du en af dem?

Felis Danica afholder stewardkursus
søndag d. 22. september 2002

i Valby Medborgerhus kl.10.00 -17.00

Europas bedste stewarder
søger nye kolleger

{I> NOVARTIS

Novarlis Healthcare A/S • Lyngbyvej 172 • 2100 Kobenhavn Ø

PROGRAM VET (Luren ro n)· Ind ika tioner: Kon tro l a r lopper hos hund og kat. (Påvirker loppen i la rvestad ie t). Anvendes i kombination med andet ektoparasitært middel med vi rk-

ning på de udvoksede ~tad i~r. Al le hunde og katte i husstanden/på ejend~mmen skal behand les. Dosering : Katte . mikstur 30 mg pr. kg legemsvægt Hunde . tab le tter 10mg f~~~
· · sanvisnin i akken Pakningsstor re lser og priser pr. 22.01.2001: 1x6 mikstu rer a 133 mg 1,1 ka t op t,I 4.5 kg leg msvægt. AUP ,ncl. moms kr. 19 •

\;;:~~:t~~ ;~t~~';~ ~i~iund op til~ k~ lege~svægt: AUP incl . moms kr. 189,00 - 1x6 tab lette r å 204,9 mg 1,1 hund fra 71,120 kg legemsvægt: AUP incl. moms kr. 198,00 · 1x6
tab letter å 409.8 mg til hund fra 20 til 40 kg legemsvægt: AUP mel. moms kr. 209,75. Udlevering V.

Altom stewardens dagpå en udstilling: Præsentation afkattene for
dommerennede i ringen ogpræsentation afkattene på scenen.

Du skal selv medbringe: Din egenkat, burgardiner, bakke.mad- og vandskål-
huskselv atmedbringe grus. NB! Derer ingen dyrlægekontrol.

Hvadentendublotvil lære atpræsentere din egen katrigtigtfordommeren på enbær-selv udstilling,
ellerdu vil være medtil atgøre udstillingerne tilengodoplevelse forkatte, dommere og udstillere

er dette nogetfordig.

Da vi ikke har etubegrænset antalbure til rådighed skal du tilmelde dig på forhånd - SENEST d. 09. september.

Tilmeldingtil:
Lars Seifert-Thorsen

Guldregnvej44600 Køge Tlf.: 56 63 93 00, e-mail: luna-tick@vip.cybercity.dk
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Solvej Hansen
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Felis Danlca's nationale
stambogføringsregler:

Registrering af kuld
Kattemassage
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af Ingrid von
Frydschou

Bill levtcvstnassugeoveralt: på gulvet foran
brændeovnen, i sofaen når
du ser tv eller hvor som
helst. Det eneste man behø-
ver er et par venlige hæn-
der og en sød kat. Det herli-
ge ved at massere katte er i
øvrigt også det at den kun
bliver der når den har lyst,
så det må man pænt indret-
te sig efter . . . Når den så
har vænnet sig til massa-
gen, kan den fx godt finde
på at begynde at ,,kræve"
det af dig, simpelthen fordi
den er blevet vild med det.
Og SÅ kan man vist ikke
forlange mere!

Massage til dyr stammer
oprindeligt fra USA hvor

Heste, hunde- og kattemassør

Ingrid von Frydshou

dipl. exam. massør

Tlf.: 48 74 93 30

email: frydshou@hotmail.com

NORDSJÆLLANDS
HESTEMASSAGE

akupressur/akupunktur,
som har gavnlig dobbeltef-
fekt på behandlingen.

Nu og da møder man
katteejere, der klager over
deres vanskelige katte, og i
sådanne tilfælde kan mas-
sagen også have effekt, da
katten hermed bliver mere
tryg ved og får mere tillid
til sin ejer (fx ved klipning
af kløer, transport, etc.).

Desuden øger massagen
mængden af antistresshor-
monet oxytocin hos katten,
hvilket gør den roligere og
mindre aggressiv og balan-
cerer adrenalinet.

Katte- og hundemassage
er foreløbigt ret nyt og
ukendt i Danmark. Mange
mennesker har for øvrigt
ofte sagt til mig, at de men-
te at de masserede deres
dyr, når de bare aer og stry-
ger dem over pelsen. Efter-
hånden har mange dog fået
øjnene op for den positive
effekt massagen har på
mennesker, så hvorfor ikke
også give din kat mulighe-
den? Du behøver ikke bru-
ge megen tid eller dyrt ud-
styr. Massage kan gives

Ved registrering af kuld Felis Danica godkendt, D Opdrætters underskrift, Katte har også godt af mas-
gælder følgende regler: stamtavlerekvisition. adresse og telefon. sage, idet den som bekendt

Opdrætteren skal være Ethvert medlem af en løser op for fysiske såvel
medlem af en FD tilslut- FD tilsluttet klub er Rekvirering af stamtavler som psykiske spændinger,
tet klub. strengt forpligtet til at a) Stamtavlerekvisition og den forbedrer ikke
Hele kuldet skal regi- lade stamtavle og under- sendes, via egen klub, til mindst kontakten mellem
streres samtidigt. Op- skrevet ejerskifteblan- FD's stambogsfører. kat og ejer.
drætteren må ikke ude- ket medfølge enhver ra- b) Attester i henhold til 8.2 Jeg fik ideen, da en af
lade nogen killing eller cekat, der af vedkom- vedlægges. min mors katte skadede sit
kuld fra registrering. mende afhændes - uan- e) Ved parring med hankat ben, og dyrlægen var begej-
Hun.katten skal være re- set om det drejer sig om registreret i andet for- stret fordi helingen var så
gistreret i FD og ejer- salg eller gave. bund/organisation, skal uventet hurtig og fin og han
skabet skal være regi- kopi af hankattens stam- var ikke i tvivl om at mas-
streret i Felis Danica's Dyrlægeattester tavle vedlægges. sagen havde hjulpet helin-
stambogsregister. Han- og hun.katte, som ikke gen af vævet. Senere er jeg

* Ejeren af en Felis Dani- tidligere har fået afkom re- Regler for killingernes navn så blevet uddannet på skole
ca registreret hankat gistreret i FD, skal sammen Katten registreres med: som hunde/kattemassør
skal være medlem af en med stamtavlerekvisitio- stamnavn, navn, køn, race med eksamener og diplom i
FD tilsluttet klub. Ejer- nen medsende følgende at- og farve (i henhold FIFe hhv. Norge og Sverige. Her
skabet skal være regi- tester. På attesterne skal EMS), FD's registrerings- er det mere almindeligt at
streret i Felis Danica's kattens fuldstændige navn nummer samt fødselsdato. søge behandling hvis ens
stambogsregister. Hvis og registreringsnummer Opdrætter som ikke har dyr har brug for hjælp end i
en FD registreret han- være påført. et stamnavn, kan kun regi- Danmark, hvor folk kan
kat ejes af flere perso- strere et ( 1) kuld inden være ganske skeptiske i
ner, skal der opgives 1 af Dyrlægeattest som viser at: stamnavn skal ansøges. Kil- starten, men når først de
disse, som har dispositi- Katten ikke har synligt lingens navn kan i dette til- ser at det virker er der god
onsret til at underskrive navlebrok. fælde kun bestå af et ord. respons. I øvrigt har jeg si-
parringsattesten (under- Hankat har normale og Killingernes navn må deløbende læst til dyrlæge i
skrevet aftale skal ind- korrekt placerede te- højst fylde 20 anslag. (1 an- snart fire år og er samtidig
sendes til stambogsføre- stikler. slag= 1 berøring af tastatur, ved at videreuddanne mig i
ren). Hvide katte (EMS w) inkl. mellemrum og special- England mht. psykologi, ki-
Alle hankattejere som er er hørende. (skal også tegn.) ropraktik, homøopati/blom-
medlem af en FD tilslut- være Id-mærkede) Hvert navn kan kun be- stermedicin og akupunktur
tet klub er forpligtet til nyttes en gang af samme på dyr.
at attestere hankattens Såfremt der ikke kan frem- opdrætter. Både aktive udekatte og
avlstjeneste. lægges disse attester, regi- roligere indekatte har be-
FD registreret hunkat streres samtlige killinger Ændring af kattens navn / hov for og godt af massa-
må parres frit med regi- med avlsforbud, som ikke køn gen, behandlingen gør godt
strerede hankatte, uan- kan ophæves. Kattens første registrere for muskulaturen og for-
set hvilket forbund/orga- navn kan kun ændres så- bedrer blodcirkulationen
nisation hankatten er re- Stamtavlerekvisition fremt der er sket en fejl ved og sætter gang i fordøjel-
gistreret i. Opdrætteren Stamtavlerekvisition skal kønsbestemmelsen. sen. Katteejerne bliver på
er selv ansvarlig for, in- indeholde følgende oplys- deres side mere bevidste og
den parring, at kontrol- ninger: observante på kattens re-
lere med FD, at hankat- a) Han- og hun.kattens aktioner, og lærer deres
tens stamtavle kan udlø- navn, registreringsnum- anatomi bedre at kende - og
se en registrering af af- re og race/farve (FIFe på den måde kan skader og
kammene i FD. EMS-kode). sygdomme opdages på et

* Stamtavlerekvisitionen b) Parringsdato tidligere tidspunkt. Især
skal være stambogsse- c) Killingernes fødselsdato gamle, syge, stive katte og
kretæren i hænde, se- Opdrætternes stamnavn. unge katte med vokseværk
nest når kuldet er 10 d) Oplysning om hver kil- og/eller hyperaktive katte

måneder. ling (navn, race/farve). har ekstra gavn af at blive

* Ansøgning om registre- e) Hankatteejerens under- masseret. Eventuelt kan

ring skal ske på en, af skrift. massøren inddrage
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m toden ble, udviklet af
dyrlæge Michael J Fox som
brugte massage i behand-
lingen af en hunulv med
muskelspasmer, og da be-
handlingen er langt mere
kendt i USA end i vores del
af verden, men også i Euro-
pa er mange i færd med at
få øjnene op for massagens
positive virkning på dyr.

Små fif til hjemmemassa-
ge af din kat:
1. Start med at varme mu-

skulaturen op ved at
stryge katten langs ryg-
søjlen

2. Masser først nakken og
forparten, så bagparten
og lårmusklerne

3 Brug ikke for kraftige
tag, når du masserer, og
massagen skal ikke være
hård men det skal være
et fast tryk. Du må hel-
ler ikke massere for for-
sigtigt da det kan gøre
katten urolig. Prøv ger-
ne først på din egen krop
eller få selv en massage,
så du kender følelsen.

4. Tving aldrig katten til at
blive masseret, den siger
fra hvis den ikke synes
om behandlingen ved at
vende sig eller stikke af.
Omvendt: hvis den tryk-
ker sig mod dig og mja-
ver henrykt vil den selv-
følgelig have mere af
samme skuffe.

NB: Nogle oversexede han-
katte kan blive lidt for "op-
stemte", når man behandler
bagparten, dette skal de en-
ten først vænne sig til eller
man må ignorere bagparten
helt.

Løft op og ælt nakkeskin-
det når du masserer nakke-
musklerne. Øvelsen bidra-
ger til at varme muskulatu-
ren op, masser ikke musk-
lerne for kraftigt.

Massage af brystmusku-
laturen virker beroligende
på katten, og er fint mod
stress. Sæt dig bag katten
og masser dens bryst med
æltende og fast strygende
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bevægelser. Styrken du
bruger skal cirka være den
samme som du selv ville
finde behagelig hvis du blev
masseret.

Sædemusklerne er kat-
tens "motor" og de bliver
flittigt brugt, når katten lø-
ber og springer. Masser
med cirkelbevægelser, mas-
sagen løsner stive muskler
og forbedrer cirkulationen.
Muskler som føles hårde
trænger mest til massage -

pas dog på ikke at forveks-
le skelettet med musklerne
og masser ikke direkte på
leddene.

Lårmusklerne er store
og kraftige - den øverste
del af låret masseres med
cirkler og æltende tag. Det
er som regel nemmest, hvis
katten ligger ned og er af-
slappet, når du masserer
lårene.

Så det er bare at gå i
gang! Held og Lykke ....

Giv110 Fe/is Audax, Foto: Kjeld Krogh

Dyrlæge
Dan Her-
lev, Frihe-
dens Dyre-
klinik,
Hvidovre.

I klinikkens klientel er der
en hel del katte og enkelte
katterier. Et tilbagevenden-
de problem hos kattene er
infektion med ringorm, som
er en lidelse, det kan være
problematisk at slippe af
med igen, hvis man først
har fået smitten inden for
døren. Dette skyldes bl.a.
problemer med reinfektion
i katterier ved indførsel af
nye dyr, som umiddelbart
ser sunde og raske ud.

Omstændelig behandling
mod ringorm
I katterierne har der længe
været et ønske om en nem-
mere behandling mod ring-
orm, således at vask med
svampedræbende midler,
daglig lokalbehandling med
salve, og/eller langvarige
daglige tablettildelinger
kunne undgås.

Da vi fik underretning
om at Program vet. kunne
forebygge og behandle ring-
orm ved at ødelægge kitin-
dannelsen i svampenes cel-
levægge satte vi et pilot-
projekt i gang i et af katte-
rierne, som bestod af 24
norske skovkatte. Der hav-
de igennem 2 år været kon-
stateret ringorm regelmæs-
sigt hos samtlige katte på
trods af en meget høj hygi-
ejnisk standard i katteriet,
som foruden daglig rengø-
ring blev grundigt desinfi- ·
ceret med Virkon S en gang
ugentlig.

Behandling med
Program
Følgende behandlingspro-
gram blev iværksat på det
ringorminficerede katteri:
1. Alle katte blev behand-

let med Program vet inj.
80 mg., samt 2 pipetter

133mg Programmikstur
oralt. Vægt fra 3,5-6,8 kg.

2. Alle nyindsatte katte fik
ved modtagelsen samme
behandling som angivet
under punkt 1.

3. Vask/desinfektion med
Virkon S udskudt til
hver anden uge.

4. genbehandling hver 6.
måned med Program vet.
80mg.

Behandlingsresultat
De næste 2 måneder blev
der kun fundet 3 katte med
ringorm ved hjælp af Der-
mafyt test. Disse 3 katte
blev behandlet lokalt med
Lamisil liniment dgl. i 7 da-
ge. Efter yderligere 3 mdr.
blev der fundet 1 kat med
ringorm (positiv Dermafyt
test), som også i dette til-
fælde blev kureret ved lo-
kalbehandling med Lamisil
liniment i 7 dage. I de føl-
gende 6 mdr. blev der yder-
ligere fundet 1 tilfælde hos
et indkøbt dyr - 4 uger efter
behandling og indførsel i
flokken. I dette katteri er
det lykkedes at få bugt med
ringorm på en for ejeren
nem og økonomisk måde,
og samtidig bevirker Pro-
grambehandlingen, at der
er kontrol med lapperne. I
dag vaskes der kun med
Virkon S efter anbefaling
fra dyrlæge, ellers bruges
der almindelig rengøring.

Yderligere erfaringer
med Programbehandling
mod ringorm
I samme periode er der ble-
vet behandlet 40 private
katte (udekatte), der alle
var smittet med ringorm,
efter samme mønster d.v.s.
både Program inj. og Pro-
gram mikstur. Efter 6 må-

neder i forbindelse med
genbehandling med Pro-
gram inj. (40 eller 80 mg af-
hængig af størrelse) viste
det sig, at 4 katte stadig var
Dermafyt positive. Ved
kontrol af disse 4 katte ef-
ter yderligere 3 måneder,
fandtes de alle negative.

I skrivende stund er
endnu et katteri, samt
yderligere ca. 35 private
katte i behandling mod
ringorm med Program vet.
Også i disse tilfælde tegner
der sig et lignende billede
af Program vet. som et
nemt og billigt middel mod
ringorm.

Afslutning
Her i klinikken er Program
vet. nu det foretrukne mid-
del til behandling af ring-
orm. Dette skyldes,

► at effekten er god
► at Program er nemt at

bruge
► at Program er økono-

misk muligt for alle eje-
re.

Erfaringen på klinikken
viser, at en kraftig påvirk-
ning/smitte med ringorm i
initialfasen af Programbe-
handlingen kan give sig ud-
slag i dyr med symptomer
på ringorm, men at infekti-
onen dør ud af sig selv, hvis
bare behandlingen med
Program vet. fortsættes. In-
gen af de private katte er
ud over Program vet. blevet
behandlet lokalt mod ring-
orm.
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Erfaringer med Program vet.
til behandling af ringorm hos katte



Hobbyudstilling for alle specialklubber

Solv!wtten indbyder alle til hobbyudstilling den 18.8.2002
i Helsinge hallen.

Solv katten af1990 harhen ed fornøjelsen at indbyde alle
specialklubber under FIFe, CFA, TICA samt andre interes-
serede til en "CFA look a like" hobbyudstilling i Helsinge
hallen den 18.8.2002. Prøv noget nyt. Bliv ikke snydt. Få en
på opleveren. Få luftet dine katte på en uforpligtende sam-
menkomst.

Katteracer: Alle racer. Kategori I + II + III + IV samt
huskatte er inviteret. Fan evarianter som ikke er aner-
kendt kan også udstilles og bedømmes, såfremt de har
stamtax le fra anerkendt organisation.

Udstillingsform: Udstillingen vil blive arrangeret a la
CFA med 12 dommerringe. Hver kat bliver bedømt af 3
dommere. Kattenes samlede point danner grundlag forkå-
ring af udstillingens Best In Show i de 4 kategorier.

Bedømmelser: Ikke skriftlig bedømmelse. Kattene bliver
bedømt i følgende 4 hovedgrupper, uanset køn: Voksne, Ka-
strater Ungdyr og Killing. Kuld dømmes separat ved ud-
stillingens start. Efter bedømmelsen udtagerhver dommer
sine 10 bedste katte til "FINAL". Kattene indplaceres fra 1

til 10. En førsteplads giver 10 point. En 2. plads giver 9.
point. O.s.v. Hver kat få~· ,point(+~) i f~rhold _til hvor man-
ge katte den vinder over 1 FINAL ~ Hvis de1: 1 en gr_uppe
kun er 7 katte, får den bedste kat saledes højst 7 pomt. Så-
fremt der er mindre en 10 katte tilstede i hverhovedgruppe,
kan der afvikles "FINAL" umiddelbart efter bedømmelsen.
Kuld bedømmes kl. 9.15 hos alle dommere i alle ringe. Hus-
katte, Veteraner og Pensionister dømmes kun hos 1 dom-

mer.

BIV: Derudtages BIV i alle opdrætsnumre (FIFe grupper/
farvevarianter). Dommerens 3 bedste katte udvælges. BIV
1-2-3. Hvis der er mere end 3 katte afsamme køn i hvert
opdrætsnumrnerkan der gives BIV til både hunkat og han-
kat. BIV giver ikke point, men er afgørende for dommerens
udtagning de 10 bedste katte til "FINAL".

Speciaiklubber: Alle klubber får mulighed for at promote
egen race/variant fra scenen samt have stand. Det forventes
at alle deltagende specialklubber præmierbedste katte ind
for klubbens område, race/farvevariant. Alle specialklubber
inviterer - i samarbejde med Sølvkatten -dommere til at be-
dømme klubbens race/variant.

Krav til katten: Sund og rask. Vasket og/eller soigneret.
Negle skal være klippet. Anerkendt stamtavle. Vaccination
iflg. Felis Danicas regler. Senest 3.8.2002.

Dyrlægekontrol: Mellem 7.30 og 9.00. Aggressive katte
kan ikke bedømmes.

Dommere: 12-13 dommere indbydes. Mindst 3 dommere
pr. kategori. Dommercertifikat er ikke nødvendig. Hver
dommer skal bedømme alle kattene i en kategori. Max 100
katte i hver kategori. Udtage katte til "FINAL" i hver ho-
vedgruppe.
Dommerne dømmer ud fra FIFe standard samt skyldig hen-
syn til personlig smag og egen oplevelse afstandard.

Tilmelding: Senest 24.7.2002. Eller når halkapacitet er
nået. Betalingforud. Tilmeldingsblanket (Standard) sendes
til Allan Outrup, Betulavej 5, 3200 Helsinge 48 79 64 68,
sammen med betaling ellerkopi afindbetaling. Katten er
først tilmeldt, når betaling er registreret.

Udstillingspriser: kr. 100,- pr. kat. 2. katte. kr. 175,-
Derefter kr. 50,- pr. kat. Uanset antal. Kuld kr. 150.- min 3
killinger. Til salg bur kr. 150,- (Max 3 katte.)
Betales på giro 717-7577, Pr. check eller indbetales til vo-
res bankkonto: Nordea, Helsinge Afdeling. Reg. Nr. 2418.
Konto 0418 105 364.
Skriv tydeligt afsender samt hvilke katte som er tilmeldt.

Åbningstider: Udstillingen åbner for publikum 9.30 til
18.00 Ingen katte må forlade hallen før kl. 18.00.

Standleje og Præmier: Sølvkatten, Betulavej 5, 3200
Helsinge: outrup@tdcadsl.dk. Alle specialklubber og organi-
sationer vil få mulighed for at have en stand på udstillingen
og promote katte. Pris kr. 200,- Kommercielle stande efter
aftale.

Annoncer til katalog: Reproklart materiale sendes inden
24.7.2002 til Sølvkatten, Betualvej 5, 3200 Helsinge. Pris
pr. A5 side kr. 200,-

Præmiering af kattene: Der uddeles pokaler til BIS katte
i hver kategori I til IV. Til bedste kuld samt til bedste vete-
ran og pensionist.

Bær selv - kat og ansvar: Udstillingen er en bær selv
udstilling. Du skal selv bære din kat til dommerringen og
selv tage ansvar for at din kat er tilstede i den rigtige ring
på det rigtige tidspunkt.

Stewarder: Ring-stewarder er meget velkomne. Interesse-
rede kan melde sig hos Allan Outrup. Ringstewardens vig-
tigste opgave er at sørge for at kattene er tilstede på rette
tid og sted og skal endvidere notere kattenes point i samar-
bejde med dommeren. Ejeren bringer selv katten til og fra
ringen. Dommeren bringer selv katten til dommerbordet og
tilbage igen.

Ret til ændringer forbeholdes.Yderligere informationer ved
tilmelding og på Sølvkattens hjemmeside

www.solvkatten.dk

samt Sølvkattens mailingliste. ("Sølvkattelisten". Tilmel-
ding for medlemmer outmp@t clcadsl.dk).

Vel mødt til en anderledes og spændende udstilling i Helsin-
ge hallen.

På Sølvkattens vegne
Allan Outrup

Racekatteudstilling i Helsinge 18.8.2002
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Import

Belgien
The Dorsai's Annwyl
MCO fs 23
Fra: Mischa Peersmans
Til: Malene Børsting

Canada
Horizons' Bluebell of All-Saints
BML as 11

Fra: Ann Kidd & Ivan Battye
Til: Annemette Jørgensen

Kyaleen Cheerful Albert
PER d 03
Fra: Kathleen Cardwell-Martin
Til: Inge-Lise Jacobsen

Danmark
Syriam's Roselil
BRixny25
Fra: Elisabet Schreiber
Til: Alicia Andersen

Lynges Limelight-of-Obsession
PER f22
Fra: Pia Jensen
Til: Lisbeth Kierulff

England
Gaylee Kashmir
BEN n22
Fra: G. Pascoe
Til: Annette Lerche Trolle

Filensio Lucasof Chardani
RAGxn 04 21
Fra: Mrs H T Sallows
Til: Charlotte Knudsen

Finland
FIN"'Silkkihienon Gala Solea
ABYo
Fra: Pirkko Vanhamaki
Til: Marie Loise Glob Hindkjær Kristian-
sen

FIN"'Tahtisilman Decire'
CRXf
Fra: Leena Sauvala
Til: Vibeke Larsen

FIN'~Henrietan Final Vantasy
PERn Ol
Fra: Eeva-Liisa Suuronen & Timo .Iarvi-
nen
Til: Lise-Lotte Poulsen

Frankrig
P'Sweeson's Salu
NFOe
Fra: Richard Herrmann
Til: Dorte Varup
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Holland
Mazzel-Tov's Hip-Hop
ABYn
Fra: F. v.d. Woude
Til: Bodil Floto

Boris Becker de Broeckloni
BRI ns 22 64
Fra: Ad de Bruijn
Til: Lotte Teglers

Lost Era Tout Est Blue
EXOa
Fra: Alex & Hanifa Steenhuis
Til: Berit Elkjær Hougaard

Yentl van Rijana
PERfs
Fra: Mw. R. de Graaf-Muller
Til: Pia Kærnegaard

Norge
(N) Janita's Cheyenne
PERa 03 23
Fra: Mette Carina Andresen
Til: Anette Vohnsen

Rusland
Chinnia Exotic Fantasy
EXOn
Fra: Irena V. Simonova
Til: Benthe Hannibal

Ricci Exotic Fantasy
EXOn
Fra: Irena V. Simonova
Til: Benthe Hannibal

Lumicat's Edvin
EXOn2133
Fra: Ludmila M. Vanushina
Til: Susanne Christensen

Alina's Crocus of Lesami
EXOn22
Fra: Ludmila Fedorova
Til: Jeanette Ytting Juul

Slovenien
Petovia's Rocky
PER ns
Fra: Branka & Rastko Fahner
Til: Anne Marie Andersen

Spanien
Fudge Patriarca
RAGn
Fra: Patricia Brownswell
Til: Dorthe Seierø Nielsen

Patriarca Gucci
RAGn
Fra: Patricia Brownswell
Til: Dorthe Seierø Nielsen

Sverige
S*Jeka-Mis Wonderful Wilma
BURn
Fra: Ingela Elme & Johnny Johansson
Til: Conni Nissen

S*Klelofts Grazilia Archibalds
CRXc33
Fra: May Loftunger Klein & Jan-Erik Klein
Til: Morten Skjershede & U1rich Alsterk-
lung

S*Roda Nejlikan's No Doubt
DRXg
Fra: Ann Jacobsson & Kim Mikkelsen
Til: Heidi Rosberg

S*IxiDixi's Colormade4 Obsession
PERd
Fra: Chatrine Persson & Patrik Cyrillus
Til: Lisbeth Kierulff

Ormeryds Tramaine ofHeart'nbreak
PERe24
Fra: Sigrid Lange
Til: Jette Henriksen

S*Snowdrop's Temptation On Ice
PERn0221
Fra: Susanne Ekelund & Mats Englund
Til: Jette Henriksen

S*Balasore's Mona-Lisa
PER ns 24 62
Fra: Christina & Christer Stockhaus
Til: Jette Henriksen

S*Backkara's Precious Purple
SBI c 21
Fra: Mary Back
Til: Bettina Carlsen

Tjekkiet
Gaia Eva-Vlasta, CZ
PER a33
Fra: Eva Fuxova
Til: Lailah Andersen & Kenneth Bay Srnith

Tyskland
Opalis' Arabella
BURh
Fra: Bettina Esser
Til: Anne-Marie Bjelke Hansen

SSL Chief Tomahawk
MCO d 22
Fra: Bettina Pelkmann
Til: Linda & Ronny Sterup

GetTogetherCats Coco Chanel
MCO f09
Fra: Bettina Pelkmann
Til: Dorthe & Tonny Raunsbæk

Merryborn's Lucas
MCO n 22
Fra: Gisela Fritz
Til: Anette Melchior

D*Rita's Rigoletto
SBia
Fra: Rita Peitz
Til: Christina Davidsen & Kenny Jakobsen

Hella v. Lindow
SBI b 21
Fra: Claus Lindow Hansen
Til: Mette Ploug

Mahazedi's Vayana
SBI g21
Fra: Ute Fehlhaber
Til: Pia Falk Larsen

Eksport

England
Pigalop's Lilac Devotion
EXOc24
Fra: Bettina Petersen
Til: Suzanne Williment

Tullamore Dew ofMilledeux DK
MCOn22
Fra: Johnny Lodberg
Til: Diana Collings

Winnetou's M'Donna
ORib
Fra: Karin Pedersen
Til: Mr John & Mrs Cherie Bailey

Alomi's Caramba
PERn33
Fra: Lasse Mortensen
Til: Anne Harrop

Persefelis Snowball
PER ns 12
Fra: Sylvia & Allan Outrup
Til: Sylvia Andrews

Dalee Butter Cup ofPersefelis
PER ny 11

Fra: Sylvia & Allan Outrup
Til: Sylvia Andrews

Finland
May Gamgee Felis Audax DK
NFO g23
Fra: Minna & Kjeld Krogh
Til: Sari Sinkko

Løve Hulen's Yasmin
MCO g22
Fra: Rita Henriksen & P.-E. Pedersen
Til: Pekka & Ritva Nisula

Løve Hulen's Ballarina
MCO n 22
Fra: Rita Henriksen & P.-E. Pedersen
Til: Tellervo Kass

Frankrig
Tapre Ørn Felis Jubatus
NFOn09
Fra: Jette Eva Madsen
Til: Nathalie Olivet

Sarafina's Camelot
MCO n 22
Fra: Lillian Kristensen
Til: Michele Dorninique Baldanza

Pasht's Horace the Hunter
BRI n 24
Fra: Lone Lund
Til: Dominique Lescos

Danish Design's Kejserinde Adelaide
NFO n 22
Fra: Martin Kristensen
Til: Gerladine Cavagno

Holland
Misty Brown's Marcus
PERe 33
Fra: Kirsten Nielsen
Til: Ab en Joke Smid

Silver Chic Chat af Bastokat
ABYns
Fra: Pia S. Engsted
Til: Rene M. de Jong

Island
Persefelis Lucky Luke
PER ns 11

Fra: Sylvia & Allan Outrup
Til: Adda Suigurjonsdottir

Italien
Black Jack ofbounty DK
RAGn
Fra: Lita Lorenzen
Til: Tiziano Trenti

Japan
Dansbjergs Lizzi
NFO ns 09 22
Fra: Ilse Larsen & Birger Sperling
Til: Atushi & Terumi Ebihara

Dansbjergs Josephine
NFO ns 25
Fra: Ilse Larsen & Birger Sperling
Til: Hisako Imaizumi

Letland
Bellamis' Finsbury
ORib
Fra: Dorte Kaae
Til: Evita Ostrovska

Malaysia
Vinderød's Private Emotion
PERf03
Fra: Sonja Hansen
Til: Azrul Bin Mohammed Yusuf

Norge
Shanty's Casper 2 Cool
MCO ns 22
Fra: Anette & Peter Mølgaard Nielsen
Til: Linda Monsen

Hopeless Tribes Hot Shot
MCOn22
Fra: Annette Agerbak
Til: Anne Jorun Lokøy

Pigalop's Rosita
EXOf
Fra: Bettina Petersen
Til: Reidun Omdal

Fletchers Lambada av Sirione
ABYa
Fra: Vivi Fletcher
Til: Hageland & Gustavsson

Schweitz
La Foret's Valiant
NFOw
Fra: Dorte Varup
Til: Eva Weber

Siddende Tyr Felis Jubatus
NFO d 09 23
Fra: Jette Eva Madsen
Til: Michael Diete

Lindskjalfs Sif
NFO n 09 23
Fra: L. H. Hansen, C. & T. Hansen
Til: Jean-Marc Peclat

Spanien
Guldfakse's Winnebago Moon
MCOw 62
Fra: Dortemarie Kaplers
Til: Pilar Rivera-Schreiber

Guldfakse's Cochise
MCO n 22
Fra: Dortemarie Kaplers
Til: Sonia Gonzalez Gomez

Sverige
Silverwood's Xoom Xoom Xerox
NFO ns 23
Fra: Belinda Brandt Lysgaard & Martin
Lysgaard
Til: Camilla Domeij

Lille Konkubine af Khatoum
ABYn
Fra: Bodil Floto
Til: Jan Sjogren

Khartoum's Amors afNefekare DK
ABYn
Fra: Bodil Floto
Til: Jan Sjøgren

Maou's Be My Lover
BRI c 03
Fra: Dorte & Erik Schou
Til: Bodil Helin

Elkington's Mgala
NFOn09
Fra: Lone Elkington
Til: Jeanette Englund

Cinderella Felis Audax DK
NFOg09
Fra: Minna & Kjeld Krogh
Til: Alexandra Karlsdotter

Tyskland
Nadikat's Grethe
BURb
Fra: Anne-Grethe Thing Skou
Til: Astrid Grabener

Nadikat's Fernando
BURb
Fra: Anne-Grethe Thing Skou
Til: Astrid Lengfelder

Nadikat's Giotti
BURb
Fra: Anne-Grethe Thing Skou
Til: Gabriele & Helmut Jocham

Nadikat's Fiona
BURn
Fra: Anne-Grethe Thing Skou
Til: Gabriele & Helmut Jocham
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Nr. 1 Voksne Hunkatte
WWOl Kattilan Daisy Doody, SIA b
Ejer: Dorte Kaae

i]YRAK

Nr. 5 Kastrater Hankatte .6.
GIP Skanda Lundborg, BEN n 24
Ejer: Bente Petersen

Nr.4 Voksne Hankatte
IC Ibi-Bell's Power of Love,

PER e 03
Ejer: Anne Charlotte Poulsen

0

Arets katte

Nr.4 Kastrater Hankatte Å
I~ Bacru:di's Chopin, PER d 03
Ejer: Anita & Brian Nimb

Heidi Rosberg

»Kald katten ved et navn,
som den let kan forstå, og tal
i hvert fald en gang imellem
med den på en måde, så den
får det indtryk at De selv er
en stor kat. 11

"Indehaveren af vort førende
katteri Hafnia, Holte, Fru Dit-
te Louw meddeler følgende
foderplan:

Først og fremmest faste fod-
deltider og bestemte kvanta.

KJ 7.30 morgen: et ve/kogt
fiskemåltid blandet skiftevis
med rå valsede byg eller hav-
regryn eller med Spratts kat-
teioddet:"

,,Sekretær i Dansk Racekatte-
klub Fru A. Juul Hansen an-
vender denne spiseseddel:
Morgenfodder: Havre- eller
bygsuppe med lidt fløde.... 11

.Den kendte opdrætter af rø-
de angorakatte, Fru Fanny
Kjærulff bruger følgende spi-
seseddel: De voksne katte
fodres to gange dagligt. Kl.
1 0 og kl. 1 8..... 11

.En kat der har fået lopper,
vil ustandseligt klø sig. Lop-
perne må fjernes, fordi de er
sygdomsspredere. Men benyt
ikke DDT-pulver 11

Kort og godt fra de gamle
kattebøger

USA
Dushara Kamal Samanya
SOMn
Fra: Charlene & Mac Munro
Til: Teresa Guldager

Porthos Felis Jubatus
NFO a 09 22
Fra: Jette Eva Madsen
Til: Sarah Jean Caldwell

King Elendur Felis Audax DK
NFO n 09 22
Fra: Minna & Kjeld Krogh
Til: Yana Brozova

Yiadom's Kalypso
NFOns
Fra: Nina Yiadom
Til: Patricia Little

Floresta Leao's Jasmin Quick Silver
NFO ns 09 22

Fra: Susanne Eriksen
Til: Patricia Little

Løve Hulen's Red Yankee
MCO d 22
Fra: Rita Henriksen & P.-E. Pedersen
Til: Eyke Eden

Løve Hulen's Silver Rhapsody
MCO gs 22
Fra: Rita Henriksen & P.-E. Pedersen
Til: Iris & Markus Bothe

Dushara Rosy Morning Freezw
SOM os
Fra: Susanne Sahrbacher
Til: Teresa Guldager

Persefelis Silver Blondie
PER ns 11
Fra: Sylvia & Allan Outrup
Til: Herman Wulff

Playmate ofSaen Suay DK
SBin
Fra: Thorild & Ole Nørgaard
Til: Jutta & Kurt Neumann

Import&
Eksport

Nadikat's Gizmo
BUR b
Fra: Anne-Grethe Thing Skou
Til: Thomas Vollemer

Indina Fortuna's Arnold
NFO n 09 23
Fra: Birgit Falk & Jørgen Ravn
Til: Gilla & Karl Knickmeier

Wedfall's Blue Topper
PERay 12
Fra: Charlotte & Ole Wedfall
Til: Sophie Nei.ienfeldt

Pearl ofOrient Song Hio DK
SBin
Fra: Charlotte Holm
Til: Johanna Loffler

La Foret's Unique Souris
NFO f09 22
Fra: Dorte Varup
Til: Sylvia Helmers

La Foret's Uma Ulivetta
l\TFOw
Fra: Dorte Varup
Til: Sylvia Helmers

Beavis Daisy
BURxfs
Fra: Helle Kastberg
Til: Petra Seidelin

Dansbjergs Regine
NFO f09 23
Fra: Ilse Larsen & Birger Sperling
Til: Melanie Faclin

Dansbjergs Axel
NFOn09 22
Fra: Ilse Larsen & Birger Sperling
Til: Melanie Fadin

Heartbreaker's Listen 2 Your Heart!
EXOg
Fra: Jette Henriksen
Til: Britta Busse

Falstria's Clothilde
SIAa
Fra: Lone Ebbesen
Til: Wilfired Chevreux

Danish Design's Kejserinde Elisabeth
NFO n 09
Fra: Martin Kristensen
Til: Roswitha Keiler

Løve Hulen's Thunderstorrn
MCO n 09 22
Fra: Rita Henrik.sen & P.-E. Pedersen
Til: Berit Falk
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CH Floresta Leao's Baline
NFO fs 23 Født: 18-11-00
Opdr.: Susanne Eriksen
Ejer: Lonnie Jørgensen
Hillerød 01 CAC
Køge 02 CAC
Roskilde 02 CAC

IP Lai-An's Apollo
PER n 33 Født: 28-10-00
Opdr.: Ejer
Ejer: L. Andersen & K Bay Smidt
Vissenbjerg Ol CAPIB
Gromitz Ol CAPIB
Salzburg Ol CAPIB

IP Lai-An's Annastasia
PER g 33 Født: 28-10-00
Opdr.: Ejer
Ejer: L. Andersen & K. Bay Smidt
Vissenbjerg 01 CAPIB
Gromitz Ol CAPIB BIS
Salzburg 01 CAPIB ,•.

IC Floresta Leaos Sigurd
NFO n 09 23 Født: 05-02-00
Opdr.: Susanne Eriksen
Ejer: Thaysen & Munk-Madsen
Langeskov Ol CACIB
Geteborg O 1 CACIB
Tåstrup 01 CACIB

IC Bijeto's Cirkeline
ABY o Født: 06-12-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgitte Jen sen
Gromitz Ol CACIB
Koge 02 CACIB
Roskilde 02 CACIB

GIC Aritzia Canadian Wizard
of V, edfall
PER as 11 Født: 21-03-00
Opdr.: Marlene Dennis
Ejer: Charlotte & Ole Wedfall
Molndal Ol CAGCIB
Molndal 01 CAGCIB BIS
Gromitz 01 CAGCIB *
Koge 02 CAGCIB
Roskilde 02 CAGCIB *
Herlev 02 CAGCIB ,:,

GIC Buens Brynhilde
.l\TFO fs 09 23 Født: 17-08-98
Opdr.: Ejer
Ejer: Thaysen & Munk-Madsen
Slagelse 01 CAGCIB
Gladsaxe Ol CAGCIB BIV ,:,
Holstebro Ol CAGCIB
Langeskov 01 CAGCIB BIV
Geteborg Ol CAGCIB
Gromitz 01 CAGCIB BIV '''

IC Killi.x Draupner
NFO a 23 Født: 20-02-00
Opdr.: S. & K Høj Andersen
Ejer: B. & M. Lysgaard
Malmø 02 CACIB *
Herlev 02 CACIB
Hedensted 02 CACIB

CH Alomi's Zign O' The Time
PER a 21 33 Født: 08-07-00
Opdr.: Lasse Mortensen
Ejer: Jeanette Ytting Juul
Krusaa 01 CAC BOX
Taastrup Ol CAC
Hedensted 02 CAC

CH Jeka-Mis Kajsa Bergqvist
BUR b Født: 19-09-00
Opdr.:
Ejer: Anne Marie Bjelke
Taastrup 01 CAC BOB 4
Hillerød 01 CAC
Glostrup 01 CAC

CACIB BIS
CACIB
CACIB

CH Kiru's Sweet Blue Bizou
SBI a Født: 20-05-01
Opdr.: Kirsten Ulsø
Ejer: Micheyl Riis Vinther
Hedensted 02 CAC BIV
Neustadt 02 CAC
Neustadt 02 CAC *

CH Askov's Samson
MCO n Født: 21-11-99
Opdr.:
Ejer: Brita Rodam
Vejle Ol CAC
Langeskov Ol CAC
Krusaa 01 CAC BIV

IC Nebsagers Uppercut
PER a 24 Født: 08-09-97
Opdr.: S. Kristensen
Ejer: Lene Balle
Langeskov 01
Krusaa Ol
Grtimitz 01

GIC Luna-Tick's Jenny Juniper
ABY a Født: 27-11-99
Opdr.: Ejer
Ejer: M. & L. Seifert-Thorsen
Langeskov Ol CAGCIB
Grtimitz Ol CAGCIB
Koge 02 CAGCIB BIV ,:,
Roskilde 02 CAGCIB BIV ,:,
Herlev 02 CAGCIB
Arnhem 02 CAGCIB BOX

Glostrup Ol
Glostrup 01
Vissenbjerg Ol
Roskilde 02
Ruti 02

CH Nasada's Heaven
Help my Heart
PER d 21 33 Født: 03-12-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Lene Balle
Sæby 01 CAC
Vissenbjerg Ol CAC
Køge 02 CAC

CH Barmont Beluga of Alomi
PER f Født: 07-10-99
Opdr.: Bob Baratto
Ejer: L. Mortensen & S. Hansen
Gladsaxe 01 CAC
Køge 02 CAC BOX
Roskilde 02 CAC

CACIB
CACIB
CACIB

IC Password The Dream's Land
EXO w 62 Født: 22-06-98
Opdr.: Carmen Mirenda Tora
Ejer: Lisa Høj
Gorredijk 01
Glostrup 01
Glostrup 01

GIC Vertigo's Chablis
ABY n Født: 08-10-97
Opdr.: Marie Hoefkens-Lienard
Ejer: Lis Dahlstrøm
Ljungbyhed 01 CAGCIB

BIV BIS
CAGCIB
CAGCIB ,;,
CAGCIB BIV
CAGCIB *
CAGCIB ''"
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GIP Santor's Fang Filigan
MCO ns 22 Født: 15-10-96
Opdr.: Jonna Larsen
Ejer: Sørensen & Mikkelsen
Hamb urg Ol CAGPIB
Randers Ol CAGPIB BIV *
Sæby 01 CAGPIB
Vissenbjerg 01 CAGPIB
Groningen Ol CAGPIB
Hedensted 02 CAGPIB

IP Europa's Holger Danske
NFO a 09 Født:
Opdr.: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Ejer: Vibeke Telkamp
Slagelse Ol CAPIB
Gladsaxe 01 CAPIB
Gromitz Ol CAPIB

CH Family's Cæcar
NFO d 09 22 Født: 29-12-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Berit Sigersen
Glostrup Ol CAC .
Glostrup Ol CAC BIV '"
Hedensted 02 CAC

CH Paragon Blue Sterling
Echo Bravo
RUS Født: 21-04-00
Opdr.: A. Kastberg & K. Holst
Ejer: Debbie S. Hagen
Herlev Ol CAC BIV ,:,
Taastrup Ol CAC
Glostrup 01 CAC
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Babalous WiJd One, PER e 33
Ejer Pia Kæmegaard
Misty Browns Nikitta,
PERe 33
Ejer Lilian Larsen
Appolonia of Hawkeye, PER f
Ejer Lilian Larsen
Pythagoras Zididada, PER as
Ejer Sanni Truedsson
Dan-Queen Papageno,
PER ns 23 62
Ejer Vivi & Jan La sen
Persefelis Golden Zenobia,
PER ny 11

Ejer Trine M Niel en
Lai-Ans Annastasia
PERg33
Ejer L Andersen & KB Smidt
Laurfelts Chivas Regal,
PERd
Ejer Bettina Wilhelmsen
Selected Purity Ding a Ling,
PER ns
Ejer Pia Kærnegaard
My B\ue Heaven of Natassja,
PER a 03 22-24
Ejer Kathe Zeuthen
S'''Li:ivgarde's Ricky, EXO d 22
Ejer Svend O Pedersen
Alnashars Bella Rozella,
PER g- 03 22
Ejer Anne Marie Andet. en
Misty Browns Maxine, PER n
Ejer Kirsten Nielsen
Papagena Silver Pin-up,
PER ny 11

Ejer Helle & Niels Teglgaard
S':'Athelstones Dixie, PER a
Ejer Inge Gregersen
Xtra Special af Timanfaya,
PERw63
Ejer Niels Nielsen
Kikicat Special Dreamweaver,
EXO as 03 22-24 62
Ejer Lisa Høj
Dellarys Salt and Pepper,
EXOn03
Ejer Birgit & Erhard Hennig
Mailhouse Hope & Glory,
EXOns 22 62
Ejer Birgit & Erhard Hennig
Ocicats Naughty Boy,
PERn33
Ejer Majbritt Kjeldgaard
Flaming Stars A tribute to
Elvis, PER e 02
Ejer Benthe Hannibal
Aritzia Canadian Wizard of
Wedfall, PER as 11

Ejer C & 0 Wedfall

Kategori II
Guldfakses Hanging Cloud,
MCOgrplX
Ejer Susanne & Per Larsen
La ForetsQuita, NFO grp III
Ejer June Poulsen
La Forets 01\tlaJiey,
NFOgrpVIII
Ejer Susanne Eriksen

Øvrige nomineringer
Kategori I
Pigalops Choko, PER b 23
Ejer Ilse Pedersen

Opdræt
Persefelis (PER)
Ejer Allan & Sylvia Outrup
Kategori II
BOXvoksen
Floresta Leaos Sarabi,
NFO grp VI
Ejer B Buntzen & L Jørgensen
BOXkastrat
Nala de Shattea, SBI a
Ejer Catrine I Lysdal
BIS ungdyr
Florians Pipella Of Olmoca-
be, MCO grp VI
Ejer M & 0 Bonnichsen
BIS killing
Shengo Anastacia, SBI c 21
Ejer Mette & Carsten Usbeck
Kuld
Dia Chazan (SBI)
Ejer Ketty Hartwich
Veteran
Tukenja's Gabriella (SBI)
Ejer Vibeke Svarrer
Pensionist
S*Milarepa Ceasar (SBI)
Ejer Carin Pettersson
Avlhan
Kirus James Bond (SBI)
Ejer Nanna & Fl Mikkelsen

Kategoriill
BOXvoksen
Lugwe's Sienna, ABY n
Ejer Lene Bay
BOXkastrat
Hentzel's Calico, BRI g 03
Ejer Irene Hentzel
BIS ungdyr
Piogattas Fie, SOM os
Ejer Vibeke Freiberg
BIS killing
S*Jeka-Mis Wonderful
Wilma, BURn
Ejer Conni Nissen
Kuld
Saltvigs (SOM)
Ejer J. Beeck & O.L Jacobsen
Veteran
Hentzels Calico (BRI)
Ejer Irene Hentzel

Kategori IV
BOXvoksen
Ayanth Diacanthus, SIA a
Ejer Elisabeth Højensgård
BOXkastrat
Wee-ko's Kissing An Angel,
SIAg21
Ejer L Madsen & J Andersen
BISungdyr
Nissens Fiona, ORI a
Ejer Annelise & Erik Nissen
BIS killing
Nissens Grynet, ORI b
Ejer Annelise & Erik Nissen

Kategori I
BOXvoksen
Mailhouse Hope & Glory, EXO
ns 22 62
Ejer Birgit & Erhard Hennig
BOXkastrat
Xtra Special afTimanfaya,
PERw63
Ejer Niels Nielsen
BISungdyr
Dan-Queen Papageno, PER ns
23 62
Ejer Vivi & Jan Lassen
BIS killing
Pigalops Choko, PER b 23
Ejer Ilse Pedersen
Kuld
Well-Done's (PER)
Ejer Anne Marie Andersen
Veteran
Vixis Hey Little Black Bird
(PER)
Ejer Susan G Z. Taylor
Pensionist
Sys' Kristoffer (PER)
Ejer Lene Matthews

~

N~.\11\ $d(ASP\M

NR. 1

Udstillings
esultater

Best ofBestVoksen
1. Babalous Wild One,

PERe 33
Ejer Pia Kærnegaard

2. SW*00 S*Limericks Love
Me Do, SIA b 21
Ejer A Gerbert & M Dottori

3. Leezas Blue Tiger, BRI a
Ejer Lea Winther-
Jørgensen

4. S*Backkaras Simpson,
SBia
Ejer Tine Søder

Best ofBest Kastrat
1. Europas Jacob Haugaard,

NFOgrpIV
Ejer Vibeke Telkamp

2. Misty Browns Nikitta,
PERe 33
Ejer Lilian Larsen

3. Misbehavin' Zephyr, SIA d
Ejer Elisabeth Højensgård

4. Abyrivers Bali Vision,
ABYn
Ejer Henrik Rasmussen

Udstillingsresultater fra DARAK's Internationale
Udstilling i Herlev den 3. marts, 2002

Har din kat opnået en titel?

Indsend foto og informationer til

Marianne Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4, 4600 Køge,
tlf. 56 63 93 00
titeltager@felisdanica. dk

PR Lovgardes Ricky
EXO d 22 Født: 11-08-98
Opdr.: Grethe Lovhaugen
Ejer: Svend 0. Pedersen
Herlev 02 CAP *
Hedensted 02 CAP
Middelfart 02 CAP

PR Luna-Tick's Kjute Karoo
ABY n Født: 17-02-00
Opdr.: Ejer
Ejer: M. & L. Seifert-Thorsen
Randers 01 CAP
Vissenbjerg 01 CAP BIS
Køge 02 CAP

PR Kiru's Lady Anneli
SBI n Født: 09-09-92
Opdr.: Kirsten Ulsø
Ejer: Micheyl Riis Vinther
Køge 02 CAP
Hedensted 02 CAP *
Neustadt 02 CAP BIS

PR Hentzel's Calico
BRI g 03 Født: 28-01-95
Opdr.: Ejer
Ejer: Irene Hentzel ...
Glostrup 01 CAP .,.
Remisen Ol CAP BOX
Køge 02 CAP

PR Luna-Tick's Khediva Swe-Diva
ABY n Født: 17-02-00
Opdr.: Ejer
Ejer: M. & L. Seifert-Thorsen
Sæby Ol CAP BOX
Glostrup 01 CAP
Remisen 01 CAP

CAP
CAP
CAP

PR Europa's Jacob Haugaard
NFO n 09 22 Født:
Opdr.: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Ejer: Vibeke Telkamp
Køge 02 CAP
Roskilde 02 CAP
Herlev 02 CAP BIV BOB 1

PR Dushara Barbeque
SOM o Født: 22-08-96
Opdr.: Teresa Guldager
Ejer: Vivian Sørensen
Sæby 01 CAP ;,,
Vissenbjerg 01 CAP BOX
Hedensted 02 CAP ,:,

CH William af Kambyses
PER a Født: 01-06-00
Opdr.: Lis Staunskjær
Ejer: Bodil & Per Sthaalros
Vejle 01 CAC
Krusaa 01 CAC
Hedensted 02 CAC

CH Soyadi's Aybike
TUA w 62 Født:
Opdr.: Selv eig Christensen
Ejer: Georg R.W. Hassenteufel
Esbjerg 00 CAC
Holstebro 01 CAC
Randers Ol CAC

PR Europa's Nummer Dreng
NFO n 09 22 Født: 20-03-01
Opdr.: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Ejer: Lene Lock
Hedensted 02
Neustadt 02
Neustadt 02
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Europas Jarl Hankat, Ejer Anette Becker Ejer Karin Margaard 0 Toyo's Spotted Sir Toby,
Bedste veteran BOXkastrat

NFO,rrpill Silvercats Tarzan, Kanbalu Yasmin, BUR b ORin24 BIS Ungdyr Korthår
Ejer Susanne Sonne Dushara Moment of Regret Piltoft's Asian Pearl (ORI n) Brides Dream af Bajang Hann er

Ejer Gitte Nielsen NFO grpIV Ejer Karin Margaard
Misbehavin' Zephyr, SIA d (SOM n) Ejer: Trine Piltoft SIAf Van Grebst Luic

Zuzets Bjorn, NFO grp I Ejer Jette Pedersen Paludans Flora, BRI g 03 Ejer: Kirsten Pedersen Bedste ungdyr E: Aase Christiansen
Ejer Freddy Christensen Løvehulens Scoop, Ejer S & R Rasmussen Ejer Elisabeth Højensgård ABYa

Shengo Anastacia, SBI c 21 MCO grp m Ejer R Henriksen Hentzel's Calico, BRI g 03 Wee-ko's Kissing An Angel, Bedste opdræt Bellamis' Finlandia (ORI b) BIS Killing E: Christel Orthmann

Ejer Mette & Carsten Usbeck & P-E Pedersen Ejer Irene Hentzel SIAg21 Chagall's v. Marina Bohrnsen Ejer: Dorte Kaae Falstrias Clemente Fnugge Fashion Silver Juri
Bedste killing SIAa EUR ns22

Shenandoahs Mimmi. SBI n Løvehulen's Hurricane Mitch, Ejer L Madsen & J Andersen
Kategori4 Kattilan Cotton Jenny E: Lone Ebbesen E: LeneSigl

Ejer Lena Nordstrom MCO grp V, Ejer R Henriksen Kategori IV Falstrias Clemente, SIA a
Ejer Lone Ebbesen

BIS voksen (SIA b 21) Hunner
Floresta Leao ' Sarabi, & P-E Pedersen Aslans Snowflakes, SIA w 67 Fabulous Four av Abrego Ejer: Dorte Kaae Øvrige nominerede katte Catwalks Destined to Win
NFO grpVI Tinja Skoven's Dimitri, EjerAnne Wagner Nissens Grynet, ORI b (SIA b) Bedstekuld Langhår BRia
Ejer B Buntzen & L Jorgensen NFOgrpVII SW*00 S*Limericks Love Me Ejer Annelise & Erik Nissen Ejer: Kis & Mogens Østerby Tværmose Hann er E: Anette Henriksen
l\Iaine Plays Wonder Boy, Ejer Flemming & Janni Sahl Do, SIA b 21 Nissens Fiona, ORI a BOXvoksen Ejer: Heidi Tværmose Wedfalls Blue Talisman Minya af Khartoum
MCO grp IV Europas Jacob Haugaard, Ejer A Gerbert & M Dottori Ejer Annelise & Erik Nissen Nissen's Fiona (ORI a) PER ayll ABYn
Ejer Gitte & Michael Jensen NFOgrpIV Ivanthes Ccedric X-Ett, Nissens Frederik, SIA n Ejer: Annelise & Erik Nissen BIS Huskat E: Charlotte & Ole Wedfall E: Bodil & l\ilichael Floto
Champagives Arif, Ejer Vibeke Telkamp ORI c24 Ejer Annelise & Erik Nissen BIS kastrat Sir O'malli Grand-Master Gilmore de Kastrat hanner
MCO grp VII McCloud's D'Antagnan, Ejer Jane T Nielsen Ayanth Diacanthus, SIA a Vibkjær's Andre Nidoking Ejer: Birthe Johnsen Persefelis Belle Amours Dino
Ejer Gitte Petersen MCO grpV Ejer Elisabeth Højensgård (ORI c 24) BOXHuskat PER nsll BURd
Le Rassy's Ziggi NFO grp II Ejer H.& J. Stapelfeldt Ejer: Karin Kjær Nielsen Jiggin's Miss Molly E: Sylvia & Allan Outrup E: K Engelhard & Jensen
Ejer L & G Rasmussen McCloud's Loke, MCO grp IX Ejer: Karin Sørensen Hunner Chagall's Safari
Guldfakses Ida 'I\\o Dogs, Ejer H.& J. Stapelfeldt Alsnahar's Bella Rozella BURb
MCO grpV Nala de Shattea, SBI a

Best in Show på )YRAK's udstilling d. 29 & 30.
PER gs0322 E: Helle Faurholdt

Ejer Lene Glem Ejer Catrine I Lysdal Resultater fra Katteklubbens udstilling i Middelfart E: Anne Marie Andersen Kastrat hunner
Ofelia von Gott, SBI b marts 2002 i Hedensted d. 20. + 21 . april 2002 Heiress of Beauty Amico Dushara Morgana
Ejer Nanna & Fl Mikkelsen Kategoriill EXOfs SOMn
Kiru's James Bond, SBI b Jumanji Danish Beluga, Kategori 1 BOXkastrat Langhår BIS Killing E: Irene & Frank Schmøkel E: Theresa Guldager
Ejer Nanna & Fl Mikkelsen BENn24 BIS voksen Theilund's Santana BIS Tanisjka's Blue Decibella Alomi's Zign O'The Time Gyldfinas Red India
s=:=Backkaras Simpson, SBI a Ejer Hanne S Pedersen Tenra's Sam-So-Nite (MCO f22) Ec Kenfthis Apollyon RUS PER a2133 SOMo
Ejer Tine Søder Zeus of Maicat, BUR e (PERn 22) Ejer: Karin Skjærlund PERn E: Petersen & Nielsen E: Jeanette & Jimmy Juul E: Anette Birket Pedersen
S'"Rasmus Acemus Amat Ejer Christine Helweg Ejer: Britta Busse BIS ungdyr E: A Hogberg & J Jensen Kastrat hanner Ungdyr:
Librius, SBI n Lugwe's Sienna, ABY n BOXvoksen Løvehulen's Zulu (MCO n) BOX Semilanghår Silver Fernando de Persefelis Jean af Khartoum
Ejer Tanja Karlsson Ejer Lene Bay Lesami's Show Me Heaven Ejer: Rita Henriksen Lesamis Show Me Heaven BIS PER ns12 ABYn
Tukenja's Gabriella, SBI f Dushara Engadin Cisco Kid, (PERg33) BIS killing PERg33 Chewbaccas Reddie Eddia E: Helle Bulow E: Bodil & Michael Floto

Ejer Vibeke Svarrer SOMn Ejer: Jeanette Ytting Juul Wytopitlock Gershwin E: Jeanette & Jimmy Juul NFOgrp6 Engelhardts Clown in Black Pancena Europa Mokka

Priscas Wirinka, MCO grp VI Ejer Dorte B Hansen BIS kastrat (MCO n 22) BIS Kastrat E: Minna & Kjeld Krogh EXOn BUR b

Ejer Grode Nielsen Carrezzandos Blue Aida, Junior af Jurian (PER a 03) Ejer: Anette Becker Vixi's Hey Little Blackbird BOX E: Kaja Engelhard & Bo E: Mie & Mogens Hansen

Bastian Felis Faunus, BRI a, Ejer Ulla Langhoff Ejer: Lone Davidsen Bedste veteran PERn Millinockets Funny Face Jensen Killing

:NFOgrplII Luna-Ticks Khediva BOXkastrat Kiru's Lady (SBI) E: Susan Z Taylor MCO grp5 Misty Broewns Nugga Clarins Sirnba af Khartoum

Ejer Regitze Engelbreth Swe-diva, ABY n Engelhard's Jasmin (PER fs) Ejer: Anneli Micheyl Riis BOXKastrat E: A & KAgerbak PERe ABYo

Florians Pipella Of Ejer M & L Seifert-Thorsen Ejer: Pia Engelhard Larsen Bedste pensionist Keystone No Matter What BIS Kastrat E: Ingrid Nielsen E: Bodil & Michael Floto

Olmocabe MCO grp VI Abyrivers Bali Vision, ABY n BISungdyr Liden Kirsten's Piccola Gio- PERe33 Millinockets Sara Abigail Kastrathunner Why Forget R.U.T.H.

Ejer M & 0 Bonnichsen Ejer Henrik Rasmussen Darlyng's Angel of vanna(SBI) E: Heidi Agerbo MCOgrp3 Engelhards Jamin E: Charlotte Baago

Oliver AfKærvej, SBI a Klelofts Grandioza Archi- Gipsypride's (EXO g 22) Ejer: Kirsten Madsen BISUngdyr E: Birthe Leth PERfs

Ejer Mette & Carsten Usbeck balds, CRX grp IV Ejer: Heidi Burmester Bedstekuld Star Wars Podracer BOXKastrat E: Pia Engelhard Larsen Semilanghår

Mio min Mics Amanda EjerJytte & Knud Larsen BIS killing Castle Rock (MCO) PERn Hofnar Felis Jubatus Cecilia af Jurian Hanner

Woodward, NFO grp II Dushara This: My Kesto, Lesami's Blue Jeans Ejer: Pil Refstrup E: A Hogberg & J Jensen NFOgrp9 PERg03 Millinockets Pink Floyd

Ejer Tina Lenander ABYn (PER a 02) Bedste opdræt BIS Killing E: Michael Hemmingsen E: Anette Vohnsen MCO grp 5

Mainehouses Bianca, Ejer Helle Andersen Ejer: Jeanette Ytting Juul Løvehulen v. Rita Henriksen Well-Dones Raising Star BISUngdyr Skatman's Rosini E: Danielle Villefrance

MCO grpV Piogattas Fie, SOM os Bedste veteran Bedste avl PER f0323 Løvehulens Zulu PERgOl Kiru's Mister Some Buddy

Ejer Birgitte Moth Ejer Vibeke Freiberg Engelhard's Jasmin (PER fs) Backkara's Blue Bocelli (SBI) E: Anne Marie Andersen MCO grp 1 E: Keld Jensen SBin

Tender Tribes Papaya, s~=Jeka-Mis Wonderful Ejer: Pia Engelhard Larsen Ejer: Heidi Nowakowski E: Henriksen & Pedersen Ungdyr E: Jytte Baumkirchner

MCOgrpVII Wilma, BURn Bedste opdræt Korthår BISKilling Festival af Kambyses Løvehulen's Scoop

Ejer Karina Hansen Ejer Conni Nissen Persefelis v. Sylvia & Allan Kategori3 BIS Donna Elvira Felis Jubatus PERg MCO grp 3

Luna-Ticks Jenny Juniper NFOgrp4 E: Lis Staunskjær E: Henriksen & Pedersen
Maine Boes Petit, Jeka-Mis Kajsa Bergqvist, Outrup BISVoksen
MCOgrplII BURa Bedste avl Van Grebst Luic (ABY n) ABYa E: Michael Hemmingsen Gipsypride's Rayman WW Hopeless Tribes

PERd Hurricane
Ejer Ingelise & Niels Boe Ejer Anne Marie Bjelke Malawis Smoke Generation Ejer: Christel Orthmann E: M & L Seifert-Thorsen

Siam/orientaler E: Heidi Burmester MCO grp4
Vingekatten Bellis, SBI h Blue Luie ofNazik, SOM a Ejer: Lenette & Jacob Jensen BOXvoksen BOX

Solo ag Hajeka BIS Persefelis Miss Helsinge E: Anette & Kim Agerbak
Ejer Jytte Baumkirchner Ejer H & B Vinholt Luna-Tick's Makayla-May

BRia Nissens Argos PER nsll Merlin-Malachit v.
Shengo Maximillian, SBI a Dushara Morgana, SOM n Kategori2 (ABY a)

E: Karen & Hans Jeppesen ORin E: Sylvia & Allan Outrup Wunderbaum
Ejer Vibeke Svarrer Ejer Teresa Guldager BISVoksen Ejer: M. & L. Seifert-Thorsen BIS Kastrat E: Lene M Christiansen Killinger NFOgrp9
Shengo Maurice, SBI a 21 Leezas Blue Tiger, BRI a Løvehulen's Scoop (MCO n 22) BIS kastrat

Baaswells Cirkeline BOX Kegawa's Lucia E: Sonja Krieger
Ejer Charlotte Nissen Ejer Lea Winther-Jørgensen Ejer: Rita Henriksen Chagall's Safari (BUR b) BRia Nissens Fiona PERg02 Hunner
Tilia Nova's Minerva, NFO Leezas Blå Ramses, BRI a BOXvoksen Ejer: Helle Faurholt E: Lisbeth & Espen Sørensen ORia E: Kathe Zeuthen Backkara's Marinella
grpVIII Ejer Alis Rasmussen McCloud's Georgeous Gina BOXkastrat BOXKastrat E: Annelise & Erik Nissen Thomas O'Malley By Fate SBin
Ejer Laugesen & Larsen Erasmus vom Salzbachtal, (MCO w) Baaswell's Cirkeline (BRI a) Ec Dushara It's An ET-Son BISKastrat PERds E: Heidi Nowakowski
Landgreens Tyson, NFO grp V RUS Ejer: J. & H. Stapelfeldt Ejer: L. & E. Jørgensen SOMn Wee-Ko's Kissing an Angel E: Lenette & Jacob Nielsen Millinockets Kami Kaze
Ejer Susan Zindel Ejer Martina Latzke BIS kastrat BISungdyr E: Theresa Guldager SIAg21 PuffThe Magic Dragon By MCOgrp3
Løvehulen's Terne, Bijetos Cirkeline, ABY o Europa's Jacob Haugaard Riziki afKibutata (SOK n 22) BIS Ungdyr E: Madsen & Andersen Fate E: Anette Melchior
MCO grp V, Ejer R Henriksen Ejer Birgitte Jensen (NFO n 09 22) Ejer: Helle Lauridsen Pancenas Eloise BOXKastrat PER ns2262 Verdande ve Gimle
& P-E Pedersen Armani's Fonzie, BRI n Ejer: Vibeke Telkamp BIS killing BURc Sphinx Catkin E: Lenette & Jacob Nielsen NFOgrp6
Wytopitlock Fair-y-Nuff, Ejer Hanne Nielsen Chagall's Zoe (BUR b) E: Birgit Nielsen ORld24

E: Joan Rasmussen

MCO grp VII Margaard's Gefion, BUR c Ejer: Marina Bohrnsøn E: Inge-Lise Fredelund
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Udstillingsglimt

-

Siam/orientaler
Hanner
Fabulous Four av Abrego
SIAb
E: K & M Østerby
Hunner
Sphinx Queen ofDiamonds
SIA h21
E: Mette Foldager
Kastrat hanner
Vibkjærs Andre Nidoking
ORic24
E: Karin Kjær Nielsen
Kastrat hunner
Nissens Nips
SIAa
E: Susanne Qvick
Ungdyr
Nissens Grynet
ORib
E: A & E Nissen
Killinger
Tværmoses Fanelli
SIAb
E: Heidi Tværmose

Udstillingsglimt

Shengo Maximillian
SBia
E: Vibeke & Martin Svarrer
Danish Designs Kriser Franz
Joseph
NFO grp4
E: Mai Mortensen
Florians Pipella of Olmocabe
MCO grp6
E: Monica Bonnichsen
Killinger
True Trust Facial Vega
MCO grp3
E: Birgitte & Sten Stenskjær
Florians Tiffany
MCO grp5
E: Jensen & Christensen
Sechercats Nimbus
MCO grp9
E: Charlotte Henriksen
Løvehulens Extacy
MCO grp4
E: Henriksen & Pedersen
Floresta Leao's Jasmin Quick
silver
NFOgrp8
E: Susanne Eriksen

Millinockets l\lI.ike Fink
1CO grp 7

E: Ejgil Kjærsgaard
Kastrat hunner
Mixcovs Ashlay
MCO grp5
E: Andersen & Pleatner
Kiru's Lady Anneli
SBin
E: Micheyl & Peter Vinther
Urd ve Gimle
NFO grp6
E: Y & B Hostrup
Tukenja's Gabriella
SBI f
E: Vibeke & Martin Svarrer
Ungdyr
Zuzet's Bubbi
NFOgrp3
E: Ole J R Laugesen
Kiru's Miss Bibianna
SBin
E: Kirsten Ulsø

Udstillings
esultater
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Patricia von Gott
SBib
E: anna & Flemming
Mikkelsen
Killix Fiona
NFO grp3
E: Susanne & lliri Hpj
Andersen
Kastrat hanner
Lovehulens Redbone
MCO grp5
E: Pernille Hansen
Con Meos Romeo
SBin
E: Iarianne Josiassen
Oliver afKærvej
SBI a

E: Mette Usbeck
Europa's Jacob Haugaard
NFO grp4
E: Vibeke Telkamp
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Altheim
Alle pæne farver
B. Hartoft & H. Vigold
Annettevej 9
2970 Hørsholm
45868794
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I

j Korat
Primprau's

med en mildjernvilje!
Cami lla Baird
45768631/20977535
mail@korat.dk
www .korat.dk

Maine Coon
Fuglsang's

Rita Fuglsang Jensen
Gl. Feggesundvej 172
7742Vesløs
fuglsang.mco@post.tele.dk

, start.at/fuglsang

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

Heftycat
Flere farver -hvid
Dorthe & Ole Nielsen
Ørslevgade 40 B
4100 Ringsted
56 3818 49

KAWA
Lykke og Bent Kawa
Jersie, Solrød Strand
5614 65 44
lykkekawa@dadlnet.dk
www .kawa.suite.dk/

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

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

Tappernøje's
Flere farver
Vibeke Hamborg
Vordingborgvej 525
4683 Rønnede
56 7126 90

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

Norsk Skovkat

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

Hellig Birma

Rothe
Gamle danske rodtabbylinier
Ulla Helweg Rothe
Skoffervej 1, 4 th
2400 Københanvn NV
35 812712

Exotic

DiaChazan
Alle maskefarver
Ketty Hartwich
Bredager 3, 2. th
2650 Hvidovre
36 48 2919

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

Kempes
Maskefarver brun og blå
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej 12
3600 Frederikssund
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
tlf55 99 29 65
salg@Romantiskbad.dk

Sinklair
Susser & Fl. Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
58 26 87 70

VonGott
Alle maskefarver
Nanna & Fl. Mikk elsen
Clausholmvej 14
2720 Vanløse
38748278

Langhusets
Sort silver tabby
Charlotte Frank
Midgårdsvej 14
3000 Helsingør
492019 33

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

Yoman
Privat, kærligt og sundt
lille opdræt
M Skjershede & U Alster
Klug
38761173
www .dk-yeoman.dk

Europe

Westpoint
+ Exotic. Spec. Tabby
Maiken Christiansen
3650 Ølstykke
47161444
westpoint@image.dk

Comish Rex

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

Colourpoint

Osito's
Blå
Karin a Sundsvald
Åbjergvej 20
3600 Frederikssund
217067 39

Pasht's
Alt i fuldfarver & tabby
Spec. Chok. & lillatabby
LoneLund
Nykøbing Sjælland
Tlf59 36 10 59

Valhalla
Blå
Helle Schulz
Klevehøjvej 8
2640 Hedehusene
43 9946 99

Burmilla

•
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

Gracias
Fuldf, bicol., harlek., van
Susanne K Lorentzen
9440 Aabybro
98242476
gracia@mail.dk

Hesselbjerg s
Sort, blå, spotted
BH Jensen & A Johansen
86 26 50 50/26 27 6516
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 722009
fletcher@get2net.dk
hjem.get2net.dk/fletcher

lah-Ra's
Sorrel og vildtfarvet
Lysgaard og Amundsen
Skolekrogen 56 A
3500Værløse
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
98 4812 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
Anne Wagner
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 1 990
Allan Outrup
Betulavej 5
3200 Helsinge
Tlf. 48 79 64 68

Specialklubber
under Felis Danica
88 - Burmeser &
British Shorthair

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

Bicolouren
Lilian Larsen
Tranehavegård 35 st.
2450 København SV
bicolour@bicolouren.dk
www .bicolouren.dk

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
Trekanergade 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 Birma
Inge Brønserud
Lathyrusvej 19
3500 Værløse
Tlf. 44 48 38 13

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

Langhårskatten
Winnie Andersen
Østergade 29, Ganløse
3660 Stenløse
Tlf48 18 46 29
winnie.andersen@get2net.dk

Info fra
Felis Danica:

••

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Biilowsvej 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

Siælland:

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.



Ingen katte må forlade udstil-
lingen før kl. 19.00

Åbningstider for publikum
Kl. 10.00 - 19.00.

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

Aase Nissen
Søvej 2
4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088

Annoncer og præmier
modtages gerne og med tak. Sen-
des senest ved tilmeldingsfristen
til Hanne Kaarsberg

Bylaugsvænget 55
2791 Dragør
1/1 side kr. 250
½ side kr. 150
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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 kattemå forlade hallen,
førudstillingen lukker

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

Annoncer
for Opdrættere og specialklubber:
sendes senest 15. august til:
Dorte Kaae, Esbjergparken 5,
9220 Aalborg 0
1/1 side kr. 250,-
1/2 side kr. 150,-
priserne er inkl. moms,
Format A5

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

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

Udstillingsgebyrer
Pr.kat kr. 200
Kuld kr. 250
Avl og opdræt kr. 50
Veteran/pensionist (når de
dømmes i anden klasse) kr. 50
"Tilsalg" bur kr. 150
(kun for DARAKs medlemmer)

Udstillingsgebyr bedes indbetalt
samtidig med tilmeldingen senest
på afmeldingsfristen til

Postgirokonto: 9 00 39 75
Kasserer Ole Johnsson
Keplersgade 22, st.tv.
2300 København S

Ved betalingpå udstillingen opkræ-
ves 10 kr. ekstra pr. kat.

Udstillingsgebyrer:
Pr. kat
Kuld (3-4mdr.)
Avl & opdræt
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.
august til kasserer Linda Palm,
Nordkanalvej 8, 8500 Grenaa.
Giro 5 06 85 09. Skriv venligst på
girokortet, at beløbet dækker ud-
stillingsgebyr til Ribe.

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

England Kat. I +II+ III
Italien Kat. I+ II
Polen Kat. I+ II
Tyskland Kat. I+ II
Tjekkiet Kat. III+ IV
Tyskland Kat. I + II + IV
Sverige Kat. I+ II
Schweiz Kat. I + III + IV

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

Dommerliste:
Penny Bydlinski
Flavia Capra
Albert Kurkowski
Margarete Leleitner
Eric Reijers
Waltraut Sattler
Annette Sji:idin
Eva Wieland-Schilla

Lørdag: Semilanghår & Siam/OKH (kategori II & IV)
Søndag: Perser/exotic & korthår/somali + huskatte (kategori I & III)

Tilmeldingsblanket sendes til udstillingssekretær i
egen klub - se adresselisten under egen klubs infosi-
der. Tilmeldingsblanket fås hos egen klub eller hentes
på Jyrak's hjemmeside: www.jyrak.dk eller på Felis
Danica's hjemmeside: www.felisdanica.dk
Medlemmer af JYRAK kan tilmelde direkte via Inter-
nettet fra JYRAK's hjemmeside: www.jyrak.dk.

Tilmeldings- og afmeldingsfrist: 1. august 2002.
M~dsend venligst frankeret svarkuvert, med
rmndre du tilmelder via Internettet.

Indbydelse til Jydsk Racekatte Klubs Internationale Racekatteudstilling
i Ribe Fritidscenter, Simon Hansensvej 8, 6760 Ribe,
den 31. aug. - 1 . sept. 2002

Tilmelding
Tilmeldingsblanket (medsend venligst frankeret svar-
kuvert) kan sendes direkte til:
Vibeke Svarrer, Bredekærs Vænge 5, 2636 Ishøj
tlf. 4373 8883 (før kl. 21.00)
email: vibeke.svarrer@darak.dk
Vi modtager ikke vedhæftede filer.

Tilmelding kan også foretages på asp.darak.dk for eg-
ne medlemmer eller andre med et brugernr.
Tilmeldings- og afmeldingsfrist: 29. juli 2002, eller
når halkapacitet er nået.

Dommere
Eveline Preiss, Østrig, All round
Jitka Kytlerova, Tjekkiet, All-round
Alva Uddin, Sverige, All-round
Jannick Renault, Frankrig, All-round
Satu Hamålainen, Finland, I-II-IV
Kurth Wahlberg, Sverige, I-II
AndreJocquel, Frankrig, I-II
Jacqueline Jocquel, Frankrig, I
Ali Wittich, CH, Allround
Dortemarie Kaplers, DK, II
Ret til ændringerforbeholdes.

Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs internationale
Racekatteudstilling 11. august 2002 i Tåstrup
Idræts Haller, Parkvej 78, 2630 Tåstrup
"bær og præsenter selv" udstilling

Badina
Flere farver
Per & Eva Baden
Violinvej 9, Tangbjerg
3650 Ølstykke
4710 0144

Aslan's
AnneWagner
Torpevej 10
4050Skibby
Brun cho, blå tab.maske
47 5205 33

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

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

Misbehavin
Blå, brun & chok. masket
Lis Højensgård
RåhøjAlle2
8270 Højbjerg
8627 4810

Somali

Udstillingsglimt

Siameser

Klippeøen's
+perser
Nielsen & Carlsen
56470063-56470714
klippeoens.katter@nail.t.ele.dk
a.carlsen@worldonline.dk

Ladykiller's
Perser/Exotic
AnnElgaard..Jørgensen
Annasholmsgade 41, stv.
5000 Odense C,66 1150 48
ladykiller@email.dk

Persefelis
Chinchilla, shaded, golden
Allan & Sylvia Outrup
Betulavej 5,Helsinge
48 79 6468/
www.persefelis.dk
perfelis@postlO.tele.dk

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

Ragdoll

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

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

Flaming Star's
Alle farver, tab m/u hvidt
IngridMadsen
VejlbyVænge 156
8240 Risskov
tlf/fax 86 2130 21

Kalvehaves Lion
Silvertab, shaded, golden
Connie Krøner
4771 Kalvehave
tlf/fax 55 38 86 11
www.kalvehaves-lion.dk

Anjela
Silversh, chinchilla & tab
Anne-Jette & Lars Meng
Haldagermaglevej 26
4250 Fuglebjerg
55454612
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Opdrættere
i Felis Danica

Elkington
Allefarver
Lone Elkington
Overdrev svej 45
4640Fakse
56 78 82 20

Fabis
Allefarver
CharlotteBergquist
Ishøj Bygade 32
2635 Ishøj
tlf/fax43 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 fax44531711
jaettestuen@vip.cybercity.dk

Kville
Birgit & Palle Larsen
2300 København S
32 97 2940
kville@post12.tele.dk
homel2.inet.tele.dk/kville/

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

Tilla Nova
Alle farverrn/u hvidt
Bette & John Lind
3650 Ølstykke
47177520/www.tilianova.dk
tilianova@tilianova.dk

Uldtotten
+MaineCoon
Ketty Christoffersen
3250 Gilleleje
48 3910 58
ketty@uldtotten.dk

Perser og
Colourpoint
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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.

Stanmavnet er personlig
ejendom og er gyldigt i 30
år efter det sidst var i brug.

Stanmavnet 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 stanmavn kan slettes,
hvis ejeren ikke ønsker at
opdrætte mere. Fortryder
ejeren, skal der gå mindst 5
år, før et nyt stanmavn 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.

Husk derfor at få regi-
streret titler i god tid før
rekvisition 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
~ransfer samt stamtavle
indsendes til egen stam-f0gssekretær, før stamtav-
ben k~ anvendes ved stam-

ogsfønng 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
6-10 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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Værd at vide om stamnavne
og stamtavler m.m.



•• Værd at vide om udstillinger Udenlandske klubber
Mundikat Malaysia (MAL) Spanien (E)Kerkstraat 12
NL-9649 GRMuntendam

Lot 1271 B, Ja.lan Sungei Asociacion Felina Espanola
Tlf. +315986 27335

SekamatKajang ASFE

Fax. +315986 27649
MAL-43000 Selangor Conde de Arande, 68, 3rt1

Hviderusland (BY)
DarulEhsan Floor, E-50003 Zaragoza

Felinolog TeVfax: +60 3 87366408 Tlf./fax. +34 976 44 09 83

Logojski trakt, 39-1-327 Mexico (MEX) Sverige (S)220090 Minsk
Tlf. +375 17269768

Asociacion Felinofila 8VERAK

Fax. +375 172321113
Mexicana A.C. AFEMEX Åsbogatan 33,
Cero del Otate 20 8-504 56 Borås

Island (IS)
Col R de Terreros Tlf. +46 33 101565
04310 Mexico D.F. Fax: +46 33 100899Armula36 Tlflfax +52 5 5543575

IS-108 Reykjavik Tjekkiet (CZ)Tel: +354 5880304 Norge (N) CSCK

Israel
Norske Rasekattklubbers Kobylisky, Maskova 3

AMIL
Riksforbund NRR CZ-18253 Prag 8

8 Hahagana str
Cappelensgate 13 Tlf. +42 2-6883437/ 6883440
3015 Drammen Fax. +42 2-6883442

Givataim 53449 Tlf: +47 32 89 82 00 unuu .geocities.cnm I
Tlf: +972 3 7318868 Fax: +47 32 89 69 25 marsichel shouis.htm
Fax: +972 3 5718876 oplyser om tilmeldings-

Italien 0)
Polen (PL) adressefor de enkelte shows.

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: +390 114332479 Tlf: +48 22 635 60 78 D-35614 Asslar

Fax: +48 22 635 60 89 Tlf. +49 64418479
Kroatien (HR) Fax. +49 644187413
Savez Felinoloskhi Portugal (P)
Drustava Hrvatske Clube Portugues Ukraine (UA)
Vinogradska 2a de Felinicultura Ukrainian Felinology
HR-Zagreb 10000 Rua Dr. Faria de Association
Tlflfax +3851336 4189 Vasconcelos N. 4 r/c Df Box 1787, Lviv 290016

P-1900-207 Lisboa UKRAINE

Letland (LV) Tlflfax.+351217150861 Tlfi'Fax: +380 322 745433
CFCA
258/5 Maskavas Str. Rusland (RUS) Ungarn (H)

Apt.19, ARCCA Magyar Macskabaratok es
LV-1063 Riga ul.800-letijaMoskvy Tenyesztok Orszagos
Tlf. +371 7189603 3-2-139, 127591Moscow Egyesiilete - MMO
Fax:+371 7312553 Tlf./fax. +7 095 4804526 Rozsa Str. 64

H-1064Budapest
Lichtenstein (FL) Schweiz (CH) Tlflfax +3613110836
Gapont34 Federation Feline
FL-9495 Triesen Helvetique - FFH Yugoslavien (YO)
Tel: +423 392 18 38 Solothurnestrasse 83 Felinology Association
Fax: +423 392 34 54 CH-4053 Basel Belgrade

Tlflfax. +41 61361 70 64 Sremskih odreda 2/III

Litauen (LTI Y0-11070 Novi Beograd

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

LT-3005 Kaunas Slovensky ZVAZ, Chovatelov
Østrig (A)Tel/Fax: +370 7 324545 Krizna44

SK-82476 Bratislava 26 KKO

Luxembourg (L) Tel: +421755571158 Castellezgasse 8/1

Lux Cat Club LCC Fax:+421 7 55571158 A-1020Wien
Tlf +431-2147860

B.P. 526
Slovenien (SI) Fax. +431-2120697

L-2015 Luxembourg
TlfJfax +352 371569 ZFDS

OVEK
Fax. +352 590 894 Grasilska 2,

SL-3000 Celje Liechtensteinstrasse 126
Tellfax. +386 3 545052 A-1090Wien

Tlf. +431-3196423
Fax. +431-3106540
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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 A.rgentinaAFA,
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

Klubberne har typisk en udstillingen før det offi- være 15 dage og højst et år Tel/Fax: 54 114943-1305
Brasilien (BR)

udstillingssekretær ind- cielle lukketidspunkt. gammel - dette gælder også Federac;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 RuaMonsenhorMarques88,
,,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 21 392-9321
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 Cat Ass. ofBritain

klubs udstillingssekretær, mål at få kattens øjne til bestemmelser vedrørende Orchard Cottage,

og sendes til den arrange- at blive større. indrejse. Få yderligere op-
10 CrossEnd, Wavendon
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 x60x 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. Franc;aise FFF
udstillingsregler er gælden- Udstillingspriser 75 Rue Claude Decaen
de. Udland ind. moms F-75012Paris

Bekræftelse på tilmel- Tilmeldingsblanketter til Pr. kat ....................... kr. 220 Tlf. +33 146282609

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 Felikat

dømmelserne 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
trallen, skal alle katte gireringskort - hvis man
fra samme ejer hjem- har postgirokonto.
tages.
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Catrine
Cat Litter

Ring på telefon: 72 1414 72
og få oplyst nærmeste forhandler

Nu kan problemerne løses med

Catrine Kattegrus.

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!

Der fyldes ca. 5 cm kattegrus i kattebakken. Kattens urin og afføring danner
hurtigt små, kompakte klumper, der let fjernes.
Det betyder, at kun en meget lille del afdet kattegrus, der er i bakken, skal
udskiftes lobende, og derforer produktet utroligt drojt.

Det nye, effektive Catrine Kattegrus er fremstillet afrnikro-benronit, som eret
naturligt og miljovenligt produkt. Mikro-bentonit udmærker sig ved at
absorbere væde hurtigt og danne små, kompakte klumper, så lugtgener og
bakterieudvikling hæmmes. Kattebakken holdes nemt ren, frisk og tor - og
samtidig horer produktet til de mindst støvende.

I Catrine Kattegrus er det lykkedes at kombinere alle de egenskaber, der
sikreren optimal losning på de problemer, der er ved brugen aftraditionelle
kattegrusprodukter.

Bemærk, at Catrine l<attegrus

indeholder 7 ,S kg

Catrine Kattegrus

er særdeles økonomisk i brug!

Catri
l(attegrus

ger
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(Q)mmru
[CT)ca1Il1lmru

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

September
29 Sorø RACEKATTEN

Oktober
19/20 Odder PERSEREN

November
2/3 Glostrup (2 cert.) DARAK
23/24 Århus (2 x 1-dag) JYRAK

December
8 København (national) RACEKATTEN

A

CH
s
I

IS

RUS
FIN
PL

p
A

RUS
F

SI
s
I

N
PL
UA
GB

DARAK

November
Wien OVEK A
Brno sammen med
OVEK CZ
Leeuwarden FELIKAT NL
Nantes F
Neuhausen CH
Hamar* N
Leipzig* (2 cert.) D
St. Petersburg RUS
Glostrup*
(2 cert.)
Wien-Oberlaa
sammen med CSCH
Helsinki
WORLDSHOW FIN
Pardubice CZ
Stockholm S
Vicenza (2 cert.) I
Valladolide (2 cert.) E
Lodz (2 cert.) PL
Nice (2 cert.) F
Nieuwegein* Felikat NL
(2 x 1-dag) JYRAK
Toulouse F
Busto Arsizio (2 cert.) I
Sankt Petersburg
(2 cert.)
Turku* (2 cert.)
Poznan (2 cert.)
Alverca (2 cert.)
Aspach* (2 cert.)KK...
Frederikstad
(Scandinavian Winner) N
Basel* (2 cert.) CB
Trieste (2 cert.) I

Krizevci HR
Odder Perseren
Ostrava (2 cert.) CZ
Lausanne
(ANIMALIA)
Skara
Empoli (2 cert.)
Reykjavik (2 cert.)
St. Petersburg
(2 cert.)
Mazamet
Celce* (2 cert.)
Stockholm
Travagliato (2 cert.)
Bergen
Warszawa (2 cert.)
Kiev (2 cert.)
Fleet

* = ,,bær selv" udstilling

30/1

17
23/24

9/10

16
16/17

27

2002
1
2

2/3

26/27

19/'20

D
YU

F
s
s
N

FIN
GB
HR

N
F

cz
s

LV
I
E

NL
A
I

N
F

FIN
s

cz
FIN
PL

September
Cheb
Tampere
Wroclaw (2 cert.)
Schwalmstadt (80
års jubi)
Beograd (2 cert.)
Amberieu en Bugey
Eskilstuna
Piteå
Stavanger
Tampere (Drive in)
Lincoln
Split
Honefoss"
Menton (2 cert.)
Zliv (2 cert.)
Varberg
Riga (2 cert.)
Rovigo (2 cert.)
Zaragoza
Huizen* (Felikat)
Wien* (2 cert.) (KK... )
Viareggio (2 cert.)
Kongsberg
St. Brieuc
Vaasa* (2 cert.)
Sundsvall
Luxemburg (20
årsjubi) L
Kristiansund" N
Sorø Racekatten
Amriswil (2 x 1-dag) C H
Borlånge" S
Viborg (2 cert.) RUS
Kristiansund N
Zaragoza (2 cert.) E
Viterbo (2 cert.) I
Svenljunga S
Paris F

Oktober
Al Garve P
Stavanger (2 cert.) N
Liberec (2 cert.) CZ
Biella (2 cert.) I
Turku* (2 cert.) FIN
Alzenau* D
Al Garve P
Stockholm
(NFO + Huskatte) S
Midlands GB
N. Glomma* N
Tallinn* (2 cert.) EE
Vaasa (2 x 1-dag) FIN
Vaduz (2 cert.) FL
Norrkoping (2 cert.) S
Beverwijk*
MUNDIKAT NL

6

2002
4
5/6

22

28
29
28/29

15
21/22

8

14

14/15

2002
1
7
7/8

12/13

13

FIN
s
D

s
PL

RUS
N

CH

F
(2 cert.)

A
N
s

EE

N
FIN

s
GB

Juli
Oulu" (2 cert.)
Vadstena
Ratingen (Duisburg)
Encamp Andorra
(2 cert.)
Oberwart
(OVEK)
Oslo
Stockholm
Tallinn* (2 x 1-dag)
Finnanes" (2 x 1-dag)
Helsinki" (2 cert.)
Stockholm
Leatherhead

August
Flensborg" (2 cert.) D
Trondheim* N
Gdansk (2 cert.) PL
Trollhattan S
Tromso* N
Nummela* (2 cert.) FIN
Oslo N
Taastrup* DARAK
Kr.Sans S* N
Lund (2 cert.) S
Worthing GB
Ålesund* (2 cert.) N
Vantaa* (2 cert.) FIN
Geteborg S
Stockholm S
Ribe (2 x 1-dag) JYRAK
La Chaux-de-Fonds CH
Karlstad (2 cert.) S
Bodø * N
Cheb (2 cert.) CZ

Juni
Orebro
Krakow (2 cert.)
Viborg (2 cert.)
Skiptvedt*
Aigle (2 cert.)
Kirchberg (2 cert.)
(KKO) A
Breda MUNDIKAT NL
Wurzburg (2 x 1-dag) D
Uppsala" S
-Iamså" (2 cert.) FIN
Kalmar S
Northallerton GB
Oslo* N
Valtice (2 cert.) CZ
Skive (2 x I-dag) JYRAK
Rothenburg (2 x 1-dag) C H
Arendal" (2 cert.) N
Harstad" N
Stockholm S

24
31/1

10
10/11

11
17/18

18
24/25

28

2002
3/4

20/21
27/28

2002
6/7

7
13/14
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16
22/23

29!30

9
15/16

FIFe's Udstillingskalender
2002
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