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Formand FD

FD har fornøjelsen at ønske redaktør Bette Lind TILLYKKE med vel-
overstået eksamen for semilanghår. Bette bestod på Darak's udstilling
den 2. november og kan nu kalde sig dommer på sit visitkort, vi håber
det vil blive en interessant og fornøjelig gerning, og vi er sikre på at se
Bette på vores udstillinger fremover både som udstiller af norske skov-
katte og nu som dommer. TILLYKKE også til Dorte Kaae som bestod
sin eksamen for langhår/exotic i Finland. Dorte mangler nu ''kun" kort-
hår for at blive all-round dommer.

Vi benytter samtidig lejligheden til at takke redaktøren og redakti-
onen for et godt og solidt arbejde med Kattemagasinet, som har bragt
mange gode artikler og ikke mindst racepræsentationerne med gode
fotos og standarder, hvor opdrætterne kunne ajourføre sig og lære om
racens og specialklubbernes opståen og formåen.

Da det er det sidste blad i år 2002 ønsker vi ligeledes at takke vore
annoncører og opdrættere for deres annoncering og håber på et gensyn
i 2003.

Det bliver spændende at se hvordan den ny kattelov vil udforme sig,
hvis det står til Dyrlægeforeningen, Kattens Værn og Dyrenes Beskyt-
telse ønskes der en kattelov på linje med hundeloven, så alle katte i
fremtiden registreres og ejerne tegner en ansvarsforsikring. Samtidig
skal det offentlige styrke indsatsen for at regulere den stadigt voksen-
de bestand af herreløse katte. Formanden for dyrlægeforeningen sek-
tion katte/hunde dyrlæge Steen Engermann, udtaler at man foreslår
loven for at skabe større ansvarlighed hos katteejere og for at øge dyre-
velfærden. De nuværende regler for katte er indeholdt i lov om mark-
og vejfred fra 1953. Det er den lov, der giver personer lov til at skyde
naboens kat, hvis naboen forinden er blevet advaret om de gener, kat-
ten har forvoldt. En helt igennem grusom regel, som vi kun kan ønske
blive lavet om.

Mødet med SPK og FU var velbesøgt og mange gode ideer samt en
god diskussion om de fremtidige registreringsregler samt Avlsrådets
forslag vedr. stempling af avlsforbud blev et lidt længere møde end for-
ventet, et udførligt referat vil blive bragt i næste nummer.

Vi ønsker alle en god jul samt et fredfyldt nytår - på gensyn i 2003
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Nyt fra Midtsjælland
Vi skulle have været til Ringsted
Fugleforenings jubilæumsudstil-
ling i Ringsted og vise katte
frem. Desværre blev udstillin-
gen aflyst på grund af frygt for
sygdom i alt med fjer på. En del
udstillere havde meldt sig til at
vise deres forskellige katteracer
frem denne weekend, men måt-
te altså blive hjemme denne
gang.

Men nu skulle fjerkræsudstil-
linger være "frigivet" igen, så til
gengæld er vi inviteret til at vi-
se katte frem på en hønseudstil-
ling i Sorøhallen d. 14. og 15. de-
cember.

Hvis Kattemagasinet udkom-
mer inden da, så fat knoglen og
hør om der er ledige bure.
Bedste hilsner og rigtig glæde-
lig jul!
Mette Blume - tlf.: 57822082

Medlemsmøder
Darak afholder medlemsmøder
- normalt den første tirsdag i
hver mdr., der kan være ændre-
de datoer - bemærk mødet i no-
vember er den 2. tirsdag i mdr.
Alle er velkomne.
Hvis ikke andet er nævnt, afhol-
des møderne i Brønshøj Medbor-
gerhus, Brønshøjvej 17, kl. 19.00

3. december 2002
Julebanko med rigtig meget hyg-
ge og mange præmier
husk pakke til vores forrygende
pakkeauktion.

7. januar 2003
Hjælp min kat har fået lopper,
skovflåt, eller ringorm - hvad gør
jeg?
Foredragsholder: Konsulent fra
Bayer, dyrlæge Carsten Morten-
sen

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 11. februar 2003, kl. 19.00 i Brønshøj Medborgerhus, store 1

sal, Brønshøjvej 17-19, 2700 Brønshøj.
Lovforslag/ændringer sendes til formanden inden 15.12.02. Sager, der øn-
skes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
la. Valg af stemmetællere
2. Protokol og formandsberetning
3. Regnskab (kasserer)
4. Kontingentets størrelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af næstformand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 supple-

anter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Det er tilladt at stemme ved fuldmagt. Af fuldmagten skal det fremgå
tydeligt ved navneangivelse til hvem fuldmagten er givet, samt tydelig
datering. Man kan højst stemme for 2 medlemmer ved fuldmagt.

Aase Nissen - formand

Konsulenter
Langhår/Semilanghår
Gitte Jensen
tlf. 43 94 65 35
gitte.jensen@familie.tele.

Siam/Orientaler
Nina Thorninger
tlf. 56 14 23 96

Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 48 48 03 61

Lokalgrupper
Lolland/Falster
Anette Nielsen
Strandvejen 21
4654 Fakse Ladeplads
tlf. 56 71 60 06

Midtsjælland
Mette Blume
Peter Dams Vej 4
4180 Sorø
tlf. 57 82 20 82

Nordøstsjælland
Vivi Lassen
Nødebovej 42, Nødebo
3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83

Studiekredsleder
Nanna Mikkelsen
tlf. 38 74 82 78

Ammetjeneste
Kirsten Nielsen
tlf. 56 27 47 34

Racekatteformidling
Vivi Lassen
tlf. 48 48 02 83

tt?J
fornøjelse ved at dømme
katte i mange år fremover.

Så er det tid at se på je-
res kattes resultater til Da-
rak's TOP ti inden for ferti-
le, kastrater og ungdyr samt
huskatte, husk at rekvirer
et tilmeldingsskema og be-
tingelser, det kan fås på
vores hjemmeside eller hos
sekretær Vivi Lassen. Kat-
tene vil blive præsenteret
på vores udstilling i Herlev
den 9. marts, hvor de vil
modtage vores smukke po-
kaler og kokarder. Også Bir-
maklubbens bedste katte
vil blive præsenteret på vo-
res udstilling og det plejer
at være rigtig festligt med
lagkager og et glas vin spon-
seret af ejerne til de vinden-
de katte.

Husk også at sende foto
af jeres vindende katte, så
vi kan sætte det på vores si-
der her i Kattemagasinet.
Til næste år bliver der også
kåret Darak's bedste Vete-
ran/Pensionist, så nu kan de
ældre katte godt blive stø-
vet af og komme af sted på
udstilling, dette var et øn-
ske fra vores generalfor-
samling i februar, som nu
skal prøves af.

Personlig vil jeg gerne si-
ge tak til hele bestyrelsen
for et ualmindeligt godt
samarbejde både på udstil-
linger og i det daglige arbej-
de, også tak til konsulenter
og dem der giver en hånd
med, når det trænges. Må
vi alle arbejde for et godt
liv for vore katte og give
vores besyv med når det
gælder kattenes status.

Rigtig god jul og godt
nytår til tobenede og firbe-
nede

Aase Nissen
formand

Kære medlemmer
Allerede tid til at ønske jer
en god jul og godt nytår, som
hele bestyrelsen gør med
glæde, selvom det føles lidt
tidlig her i november må-
ned.

Vores 2-certifikat udstil-
ling i Glostrup blev vel
overstået, vejrmeldingen
havde i ugen forud lydt på,
at weekenden ville blive
regnfuld og blæsende, men
begge dage var det flot sol-
skin og indbød til en sidste
tur i skoven, det kunne
mærkes på indgangen.
Mange flotte præmier var
der til de bedste katte.

Tak til vore sponsorer
som har været meget gene-
røse i årets løb. Også en
stor tak til Kirsten og Tor-
ben Mølgård, som har det
store arbejde med at få det
hele hjem til hver udstilling.

Det er en stor glæde at
så mange svenske udstille-
re efterhånden finder vej til
vores udstillinger her i
Danmark, håber med tiden
at disse karantæneregler
helt vil forsvinde fra de
skandinaviske lande, så vi
frit kan rejse over grænser-
ne med vore katte.

Vi havde den glæde, at
et af vores medlemmer Bet-
te Lind bestod sin dommer-
eksamen for semilanghår
hos dommerne Tellervo
Kass og Kurth Wahlberg. Vi
ønsker TILLYKKE og hå-
ber, at Bette vil få glæde og

Stiftet 1931

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

Kontingent
Husstand
Hovedmedlem
Pensionist
Pens.husstand

Suppleant
Karsten Nielsen
Roskildevej 231, 2.tv.
2620 Albertslund
Tlf. 43 64 65 95
karsten.nielsen@darak.dk

www.darak.dk

Formand
Aase Nissen
Søvej 2, 4771 Kalvehave
tlf. 55 38 90 88
aase.nissen@darak.dk

Næstformand, medlemsregistrering og
udstillingssekretær (indland)

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

Kasserer
Giro: 9 00 39 75

Ole Johnsson
Keplersgade 22, st.tv.
2300 København S tlf. 47 17 70 79

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

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

Præmiesekretær
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12, 4300 Holbæk
tlf. 59 44 73 14
torsten.jespersen@darak.dk

Killingeliste, nye medlemmer,
udstillingssekretær (udland)

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

Bestyrelsesmedlem
Torben Mølgaard
Roskildevænget 36, l.tv.
tlf. 46 36 52 70
torben.molgaard@darak.dk
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Stort tillykke til
Verdensvinderne

Syd/øst
Studiekredsleder:
Heidi Nowakowski
tlf.: 75 55 45 10
Dans Byvej 4, Dans
Alle møder kl. 19.00
Tilmelding søndag inden
kl. 21.00

Fyn
Studiekredsleder: Sonja A.
Nielsen tlf. 65 95 70 25
Badstuen, Østre Stations-
vej 26, 5000 Odense
Alle møder kl. 19.00
Tilmelding til Sonja 1 uge
før
Onsdag d. 04. dec
Juleafslutning, medbring
pakke til værdi af kr. 25,-.
Valg af studiekredsleder

Sjælland
Så starter vi op med studie-
kredsen på Sjælland,
al henvendelse kan ske til
Anita & Brian Nimb,
tlf.: 43 64 01 01
Alle møder kl. 19.00 i
Heimdalsgade 35, 2200
Kbh. NV. Ind i gården og
elevatoren til 3. sal.
Der er gratis kaffe og kage.
Øl og vand kan købes til ri-
melige priser.
Tirsdag d. 3. dec
Ønsker vi god jul med æb-
leskiver og glogg.

Der var to danske Verdensvindere i Helsinki i 2002.
Begge ejet af Annika Hogberg og Jørgen Jensen, der her ses
med deres killing, Star Wars Zam Wesell, EXO f 22

Aarhus
Studiekredsleder: Bettina
Petersen, tlf.: 86 28 82 74
Viby Folkebibliotek
Skanderborgvej 170
Alle møder kl. 19.00
Mandag 11. dec
Julehygge, medbring 2 pak-
ker

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 7. dec kl 14.30 Ju-
lehygge hos Dorte Tykga-
ard, Bramming.
Glogg og æbleskiver.
Medbring en gave til ameri-
kansk lotteri til
ca. kr. 25,-

JYRAK's Topkatte 2002

Skal din kat deltage i kon-
kurrencen, så skal du indsen-
de kopi af resultaterne +
frankeret svarkuvert el. e-
mail-adresse til:
Jørgen Jensen
Røjlehaven 52
2630 Tåstrup
senest den 1. februar 2003.
Reglerne står i udstillingska-
talogerne samt på JYRAK's
hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsa111,ling
Lørdag d. 22. februar 2003 i Arhus

kl. 13.00 - 17.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hæn-
de senest den 15. dec. 2002 pr. brev.
Kun adgang for medlemmer - stemmeret har alle med-
lemmer over 16 år, der har indbetalt kontingent senest
den 8. februar 2003. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Nyt fra JYRAK's studiekredse
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

Midt/vest
Studiekredsleder: Vibeke
Jensen, tlf: 97 85 18 54
Vest Bowl Bredgade 60 -
7600 Struer
Alle møder kl. 19.00
Tirsdag 03. dec
Juleafslutning i skydeklub-
ben på Vralden

Randers
Studiekredsleder: Esben
Jørgensen, tlf.: 86 43 05 95
Vorup Bibliotek lok. 2
Alle møder kl. 19.30
Onsdag d. 04. dec
Julehygge m. lotteri, æble-
skiver & gløgg. Medbring
gave til kr. 20,-

JYRAK's Debat
og nyhedsforum

Tilmelding til debatforum
hos webmaste:r@jyrak.dk og
deltag i debatten.
Få info også meddelelser og
information fra JYRA.K via
debatforum.
Forbeholdt medlemmer af
Jydsk Racekatte Klub.

Kontingent for 2003
Husstands-
medlemskab 275,-
Hovedmedlem 250 -
Pensionist 150'-
Pensionisthusstand 175'-

'

nogle gode ideer, så kom
med dem. Vi har også et par
pladser, der skal besættes,
så har du tid og lyst til at gø-
re et stykke arbejde for din
klub, hører vi gerne fra dig.

Her på slutningen af året, er
det tid til at tænke på Top-
kattene. Har du en kat, som
har gjort det godt på udstil-
linger i år, skal du tilmelde
dig vores Top-liste. Regler-
ne står i udstillingskatalo-
gerne og på hjemmesiden.

Med ønsket om en glædelig
Jul og et Godt Nytår til alle
2- og 4-benede.

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekatte Klub

Kontingent 2003 indbetales
på giro: 287-2021 eller
JYRAK's online netbutikpå
www.jyrak.dk. Girokort til-
sendes i december måned.

Vores generalforsamling er
dette år i Århus lørdag, den
22. februar. Har du et forslag,
som du ønsker behandlet på
vores GF, så send det til un-
dertegnede senest den 15.
december. Forslag kan ikke
sendes via e-mail. General-
forsamlingen er stedet, hvor
du har indflydelse på frem-
tiden i JYRAK, og har du

Kære JYRAK-medlemmer og
læsere

Efter et langt og travlt år,
nærmer vi os nu en velfor-
tjent juleferie uden udstillin-
ger og alt for mange andre
katterelaterede opgaver.
Det er dog ved at være tid for
at skulle planlægge General-
forsamling og gøre status på
år 2002. Der har været en del
tidskrævende sager og akti-
viteter. Næste år bliver ikke
mindre travlt, idet Felis Da-
nica er vært for verdensud-
stillingen, og her har JYRAK
og vores medlemmer også en
del, der skal gøres i den for-
bindelse.

JYRAK har igen fået gang i
vores debatforum på hjem-
mesiden. Det er nu lavet om
til kun at være åben for med-
lemmer af JYRAK, så har du
ikke allerede tilmeldt dig, så
skynd dig at sende en mail
til vores Webmaster.
Det er ikke bare et debatfo-
rum, men også en genvej til
at give information fra besty-
relsen, studiekredsene eller
konsulenterne til hele klub-
ben.

Bestyrelse
Formand

DorteKaae
Esbjergparken 5, 9220 Aalborg Ø
T1f./Fax: 98 15 93 18 efter kl. 19.30
E-mail: formand@jyral{.dk

Næstformand/sygdomskonsulent,
kontakt til nye medlemmer

OleAmstrup
Tarp Hovedvej 31, 6715 EsbjergN
Tlf.: 75 16 8151
E-mail: naestformand@jyrak.dk

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

Stambogssekretær kategori li + IV
BodilEggebrecht
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: udstillingjyraløsjyrak.dk

Katterigodkendelser & Konsulenter
Carsten Bircow Lassen

0

Abyvej 8, Biersted, 9440 Abybro
Tlf.: 98 26 90 50
E-mail: katteri@jyrak.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Feter 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: stambog1og3@jyrak.dk

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

Udstillingssekretær udland samt øvrige
danske klubber, Suppleant

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

JYRAK's hjemmeside: www.jyrak.dk

6
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Bestyrelse
Formand, sponsor-, stand og
annocekontakt

Inge Nord
Lyngby 4, 9370 Hals
tlf. 98 75 07 07 fax. 98 75 07 40
nord@tdcspace.dk

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

Kirsten Foldager
Lovrupvej 35 6690 Gørding
tlf./fax 75 17 85 84
naestfonnand@perseren.dk
eller Mette Foldager

Kasserer
Mette Foldager
Rørkjærsgade 17 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

Kære medlemmer
Først en tak til udstillerne i
Odder. I var fantastiske.

Ingen tissebakker, der var
tømt ud i burene.

Pænt og rydeligt omkring
burene. De fleste stole, fla-
sker og kopper fjernet fra
burrækkerne.

- Og ikke ret mange skral-
despande med top på!

Det betød at 8 mand spa-
rede hver en halv time, altså
hele 4 mande-timer, fordi I
hver især ryddede op efter
jer.

Siden udstillingen har der
været afholdt det årlige mø-
de med specialklubberne, og
det var især forslagene til re-
gistreringsregler, der blev
drøftet!!

Jeg skal ikke prale af den
store genetiske viden på det
teoretiske plan, men jeg fat-
ter ikke, at specialklubber-
ne inden for gruppe 4 ønsker
flere katte på RIEX-stamtav-
ler end man gør inden for
gruppe 1 f.eks. Hvorfor øn-
sker denne gruppe ikke en
stambogsføring, der er ana-
log med de andre grupper.

Og hvorfor skal katte, der er
fra før ruder konge var knægt
i kontrolstambog, når racer
med en langt kortere stam-
bog, f.eks. skovkattene, kom-
mer i hovedstambogen uan-
set kulør!!

En eller anden må gerne
forsøge at forklare mig det
en dag! (Og jeg ved godt at
der er godkendt farver i
gruppe 4, som ikke findes i
gruppe 1)

Via debatten på mødet,
får hovedklubberne en for-
nemmelse for, hvad vores
"græsrodsbevægelser" har af
holdninger, og denne vil of-
test afspejle sig i vores ende-
lige stemmeafgivning på Ple-
narforsamlingen, - så derfor
er specialklubbernes mening
aldrig uvæsentlig.

Forslagene til stambogs-
føringsregler er tilgængelige
for alle, - og kommentarer før
den endelige vedtagelse i fe-
bruar, modtages gerne.

God jul - og godt 2003 - hvor
Danmark igen skal være
vært for en Verdensudstil-
ling.

INGE NORD

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

Husk:
4. december 2002
Interessegruppen Sjælland.
Emne: Arvelige sygdomme
med fokus på hjerte og nyrer
samt fødevareallergi.
Dyrlæge Sten Kokholm

10. december 2002
Interessegruppen Odder.
Emne: Smitsomme sygdom-
me med dyrlæge Peter Ki-
erk, Bygholm Dyrehospital.
Mødet er åbent for alle.

8. januar 2003
Interessegruppen Odder.
Emne: Ernæring. Mødet er
åbent for alle.

9. januar 2003
Deadline til udstillingen i
Vejle

25. & 26. januar 2003
Udstilling i Kirkebakke hal-
len i Vejle
Lørdag: Semilanghår og si-
am/orientalere
Søndag: Langhår, korthår,
huskatte

Alle interessegruppe Sjæl-
lands møder afholdes hos:
Slagelse Dyrehospital
Rygvænget 12, Slagelse

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.

Der er så kort ventetid på
stamtavler, at det er unød-
vendigt med den ekstra ad-
ministration i forbindelse
med at sende stamtavlerne
pr efterkrav

Opdrættermøde på Sjælland

Næste opdrættermøde i interessegruppe Sjælland afholdes onsdag d. 4.
december kl 19.30.
Mødested er som sidst på Slagelse Dyrehospital, Rugvænget 12, 4200
Slagelse.
Mødet afholdes med den meget underholdende dyrlæge Sten Kokholm
som underviser.
Mødet vil omhandle temaer som ,,Arvelige sygdomme - fokus på hjerter
og nyrer" samt "Fødevareallergi".

Pris Kr. 50,00 som betales ved tilmelding. Der kan betales med check el-
ler på giro 157 6089. Vi er desværre nødt til at opkræve betalingen ved
tilmeding, pga stort frafald sidste gang i sidste øjeblik. Vi havde måttet
sige nej til flere som gerne ville have været med.
Materiale fra aftenen vil kunne hentes på Slagelse Dyrehospitals hjem-
meside: http://www.slagelsedyrehospital.dk
Mødet er åbent for alle interesserede mod tilmelding.
Tilmelding til Heidi Tværmose på tlf 58 26 63 29 eller på
heidi.tvaermose@get2net.dk

Et nødråb fra udstillingssekretæren !!!!

Kære udstillere
HUSK at melde til i god tid til Katteklubbens næste udstilling i Kirke-
bakkehallen i Vejle den 25. og 26. januar 2003. Online tilmeldingen på
Klubbens hjemmeside er åben for alle på www.perseren.dk

Til/frameldefristen er den 9. januar eller ved opnåelse af bur/dommer-
kapacitet, og denne deadline er alvorligt ment.

Vi har plads til ca. 270 katte i kategori II. Der vil ikke blive inviteret
flere dommere i kategorien, og når vi har nået de 270 katte, tages der
IKKE flere ind.

Jeg skal ikke kede jer med ting, som I godt ved, bl.a. at det tager tid at
arrangere en udstilling. Lang tid. Derfor vil det være en stor hjælp for
nattesøvnen, at I melder til FØR deadline!!!

På udstillingen i Vejle laver vi selv cafeteria til fornuftige priser. Lad mad-
pakken blive hjemme dennegang, så vil vi kræse lidt for jer.

Der vil som på udstillingen i Odder være lotteri, denne gang med end-
nu flere præmier. Overskuddet fra dette, såvel som fra cafeteriaet, går
ubeskåret til vores hårdt trængte burpark.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle

Kirsten Foldager
Udstillingssekretær

Ammetjeneste

Har du en killing, der mangler en mor, eller har du en moderkat, der
har plads til en ekstra killing, så kontakt Katteklubbens ammetjene-
ste: Marianne Povlgård på tlf. 97 40 67 82 eller send en mail
til: ocicat@wanadoo.dk.

Marianne formidler kontakten mellem killingeejeren og
hunkatteejeren.
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Du behøver ikke være med-
lem af vores klub for at være
med til vores arrangementer.
Alle møderne afholdes i Val-
by Medborgerhus, Valgårds-
vej 4, 2500 Valby, kl. 19.00.
Januar - kattens anatomi
Onsdag den 29. januar
Hvad gør dyrlægen, hvis kat-
ten "går i stykker"? Kan kat-
ten virkelig overleve et frit
fald fra 5. sal - og hvilke men
vil den eventuelt få?
Dyrlæge Claus Sloth, Skovs-
hoved Dyreklinik, har mange
års erfaring på dette område,
og vil give et indblik i den
grundlæggende katte- anato-
mi samt de hyppigste skader.
Herudover vil han fortælle om
bl.a. Patella Luxation og hof-
teledsdysplasi. Er det arve-
ligt? Er nogle racer mere ud-
sat end andre, og kan/bør man
teste sine avlsdyr?
Februar - p-piller, fertilitet
og tidlig neutralisering
Tirsdag den 18. februar
Der er vel ingen tvivl om, at
p-piller ikke er sunde, men i
hvor høj grad kan det skade
katten - og specielt fertilite-
ten? Er små kuld linie-/race-
bestemt? Kan man avle sig ud
af problemet? Hvorfor vælger
nogle opdrættere at neutrali-
sere killinger, der sælges som
kælekatte? - er det ikke far-
ligt at lægge så små killinger
i narkose - og tilmed skære i
dem...? Dyrlæge Raiku Sarvå,
Felina Katteklinik, har arbej-
det specifikt med disse emner,
og fortæller her om sine erfa-
ringer.
Marts - navlebrok
og kryptorchisme
Tirsdag den 11. marts
Dyrlæge Tom Schantz Kri-
stensen, Skovlunde Dyrekli-
nik, fortæller om navlebrok
og kryptorchisme - mere info
fås i næste blad og på
www.racekatten.dk.

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

Generalforsamling 2003

Racekattens årlige general-
forsamling afholdes lørdag
den 15. februar 2003 i Val-
by Medborgerhus - sæt allere-
de nu kryds i kalenderen!

Emner til medlemsmøder?

Har du nogle gode ideer til
medlemsmøder - eller er der
emner, som du bare gerne
selv vil vide mere om... alle
emner, så længe de handler
om katte, er velkomne!

Så giv besked til:
Vivi Fletcher, tlf. 70232723
eller pr. mail på
formand@racekatten.dk

Vel mødt på vores møder!

Racekattens servicetelefon
Kirsten Christiansen, tlf. 43 96 42 39

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

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

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

Racekattens topkatte 2002

Har du en eller flere katte,
som har en mulighed for at
komme med på Racekattens
topliste 2002, så husk at du
skal indsende resultater in-

den den 1. januar 2003 til
Christina Davidsen, Bjerge
Landevej 15, 4281 Gørlev Sj.

Regler og tilmeldingsblan-
ket findes på
www .racekatten.dk

Racekattens bestyrelse
ønsker hermed alle med-
lemmer og samarbejds-
partnere en glædelig jul
og et godt nytår!

Konsulenter:

Genetik og sygdomme
Jan Krag, tlf.: 38 34 84 20
E-mail: genetik@racekatten.dk
Sjælland
Teresa Guldager, tlf. 54 87 38 28
E-mail: konsulentsjaelland@racekatten.dk
Berit Østberg (pelspleje), tlf. 59 18 89 50
Fyn
Kis Østerby, tlf. 64 82 18 44
Jylland
Susanna Toldi Bugge, tlf. 86 27 28 19
E-mail: susanna@toldibugge.com

OBS!!
Ny stambogssekretær
Langhår og Korthår!

Senere på året vil Felis Da-
nica være vært for FIFes ver-
densudstilling. Denne afhol-
des i samme lokaliteter som
RK's jubilæumsudstilling.

Det er vist almindelig
kendt, at når man tilmelder
en udenlandsk udstilling,
skal man gøre dette gennem
sin hovedklub men samtidig
sende kopi til den arrange-
rende klub. Som noget nyt vil
vi kraftigt opfordre jer til at
få bekræftelse, hvis I AF-
MELDER en kat - specielt
fra tyske udstillinger. Af-
meld f.eks. via e-mail eller på
fax, hvor I får en automatisk
bekræftelse.

Og så er der kun kort tid
til generalforsamlingen. Har
du lyst til at stille op til be-
styrelsen?

Med venlig hilsen
Vivi Fletcher

Formand

Stambogssekretær, Langhår
og Korthår - giro 1 08 72 23
Henriette Lodberg
Tågerupvej 45, Ramløse
3200 Helsinge
Tlf./fax: 70 23 22 29
(man.-tors. 10-12 og 19-21).
E-mail: lh@racekatten.dk
E-mail: kh@racekatten.dk

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

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

RACE KATTEN

Kære medlemmer
Jeg håber I alle er ved atkom-
me i julestemning. I skriven-
de stund er der blot regn og
en hel del rusk udenfor, men
man kan vel altid drømme
om en hvid jul!

Næste år vil byde på en
hel del ekstra: Racekatten
afholder jubilæumsudstil-
ling i Siemens Arena den 9.
februar 2003. Udover at væ-
re en "almindelig'' internati-
onal udstilling, har vi knock-
out-turnering med Anne
Marie Helger og Erik Clau-
sen som dommere, børnenes
dommerkonkurrence, histo-
risk stand med præsentati-
on af Racekatten - og ikke
mindst afholder vi lørdag af-
ten en stor gallamiddag.

For yderligere at marke-
re vores jubilæum giver vi
DOBBELT BONUSPOINT
på denne udstilling - dog for-
udsat min. 3 mdr. forudgåen-
de medlemskab.

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

Næstformand,
Standudlejning, Dommeransvarlig,
Fungerende kasserer - giro 1 08 72 23
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 kasserer@racekatten.dk

Udstillingssekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 26,
Konsulentkontakt
Jette Rybak
Rødkælkevej 43, 2630 Tåstrup
Tlf.Jfax: 70 23 24 21
(efter kl. 17, undt. torsdag, fax efter aftale)
E-mail: udstilling@racekatten.dk

Præmiesekretær
Christina Davidsen
Bjerge Landevej 15, 4281 Gørlev Sj.
Tlf.. : 33 26 38 23
E-mail: praemiesekretaer@racekatten.dk

Stam.navn alle racer - Giro 1 08 72 23
Jette Klemmed
Præstemarksvej 15, 4653 Karise
Tlf.. : 56 71 02 36
E-mail: b-jette@racekatten.dk

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

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

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

Suppleant:
Kenneth Jacobsen
Bjerge Landevej 15, 4281 Gørlev Sj.
Tlf.. : 33 26 38 23
E-mail: b-kenneth@racekatten.dk
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Raniree Tatna,

Ejer:
Birgit Nehammer

Bambino

Rakastava

ejer: Steen Nielsen

rede den norske hankat, Ja-
wa Boa. Han kom med Oslo-
båden til København, parre-
de et par damer og tog så to-
get til Århus, hvor der var
flere, der gerne ville have
besøg af ham. Det gik fint.

Birgit Nehammer impor-
terede flere engelske Bur-
mesere bl.a. Kevitor Brown
Goldberry, Belcanto Artax-
erxes. Artie blev far til en
masse Burmesere, både i
Danmark og i Tyskland. Al-
le med fine typer, en god pels
og et herligt temperament,
samt Ramree Tatna, en cho-
kolade han med en lysere
nuance, end vi før havde set.

I 1972 kommer den første
creme Burmeser .Bosinver
Wah-Wah" til Danmark, og
hun blev starten på de røde
og Creme Burmesere i Dan-
mark og Tyskland.

I 1968 kom Tapawingo
Thaltan, som vi alle har i vo-
re Burmeseres stamtavle fra
Canada. Han fik et fantastisk
antal killinger, ca. 700 og hav-
de en god indflydelse, og ik-
ke mindst med hensyn til
øjenfarven (der skal være gul
hos burmeseren) og pelsfar-
ven.

I perioden 1965 til 1975
udvikledes de røde, creme og
tortie Burmesere. Som følge
afet meget dygtigt avlsarbej-
de, startet af Robine Pocock
og Joyce Dell. Det begyndte
med at Robines blå Burme-
serpige stak på eventyr, og
hun blev parret med en rød-
tabby huskat. En opdrætter
hørte om "misforståelsen" og
fandt ud af, at dette kunne
bruges til noget fornuftigt.
Flere gik med i projektet, og
2 andre linier blev startet,
den ene med en rødmasket
Siameser, den anden - med
en skildpadde og hvid hus-
kat.

I løbet af forbavsende få
år, hvad man udviklet røde
og creme Burmesere helt
uden striber på benene, hvad
mange brune og blå katte ik-
ke var helt fri for. Dog må
man ikke fortvivle, hvis der
i et kuld skulle dukke en "lil-
le Gulliver" op, da man sta-
dig må huske på, at vi ikke
altid kan styre generne, og
at huskattene "kun" ligger
10-15 generationer bagude.

Efterhånden blev Burme-
serne meget populære og
andre lande begyndte at im-
portere dem. I Skandinavien
var svenskerne først og der-
efter Norge og Danmark.

I 1959 kommer den første
brune Burmeser, Lovdalens
Foremost Martine til Dan-
mark hos vores daværende
stambogssekretær. Martine
var opdrættet i Stockholm og
var afkom efter de første
Burmesere der i 1957 kom til
Sverige fra England.

De få Burmesere vi hav-
de, var hunner, men det kla-

Gu/liver

gå så langt, som at anerken-
de andre farver end brun var
for meget. At man kan tage
en frakke på i en anden far-
ve og stadig genetisk være
Burmeser var ikke aner-
kendt på dette tidspunkt.
Disse farver blev registreret
som Malayans. I dag aner-
kender CFA stadig den bru-
ne samt den chokolade, blå
og lilla, men ikke de røde,
creme og tortierne.

I perioden 1957 - 58 kom
der yderigere 4 nye Burme-
sere fra USA og Canada til
England, og disse 7 katte
dannede indtil 1968 det en-
gelske opdræt. Disse katte
blev hurtigt meget populæ-
re, og en klub blev stiftet, og
er i dag den største special-
klub med ca. 1500 medlem-
mer, med en meget effektiv
ledelse, der er meget respek-
teret i England. I dag er det
den mest populære racekat
i England.

Den engelske katteklub,
GCCF udarbejde en stan-
dard, der i hovedtrækkene
er den samme, som stadig er
gældende.

I 1955 havde man fået den
første blå Burmeser ved at
parre Casa Gatos Darkee
med sin datter, Chinki Gol-
den Gay, og da man allerede
tidligere i USA havde fået
killinger, der var lysere bru-
ne end de normale killinger,
altså chokolade, troede man
at farvepaletten var fyldt ud.

Først parrede man Wong
Mau's afkom med hinanden,
og endelig viste der sig en
"rigtig'' Burmeser. Da disse
mørkebrune katte først an-
kom i anden generation, an-
tog man, atWong Mau egent-
lig kunne være en Siameser/
Burmeser hybrid og mest
lignede det, man i dag kal-
der for Tonkanesere.

Gruppens arbejde resul-
terede i en anerkendelse og
registrering i 1936 i USA.

I 1947 inddrog CFA aner-
kendelsen, og strøg alle Bur-
meserklasser på udstillin-
gerne. Grunden menes at
være den, at man var nødt til
at anvende Siamerese i op-
drættet, fordi der simpelthen
ikke var Burmesere nok,
trods det at man havde im-
porteret 3 katte fra Burma i
1942. Men opdrætterne fort-
satte og kæmpede for at få
anerkendelsen tilbage, hvor
kravet var: Mindst 3 genera-
tioner rene Burmesere. Det
var dog svært at opfylde kra-
vet uden ødelæggende indavl
med de få katte, der var til
rådighed.

Mærkeligt nok var det
midt i denne periode, i 1949,
at man i England begyndte
at få øjnene op for denne nye
kat, hvilket i første omgang
resulterede i tre importer fra
USA.

I CFA insisterede man
dog stadig på, at alle Burme-
sere var hybrider, fordi den
første kat havde været det,
og først i 1967 anerkendte
man, at Burmeseren var en
selvstændig race og etable-
rede den som sådan. Men at

1 - - Burmeser i
L ---- -···-- ---·- J

Mau på en udstilling i San
Francisco. Man grinede ad
ham og hans umulige "Siame-
ser", der var brun over det
hele, og der var ingen, der ac-
cepterede hans ideer om, at
der kunne være tale om en
helt anden race, hidtil
ukendt i hele Vesten.

Efter den oplevelse satte
Dr. Thompson sig for at be-
vise, at hans umulige kat fak-
tisk var en mulig ukendt ra-
ce. Hans stædighed og hans
lille brune Wong Mau er fak-
tisk grunden til, at vi i dag
har en af de venligste og
mest charmerende korthårs-
racer. Wong Mau skulle par-
res, og valget faldt på en
brunmasket Siameser, nylig
importeret fra Thailand.
Man må huske på, at Siame-
serne dengang slet ikke lig-
nede de moderne Siameser-
typer, vi. kender i dag, med
lange smalle hoveder og næ-
sten lige næser, de lignede
snarere Burmesere.

Resultatet af parringen:
Alle lignede Siamesere, så de
fleste ville sikkert have op-
givet på dette tidspunkt og
slået sig til tåls med, at Wong
Mau nok alligevel var en dår-
lig Siameser. Men heldigvis
fik Dr. Thompson hjælp fra
andre interesserede, en ge-
netiker, Dr. Clyde Reeler og
to erfarne opdrættere: Virgi-
nia Cobb og Billie Gerst. Den-
ne lille gruppe mennesker
arbejdede helt bevidst på at
bevise Burmeserens eksi-
stens og bestemme dens ge-
netiske formel ved hjælp af
prøveparringer.

De fleste katteracers op-
rindelse fortaber sig i det
dunkle. Man præsenteres
ofte for gisninger, antagel-
ser og rene eventyr, og der
er langt mellem sikre op-
tegnelser og facts. Det gæl-
der slet ikke for Burmese-
ren!

Burmeseren er en af de
nyere racer, idet dens tids-
regning går tilbage til 1930,
hvor en sø-officer og skibs-
læge, Dr. Joseph Thomp-
son fra San Francisco tog
en lille, mørkebrun hun-
kat, Wong Mau med sig
hjem fra Rangoon i Burma.
Da den ikke lignede nogen
andre katte, blev den kaldt
"Burmeser", selvom det
senere blev konstateret, at
lignende katte også fandtes
andre steder i Østen.

Han præsenterede sin
lille, brune hunkat, Wong

Burmeseren

EC&EP
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ejer:

Birgit Nehammer

teret flere nye katte. Helle
Hoybye har hentet flere kat-
te i Tyskland f.eks. Ajmal
Perdita samt fået parret en
hunkat hos samme opdræt-
ter. Heidi Rosberg har hen-
tet katte i Finland og Sveri-
ge, hvoraf Bonnea's Wales er
den sidst ankomne. Camilla
Scharffhar også hentet en ny
chokoladetortie hunkat, Ac-
tivity's Labolina Yavanna i
Sverige, og jeg selv har hen-
tet katte i Tyskland, Finland,
England, Sverige, Australien
og sidst i USA med både stør-
re og mindre held.

Ja verden er blevet lille,
der hvor man før udså sig en
kat på en udstilling, ja så gø-
res det via internettet i dag,
og i løbet af ingen tid har du
købt en ny kat. Transportti-
den er også reduceret, da
rejsetiden nu er nede på få
timer eller et enkelt døgn
med flyver til Danmark.

For nogen tid siden var der
en artikel af en svensk op-
drætter, der har boet i USA.
Hun advarede meget ind-
trængende mod at importe-
re Burmesere derfra. Ame-
rikanerne har i deres opdræt
arbejdet hen imod en type,
der minder mere om en Per-
ser og er endt med en muta-
tion, der giver Burmeseren
et nyt udseende og masser af
døde, deforme killinger. Fa-
ren er ikke de døde killinger,

Burmeser]

land, der ligger nærmest ved
Burma.

Derefter begyndte Birgit
at samarbejde med Penny
Bydlinski i Tyskland. I 6
måneder af 1977 byttede de
hankatte, hvilket kun kunne
lade sig gøre, fordi begge
hanner havde et enestående
temperament. Artaxerxes
havde omkring 10 parringer
i Tyskland og Pennys lilla
han, Lathom Perique knap
så mange i Danmark.

I 1976 flyttede Bambino
Brown Bandit til Jylland. En
dejlig brun han, der desvær-
re ikke nåede ret mange par-
ringer, før han forsvandt og
var umulig at finde igen. Se-
nere samme år kom Merry-
mew Red Fergus til Jylland.
Denne hankat blev brugt i en
periode i det røde og creme
opdræt.

I 1985 var der 60 Burme-
sere på en udstilling, det
største antal nogensinde på
en dansk udstilling. En af
dem var en lilla han, Bambi-
no Rakastava, ejet af Steen
Nielsen, der har haft flere
Bambino-katte og blandet
dem med de danske Burme-
sere med stort held.

Fra 1990-erne og op til i
dag er der også blevet impor-

Racepræsentation

Så i løbet af få år fandtes
Burmeseren i alle 10 aner-
kendte farver i Danmark, og
Burmeseren blev mere og
mere populær, især på grund
af dens dejlige tempera-
ment. Der opstod efterhån-
den et stærkt behov for "nyt
blod", men at finde en af de
oprindelige katte i Thailand
eller Burma viste sig at væ-
re umuligt.

Til gengæld blev pudsigt
nok 2 danske Burmeserkil-
linger solgt til en amerika-
ner, Mr. Rose, der havde slå-
et sig ned i Bangkok sam-
men med sin thailandske
kone og nogle brune katte.
En opdrætter, der før havde
købt katte af Birgit Neham-
mer, skulle til Thailand med
sin mand, der var udstatio-
neret i Bangkok i et års tid.
Inden afrejsen var fastlagt
blev Burmeseren parret.
Katten skulle naturligvis
med til Bangkok enten den
var gravid eller ej. Katten
nedkom med 4 killinger og
gennem amerikanske ven-
ner fik Mr. Rose tilfældigvis
nys om, at der var Burmeser-
killinger til salg. Han købte
2 til videre avl, så på den
måde kom Burmeseren til-
bage til det nordlige Thai-

Casa Garos Darkee



skuløse kropsbygning man
aldrig bliver træt af at beun-
dre.

Burmeseer-hunkatten
er feminin udover alle græn-
ser. Hun er noget mindre
end hannen, og er indbegre-
bet af elegance - og det ved
hun da godt selv. Løbetider-
ne begynder tidligt, er hefti-
ge og hyppigt tilbagevenden-
de, hvis hun ikke parres.
Derfor er det en god ide at
lade hunkatten kastrere (ste-
rilisere), hvis man ikke har
planer om killinger, for bur-
meseren tåler dårligt P-pil-
ler gennem flere år.

Den burmesiske oprindel-
se fornægter sig ikke, for de
elsker sol og varme, og en
plads under dynen om nat-

hjem. Den elsker børn og to-
lererer deres krammen næ-
s ten udover, hvad der er
godt for den. Derfor skal man
lære børn at respektere kat-
ten. Burmeseren vil være
med i alt, hvad du foretager
dig, lige fra hjælp med kost
og gulvklud til at arrangere
blomster - det sidste ofte med
overraskende ny virkning.

Når burmeseren er træt,
finder den en lun soveplads
mellem klædningsstykker,
hvis der da ikke er et men-
neskeskød til rådighed.

Burmeser-hankatten
er et godmodigt væsen, der
plej er sin egen flegma, og
man gør bedst i at kastrere
ham ved skelsår og alder,
hvis han ikke skal bruges i
avl. Man får så til gengæld
et livslangt venskab med sin
lille minipanter, hvis mu-

Katten ved godt
hvad der er indeni.

Gør du?

neske kan opleve i samlivet
med denne kat.

Burmeseren er et udpræ-
get socialt dyr, som knytter
sig meget til alle medlemmer
i familien, det være sig men-
nesker, andre katte og hun-
de. Det ville næsten være
kriminelt at spærre en bur-
meser inde i et bur i længere
tid. Den ville højst sandsyn-
ligt dø af mangel på hengi-
venhed og opmærksomhed.

Burmeseren er legesyg og
adræt.
Nogle påstår, den går mere
på loftet end på gulvet - den
er i hvert fald en eminent
springer og klatrer, der kom-
mer både op og ned ad de
højeste træer - og reoler! Den
lærer at lukke døre op, hvor-
for dørhåndtag ofte vender
lodret opad eller er erstat-
tet med kugler i burmeser-

Burmeserens væsen
er noget helt specielt, og det
er svært ikke at blive påvir-
ket af den kærlighed, et men-

Thamakan Monique,

opdt: & ejer: Birgit Neha111111er

erling og Merrymew og Pen-
ric.

Desværre holdt Burme-
serklubben i slutningen af
70'erne op med at anføre eks-
porterne til udlandet, så i
dag er de sikkert mange fle-
re. Mange af disse linier har
haft en stor indflydelse på
Burmeseropdrættet i de for-
skellige lande og det følgen-
de er en historie om Burme-
serne og deres ejere. Impor-
ter til Danmark begyndte i
slutningen af 601erne. Det
var Pussinboots Blue Ling,
Ballard Sullivan og Che Ara-
kan Sayro. 2 katte kom di-
rekte fra USA, men de hav-
de ikke større indflydelse på
det danske opdræt, da de
begge døde ret tidligt.

Burmeserens karakter
er det der gør den til noget
ganske særligt langt mere
end et bemærkelsesværdigt
udseende.

men der kom allerede en
Burmeser til Sverige i 1957
og derfra senere en hunkat
til Danmark, Lovdalens Fo-
remost Martine.

Europæiske Burmesere
ligner naturligvis de engel-
ske i typen, men der er en
tendens til en bedre øjenfar-
ve her. Grunden er nok kva-
liteten hos de første impor-
ter og det faktum, at opdræt-
tere på kontinentet lagde
større vægt på øjenfarven
end deres engelske kolleger.

Burmeseren er en ret po-
pulær race i Nordeuropa, i
Holland og Tyskland og der
er aktive Burmeser-klubber
i de forskellige lande. Der er
knap så meget interesse i
Sydeuropa og næsten slet
ingen i Østeuropa, der er
mere interesseret i langhår-
skatte.

Ifølge den engelske Bur-
meserklub blev der ekspor-
teret mindst 50 katte til
Europa I 70'erne fra så for-
skellige linier som Belcanto,
Kevitor, Kupro, Melanin,
Bosinver, Pussinboots, Aro-
lan, Silverseal, Javeno, Silk-
paws, Chiaming, Buskins,
Cragland, Bambino, Kalas,
Sleekine, Sittang, Tango-
paws, Satoh, Kanzan, Kays-

men deres søskende, der er
bærere af det defekte gen.
Det kan ikke ses i stamtav-
lerne og man kan ikke altid
stole på mindre erfarne op-
drættere, der måske slet ik-
ke er klar over, hvad de har
med at gøre.

Kort sagt, det er de nuvæ-
rende og kommende opdræt-
ter, der må stå sammen om
at bevare en dejlig race!

Oversættelse i uddrag af en
artikel i det engelske katte-
magasin, CATS, skrevet af
Debbie Howard i 1996.

Interessen for Burmesere
spredte sig til Kontinentet,

Racepræs(;D'ii!.tl@m
_ - - A.....__ L..:....,.:

Kuld fra Spiro,

Opdr. Inger Spiro

Gerriks 8-kufd
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Øjnene er et af Burmeserens
vigtigste karaktertræk udse-
endemæssigt - de må ikke
være runde, men skal have
en lige overlinie, der "hæl-
der" nedad ved inderste øjen-
krog og en rund underlinie.
Det er bestemt ikke altid let
at opnå lige den øjenform, og
nogle Burmesere har derfor
en for rund overlinie (især
på udstillingerne, hvor de
spærrer dem godt opl).

Farven er et helt kapitel
for sig - for opdrætternes
vedkommende - for langt de

Colours: Lustrous, particu-
larly alert and bright. All
shades ofyellow from char-

treuse to amber; golden yel-

low is preferred.
Shape, size and set are more
important for the expression
of the Burmese than the co-
lour. Allowances should be
made for colour dilution in
alder cats."

hovedet - hverken for store
eller for små), dog undtaget
killinger, som gerne må ha-
ve lidt større ører. Ørerne
skal være brede ved basis og
have let rundede tipper (så
husk at fjerne tufserne når I
udstiller!) Ørerne skal des-
uden sidde langt fra hinan-
den og følge hovedets linie
udad, og tilte forover set i
profil.

Øreplaceringen kan give
anledning til "problemer" i
form af for højt placerede
ører - nogle katte har dog
tendens til bare at holde dem
højt, og når de så slapper af,
sidder ørerne perfekt - det
har man dog sjældent gavn
af i en udstillingssituation...

Øjne:
"Shape: large and set wide
apart; the top line of the eyes
is straight with a slight ori-

ental slant towards the nose,
the lower line being rounded.

9 Ud af 10 katte foretrækker Whiskas~ portionsposer frem for mad fra dåse." r r kattemad fra dåse
· , d k.a r t kker Whiskas~ portionsposer rem or ••En nylig gennemfort undersogelse i EU bestående ar de 542.000 katteejere. der udtrykte præference. vuer at 90~0 ar eres tte ore ræ

Tolv friske portionsposer i fire lækre
varianter samlet i en Menuboks

lem næsen og hagen, som
standarden foreskriver.

En anden hyppigt fore-
kommende fejl er flad top -
især hos lidt ældre katte, da
toppen har det med at miste
rundingen når katten vokser
til og får bredere hoved. Gan-
ske unge killinger har typisk
en meget høj og rund top set
både forfra og i profil, men
"flader" desværre ofte ud se-
nere.

Ører:
"Shape: medium in size (ex-
ception: kitten), broad at the

base with sligthly rounded

tips.
Placement: Set well apart; the
outer line following the upper

part of the face (exception:
mature males, fullness of

cheeks). In profile the ears

have a slight forward tilt."

Ørerne skal være medium i
størrelse (de skal passe til

ikke kan forestille sig et liv
uden et sådant venskabeligt
dyr.

Så derfor en gang Burme-
ser - altid Burmeser!

Burmes€J

Set forfra skal hovedet altså
forme en kort stump kile,
som er bredest ved kindben-
ene. I profil skal øjenbryne-
ne være let rundede, og næ-
se og hage skal danne en lod-
ret linie, hvilket naturligvis
kræver en stærk hage. Der
skal desuden et tydeligt
knæk på næsen ved næsero-
den.

Hovedformen som sådan
giver ikke anledning til pro-
blemer blandt opdrætterne -
det er ret sjældent der ses
pinch hos Burmeseren - men
man kan jo altid diskutere,
hvor kort en "kort kile" er. I
standarden er ikke nævnt, at
Burmeseren skal have kraf-
tige knurhårspuder, men et
sæt markerede knurhårspu-
der hjælper bestemt til kor-
rekt afslutning på kilen,
hvorimod en kat med "vigen-
de" knurhårspuder næppe
opnår den ønskede stumpe
kileform.

Svag hage ses jævnligt, så
profilen får ikke så ofte den
ønskede lodrette linie mel-

Chin: Strong; in profile the

chin shows a strong lower. ,,
jaui.

Det mest overbevisende
af alt er,
at næsten uden undtagelse
vil de, som en gang har ejet
en burmeser, insistere på at
få en burmeser igen, fordi de

pressive eyes. It is a medium-

sized, elegant cat. Any sugge-
stion to either Siamese type

or the cobbiness ofthe British
must be regarded as a fault."

Så sandt som skrevet er Bur-
meseren noget helt specielt!
Nemlig den eneste race med
mønstergenerne cb c'', som
simpelthen kaldes "Burme-
sermønster". De er desuden
karakteriseret som værende
en middelstor kat, som hver-
ken må være cobby som Bri-
tish Shorthair eller elegant
som Siamesere mv., og som
desuden har silkeblød pels
og udtryksfulde øjne.

Hoved:
"Shape: Viewed from the

front: skort wedge, wide at

the cheekbones, tapering to a
blunt finish at the muzzle.

Top of the head broad and
with height, wide between the
ears and slightly rounded. In
profile: brow slightly roun-

ded; tip of the nose and chin
form a vertical line.

Nose: Distinct nose break at
the base.

Jaws: Wide at hinge.

ten er bare lykken. Men der-
for kan man sandelig godt
lege med sne om vinteren.

Generelt:
"Appearance: The Burmese
distinguishes itself as an in-

depende.nt breed by its unique
genetics ofcolour (cb cb). Stri-

king characteristics of this
lively breed are its silky coat
texture as well as their ex-

Racepræsentation

Burmeseren
- standardmæssigt set

Pencena Olivia,

Opdr. Kirsten

Christiansen, ejer:

Camilla Scharff

Af Hvordan er det nu lige en
Camilla Scharff burmeser skal se ud? Vi kom-

mer nok ikke uden om, at
det kan der være flere me-
ninger om, men FIFe's stan-
dard beskriver den i hvert
fald sådan:
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NADIKAT NIJAKAAN OFMAGICAT WHYFORGET

Anne-Grethe Skou Susanne Greve & Helle Høybye Heidi Rosberg

Solsikkevej 24 Ole Christensen Kringsvej 59 Vasevænget 11

8700 Horsens Peblinge Doss. 24, 6000 Kolding 3600 Frederikssund

Tlf. 75 64 13 11 2.th. Tlf. 76 31 20 19 Tlf. 47 38 38 97

E-mail:
2200 København N E-mail: E-mail:

hansskou@mail1.stofanet.dk Tlf. 38 60 80 37 magicat@mai1.stofanet.dk heidirosberg@c.dk
E-mail:

Website: susanne@nijakaan.dk Website: Website:

www.nadikat.subnet.dk home1 .stofanet.dk/ www.rosbergonline.dk
Website: magicat
www.ni'akaan.dk
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KANBALU

Ulla Grell

Lundshøjvej 1

8270 Højbjerg

Tlf. 86 11 01 01

E-mail:

grell@mail1.stofanet.dk

Website:

home1 .stofanet.dk/

grell

MOMI

Mie & Mogens Hansen

Nellerupgårds Alle 25

3250 Gilleleje

Tlf. 48 35 45 05

E-mail:

momis@mail.tele.dk

LILAC

Eija Lang

Englandsvej 94, 1. th.

2300 København S

Tlf. 32 59 29 54

E-mail:

bmi2865@vip.cybercity.dk

Specialklub for burmesere
og british shorthair

Yderi igere information om klubben

fås ved henvendelse til:

Helle Schulz, Klevehøjvej 8, 2640

Hedehusene, tlf. 43 99 46 99 eller på

www.bb-klubben.dk

Burmeseropdrættere
i BB-klubben

AMBI-PURR BJELKE CAMISCHA

C. Mortensen A. M. Bjelke Hansen Camilla Scharff
& N. Højen Hansen Grønløkke 7 Langøgade 2, st. tv.
Skovby Parken 101 4622 Havdrup 2100 København 0
8464 Galten Tlf. 46 18 00 40 Tlf. 39 20 08 94
Tlf. 86 94 48 57

E-mail: E-mail:
E-mail: bjelke@get2net.dk camilla@burmese.dk
ambipurrs@vip.cybercity.dk

Website: Website:
hjem.get2net.dk/bjelke www.burmese.dk

KILLMOUSKY

Dorthe & Henrik

Grumløse

Grækerhuse 5

4440 Mørkøv

Tlf. 20 94 40 91

E-mail:

dan@novonordisk.dk

MARGAARD

Karin Margaard

Spolestræde 25

2635 Ishøj

Tlf. 43 73 56 30

E-mail:

karin@margaard.dk

Website:

karin.margaard.dk
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ly to a paler colour at the

roots. Face and ears may

show a little contrast. All ua-

rieties without any bars or

spotting."

Pelskvalitet og farve er nog-
le af burmeserens særlige
kendetegn - silkeblød, skin-
nende, fin, kort og tætliggen-
de. Kropsfarven er lysere på
undersiden af katten, og
hvert hår er lysere i bunden.
Det særlige burmesermaske-
de mønster beskrives som at
ansigt og ører må vise en
smule kontrast - der er alt-
så ikke tale om, at en burme-
ser skal have en "rigtig'' ma-
ske som siameseren, blot an-
tydning af maske, og hos den
mørke brune og den helt ly-
se lilla er der ofte slet ingen
maske at spore. Alle farver
skal desuden være uden
striber eller spotter, hvilket
er svært at opnå hos de røde
og creme katte - men ikke
umuligt.

Præcis sådan skal en bur-
meser - i hvert fald ifølge
standarden - se ud, og i Dan-
mark har vi heldigvis set
mange eksempler på flotte
burmesere, der kommer tæt
på det, som i hvert fald man-
ge danske opdrættere opfat-
ter som "den perfekte bur-
meser" - nogle af dem er
omtalt særskilt i artiklen om
matadorerne - andre af dem
ses lyslevende på udstillin-
gerne i ind- og udland, så
hold udkig efter de "silke-
indpakkede mursten" med
de levende gyldne øjne, der i
samspil med deres blide væ-
sen, fascinerer mangen en
katteelsker!

katte er for små og for lette,
især hunkattene kan til tider
være nogle små nips. Der er
dog importeret flere katte fra
udlandet, som i størrelse og
kropstyngde har præcis det
vi mangler, så det er et pro-
blem, som er til at overse.
Standarden foreskriver des-
uden, at brystet skal være
kraftigt og rundet i profil, og
at ryggen skal være lige.

Ben:
"Rather slender and in pro-
portion to the body.
Paws: Oval, small, in propor-
tion to the body."

Benene slanke og poterne
små og ovale - det hele i pro-
portion til kroppen. Her er
det vigtigt at huske på, at
burmeseren ikke skal have
lange, elegante ben, som
f.eks. siameseren, men hel-
ler ikke "stolper", som er alt
for solide i forhold til krop-
pen.

Hale:
"Ofmedium lenght, straigth;

medium thickness at the ba-
se, tapering to a rounded tip."

Halen beskrives som væren-
de af medium længde og me-
dium tyk ved roden - eller
som de fleste dommere yn-
der at sige; Den skal passe
til katten - den skal desuden
gradvist aftage i tykkelse og
ende i rundet spids. Halen
skal på ingen måde være
tynd (piskehale).

Pels:
"Structure: fine, glossy, silky,
lying close to the body, almost

without undercoat, very skort.
Colour: in all colour uarieties
the underparts of the body

paler than back and legs, but

shading should be gradual.

Hair should skade gradual-

fleste er af den overbevis-
ning, at de gyldne øjne netop
er det, som karakteriserer
en "rigtig'' Burmeser - men
sandheden er desværre, at
lige den farve er ganske svær
at fastholde, selvom vi prø-
ver ihærdigt. Indtil videre er
det så anført i standarden at
farven er sekundær i forhold
til form, størrelse og place-
ring, og så ville det være rart,
at dommerne også lagde me-
re vægt på lige netop disse
ting fremfor øjenfarven. Især
hunkatte, som har fået et par
kuld, ændrer ofte farve så de
får grøngule øjne - dette er
imidlertid, ifølge standar-
den, noget dommerne skal
tage højde for i bedømmel-
sen, da det der specifikt til-
lades udvanding af øjenfar-
ven hos ældre katte.

Krop:
"Size: ofmedium length.
Structure: Muscular and
compact, heavier than its ap-

pearance indicates. Chest
strong and rounded in prof-
ile, back straight."

Altså en mellem lang krop,
som er muskuløs og kom-
pakt, og tungere end den
umiddelbart ser ud til - det
sidste er årsagen til, at bur-
meseren somme tider beteg-
nes som værende "mursten
pakket ind i silke". Realite-
ten er dog, at nogle af vores

Racepræsentation
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Made in USA

........ . .. . .. . . . .. ......• • • * .... . . . .:-:-:-:-:-:PREMIUM CAT FOOD
''Making Premium

Nutrition Affordable''

Burmeser

Goddag,

Den perfekte ernæring
for den voksne kat.

PRISM™
CAT-KlfflN

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

PRISM™
CAT MAINTENANCE

Vi sponserer sne-

leoparderne i

Odense Zoo

JYatzr+
Preserved

Tlf. 76 52 10 10
Fax. 76 52 10 35

L1KEY
L -PROJ:~·

petsdtrec

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

PRISM Alsidig ernæring i hvert måltid.

PRISM Amerikansk Premium ernæring til hund og kat.

PRISM Absolut bedste foderøkonomi.

PRISM Attraktive storkunde rabatter.

Nærmere oplysninger, forhandler henvisning samt bestilling:

I

drille hinanden, hvis man
har flere sammen, ligge på
lur efter fuglene uden for
vinduet i timer, smide den
ny indkøbte mus ind under
sofaen, sidde avisen flad
midt på morgenbordet,
springe op på komfuret lige
når det er blevet tilpas afkø-
let. Hvis der ikke er opmærk-
somhed nok fra ejerne, kan
de også klatre i de frakker
der hænger på bøjlerne i gar-
deroben, smide mus i din ta-
ske og forsøge at få den op
igen, for senere at lege "du
smider musen - jeg henter
den og lægger den liiige uden
for din rækkevidde" , mens
du ligger og ser TV avisen på
sofaen.

Når du overvejer at gå
seng er det tilfældigvis lige
blevet happy hour og der
skal spænes rundt for fuld
udblæsning en times tid, så
de rigtig kan sove godt - i
f.eks. badekaret, hvor de selv
har fundet et håndklæde de
kan sove på. De blomster du
har i vindueskarmen har de
altså ikke væltet, det må
være nogle andre katte!

Men i det store og hele er
voksne burmesere glade for
at sove og hygge på skødet
det meste af tiden" fastslår

'jeg.
Damen tænker lidt over

den svada, og siger at det li-
ge er sådan en kathun drøm-
mer om.

Så drøfter vi om de kan
komme forbi og vælge en af
de to killinger, men desvær-
re er damen ikke mobil, og
beder mig vælge en killing ud

gen forskel på prisen på kil-
lingerne i dette kuld."

"Det er fint" siger damen
lettet.

,,Måjeg godt stille dig nog-
le personlige spørgsmål",
spørger jeg, ,,for at jeg bedre
kan pejle mig ind på om det
er den rigtige katterace du
har set dig lun på?"

,,Ja, da", siger damen.
"Er I en familie eller bor

du alene?"
Damen svarer, at hun er

mor til to piger og bor i en
treværelses lejlighed 1

Brønshøj.
,,Har du haft kat, evt. bur-

meser kat før?"
"Nej faktisk ikke, vi har

tænkt på at få en kat i et års
tid, og så har vi læst nogle
katte bøger om de forskelli-
ge racer", siger damen. ,,Og i
dem alle står der, at burme-
seren er en kontaktsøgende
og kærlig kat, som holder af
alle i sin familie, og som kom-
mer gæster i møde. Og at de
også let tolererer hunde, er
det rigtigt?"

"Ja, nemlig'' siger jeg, ,,og
de er virkelig gode til at lege
med børn. Jeg gav min søn
en hankattekilling da han
var 8 og de brugte mange,
mange timer på at lege sam-
men da de begge var yngre.

Der er jo lidt krudt i bur-
meser killinger, men når de
bliver voksne ændrer det sig
som regel, og kattene bliver
mere afdæmpede. De lærer
ligesom at sætte pris på små
hjemlige sysler som, at hen-
te sokkerne op af skuffen,
rutsche i de løse gulvtæpper,

Telefonen ringer, jeg tager
den.

,,God dag", sigerendrune-
stemme i den anden ende.
,,Jeg har set du har nogle bur-
meserkillinger til salg."

,,Ja", svarerjeg, ,,det er rig-
tigt. Jeg har en hun og en han
tilbage."

,,Nå, er de andre allerede
solgt?"

"Ja, de blev solgt for et par
dage siden. Det er faktisk let
at sælge burmesere lige for
tiden" svarer jeg.

,,Hvad koster de to du har
tilbage", spørger damen lidt
bekymret.

"De koster det der står i
avisen", svarerjeg, ,,der er in-

Af
Heidi Rosberg
,, Why forget"

Burmesere keder

sig aldrig!
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Heidi Rosberg

Tlf.: 4 7 38 38 97

heidirosberg@c.dk

www.rosbergonline.dk/index.htm

Whyforget
burmesere
Lejlighedsvis killinger til salg.

Kærlige, kontaktsøgende,

indevante familiekatte.

Kvalite~ opdræt siden 1986

st,v.e

6~~isch,~'s
1,ur~esere

v/Camilla Scharff, Langøgade 2, et.tv., 2100 København Ø

Tlf. 39 20 08 94, e-mail: camilla@burmese.dk

følg med på vores website på:

www.burrnese.dk

Smukke, livlige og super kselne killinger lejlighedsvis til salg

- katte med personlighed!

lille opdræt af søde, sjove,
smukke og kloge burmesere

Conni Nissen
Tlf. 49 71 94 67
e-mail: conni.nissen@wanadoo.dk

www .stormpages.com/abeneburmese

Netop nu: kæle-killinger til salg

Abene
burmeseropdræt

Yasmin & Ella. Ejer: Heidi Rosberg

i sengene, i køkkenet, hvor
noget stod åbent var den der.
Der viste sig at ligge flere
interessante sager under fa-
miliens sofa, som nogle var
glade for at killingen fandt,
og andre de ikke var helt så
glade for at den fandt.

Jo, det er rigtigt at burme-
sere er glade for børn, voks-
ne, gæster og hunde. De fle-
ste er dog ikke så tossede
som min hankat, der lige ser
en fremmed hund an i et par
minutter, inden han, med et
blandet udtryk af let væm-
melse (sikkert pga lugten),
og accept, i ansigtet, smyger
sig op af hunden og ligesom
siger: "nå, men så er vi da
også gode venner, skal du
også bo her?" En så tossegod
kat kan faktisk miste livet af
dette, tænk hvis hunden den
møder er jagthund ...

Burmeser]

små børn hjemme på det tids-
punkt, var jeg da noget
spændt på om den ville væ-
re helt tryg osv.

Min tvivl blev heldigvis
gjort totalt til skamme. Mor
og døtre havde aldrig set en
burmeser før andet i en gam-
mel bog fra biblioteket. Jeg
kom med en chokolade og de
havde set en tegnet blå bur-
meser der mest af alt så ud
som en Russian Blue, i bo-
gen.

Da vi kom inden døre, hvi-
nede den mindste pige af
fryd og jeg frygtede et kort
øjeblik at killingen ville bli-
ve forskrækket og slet ikke
ville komme ud af transport-
kassen. Men nej, den span-
kulerede lige ud i entreen,
med halen højt og et "er jeg
ikke dejlig'' udtryk i ansig-
tet. Pigerne kappedes straks
om at præsentere den for
div. typer legetøj, og vupti,
så gik den vilde jagt igennem
lejligheden, med killingen
efter pigerne og deres lege-
tøj.

Jeg blev en time og så at
den fandt ud af alt hvad der
var at finde ud af i lejlighe-
den. Den var på alle hylder,

for hende. Vi aftaler at jeg
kommer dagen efter og afle-
verer den også.

Det er utroligt spænden-
de at skulle vælge en killing
ud selv, og derefter tage den
med ind til det nye hjem.

Jeg har prøvet det nogle
gange, og det har været en
stor succes indtil nu.

Jeg glemmer aldrig den
første killing der på denne
måde kom hjemme fra mig og
ud til en sød dame, der hav-
de brækket armen, og som
havde to døtre på hhv. 4 og 9
år.

Jeg havde valgt en kæk
hankilling ud til dem, men
da jeg ikke selv havde nogle

Racepræsentation

Silkspaws Firecrystal, ejer: Birgit Nehammer

IC Belcante

Artaxerxes

Ejer:

Birgit Nehamuter
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Af
Helle Høybye
,,of Magicat"

Burmeser-killinger er et
kapitel for sig. Man kan bru-
ge timer på bare at iagttage
dem. De er underholdende
og sjove. De er frygtløse og
farlige. De er onde og dejli-
ge. Og helt betagende søde
og vidunderligt uartige. Og
meget meget uskyldige! Så-
dan ser de i alt fald altid ud.

Burmesere er sociale kat-
te som ynder at ligge i stak-
ke - lagvis. Selv små kurve
kan rumme adskillige bur-
mesere. Bare den får en en-
de op så er der plads til den,
også selvom resten hænger
udenfor.

Burmeseren er den ideel-
le kat hvis du har børn. Bur-
meseren opsøger selv børne-
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el. Bolt:PJ1S@J1
8260273

@5efl2 efl.dk
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ker igen. Skal du lave mad
eller vaske op, så er det ikke
usædvanligt at der sidder en
kat på din skulder imens.
Hvis du skal male i dit hjem
skal du lukke katten inde
ellers ender du med maling
overalt, på katte og rundt
omkring i hjemmet. Hygge-
stunder foran Tv'et foregår
altid med X-antal katte på
skødet, på bryst, skulder,
ryglæn, ved siden af. Din so-
fa er altid invaderet af højt-
spindende katte som fylder
mere og mere. Men hyggeligt
er det. Killinger er ikke ret
gamle før de finder ud af at
springe op i sofaen eller læ-
nestolen til dig for at ligge-i-
arm.

og hvordan det er at
leve med dem!

Burmesere

Burmeseren er en lille kat,
med en stor personlighed og
et hjerte af guld. Sådan ka-
rakteriserer jeg altid burme-
seren hvis folk spørger om
den korte version. Men den
lille kat indeholder meget
mere end det. Både på godt
og på ondt.

"Min kat er meget kælen",
siger folk om deres kat, de
ændrer mening når de mø-
der en burmeser. Den er vir-
kelig ekstrem kælen. Nogle
vil måske sige, direkte på-
trængende. Kort sagt; "Man
er aldrig alene med en bur-
meser i huset". Den er med
overalt hvor man bevæger
sig hen. Åbner du et skab er
du sikker på et der er mindst
en kat i skabet når du luk-

Hop o 'my Thumb ofStenius,

opdr: & ejer: Steen Nielsen

GIC Spiro's Platina Paya, Opdt: Inger Spiro,

Ejer A.M. Bjelke Hansen

GIC Bjelke 's Nuset;

Opdr. A.M. Bjelke Hansen

G/C Chin 's Brighella, Ejer: Inger Spiro

Margaords J-kuld, opdr: Karin Margaard

Midt th:

Nederst th:

Herunder:



Racepræsentation

Evangeline ofMa-

gicat, opdi: Helle

Hoybye

Dette er en ærlig beskri-
velse af en kat, som vi op-
drættere af Burmesere har
lært at elske på godt og ondt.
Burmeseren er en kat, som
man ikke let sætter begræns-
ninger for. Den fylder meget
i ens liv og heldigvis for det,
idet den også fylder ens hjem
med og liv og sjæl. Den kræ-
ver meget af dig hvis den er
alene og hvis du har 2 eller
flere vil den bare give dig så
mange flere hyggestunder og
underholdning.

skaber som vi normalt forbin-
der med hunde. Den er tro-
fast og knytter sig, som en
hund til sin herre (bortset fra
at her er det nok nærmest
omvendt, den er vores her-
re!), den lærer hurtigt at ap-
portere. En pelsmus ligger
den for dine fødder og når du
smider den kommer burme-
seren tilbage med den. Her
vil jeg gerne komme med en
advarsel. Når du først har
lært den det vil den gøre det
igen og igen. Og jeg ved godt
hvem der først bliver træt af
legen.

Her til sidst vil jeg lige
fortælle om et lille kuriosum
som kun findes for burmese-
ren. Det er det såkaldte "The
Burmese-walk". Det var
mest udbredt for omkring 8-

10 år siden.
"The Burmese-walk" er en

speciel måde at gå på som
burmeseren gør når den er
meget afslappet. Den er nær-
mest en blanding af ballet,
strækmarch og slendren, kan
nærmest beskrives som
moon-walk. Det er ligesom
den tøver med næste skridt,
mens den holder benet oppe
i en brøkdel af et sekund. Da
vi tidligere har importeret
en del avlskatte fra Tyskland
hvor de mest populære lini-
er bar dette gen for "The
Burmese-walk" var der tid-
ligere langt flere af vore bur-
mesere som gjorde det end i
dag hvor vi har fået mange
nye linier ind fra bl.a., USA
og England og disse katte gør
det ikke. Opdrættere som
har opdrættet i mange år helt
sikkert nikke genkendende
til dette fænomen.

De fleste katte vil pri-
mært gøre det på forbenene,
men enkelte (f.eks. Dennise
a Hunter) gjorde det på bå-
de forben og bagben, hvilket
gav en meget ejendommelig
gang som jeg, som gammel
opdrætter savner hos de nye
linier.

ke sådan at vænne dem af
med det igen. For os burme-
ser-elskere er det bare end-
nu en ting ved vore katte som
er anderledes.

I nogle tilfælde er denne
vane med at bide i ting dog
direkte farligt for kattene,
hvis man ikke tager sine for-
holdsregler. Det er nemlig at
nogle burmesere bider i el-
ledninger (det er der i øvrigt
også andre racer der gør!).
Især små tynde (sorte?) led-
ninger har deres forkærlig-
hed. Denne uvane kan dog
hurtigt afhjælpes ved at man
samler ledninger bag eksem-
pelvis Tv'et i klare opskårne
plastvandslanger som fås i
forskellige tykkelser eller
evt. flexrør. Udover at hindre
kattene i et bide gennem led-
ningerne og derved pådrage
sig elektrisk stød som i vær-
ste fald kan føre til døden,
giver dette faktisk en god
orden i ledninger bag Tv'et
0. lign.

Interessant er at denne
vane tilsyneladende er arve-
lig.

Burmeseren har endnu en
uvane som de heldige ejere
af burmesere hurtigt lærer
at betragte som dagligdag.
Den hader lukkede døre.
Den lærer hurtigt at en luk-
ket dør ikke er nogen hin-
dring når den vil ind i et an-
det værelse. Vi har efterhån-
den eksperimenteret med
forskellige løsninger, så som
at vende håndtaget opad,
nedad osv. Selv døre som går
indad klarer den. Min per-
sonlige erfaring er at den
bedste løsning er runde
håndtag. Vær i den forbindel-
se opmærksom på at vindu-
er også skal børnesikres, da
hasper m.v. ikke er en stør-
re opfordring for en burme-
ser.

I England hvor burmese-
ren er en af de populæreste
racer, kaldes den for Hunde-
Katten. Den har fleste egen-

\I
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De voksne burmesere
tænker bare; "Nå, nye ofre"!
Og ligger en hel aften hos
gæsterne. Så gæsterne til
sidst tror at de slet ikke kan
lide deres egne mennesker.
Selv mennesker som ellers
ikke kan lide katte bliver hen
af vejen omvendt. Burmese-
ren er jo et betagende og
charmerende dyr; især når
den en hel aften har kigget
på dig med bedende øjne. Så
advar endelig gæsterne in-
den du inviterer, f.eks. svi-
germor i hendes fineste mør-
keblå dress. Og husk i øvrigt
lyst tøj til lyse katte og mørkt
tøj til mørke katte. Men så
har du selvfølgelig et dilem-
ma hvis du har en tortie.

Burmeseren har mange
flere specielle egenskaber.
De har en tendens til at alt
skal mærkes. Alt skal billet-
teres. De bider i snart sagt
alting. Breve, aviser, pap
m.v. Det er ikke helt klarlagt
hvorfor nogle af dem har til-
lagt sig denne mærkværdi-
ge vane, og hvad de får ud af
det. Et er sikkert. Det er ik-

At have flere burmesere i
sit hjem er kun en ekstra ge-
vinst. Du vil altid være cen-
trum og samlingspunkt for
kattene. Og en flok vil brin-
ge liv og sjæl ind i dit hjem
som ingen anden katterace
vil kunne.

Og burmeseren elsker
gæster. Vi kender alle til, at
vi har købt vores nye vidun-
der og vil gerne vise den frem
for familie og venner. Og den
lille søde killing er pist væk,
forsvundet fra jordens over-
flade.

Dette vil aldrig ske med
en burmeserkilling. Den er
nysgerrigheden selv. Nej,
den skal da følge med i alt.

ne for at lege og deltager of-
te i lege med både Barbie og
Actionman. Men også lektie-
læsning og det ugentlige An-
ders And blad kan den hjæl-
pe med. Men pas på for den
stjæler. Hårbånd, blyanter
og andre små spændende
ting forsvinder i stor stil hos
os.

Burmeseren har en stor
personlighed og stor psykisk
styrke. Den er dominerende
på godt og ondt.

En burmeser i en folk
med mindre psykisk stærke
katte, vil på ingen tid styre
flokken med kun et blik. Selv
en mindre stærk burmeser
klarer sig godt blandt andre
racer.

E11 bunke b11n11e-

sere! Tæl selv efter

- på redaktionen er

vi nået til at der er

i mindst 6 katte i

hulen!

,. Bunken" erfoto-

graferet og ejet af

Camilla Scliarff
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"Matadorer"

Burmeser]

katte som har haft betydning for Burmeseropdrættet

af Anne Marie Bje!ke Hansen, "Bjelke"

F!Fe har udnævnt en ny æresdommer, nemlig BirgitNehammer, og i den
anledning har Steen Nielsen skrevet disse hyldestord:

Birgit Nehammer ...

I.

Wong Mau, Burmeser/Hybrid - Stam-
moder til Burmeseren i dag

Ch Casa Gatos Darkee, 24/6 1952.
Far til den første blå Burmeser, Seal-
coat Blue Surprise, 19/3 1955.

IC Lovdalens Foremost Martine, 28/
2 1958. Første Burmeser i Danmark. Ef-
terkommer afde 2 første Burmeserim-
porter i Sverige.

CH Belcanto Artaxerxes 14/7 1971.
Import fra England. I daglig tale kaldet
Artie. Han parrede mange hunner fra
Danmark, Tyskland og Holland, så han
menes at være far til ca. 400 killinger,
så han har haft stor indflydelse på vore
Burmesere.

CH Bambino Brown Bandit 18/6
1976. Import fra England. Brown Ban-
dit nåede ikke så mange parringer før
han forsvandt og ikke var til at finde
igen. Han har alligevel præget opdræt-
tet med sit venlige væsen.

IC Penric Carryl, 10/9 1979. Carryl
har været grundlaget for vore lyse lilla
Burmesere. Birgit Nehammer, "Tham-
akan" overtog Carryl fra dommer Pen-
ny Bydlinski, da hun rejste tilbage til

England.

CH Gerido's Zosimus, kendt som
Gaffe, l/111984. Gaffe er kendt afalle op-
drættere i Jylland, idet han findes,
mindst en gang i stamtavlen og ofte fle-
re gange. Han blev en afde grundlæg-
gende katte i Palle Jagers, "a Hunter",
opdræt.

IC Gerido's Zenobia, kaldet Nuggi, 1/
ll 1984. Nuggi er søster til Gaffe og ken-
des afalle opdrættere på Sjælland, idet
hun er en afgrundstammeme i Steen
Nielsens, "Stenius" opdræt.

30

GIC Bambino Rakastava, kaldet
Loui, 14/7 1985. Import fra England.
Han har sammen med Ortmanns Cac-
tus, der var ejet af Inger Spiro, "Spiro",
lavet 5 kuld, som var unikke. Lyse, ty-
pede og meden formidabel øjenfarve. Dis-
se katte fines i et utal af stamtavler.

WW-91, EC & DM Pencena Ebony,
kaldet Tjalfe, 17/41987. Første Burme-
ser, som opnår titlen som Verdensvin-
ner i 1991. Han har ligeledes været på
både DARAK's og Felis Danicas' Top-10
lister flere gange. På Verdensudstillin-
gen i 1993 vandt han både veteran- og
avlsklassen, så hans afkom findes også
i en del stamtavler.

CH Over the Rainbow of Stenius,
5/5 1989. En afde mest typede Burme-
sere, der er opdrættet. Hun kom, så og
sejrede på 5 udstillinger i træk, hvor hun
blev BIS-killing/ungdyr. Hun kom på
Felis Danica's Top-10 liste som nr 1 i
1989/90. I dag har vi ingen efterkom-
mere afhende i Burmeseravlen, men i
Holland findes en enkelt han, Jolly Cola
of Stenius, som er blevet flittigt brugt.

EC & DM Klivager's Fimpe, 20/8
1989. Fimpe er far til et utal afkillin-
ger, og hans afkom kendes afenhver op-
drætter her i Danmark og Tyskland.
Han har vundet avlsklassen adskillige
gange, og nyder nu sit otium hos sin op-
drætter på Fyn.

GIC Bjelke's Nuser, 9/3 1992. Nuser
er blevet far til mange killinger, og han
findes i mange stamtavler i det sydlige
Tyskland. Hanhar været både på DAR-
AK's og Felis Danicas' Top-10 lister i
1992 og 93 samt en enkelt gang Best Of
Bestnr 1. VedBurmesershoweti Tysk-
land i året 1993, hvor der var i alt 86
Burmesere, blev han Bedste Burmeser
han

EC & EP Bjelke's Nette, 9/3 1992.
Kuldsøster til Nuser. Nette fik kun 3
kuld, men hendes få afkom har ligele-
des gjort sig godt her i Europa. Hun har
ligeledes været på DARAK's og Felis Da-
nicas' Top-10 lister i perioden 1997, 98
og 99. På Verdensudstilling i1993 i Val-
by tabte Nette WW-titlen ved lodtræk-
ning På sine gamle dage vandt hun
mange gange veteranklassen.

WW-95 og EC Ambi-Purr's da Vinci,
21/2-1994. da Vinci blev Burmeser nr
2, som blev Verdensvinner. På udstil-
lingen i Lissabon i 1995 vandt han først
korthårsgruppen, og da der i Siam-Ori-
entalergruppen ikke var katte nok til et
selvstændigt show, blev disse grupper
slået sammen, også her slog Da Vinci
den Bedste Siam-Orientaler.

GIC & DM Bjelke's Ecco, 28/3 1996.
Ecco har parrethunner fra Finland, Sve-
rige og Danmark, og hans afkom har
gået sin sejrsgang i disse lande. Mange
dommere kan kende hans afkom, når
de får dem i hænderne. Ecco har været
både på DARAK's og Felis Danicas' Top-
10 lister.

GIC Why Forget Oline Mavepine, 18/
12 1999. 0line er den sidste Burmeser i
rækken, som har gjort sig på scenen.
Hun har også været på DARAK's TOP-
10 liste.

Over the Rainbow of Stenius, opdr.: S. Nielsen

◊ katteelsker
◊ opdrætter
◊ dommer
◊ designer
◊ sproggeni
◊ menneskekender
◊ ildhu
◊ flid
◊ beskedenhed
◊ humor
◊ begavelse

og sådan kunne jeg blive ved
- listen over bedrifter og
egenskaber synes næsten in-
gen ende at ville tage, når
tanken og talen falder på Bir-
git Nehammer - en af race-
kattesportens pionerer og
ypperligste repræsentanter.

En udmærkelse af "fine-
ste karat" er netop blevet fø-
jet til Birgit Nehammers CV
- idet Birgit Nehammer er
blevet udnævnt til ÆRES-
DOMMER i FIFe - en hæ-
dersbevisning der kun en
gang tidligere i historien er
blevet tildelt en dansk dom-
mer.

Uden at vide det er jeg
sikker på, at udnævnelsen er
blevet modtaget med ophø-
jet ro og vanlig beskedenhed,
men også med slet skjult og
berettiget stolthed - og må-
ske med bemærkningen - og
helt bestemt på et meget vel-
artikuleret dansk, : "Mig ?
Hvorfor i alverden dog det" .

Ja, hvorfor mon??

Dommergerningen kom re-
lativt sent ind i Birgit Ne-
hammers liv - men da den
endelig kom i midten af fir-

serne, var det med brask og
bram. Hurtigt blev Birgit en
meget populær dommer, bå-
de herhjemme og i udlandet
- og Birgit lagde altid stor
vægt på helheden - uden at
"fortabe sig i enkeltheder",
som hun selv har udtrykt
det. BÆR SELV udstillinger-
ne generede ikke Birgit det
fjerneste, jeg tror faktisk at
hun nød at være så tæt på
udstillerne - og vi udstillere
fik gang på gang fornøjelsen
af Birgits sprogblomster og
meget direkte facon. Jeg hu-
sker blandt andet engang jeg
præsenterede en rimelig flot
burmeser for Birgits stren-
ge dommerøjne - "Du forbar-
mende gud, hvor er han fed
- hvad med at gå hjem og
sætte ham på slankekur" -
ingen kan sige "forbarmen-
de" som Birgit, men som sagt
så gjort - og vi var ikke spor
fornærmede - hverken kat-
ten eller jeg - næsten ikke
altså.

Opdrættet af burmesere
havde naturligvis givet Bir-
git Nehammer en utrolig bal-
last, som blev flittigt anvendt
i dommergerningen. Tham-
akan burmesere var og er
kendt over hele verden - og
som i andre sammenhænge
gik Birgit aldrig på kompro-
mis. Her tænker jeg blandt
andet på begrebet tempera-
ment - Thamakan burmeser-
ne har altid været kendeteg-
net ved at have et helt unikt
temperament - hvilket i pa-
rentes bemærket ikke altid
har været et racekarakteri-
stika - ligesom pelskvalitet
og øjenfarve altid er blevet

opdrættet med standarden
for øje. Et stort selektivt
avlsarbejde gennem mange,
mange år - "gav virkelig po-
te" for burmeseren på dansk
og internationalt plan - og
som om det ikke skulle væ-
re nok? - men det var det
altså ikke, for i slutningen af

firserne besluttede Birgit, at
designe en ny race, som se-
nere blev "døbt"

Burmillaen - en korthå-
ret sølvkat, som blev aner-
kendt på Racekattens jubilæ-
umsudstilling tilbage i 1993.
Et kæmpe - og uoverskueligt
arbejde ville vi andre sige -
lå forud for denne bedrift,
som ikke hverken før eller
siden har set sit sidestykke
herhjemme. Burmillaen er i
dag en kendt og skattet kort-
hårskat, som er eftertragtet
i det meste af verden. En
slags kunstnerisk udfoldelse
og trang til at udtrykke sig,
lå sikkert bag udviklingen 'af
Burmillaen. Det med at
"kunne"

Design lå allerede dybt
forankret i Birgit Nehammer
længe før Burmillaen kom
på tegnebrættet. I mange år
var Birgit en meget kendt de-
signer af "strikvarer'' af for-
skellig art - og udviklede i
mange år strikkeopskrifter
for Håndarbejdets Fremme
- og en medfødt nysgerrig-
hed gjorde, formoder jeg, at
hun på et tidspunkt blev in-
viteret til Peru for at under-
vise indianere i at strikke -
et mangfoldigt talent der
også rummede interesse for

Organisationsabej de
blandt andet som formand/

afSteen
Nielsen,

11
af Stenius"
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bestyrelsesmedlem i skif-
tende bestyrelser i Racekat-
ten og specialklubber, tillids-
poster i Felis Danica og sidst
men ikke mindst, som man-
geårigt medlem af FIFes be-
styrelse. I FIFe kunne man
blandt andet drage nytte af
Birgit N ehammers store
sprogegenskaber og flair for
edb-løsninger.

"Still going strong" - ud-
mærkelsen fra FIFe er nok

"prikken over i-et" i et langt
og aktivt liv indenfor dansk
og international racekatte-
sport, men lige så meget en
anerkendelse og opmun-
tring til et dejligt menneske
- fuld af energi og ikke
mindst mod - .

"Hvad mon hun finder på
næste gang" - det bliver
spændende at følge.

Hjertelig tillykke!

Kattemagasinet
kipper også med

flaget ønsker tillykke
og siger tak for en

stor indsats!

·•

Hvornår har du sidst gået

Steward?
- en anmeldelse af Felis Danica's stewardkursus afholdt
den 22. september 2002 i Valby

Af
Conni Nissen
Abene
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På g. a. uforudsete begiven-
heder, afleveres Fiffen, hun
burmeser), Smuttie burme-
ser med hendes 2 uger gam-
mel han-killing i mit hjem,
hvor de skal passes i ca 14
dage.

Min egen Mulle, er halv-
søster til Smuttie, - og altså
½-moster til killingen
,,Fnug'', mens Smuttie så er
½-moster til Oline og Ado-
nis, som er Mulles børn.

Oline er en meget venlig
kat, der synes at det er OK
med "feriebørn", - Adonis er
usikker på de andre katte, -
- de kan jo være farlige, - så
han hvæser for en sikker-
hedskyld af alle de katte han
passerer!

Mulle kan simpelthen ik-
ke fordrage andre katte, -
hun blander sig ikke med
dem. hun "overser" dem,- og
skulle de uforvarende kom-
me i hendes nærhed, får de
knur og hvæs, hvorefter hun
selv fortrækker .

Sådan har livet været en
uges tid, hvor mor & barn
har haft "eget værelse", og
hvor døren kun har været

åben, når jeg selv har været
hjemme.

Samtidig med kattenes
indflytning er Mulle blevet
sterillisertet, - og har des-
uden fået betændelse i såret!

I dag søndag, - hvor jeg
som sædvanlig hygger i sen-
gen med mine katte, beslut-
ter jeg at hente Fnug. for og-
så at have lidt fornøjelse af
ham.

Hans mor har startet en
,,løbetid", så hun går vrælen-
de rundt i huset, og er lige-
glad med, at jeg snupper kil-
lingen ned under dynen.

Oline er den første der
opdager Fnug, - han får et
lille "snus" og bliver så for-
søgt tildækket ( Oline dæk-
ker alt "unødigt" till)

Nu har Mulle opdaget, at
der er noget under dynen,- og
jeg er spændt påhvordan hun
vil reagere.

Hun kigger, snuser og - -
- ,,taler" til Fnug med det jeg
kalder ,,mor-lyden"! ( den lyd
hun kun bruger overfor sine
killinger) - - Fnug bliver øje-
blikkelig "adopteret", - og jeg
tænker: ,,Ups nu stjæler hun
killingen"!!!

Ca ½ time efter kommer
Smuttie ,- der ikke tidligere
har været med i sengen, -og
jeg frygter "kampen om kil-
lingen" p.g.a. Mulles "uvilje"
mod andre katte. - - - - men,
- - - Smuttie slikker Mulle,
slikker sin killing, putter sig
ned under dynen og begge
katte synes åbenbart at det
er helt OK med en mor og en
plejemor (der prøver at am-
me selvom maven er fuld af
sting!!)

Fnug har nu to omsorgs-
fulde, kærlige mødre, der
nok skal hindre at han kom-
mer i u-føre! Selv ligger han
og nyder beundringen fra
begge katte, - - og aller mest
rørende er det at se, at de to
halvsøstre er blevet "venin-
der" og ligger "arm i arm"
med Fnug imellem sig!!

PS: Nu frygter jeg kun
Mulles sorg, når Fnug og
Smuttie skal hjem!!

Lars Seifert-Thorsen havde
for Felis Danica tilrettelagt
et kursus for nuværende og
kommende stewards med
henblik på danske udstillin-
ger i almindelighed og den
kommende Verdensudstil-
ling 2003, som skal holdes i
Danmark, i særdeleshed.

Du kender selvfølgelig
Lars Seifert-Thorsen?- Ja,
ikke af navn måske, men
som manden med det store
overblik, som styrer slagets
gang bag - og nogle gange
også foran - kulisserne på
stort set alle danske (i al fald
øst-danske) udstillinger; alt-
så en 'garvet rotte' i faget,
som ved denne lejlighed vil-
le og - skulle det vise sig -
kunne lære kunsterne fra
sig.

På kurset, som blev holdt
i Valby Medborgerhus den
22. september, deltog 20-25
interesserede katteejere.
Deltagernes erfaringer med
stewardjobbet spændte vidt,
fra folk uden steward- eller
udstillererfaring til garvede
opdrættere, udstillere og
stewards - og så alle os midt
i mellem.

Vi havde hver især med-
bragt et passende 4-benet
demonstrationsobjekt, så det
kommende stewardkorps fik
lejlighed til at håndtere føl-
gende katteracer:

□ Kategori I:
Perser
Kategori II:
Norsk Skovkat
Maine Coon
Hellig Birma

□ Kategori III:
Abyssinier
Burmeser
Burmilla
Cornish rex

Kategori IV var desværre
ikke repræsenteret.

Og hvad lærte vi så? Lars
indledte med at præsentere
de af FIFe's udstillingsreg-
ler, der handler om steward-
ens pligter på udstillingen:

De udstillede katte brin-
ges til dommeren og tilba-
ge i burene af stewards.
Stewarden bør undgå at
præsentere sin egen kat
(gælder ikke "bær og præ-
senter selv" udstillinger).
Stewarden kalder katte-
ne op til dommeringen el-
ler placerer numre på bu-
rene i dommeringen.
Kattene præsenteres for
dommeren af en steward
(gælder ikke "bær og præ-
senter selv" udstillinger).
Hvis en ejer ikke bringer
sin kat til dommerringen,
skal stewarden hente kat-
ten og bringe den til dom-
merringen.

Af
Berit Hansen
(tekst)og
Tom Høj
(foto)

Lars Seifert-Thor-

sen med er par af

de .igarvede"

stewarder.
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Hvor er det typisk

- katten gider i
hvertfald ikke kig-

ge JUi dommeren!

Hvordan finder

111011 e11 kat i hallen

- burplauen stude-

res noje!

En hunkastrat
Et ungdyr
En killing

Det er utroligt vigtigt, at kat-
tene præsenteres bedst mu-
ligt på scenen, og at de sam-
tidig er helt trygge under se-
ancen - derfor gik forsamlin-
gen straks (dog efter at have

an dommeren og et par end-
og meget nervøse første-
gangs "udstillede" katte - og
fik lært, hvordan man styrer
dem på dommerbordet.

Det var arbejdet i dom-
merringen - det var jo ikke
så svært, vel? På en "bær og
præsenter selv" udstilling
handler det jo bare om at
have overblik over rækkeføl-
gen af katte og om at holde
rent i dommerringen. Nu
kommer det sjove: BIS - Best
In Show - Sceneshow'et.

Og det er her, vi som ste-
wards for alvor kommer i
klinch med kattene; nu skal
vi - og ikke ejerne - nemlig
vise kattene frem for dom-
merne. Det giver en herlig
mulighed for at røre og nus-
se lidt ved alle de dejlige
katte, men indebærer natur-
ligvis også en risiko for at
blive kradset eller bidt af en
stresset og nervøs kat.

Lars gennemgik hele sce-
neriet omhyggeligt: Der er
BIS i alle 4 kategorier. Til
hvert BIS har hver dommer
nomineret maksimalt 6 kat-
te:

En fertil han
En fertil hun
En hankastrat

rene og lade dem vise, hvad
de duer til på et dommer-
bord.

En dommerring var stillet
op og en til lejligheden ud-
peget "dommer" havde taget
plads - og så gik det løs: Vi
fik demonstreret legesyge
killinger, voksne udstillings-
vante katte, kasterede kæle-
prinser som ruller rundt for-

Hvordan er det 111 1 lige man holder en

Birma?

stillinger, som er langt de
hyppigste i Danmark) selv
bringe kattene til dommer-
ringen. Kommer en kat ikke,
skal stewarden kalde den
over højttaleren, evt. på fle-
re sprog.

Når dommeren skal til at
nominere sine bedste katte
til Best in Show, kan stewar-
den hjælpe til med at holde
rede på, hvilke katte der al-
lerede er nomineret efter
bedømmelsen og hvilke,
dommeren skal se igen.

Lars fortalte også om
håndtering af problematiske
katte i dommerringen, hånd-
tering/samarbejde med pro-
blematiske udstillere og dit-
to dommere.

Så var det endelig blevet
tid til lidt praktiske øvelser
- de medbragte katte (der var
blevet installeret i smukt
pyntede bure som det sig hør
og bør) var også efterhånden
alle sammen faldet i søvn.
Selv den søde Burmilla med
den store stemmepragt. Så
det var vel blevet tid til at
hale nogle af dem ud af bu-

Reglerne om tildeling af BIV
blev gennemgået og Lars for-
talte, hvordan stewarden
kan hjælpe dommeren med
at holde styr på muligheder-
ne for BIV.

Uddeling afBIV er nok for
mange udstillere en afde lidt
mystiske og uigennemskue-
lige hændelser på en udstil-
ling, så lad os lige give Lars'
korte resume af reglerne vi-
dere: Der kan maks. gives 4
BIV'er i en farve/farvegrup-
pe. Disse 4 gives til hhv.
,,voksen", ,,kastrat", ,,ungdyr"
og "killing", men kun hvis
der er 3 katte, som konkur-
rerer om BIV'et, ellers må
man slå klasserne sammen,
evt. kan alle klasser slås sam-
men, så der kun uddeles et
,,totalt BIV".

Arbejdsgangen i dommer-
ringen blev omhyggeligt gen-
nemgået. Stewardens pligter
er her:

Sørg for, at der hele tiden
er katte til dommeren
Rengør bure

□ Rengør bord

Stewarden skal sørge for, at
dommeren ikke sidder og
keder sig. Ejerne skal (på
,,bær og præsenter selv" ud-

En kat kan kun blive no-
teret ,,ABS", når stewar-
den har checket med ud-
stillingssekretatiatet.
Til Best in Show er det
kun tilladt stewards at
præsentere kattene.

Dernæst fortalte Lars - suf-
fleret af de mest erfarne
blandt kursisterne - om hvor-
dan, man som steward kan
,,styre" forløbet i dommerrin-
gen, så dommeren kan kon-
centrere sig 100% om sin op-
gave "at bedømme kattene".

Præsentation af

katten for domme-

ren ...



37

Af
Knud
Steensborg
Fagdyrlæge
Abild
Dyreklinik

U.S.A. er vaccinen frigivet).
Man forudser, at falske po-
sitive katte kan blive aflivet
uden grund. En ny sikker
test (RTPCR-test) ventes
dog på markedet inden 2003.

Den amerikanske bekym-
ring er i høj grad baseret på
den amerikanske måde at
holde kat på - nemlig som
indekat. Indekatte bør pr.
definition ikke være smitte-
de. Det er derfor en alvorlig
sag at have en positiv FIV-
kat uden kendt vaccinations-
status.

Selv om den samme be-
kymring selvfølgelig også
gælder danske katte, deler
jeg ikke ukritisk den ameri-
kanske bekymring.

Vaccinerede danske kat-
te vil have en vaccinationsat-
test. Racekatte vil endog ha-
ve stambøger med vaccinati-
onsdata..

Størstedelen af testede
katte i Danmark vil være sy-
ge katte. En test vil således
ikke stå alene, men blive
sammenholdt med kliniske
symptomer før dyrlægen ud-
taler sig om FIV-mistanke.
Det mindsker yderligere ri-
sikoen for fejltagelser.

Katterikatte fra et lukket
katteri skal også i Danmark
være FIV-negative. Det be-
tyder, at man bør teste og evt.
vaccinere de negative efter
behov og individuelle ønsker.
Positive gentestes. Er de ne-
gative, kendes de fri. Er de
positive, bør de isoleres el-
ler aflives.

Almindelige danske fami-
liekatte og racekatte med

•vaccine

mindeligt, at den almindeli-
ge huskat har adgang til det
fri - ja selv i større kattehold
og i katterier er det almin-
deligt at enkelte katte kom-
mer ud. Mit indtryk er, at %
blandt almindelige huskatte
i Danmark ligger nærmere
de 25 end de 2%. Vi ser dem
jævnligt på Abild Dyreklinik.

Blandt indendørs-katte
inkl. katteri-katte er % lav.

Vaccinen er udviklet af
professor Janet Yamamoto,
som sammen med professor
Niels Pedersen (amerika-
ner), var den første der be-
skrev FIV hos kat. De har
arbejdet med problemet de
sidste 10-15 år, før det nu til-
syneladende er lykkedes at
fremstille en såkaldt dræbt
vaccine. Begge er store aner-
kendte kapaciteter inden for
forskning i kattevirus.

Vaccinen er først for ny-
lig frigivet i U.S.A.. I DK er
den endnu ikke tilgængelig.
Det er en såkaldt dræbt vac-
cine baseret 2 subvarianter
af FIV - en asiatisk og en
amerikansk type. Det for-
ventes at den virker "world
wide". Det angives, at den
giver 80-85% beskyttelse -
en god beskyttelse sammen-
lignet med de fleste andre
vacciner. Ingen giver 100%
beskyttelse.

Det vil efter en vaccinati-
on ikke p.t. være muligt ved
den diagnostiske test at skel-
ne mellem FIV-vaccinerede
dyr, og katte som er FIV-
smittede. Dette er årsag til
nogen bekymring blandt
amerikanske dyrlæger (i

En vaccine mod Feline Im-
munodeficiency Virus, som
forårsager udvikling af "er-
hvervet immunsvækkelse
hos kat". En sygdom som er
identisk med AIDS hos men-
nesker inficeret med HIV.

FIV spredes fra kat til kat
ved bid. Virus udskilles 1

spyt. Virus angriber krop-
pens immunsystem, som
svækkes, således at katte
nemmere angribes af andre
sygdomme specielt infektio-
ner.

Angrebne katte bliver
livslange smittebærere. De
fleste udvikler over længere
tid kronisk svækkelse med
symptomer som vægttab,
diarrhoe, kroniske infektio-
ner i f.eks. luftveje, sår som
ikke vil hele, for få hvide
blodlegemer, mundbetæn-
delser og betændelser i ører
som ikke lader behandle og
episoder med hævede lymfe-
kirtler.

Enkelte katte udvikler
tilsyneladende modstands-
kraft mod FIV. Tilsvarende
ses hos nogle mennesker an-
grebet af HIV. Til trods for
at de er inficerede, bliver de
ikke syge - i hvert fald ikke
før der er gået mange år. Sel-
ve teknikken til vaccine-
fremstillingen er baseret på
virus fra sådanne katte.

På verdensplan angives
det atmellem 2 og 25% afalle
katte er angrebne. Mest ud-
satte er katte, som kommer
ud i det fri med risiko for
slagsmål.

Der vil være geografiske
forskelle på frekvensen af
FIV. I Danmark er det al------

Hvis du ikke har været på
kurset, så fortvivl ikke. Nu
har du hørt lidt omjobbet, så
prøv bare at stille op en
gang. Eller meld dig, næste
gang Lars holder sit "super
steward kursus". Pålideligt
rygte (fra Lars selv) vil vide,
at Lars har planer om at gen-
tage kurset - også i Jylland.

formationer. Tom Høj takke-
de på Felis Danica's vegne
for et godt tilrettelagt kur-
sus.

Udfra ovenstående be-
skrivelse kunne det måske
lyde som om, det hele var en
lang enetale fra Lars' side -
det var ingenlunde tilfældet.
Tværtimod var der tid og
plads til spørgsmål og debat
fra kursisternes side om em-
ner, som optager stewards og
kommende stewards.

Nu er spørgsmålet blot:
"Er vi nu i stand til at huske
alt det, vi har lært?" Men selv
det havde Lars tænkt på og
han lærte os en lille huske-
remse (,,så kan vi jo male je-
res skib uden nummer på") -
så nu er vi beredt til de næ-
ste udstillinger i Danmark
frem mod Verdensudstillin-
gen 2003 og spørgsmålet er
nu bare:

Hvornår skal du gå
steward næste gang?
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delt sig i 2 hold anført afhhv.
Lars og en anden garvet ste-
ward, Flemming Welch) over
til at øve sig i praksis på at
præsentere katte.

Igen måtte de medbragte
katte vækkes og lægge krop
til øvelserne - vi løftede,
strakte ud og skubbede sam-
men, nussede, ,,rodede og ra-
gede" på de sagesløse dyr,
som for hovedpartens ved-
kommende så ud til at nyde
opmærksomheden i fulde
drag. Vi lærte, at der er stor
forskel på, hvordan man præ-
senterer en Perser og en Mai-
ne Coon, men ikke så stor
forskel på, hvordan en Mai-
ne Coon og en Cornish Rex
skal præsenteres. Den enli-
ge Cornish Rex måtte des-
uden lege siam/orientaler i
dagens anledning, hvilket ik-
ke så ud til at genere ham
synderligt.

Denne praktiske del var
så slutningen på kurset -
Lars rundede af og summe-
rede op på dagens mange in-

I i



Der vil blive serveret kaffe, the og kage under arrange-
mentet. Øl og vand kan købes.

Mødet er åbent for alle opdrættere
under Felis Danica.

Den

Udstillingssted

1. Europa Champion

2. Europa Premier

3. Grand lnt. Champion

4. Grand lnt. Premier

5. lnt. Champion

6. lnt. Premier

7. Champion

8. Premier

9. Åben (over 10 mdr.)

10. Kastrat (over 10 mdr.)

11. Ungdyr (6-10 mdr.)

12. Killing (3-6 mdr.)

14. Huskat

15. Avl

16. Opdræt

17. Veteran (6-10 år)

18. Pensionist (over 10 år)

19. Kuld (3-4 mdr., mindst 3)
Farvebedømmelse
Uden for bedømmelse
Til salg

CAPE

CACE

CAGPIB

CAGCIB

CAPIB

CACIB

Tilmeldingsblanket
til udstillinger i Danmark

CAP

Klubbens stempel

den

er tilmeldt udstillingen i:

Kattens navn

Nedenstående skal udfyldes af tilmelderen

Det bekræftes herved, at

egenhændig underskrift
den

Denne seddel gælder som kvittering for tilmeldelse til udstilligen, når den er
forsynet med klubbens stempel og returneret til udstilleren.

Udfyldes med tydelig navn og adresse

Undertegnede erklærer hermed at have sat sig ind i gældende udstillingsregler, og erklærer samtidig på tro og love, at
katten ved tilstedeværelsen på udstillingen ikke overtræder de til enhver tid gældende FELIS DANICA
karantænebestemmelser vedrørende katte, der er eller har været inficeret af eller udsat for smitsomme sygdomme.

Tidligere opnåede CAC

* for MCO, NFO, TUA, SIB, CRX, DRX og BML skrives gruppenr. + EMS nr.

Stambogsnr. EMS nr.

Kattens navn

Født Han I Hun I
Race Farve

Far EMS nr.

Mor EMS nr.

0 drætter

Fer Tlf/fax

Adresse Klub

Post nr. By

Ønskes i bur med EMS

udendørsrelationer - måske
kun gennem en 3. kat - ved
parring med f.eks.en frem-
med hankat.

Foreløbig er vaccinen ny,
og der vil med garanti i den
nærmeste tid på verdens-
plan blive foretaget mange
vurderinger af vaccinens
værdi. Umiddelbart lyder
den lovende - og så er der alt-
så det humane perspektiv.
Katten vil måske vise sig at
blive en ekstrem vigtig mo-
del for humanmedicinen.

Det er da lidt både lidt
spændende og sjovt for kat-
teverdenen.

Senest d. 16. februar til Anette Becker
på email: mainecoon@wytopitlock.dk
eller tlf: 9629 4000

Solurets festlokale,
Odense SØ
(6-7 min. kørsel fra afkørsel 49)

25 kr.

1. marts 2003
kl. 14.00 - 17.00

Pris:

Sted:

Tilmelding:

Tid:

Maine Coon Klubben - Danmark har i samarbejde med Den
Danske Dyrlægeforening arrangeret et informationsmøde
om PennHIP, den testmetode Den Danske Dyrlægefor-
ening anbefaler os at arbejde videre med.

Steen Engermann (Formand for DDD, sektor for hund,
kat og smådyr samt dyrlæge hos Centrum Dyreklinik, Her-
ning) vil holde et oplæg om principperne i PennHIP, for-
delene ved PennHIP og hvorfor DDD anbefaler denne test-
metode.

- en kraftig indikation på om
katten huser FIV-virus.

Mange racekatte testes
forebyggende for FeLV - og
dermed altså også for FIV. I
min lange karriere som kat-
tedyrlæge mindes jeg ikke at
have set en positiv FIV-test
på en racekat, som ikke har
haft direkte eller indirekte
udendørs forbindelser.

Mere almindeligt end de
forebyggende test er imid-
lertid test af syge familie- og
racekatte med mistanke om
nedsat modstandskraft pga.
FeLV eller FIV.

FeLV findes både hos
ude- og indekatte, mens de
positive FIV-katte altid har

adgang til det fri lever et ri-
sikofyldt liv. De bør, som jeg
ser det, rutinemæssigt vac-
cineres mod FIV, uanset om
FIV-testen's værdi - som den
kendes i dag - herved forrin-
ges.

De meget få katte, som
evt. kan blive ofre for en mis-
forståelse, vil under danske
forhold være langt færre,
end dem der kan reddes -
hvis vaccinen da holder, hvad

den lover.

I klinisk praksis udføres
prøven for FIV og FeLV (kat-
teleuæmi) i samme testfor-
løb. Når vi tester for FeLV,
får vi også et svar på, om kat-
ten har antistoffer mod FIV

♦ Er det overhovedet et
problem?

♦ Hvordan finder vi ud af
om det er et problem?
Hvilken betydning har
HD for kattes livskvali-
tet?
Skal vi teste for HD?
Og hvordan skal vi teste
for HD?

Det er spørgsmål ofte
bliver diskuteret blandt
Maine Coon Klubben -
Danmarks medlemmer.

På baggrund af disse dis-
kussioner, har Maine Coon
Klubben - Danmark rettet
henvendelse til Den Danske
Dyrlægeforening (DDD), for
at høre deres mening om sa-
gen. En mening som vi fin-
der meget vigtigt at dele med
alle.

I denne tid tales der meget
om hofteledsdysplasi blandt
katte. Det giver altid anled-
ning til en bunke spørgsmål
som:

- en testmetode til HofteledsDysplasi (HD)

PennHIP

1 I
I

I !
1 I

I
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tagere
CH Family's Sexy Lady
NFO a 09 22 Født:
Opdr.:
Ejer: B. Hansen
Glostrup 01 CAC BIV ,:,
Glostrup 01 CAC ,:,
Maribo 02 CAC ,:,

* = nomineret

IC Stormwatch's Kionee Blackfeet
MCO n 09 22 Født: 18-07-99
Opdr.: Cat & Dan Moody
Ejer: Karin Barfoed
Helsinge 00 CACIB
Gladsaxe 01 CACIB
Helsingborg 02 CACIB BIV

IC Vallue's Kimberly
ABY o Født: 10-07-99
Opdr.: E. & B. Pedersen
Ejer: Britt & Lars Hammershøi
Sæby 01 CACIB
Flensburg 02 CACIB
Ribe 02 CACIB BIV

IC Chewbacca's Reddie Eddie
NFO d 09 23 Født: 13-01-01
Opdr.: A. Karlsdotter
Ejer: Minna & Kjeld Krogh
Arnhem 02 CACIB BIV BIS
Middelfart 02 CACIB BIV BIS
Beverwijk 02 CACIB BIV BIS

IC Bruckmann Andre
MCO n 09 23 Født: 16-12-00
Opdr.: R. Søgaard
Ejer: M. & B. Trane
Flensburg 02 CACIB
Ribe 02 CACIB
Odder 02 CACIB

GIC Noregs Groa
NFO w Født: 30-01-00
Opdr.: Annette Svaneberg
Ejer: Belinda & Martin Lysgaard
Gdansk 02 CAGCIB *
Gdansk 02 CAGCIB
Helsingborg 02 CAGCIB
Sorø 02 CAGCIB
Norrkoping 02 CAGCIB
Norrkoping 02 CAGCIB BIV

'~ = nomineret

1111

tagere

Rendsburg 00
Middelfart 02
Kalmar 02

CH Hass Pongo
NFO n 23 Fodt: 13-09-01
Opdr.: Lena & Heidi Hass
Ejer: Renate Syltern
Flensburg 02 CAC
Flensburg 02 CAC
Ribe 02 CAC BIV ···

IC Yiadom's Ice Tea
NFO a Født: 30-03-01
Opdr.: Nina Yiadom
Ejer: Christina & Lars Kyed
Middelfart 02 CACIB BIV
Maribo 02 CACIB
Flensburg 02 CACIB

IC Kronhede Amelanchie
ABY a Født: 10-07-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Anne Løhr
Flensburg 02 CACIB
Ribe 02 CACIB
Schwalmstadt 02 CACIB

GIC Patricia von Gott
SBI b Født: 27-05-99
Opdr.: Ejer
Ejer: Nanna & Flemming

Mikkelsen
Helsinge 00 CAGCIB
Helsinge 00 CAGCIB BIV
Glostrup 00 CAGCIB

BIV BOX
CAGCIB
CAGCIB ,:,
CAGCIB BIV *

GIP Luna-Tick's
Khediva Swe-Diva
ABY n Født: 17-02-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Marianne & Lars

Seifert-Thorsen
Arnhem 02 CAGCIB
Arnhem 02 CAGCIB *
Aars 02 CAGCIB BIS
Flensburg 02 CAGCIB
Taastrup 02 CAGCIB ~,
Sorø 02 CAGCIB

IC Luna-Tick's Makayla May
ABY a Født: 20-05-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Marianne & Lars

Seifert-Thorsen
Flensburg 02 CACIB ,:,
Taastrup 02 CACIB BIV *
Sorø 02 CACIB

IP Attikats Bjørk
NFO n 23 Født: 15-06-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Camilla Stausholm &

Jacob Hansen
Ribe 02 CAPIB BOX
Schwalmstadt 02 CAPIB BOX
Schwalmstadt 02 CAPIB BOX

CH Indina Fortuna's
Garfield de Pablo
NFO d 09 22 Født: 27-06-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgit Falk & Jørgen Ravn
Flensburg 02 CAC
Flensburg 02 CAC BIV
Odder 02 CAC

GIP Wee-Ko's Kissing An Angel
SIA g 21 Født: 25-09-99
Opdr.: Ejer
Ejer: Lykke Madsen &

Jørgen Andersen
Wien 01 CAGPIB BIS
Glostrup 01 CAGPIB BOB 4
Glostrup 01 CAGPIB BOB 3
Vissenbjerg 01 CAGPIB BIS
Geteborg 01 CAGPIB BOX
Goteborg 01 CAGPIB BOX

IC Luna-Tick's Mustard Tom
ABY p Født: 20-05-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Marianne & Lars

Seifert-Thorsen
Flensburg 02 CACIB
Taastrup 02 CACIB
Sorø 02 CACIB

IP Bartel's Lady in Black
PER n Født: 03-02-97
Opdr.: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Inge Engholm
Hamburg 01 CAPIB
Glostrup 01 CAPIB
Vissenbjerg 01 CAPIB ,:,

CH Kegawa's Sweet Experience
PER g 03 Født: 02-08-01
Opdr.: Vivi & Jan Lassen
Ejer: Mette Moring
Aars 02 CAC
Flensburg 02 CAC
Ribe 02 CAC
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IC Blackfeet's California
MCO fs 22 Født: 14-08-99
Opdr.: Karin Barfoed
Ejer: Birthe & Birger Schobius
Helsinge 00 CACIB
Vejle 01 CACIB BIV
Malme 02 CACIB *

IC Soyadi's Aybike
TUA w 62 Født:
Opdr.: Solveig Christensen
Ejer: Georg W. R. Hassenteufel
Sæby 01 CACIB
Hedensted 02 CACIB BIV
Arnhem 02 CACIB

CH Escada Petite Påte
EXO f 03 22 Født: 22-03-99
Opdr.: Grethe Hermansen
Ejer: Mette Moring
Esbjerg 00 CAC
Slagelse Ol CAC
Vejle 01 CAC

CH Nymanns Linne
PER fs Født: 28-10-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Irma Nymann Sørensen
Randers 01 CAC
Sæby 01 CAC
Vissenbjerg 01 CAC BIV
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III

tagere * = nomineret

CH Soyadi's Ceres
TUA w 63 Født: 05-04-01
Opdr.: Ejer .
Ejer: Solveig Christensen
Hedensted 02 CAC
Arnhem 02 CAC
Lerum 02 CAC

PR Schrøder's Junior
SBI e 21 Født: 05-03-01
Opdr.: Betina Carlsen
Ejer: Rikke Andersen
Hedensted 02 CAP
Middelfart 02 CAP
Ribe 02 CAP ~'

* = nomineret tagere
CH Sarantoya Hesseldal
RUS Født: 24-12-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Kirsten Kaae &

Dorthe Salamander
Roskilde 02 CAC BIV
Flensburg 02 CAC
Flensburg 02 CAC

CH Suuspron's Balder af Jurian
PER e 02 Født: 24-09-99
Opdr.: Lone Davidsen
Ejer: Inge Engholm
Langeskov 01 CAC
Krusaa 01 CAC
Vissenbjerg 01 CAC *

PR Silky Sox Felix
SBI a Født: 13-04-01
Opdr.: Mette & Carsten Usbeck
Ejer: Hanne & Charless Bager
Hedensted 02 CAP
Aars 02 CAP
Flensburg 02 CAP

PR Silky Sox Fessor
SBI e Født: 13-04-01
Opdr.: Mette & Carsten Usbeck
Ejer: Hanne & Charless Bager
Hedensted 02 CAP ,:,
Aars 02 CAP
Flensburg 02 CAP

CH Sebasco's Lumberjack of
Coogan's
MCO a Født: 02-02-00
Opdr.: Susanne & Per Larsen
Ejer: Lene & Peter Glem
Rendsburg 00 CAC
Slagelse 00 CAC
Glostrup Ol CAC

CH Wedfall's Silver Emil
PER ns 11 Født: 27-05-98
Opdr.: Charlotte & Ole Wedfall
Ejer: Helle & Niels Teglgaard
Greve 99 CAC
Solrød 00 CAC BIV *
Helsinge 00 CAC I.i.

Det har været et flot år - med mange titeltagere, og Kattemagasinet ønsker

God Jul og Godt Nytår
til alle - med håbet om at se endnu flere smukke katte fylde

titelgalleriet til næste år!

PROGRAM VET kan
købes hos dyrlæger,
Matas og apoteket

5 lopper
på dit kæledyr

= 95 lopper
i dit gulvtæppe

./2

PRCYGRAM
0

VET
(LUFENURONJ

PROGRAM VET
udrydder lapperne

og det giver ro i
hjemmet

li> NOVARTIS
Novartis Healthcare A/S • Lyngbyvej 172 · 2 1 00 Kobenhavn Ø

k t (På · k I pen i larvestadie!) Anvendes i kombination med andet ektoparasitært middel med virk-
PROGRAM VET (Lufenuron): Indikationer: Kontrol af lopper hos hund og a · v,r elrbohp dl

O
. . K. atte mikstur

30
mg p~ kg legemsvægt. Hunde tabletter 10 mg pr. kg

· • d d k d' k tt · h tanden/på eiendommen ska e an es. osenng. . • ,
mnq pa e u vo . sede sta te r, Alle hunde og a e 1 uss i r ~

22 0 1 2001. 1 xo miksturer å 133 mg til kat op til 4 ,5 kg legemsvægt: AUP incl. moms kr. 198 ,00 -
legemsvægt. Se 10vngt brugsanv,srnng I pakken. Pakn,ngsstmrelser og pr se P · · ·

6 1
bl

11
.

204 9
mg til hund fra 7 til 2o kg legemsvægt: AUP incl. moms kr. 198 .00 - 1 x6

1x6 tabletter å 67 ,8 mg til hund op til 7 kg legemsvægt: AUP incl. moms kr. 189 ,00 - 1x a e er a •
tabletter å 409 ,8 mg til hund fra 20 til 40 kg legemsvægt: AUP incl. moms kr. 209 ,75 . Udlevering V.

PR Engelhards Jasmin
PER fs Født: 11-06-94
Opdr.: Ejer
Ejer: Pia Engelhard Larsen
Roskilde 02 CAP
Hedensted 02 CAP BOX
Middelfart 02 CAP *

PR Apollon Felix Kalypso
NFO n 09 22 Født: 12-09-01
Opdr.: Annette & Allan Sylvest
Ejer: Renate Syltern
Varberg 02 CAP
Varberg 02 CAP
Odder 02 CAP

CH Westpoint Tigers Hits Home
Run
PER n 21 33 Født: 01-06-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Maiken Christiansen
Maribo 02 CAC
Sorø 02 CAC
Glostrup 02 CAC

CH Soyadi's Bolu
TIN d 62 Født: 31-05-99
Opdr.: Ejer
Ejer: Solveig Christensen
Solbergelva 00 CAC
Esbjerg 00 CAC
Holstebro 00 CAC

CH Soyadi's Aylin
TUA n 09 Født: 14-01-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Solveig Christensen
Esbjerg 00 CAC
Holstebro 01 CAC
Randers 01 CAC

CH Simarik-Erkek vom Kedi Dag
TUA w 62 Født: 25-01-01
Opdr.: Elke Krujatz
Ejer: Solveig Christensen
Hedensted 02 CAC
Arnhem 02 CAC BIV ,:,
Lerum 02 CAC
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Felis Danica Informerer:

Forretningsorden i
Felis Danicas Forretningsudvalg

Katte
på besøg hos ,,

I sidste nr. af KatteMagasinet havde sætternissen været på spil - selvom det ikke
var julenummeret! - og resultatet var at nedenstående 2 fotos optrådte med for-
kert billedtekst. Vi beklager!
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AfBette Lindfra sig på den måde og for-
vente at de bliver stående (i
hvert fald i et øjeblik), men
den går ikke med en abyssi-
nier! Aldrig så snart havde
katten sat sine poter på gul-
vet før han forsvandt i hastig
fart - ned under scenegulvet.
Under hele scenen var der et
rum der var ca. 40 cm højt -
perfekt for en Aby, men util-
gængeligt for mennesker, så
der var kun en vej frem: kal-
de, lokke og håbe! Især håbe
på at katten ikke fandt en
udvej, der ikke var bevogtet
af mennesker. Teaterfolket
var utroligt hjælpsomme og
der blev kravlet og kigget og
lokket, men lige meget hjalp
det. Først da en ung mand

Især katten "Rabalder Roc-
co" var imponerende med sin
store pelskrave (mon han er
tænkt som en Norsk Skov-
kat? - der var noget over
fremtoningen der forekom
bekendt).

Arrangementet forløb
uden de store uheld - en en-
kelt kat fik pludselig en vold-
som trang til at besørge og
gjorde det (midt på scenen!)
- men til aller sidst var det
alligevel ved at gå galt. En
af skuespillerne havde holdt
en dejlig rød Aby, og da foto-
graferne pakkede kameraer-
ne væk, stillede han katten
fra sig på gulvet. En Perser,
en Skovkat eller en Maine
Coon kan man måske stille

Den 19. september 2002 hav-
de Det Ny Teater gallapre-
miere på Andrew Lloyd Web-
ber's musical CATS - en for-
rygende, flot og festlig fore-
stilling om og med KATTE.
De, der kender forestillin-
gen, ved at ,,kattene" er utro-
ligt flot kostumeret for at lig-
ne katte, og at hele forestil-
lingen drejer sig om kattenes
forskelligartethed og deres
samspil med hinanden. Så-
dan en forestilling skal na-
turligvis lanceres med ma-
ner, og derfor havde teatrets
pressechef fået den glimren-
de ide at invitere til "stormø-
de" mellem CATS' katte og
rigtige katte. Dette løb af sta-
belen den 14. september,
hvor en flok racekattefolk
indtog scenen på teatret med
deres katte. Der var Perse-
re, Exotic, Norske Skovkat-
te, Maine Coons, Russere,
Abyssiniere og Somalier, og
en enkelt Orientaler og alle
tog det faktisk forbløffende
flot. Men selvfølgelig havde
vi hver i sær udvalgt nogle
af vore mest scenevante kat-
te, og selvom rammerne er
noget anderledes på et tea-
ter end på en udstillingssce-
ne, så er kattene dog vant til
at være genstand for op-
mærksomhed.

Det blev nogle meget un-
derholdende timer, vi kom til
at tilbringe på teatret - foto-
graferne knipsede løs, katte-
ne blev beundret, klappet og
fremvist og TV optagelser
blev det da også til. Imens
beundrede katteejerne kat-
tekostumer og makeup der
var utroligt flot gennemført.

Vedtaget den 05-11-2002.

Evt. beslutninger taget via e-
mail skrives i førstkommen-
de ordinære referat.

Den daglige kontakt til
underudvalg (avlsråd, disci-
plinærnævn m.v.) varetages
af formanden eller en anden
person udpeget af FU. For-
manden videresender al
modtagen information fra
underudvalgene til de 4 ho-
vedklubbers formænd, umid-
delbart efter modtagelse.

Sekretæren
Det er sekretærens opgave
at samle lovændringer m.v.
fra FDs plenarforsamling og
FIFe generalforsamling, i det
fælles kompendium. Gæl-
dende kompendium skal
foreligge senest 1 måned før
ikrafttrædelsesdato.

Killing/Ungdyr 111: 5.111. 610 point

DK'''Luna-Tick's Makayla-May, ABY a

Ejer: Marianne & Lars Seifert-Thorsen

Kommunikation
Kommunikation mellem mø-
derne kan foregå via e-mail.

Indkaldelse med angivel-
se af dagsorden udsendes
senest 10 dage før ordinært
møde. Bilag til de enkelte
punkter udsendes samtidig
med dagsorden.

Referater
Der skal fra alle møder udar-
bejdes et fyldestgørende re-
ferat, der senest 3 uger efter
mødet skal være fremme ved
FU-medlemmerne i udkast.
Senest 7 dage efter modtagel-
se af udkast til referat, skal
eventuelle kommentarer væ-
re fremsendt til referent og
de øvrige FU-medlemmer.
Endeligt referat skal forelig-
ge s;nest 6 uger efter det af-
holdte møde.

FU-møder
FU-medlemmer, kasserer,
revisorer samt stambogsfø-
reren har tavshedspligt iver-
serende sager. FU-møder af-
holdes 1 gang i kvartalet. Det
tilstræbes at fastlægge FU-
møder for et år ad gangen
umiddelbart efter plenarfor-
samlingen. Herudover afhol-
des telefonmøder efter be-
hov.

FU-medlemmer, kasse-
rer, stambogsfører samt en
avlsrådsrepræsentant delta-
ger i møderne (to sidstnævn-
te dog kun under "sager fra
stambogsføreren I avlsrå-
det").

Til brug for specifik be-
handling af et emne, kan der
inviteres øvrige deltagere,
der alene må deltage i be-
handling af det pågældende
punkt.

Løvehulens Laban og Løvehulen 's Sweet Loulou,

opdr. Rita Henriksen og Poul Erik Pedersen,

ejer: Henrik & Jeanette Stapelfeldt, McCloud's Maine coon

Rettelse!
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En række nye _regler blev vedtaget på F!Fes generalforsamling i 2002 -

og de træder' kraft nu pr. 1. 1.2003. Nedenfor har vi listet de væsentligste:

•I
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8. Anbefalinger fra Health &
Welfare gøres til regler.

9. Manx-registrering: En
Manx med mindst 3 gene-
rationer MAN (MAN 51,
52, 53 og 54) bag sig vil bli-
ve registreret i LO.

10.Sphynx skal dømmes i
samme udstillingsgrup-
per som Rex-katte og re-
gistreres efter samme reg-
ler som Rex: Paragraf
4.4.5.1. stk. 2 ændres: Af-
kom efter krydsparringer:
- som udstilles min. 10
mdr. gamle på en interna-
tional udstilling i "Novice-
klasse" og opnår kvalifi-
kationen "Excellent" fra
begge dommere,
- som vurderes min. 10
mdr. gamle afmindst 2 in-
ternationale dommere,
som er bekendt med om-
stændighederne og som
er under kontrol af det
nationale Avlsråd, og op-
når kvalifikationen "Ex-
cellent" fra begge domme-
re.

Il.Oprettelse af Breed-coun-
cils (Opdrætter-kommite-
er)

12.Anerkendelse af Ameri-
can Curl Langhår og Ame-
rican Curl Korthår - ink-
luderes i Cat. IL

13.Ny opdeling af Rex-grup-
perne (CRX/DRX/GRX).
En farve med sølv vil al-
tid tilhøre samme udstil-
lingsgruppe som den sam-
me farve uden sølv:
Gruppe 1: Sort/Blå/Cho-
colade/Lilla/Cinnamon/
Fawn, Smoke

kan gøres før den officiel-
le bedømmelse starter.
Udstillingsarrangøren
skal give dommerne en
skriftlig forklaring på
hvorfor katten udstilles i
denne klasse.

4. Ny EMS kode for ører -
Gruppe 70:
71 : Straight ears
72 : Curled ears
73 : Folded ears

5. Ændring af standarden
for DRX, CRX, GRX: Or-
det "curly" erstattes af
'wavy" i standarden for
Cornish Rex.
I standarden for Devon
Rex erstattes ordet 'wavy'
af 'wavy and/or curly'. I
standarden for German
Rex erstattes 'curly' af
'wavy.'

6. Ny titel: Distinguished
Show Merit (DSM). Titlen
kan opnås af såvel fertile
som kastrerede katte.
Katten skal for at opnå tit-
len vinde "Best in Show"
mindst 10 gange. Der skal
mindst gå 2 år og 1 dag
mellem det første "Best in
Show" og det 10. Dette for
at forhindre at en kat for
hurtigt opnår titlen DSM.
Der er ikke noget nyt
klassenummer.

7. Ny titel: Junior Winner
(JW). Denne titel kan kun
opnås på internationale
indstiller. For at opnå tit-
len skal katten vinde
"Best in Show" i klasse 11
+ 12 mindst 5 gange. Der
er intet nyt klassenum-
mer.

Nye FIFe regler pr. 1.1.2003

1. FIFes Registreringsreg-
ler: Ny paragraf 4.4.1: Al-
le killinger opdrættet af
medlemmer af FIFe-klub-
ber skal registreres i FI-
Fe.

2. Tilføjelse til FIFes Regi-
streringsregler: Paragraf
4.4.5.3: Novicer er katte
hvor forældrene er
ukendte eller hvor foræl-
drene er katte uden stam-
tavler.

3. Tilføjelse til Udstillings-
reglerne: Klasse 13 opde-
les i 13 a: Novice-klasse og
13b: Kontrolklasse
Novice Klasse:
En kat kan først udstilles
i Novice klassen når den
er fyldt 10 måneder og i
dens eget land efter at det
nationale Avlsråd har
kontrolleret den i hen-
hold til FIFes "Breeding
and Registration Rules".
Dommerne skal have
skriftligt besked om hvor-
for katten udstilles i den-
ne klasse. EN Novice kan
kun udstilles en gang i
Novice-klassen. Der kræ-
ves underskrift fra 2 dom-
mere. Novice-katten må
opnå 3 x "Excellent" eller
3 gange blive nr. 1 som ik-
ke-godkendt race før regi-
strering kan tillades.
Kontrol Klasse:
En kat kan kontrolleres i
Kontrol Klassen på begæ-
ring fra det nationale
Avlsråd eller på begæring
fra opdrætter/udstiller. I
denne klasse kontrolleres
katten af 2 internationale
FIFe dommere, og dette

Fotos på denne side:

KEGA WA, Vivi & Jan lassen

dansk hele vejen igennem.
Det var nu ikke noget der
generede undertegnede,
men måske er kattefolk ge-
nerelt mere kosmopolitiske
end avisanmeldere. Nogle vil
måske mene at forestillingen
burde have været på en-
gelsk, så man bedre kunne
genkende favoritter som
,,Memory" og "Magical Mi-
ster Misto:ffelees", men i de-
res oversatte form gik de nu
også rent ind. Flere af katte-
ne har skiftet navn som føl-
ge af oversættelsen - således
er Rum Tum Tugger blevet
til Rabalder Rocco, Mungo-
jerrie og Rumpleteazer til
Burma Charley og Salto Sal-
ly, Jennyanydots er blevet til
Tulle Tusindplet og Bustop-
her Jones til Baltazar Bom,
men det vænner man sig hur-
tigt til - det vigtigste er at
navnene passer i den sprog-
lige rytme i sangene - og det
gør de bestemt. Jeg ville ger-
ne have illustreret dette ved
at citere lidt fra en af sange-
ne, men der er desværre så
meget copyright på alt om-
kring CATS at det ikke kun-
ne lade sig gøre.

Men kort sagt: hvis du
endnu ikke har været inde og
se CATS, så skynd dig at få
en billet - det er en FLOT
forestilling!

kom på den ide at fremskaffe noget kattemad
at lokke med kom der skub i sagerne. En dåse
tun fra køkkenet blev åbnet, og så gik der hel-
digvis ikke lang tid før kat og ejer var genfor-
enet og alle kunne ånde lettet op.

Kattenes indsats på scenen var ikke uløn-
net - som tak fik ejerne en invitation til galla-
premieren på forestillingen, så få dage sene-
re fik vi igen fornøjelsen af at se teatret og
kattene men denne gang fra tilskuerpladser-
ne. Og lad det være sagt med det samme: der
var vist ingen af os, der så forestillingen den
aften, der forstår ret meget af de noget nega-
tive anmeldelser, der har været fremme i fle-
re af medierne! ,,Kattetungen ud af vinduet",
skrev Berlingske Tidende, og en anden anmel-
der brugte ord som ,,mølædte missekatte" (det
må være en kattehaderl). Et af klagepunkter-
ne fra anmelderne har været at der bliver sun-
get på dansk af både danskere, svenskere og
nordmænd, og at det ikke var lige klokkeklart
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Best in Show på JYRAK's udstilling i Ribe
d. 31. august & 01. september 2002

Bedstekuld
Thurah's ORI
Ejer: Jane Nielsen

Bedstehuskat
Sir O'malli
Ejer: Birthe Johnsen
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BEDSTE
Veteran kategori I+ II
Baobab's Bluebell (NFO IV)
E: H. Vigold & B. Hartoft

Veteran kategori m + IV
Hentzel's Calico (BRI g 03)

Kuld kategori I
Star War's (PER)
E: A. Hogberg & J. Jensen

Kuld kategori II
Buen's (NFO)
E: B. Thaysen &
A. Munk-Madsen

Kuld kategori ID
Smurfs (RUS)
E: Charlotte Engvold

Kuld kategori IV
Winnetou's (SINORI)
E: KarinPedersen

BOX-kastrat
Freeda de Vicio IBRI a)
E: Bente Pedersen
BIS-ungdyr
Alba Blue Stardust Dolce
Vita (RUS)
E: Elisa Buchardt
BIS-killing
Bjelke's Zenobia (BUR b)
E: Anne Marie Bjelke-Hansen

SIAM/OKH
BIS-voksen
Fabulous Four av Abrego
(SIA b)
E: K. & M. Østerby
BOX-voksen
Abby v. Trapphof(SIA b 21)
E: Heinke Ballin
BIS-kastrat
Wee-Ko's Kissing an Angel
(SIA g 21)
E: L. Madsen & J. Andersen
BOX-kastrat
Georg (SIA n)
E: Sheila Mitchell
BIS-ungdyr
Tværmose's Fanelli (SIA b)
E: Heidi Tværmose
BIS-killing
Winnetou's Made for Pleasure
(ORin)
E: KarinPedersen

BISungdyr
Feles Grata C Isiliva Qenama
ORI as 24
Ejer: Ole & Elsebeth Amstrup
BIS killing
Feles Grata C Speedy Fox
JAV d 24
Ejer: Ole & Elsebeth Amstrup

Best in Show på Racekattens udstilling
d. 29. september 2002 i Sorø

KORTHÅR
BIS-voksen
Dimends Evirene ofDushara
(ABY a)
E: Teresa Guldager
BOX-voksen
Dushara This' My Kesto
(ABYn)
E: Helle Andersen
BIS-kastrat
Lurifax Malteser Sterling
(RUS), E: Lis Vigsø

LAN GHÅR

BIS-voksen
Star War's Sebulba (PER d)
E: Lisbet Andersen
BOX-voksen
Kalykke's Break ofDawn
(PERg03)
E: B. Nielsen & J. Johansen
BIS-kastrat
Cocachin's Remember Me
(PERw 62)
E: Christel Gunst
BOX-kastrat
Cecillie af Jurian (PER g 03)
E: Anette Vohnsen
BIS-ungdyr
Kalykke's Scooby Doo (PER n)
E: B. Nielsen & J. Johansen
BIS-killing
Wedfall's Golden Armani
(PERny22)
E: C. & 0. Wedfall

SEMILANGHÅR
BIS-voksen
Løvehulen's Zulu (MCO i)
BOX-voksen
Løvehulen's Melody (MCO III)
E: R. Henriksen &
P.-E. Pedersen
BIS-kastrat
Himmalaya Dia Chazan
(SBI a)
E: Ketty Hartwich
BOX-kastrat
Coonshine's Willoway (MCO
III)

E: Gitte Petersen
BIS-ungdyr
S*Ma'Ha Gita Quite Nice
(SBI a 21)
E: Annelise Pålsson
BIS-killing
Thunderball's Misha (MCO
III)

E: Rikke Petersen

Bedste opdræt
Milinocket's v.
Anette Melchior
Bedste veteran
Kiru's Lady Anneli SBI n
Ejer: Micheyl Riis
Bedste pensionist
Liden Kirsten's Piccola
Giovanna SBI n
Ejer: Kirsten Madsen
Bedstekuld
Freddy'sNFO
Ejer: Freddy Christensen

Kategori3
BISVoksen
Godsk Bullamakanka BRI a
Ejer: Tina Toft
BOXVoksen
Vermillion ofWonderlove
ABYn
Ejer: Marie Westerlund
BIS kastrat
Chalina's Demarco BRI a
Ejer: Anja Eskesen
BOXkastrat
Misufedhas' Afaia ABY o
Ejer: Susanne Hvam Hansen
BISungdyr
Llandars Naomee BEN n 24
Ejer: Heidi Kjøgx &
Jean Nielsen
BIS killing
Froms Alexandra BRI a
Ejer: Bruno Baastrup
Bedste opdræt
Chagall's BRI
Ejer: Marina Bohrnsen
Bedste veteran
Dushara Barbeque SOM o
Ejer: Vivian Sørensen
Bedstekuld
Kronhede's ABY
Ejer: Anne Løhr

Kategori4
BIS Voksen
Nissen's Fiona ORI a
Ejer: Annelise & Erik Nissen
BOXVoksen
Nissen's Frederik SIA n
Ejer: Annelise & Erik Nissen
BIS kastrat
Vibkjær's Mirage SIA b 21
Ejer: C. Barawiec
BOXkastrat
Troldkjær's Blue Diamond
SIAa
Ejer: Marianne Munk

Kategori 1
BISVoksen
Star Wars Sebulba PER d
Ejer: Lisbeth Andersen
BOXVoksen
Jack's Debbie afJurian
PERf03
Ejer: Anette & John Vohnsen
BIS kastrat
Cecilie af Jurian PER g 03
Ejer: Anette & John Vohnsen
BOXkastrat
Junior af Jurian PER a 03
Ejer: Lone Davidsen
BISungdyr
Two B's My Sweet Love
PERd
Ejer: Bodil & Per Sthaalros
BIS killing
Star Wars Zam Wesell
EXOf22
Ejer: A. Hogberg & J. Jensen
Bedste veteran
Storm's Surprice on Ice
PERe 33
Ejer: Susanne Sørensen
Bedstekuld
Cimbretto's PER
Ejer: Evan Nielsen
Bedste opdræt
Persefelis
Allan & Sylvia Outrup

Kategori2
BIS Voksen
Løvehulen's Zulu MCO n
Ejer: Rita Henriksen & Poul
Erik Pedersen
BOXvoksen
Milinocket's Kami Kaze
MCO a 22
Ejer: Anette Melchior
BIS kastrat
Willowplace Fireworks
MCO ds 22
Ejer: Anette Melchior
BOXkastrat
Attikat's Bjørk NFO n 23
Ejer: Camilla Stausholm &
J. Hansen
BISungdyr
Ma'ha Gita Quite Nice
SBI a 21
Ejer: Annelise Pålsson
BIS killing
Aloa's Tullmoon Cloe
MCO n 22
Ejer: Maja Siig

(@) Udstillings
,___ __ \,._Resultater

Bjelke's Mikkelille,

opdt: Anne Marie Bjelke Hansen

hvidt, Pointed Golden
med hvidt
Gruppe 9: Hvid

14.Der udtages BIS uanset
antal katte i kategorien.
Altså bortfalder den gam-
le regel om at der skal
være mindst 15 katte i ka-
tegorien, og der vil ikke
fremover forekomme
kombinerede BIS.

Gruppe 5: Sort/Blå/Cho-
colade/Lilla/Cinnamon/
Fawn med Agouti med/
uden Sølv eller Golden
Gruppe 6: Sort/Blå/Cho-
colade/Lilla/Cinnamon/
Fawn med Agouti med/
uden Sølv eller Golden
with White
Gruppe 7: Pointed, Poin-
ted Silver, Pointed Gol-
den
Gruppe 8: Pointed med
hvidt, Pointed Sølv med

Gruppe 2: Sort/Blå/Cho-
colade/Lilla/Cinnamon/
Fawn med hvidt, Smoke
med hvidt.
Gruppe 3: Rød/Creme/
Tortie med/uden Smoke,
Red/Cream/Tortie med/
uden Agouti, Sølv eller
Golden
Gruppe 4: Rød/Creme/
Tortie med/uden Smoke
med hvidt, Red/Cream/
Tortie med/uden Agouti,
Sølv eller Golden med
hvidt

I

I'
I
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Stewarder
Er meget velkomne, Henvelse:
Lykke Madsen Tlf 57 80 60 41
email: weeko@post.tele.dk
Stewarder honoreres med kr. 150,-
+ 1 spisebillet pr. dag

Annoncer/Præmier
1/1 side kr. 200,-
1/2 side kr. 125,-
Katalogstr. A5, priser incl. moms.
Annoncer skal forudbetales til kas-
sereren, se udstillingsgebyrer.
Annoncer sendes til: Inge Nord,
Lyngby 4, 9370 Hals
Præmier: Kirsten Foldager,
Lovrupvej 35, 6690 Gording

gratis
kr.300,-
kr.100,-
kr.125,-

HAVE YOU TRIED
THE FAVORITE OF

BREEDERS AND
EXHIBITORS ALL

OVER THE WORLD?
Her er din chance

for at prøve, tel en helt
speciel pris. For kun

99, 00 IZr. kan du prøve
8 oz (250 ml.) af vores

berømte produkt.
Kontakt:

Ellgaard 200 Aps
Halsvej 35

DK-9310 Vodskov
Danmark

Tit: +45 98 29 47 10
Fax: +45 98 29 48 46

E-mail: danqueen@post1O.tele.dk

Udstillingsgebyret
indbetales til:
Mette Foldager, Bavnehøjvej 7, 6700
Esbjerg.
Giro: 157-6089 inden udstillingen
eller på check vedlagt tilmeldingen.
Ved betaling på udstillingen opkræ-
ves et gebyr på kr. 10,-pr. kat.

Lørdag d. 25/01-2003: Semilanghår, siam/ori
Søndag d. 26/01-2003: Langhår, korthår, huskatte

Dommerelever
Er meget velkomne, Henvelse til
Kirsten Foldager 75178584 ,
foldager.sphinx@mail-telia.dk
eller Mette Foldager 75128632
email: sphinx@mail-telia.dk

For medlemmer af Perseren
Til salg bur kr. 50,-
Avl og opdræt Gratis

Udstillingsgebyrer
Pr. kat kr.220,-
Kuld kr.250,-
Vet./pens., ekstra kr. 50,-
Avl og opdræt kr. 50,-
Katteriklasse (4 katte
fra en ejer i samme grp)
1 kat, alene i et dobb.bur
Pr. kat/kuld udf.bed.
Kuld udenfor bedømm.

House
of

An-Ju:·

-

JEROB

-

Dommere der har accepteret
Marianne Roth, DK, Kh - III
Jørgen Jensen, DK, Lh,Slh - l,II
Annika Hogberg, DK, Lh,Slh - 1,II
Eric Reijers, CZ, Kh,Siam/ori -111,IV
Anne Veland, N, Slh - II
Dortemarie Kaplers, DK, Slh - II
Jørgen Frithjof, S, Slh - II
Bette Lind, DK, Slh - II

Ret til ændringer forbeholdes

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

Åbningstider
Publikum - 10.00 - 18.00
Udstillere - 8.30 - 19.00

Ingen katte må forlade hallen førudstillingen er afsluttet, dog senest kl 19.00

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

Tilmeldingsfrist: d.9/01-2003 eller ved opnået hal,
dommer- eller burkapacitet.

KATTEKLUBBEN indbyder til International
Racekatteudstilling d. 25. + 26. januar 2003 i
Kirkebakkehallen, Kirkebakken 9, Vejle, Tlf 75815718

DK Guldfakse's Last Monhe-
gan, MCO gr. IV,
ejer: Karina A. Schmidt
Family's Selma, NFO gr. II,
ejer: Ann-Louise Vestergaard
Cruz Bully Babe, NFO gr. VII,
ejer: Majbritt Hansen
Tilia Nova's Xavier, NFO gr.
VIII, ejer: Bette & John Lind
DK Elkington's Pablo Picasso,
NFOgr.IX,
ejer: Lone Elkington
Kat. ID-Korthår
Voksen:
Dushara This' my Kesto,
ABY n, ejer: Helle Andersen
Baton Rouge's Here She
Comes, ABY n,
ejer: Lis Dahlstrøm
Dimends Evirene ofDushara,
ABY a, ejer: Teresa Guldager
DK Leeza's Blå Bonnie, BRI a,
ejer: Jytte Adelholm
Apiatifs Kenya Brown, BRI n,
ejer: Pia Kjeldgaard
Kastrat:
Tia af Khartoum, ABY n, ejer:
Bodil & Michael Floto
Freeda de Vicio, BRI a, ejer:
Bente Pedersen
Lurifax Malteser Sterling,
RUS, ejer: Lise Vigsø
Dushara Amazes Me, SOM n,
ejer: Teresa Guldager
Ungdyr (6-10):
Magic Sundisk von Sesostris,
ABY n, ejer: Lis Dahlstrøm
DK Kenzo's Sofie, BUR b, ejer:
Wiviann Holm
Alba Blues Stardust Dolce Vi-
ta, RUS, ejer: Elisa Burchardt
Killing (3-6):
Bjelke's Yvonne, BUR a, ejer:
Heidi Rosberg
Bjelke's Zenobia, BUR b, ejer:
Anne Marie Bjelke Hansen
Smurfs Madame Castafiore
de Chanel, RUS,
ejer: Charlotte Engvold

Udstillingsglimt

Løvehulen's Sweet Loulou,
MCOgr. V,
ejer: H. & J. Stapelfeldt
Løvehulen's Extacy, MCO gr.
VI, ejer: R. Henriksen &
P-E. Pedersen
Biloxi's Anastasia, MCO gr.
VII, ejer: B. Schobius
DKFabis Dino, NFO gr. III,
ejer: Casper & Alan Zindel •
Europa's Josefine Himmelbla,
NFOgr.IV,
ejer: Karin Frede1-iksen
Tigressan's Macaij, NFC? gr.
VI, ejer: Bette & John Lmd
Rimturser's Return, NFO gr.
IX, ejer: Freddy Christensen
Backkaras Simson, SBI a,
ejer: Tine Søder
Kiru's Miss Alliss, SBI a,
ejer: Else K Sørensen .
Patricia von Gott, SBI b, ejer:
Nanna & Fl. Mikkelsen
Kastrat:
Coonshine's Willoway, MCO
gr. III, ejer: Gitte Petersen
Maine Boe Bernhard, MCO gr.
IV, ejer: Anne-Marie Aagaard
Løvehulen's Redbone, MCO gr.
V, ejer: Pernille Hansen
DK Sebasco's Kewanna,
MCO gr. V, ejer: Jan Nielsen
McCloud's Loke, MCO gr. IX,
ejer: H. & J. Stapelfeldt
Europa's Jens Havmand, NFO
gr. II, ejer: Ann Telkamp
Baobabs Bluebelle,
NFOgr.IV,
ejer: B. Hartoft & H. Vigold
Europa's Jacob Haugaard,
NFOgr.IV,
ejer: Vibeke Telkamp
Teilmann's Tassi, NFO gr.
VIII, ejer: Alice L. Teilmann
Himmalaya Dia Chazan, SBI
a, ejer: Ketty Hartwich
Ungdyr (6-10):
DK Mainehouse's Elmer,
MCOgr.III,
ejer: Lonnie Jørgensen
Løvehulen's Lioness,
MCO gr. VI, ejer:
Conni & Michael Laursen
Mistery Coon's Silverado,
MCO gr. VIII,
ejer: Claus Lindhardsen
Johanne Himmelblå Felis Ju-
batus, NFO gr. III,
ejer: Jette Eva Madsen
Kitaras Carl Christian den 1.,
NFOgr.IV,
ejer: June W. Poulsen
Toonscat's Elliot, NFO gr. V,
ejer: Børgesen & Buusmand
S'•'Alfskogens Gabriella, NFO
gr. VI, ejer: Susan Zindel
S''Ma'ha Gita Quite Nice, SBI
a 21, ejer: Annelise Pålsson
Killing (3-6):
Thunderball's Misha, MCO gr.
III, ejer: Rikke Petersen

Von Blume's Knud Preben,
EXO n 22, ejer: Mette Blume
&Jan Larsen
Cocachin's Remember Me,
PER w 62, ejer: Christel Gunst
Cecillie af Jurian, PER g 03,
ejer: Anette Vohnsen
Keystone No Matter What,
PER e 33, ejer: Heidi Agerbo
Ungdyr (6-10):
Kalykke's Scooby Doo, PER n,
ejer: B. Nielsen & J. Johansen
La Flaust Isn't it a Wonder,
PERd,
ejer: Jeanette Schelhase
Lady Fair's Lucky Stripe, PER
n 22, ejer: Lise-Lotte Poulsen
Killing (3-6):
Lady Fair's Black Pearl, PER
n, ejer: Lise-Lotte Poulsen
Star Wars Master Luke, PER
d, ejer: A. Hogberg & J. Jensen
Wedfall's Golden Armani,
PER ny 12, ejer: Charlotte &
Ole Wedfall
Kat. II- Semilanghår
Voksen:
Løvehulen's Zulu, MCO gr. I,
ejer: R. Henriksen &
P-E. Pedersen
Rushmore Agamemnon, MCO
gr. III, ejer: KarinaA. Schmidt
Mactabby's Atlas,
MCOgr.IV,
ejer: Lisbeth V. Christensen
Løvehulen's Melody,
MCO gr. IV, ejer: R. Henriksen
& P-E. Pedersen

Udstillings
Resultater

Udstillingsglimt

Huskat
Lai-An s Syzett
E: Heidi Agerbo

Opdræt total
Europa's (NFO)
V/ V. & K Jørgensen

Mis Sorø
Great Dane's Dispater
E: Jeanette Friberg

ØvrigeNomineringer:
Kat. I - Langhår
Voksen:
Lankhara Walking on Sunshi-
ne, EXOn22,
ejer: Karin Pedersen
Star Wars Sebulba, PER d,
ejer: Lisbet Andersen
Two B's Believe in You, PER d,
ejer: Tenna & Jørgen Mollerup
Look ofLove von Asserbo,
PERa 02,
ejer: Susanne Hansen
Kalykke's Break ofDawn,
PER g 03, ejer: B. Nielsen &
J. Johansen
Kastrat:
Lovgarde's Ricky, EXO d 22,
ejer: Svend 0. Pedersen

PensionistLanghår
'I'wilight's Tricky
E: Lene Matthews

52



Indbydelse til Racekattens Internationale udstilling
den 9. februar 2003 i Siemens Arena, Marbækvej 6, 2750 Ballerup

En bær og præsenter selv udstilling

Tilmelding
Tilmeldingsblanket sendes til Jette Rybak, Rødkæl-
kevej 43, 2630 Taastrup, tlfJfax 70 23 24 21 eller pr.
e-mail: udstilling@racekatten.dk
Tilmelding via e-mail skal dog altid være som vedhæf-
tede Word-filer af den originale FD-tilmeldingsblanket.
Udstillingsgebyret skal, ifølge Racekattens regler, for-
udbetales senest den 22. april 2002 til Jette Rybak,
Rødkælkevej 43, 2630 Taastrup på giro: 492-36-26 el-
ler med check.
Sidste til- og afmeldingsfrist den 20.januar 2003
eller når burkapacitet er nået.

600,-

Ragdoll
British Shorthair

DK Mount Maria King
ORI b 24
Far: Haslunds Tato, SIA n 21
Mor: Bellamis' Beefeater, ORI n 24
Lissen Birkelund
Ejlbyvej 48
5471 Søndersø
Tlf. 64 84 13 88

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

Blad 3/2003:
Blad 4/2003:

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

300,-
1.000,-

Tyrkisk Van & Angora
Abyssinier

Blad 1/2003:
Blad 2/2003:

Racepræsentationerne fortsætter i 2003:

Annoncer bestilles gennem Vivi Fletcher (se side 2) - og annoncemateriale sendes i elektronisk form
(PDF ell. TIFF) til Vivi senest ved bladets deadline. Husk at sende på CD - ikke pr. email!

HUSK AT bestille DIN opdrætterannonce - vi fortsætter med de specielle opdrætterpriser i 2003:

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

Avlshanner

Dyrlæge-
kontrol:
Mellem kl. 7.00 og 9.00. Alle
kattene skal være i bur senest kl.
9.45. Seneste vaccination ifølge
Felis Danicas regler er den 25. ja-
nuar 2003 - dette gælder også re-
vaccination.
Dommerelever, stewarder
og dommerønsker
- er meget velkomne - kontakt
venligst Vivi Fletcher, tlf. /fax
70 23 27 23 eller pr. e-mail:
dommeroensker@racekatten.dk
Annoncer til kataloget
Materiale (A4 til tryk) sendes se-
nest sidste tilmeldingsdato til:
Camilla Scharff, Langegade 2,
st. tv., 2100 København 0,
tlf. 39 20 08 94 eller pr. e-mail:
b-camilla@racekatten.dk
Standplads på udstlllinqen
Standplads kan reserveres pa
tlf. 33 79 33 99 eller pr. e-mail:
standudlejning@racekatten.dk

Præmier
Christina Davidsen, tlf. 33263823
e-mail:
praemiesekretaer@racekatten.dk
Udstillingsgebyrer
For medlemmer af andre klubber
Pr. kat h. 220
Kuld kr. 250
Veteran- og Pensionist
klasse ekstra kr. 50
Kat alene i dobbelt bur kr. 300

Udstillingspriser KUN
for medlemmer af Racekatten
1. tilmeldte kat kr. 220
2. tilmeldte kat kr. 195
3. og efterfølgende katte kr. 170
Kuld, uanset antal
tilmeldte katte kr. 250
Veteran & Pensionist
klassen ekstra kr. 50
Kat alene i dobbelt bur kr. 300
''TIL SALG" bur kr. 150
Bestilt farvebedømmelse
inden udstillingen kr. 100
Farvebedømmelse
på udstillingen kr. 150
Kat udenfor
bedømmelse kr. 110

I
I+II
I+II
I+II+IV
Il
Il
II+IV
I+III+IV
I+III+IV
Il
III+IV
III
I+II+III
III

Inviterede dommere:

Åsa Hagberg, Sverige
Albert Kurkowski, Polen
Flavia Capra, Italien
Satu Håmålainen, Finland
Jette Eva Madsen, Danmark
Anne Veland, Norge
Dorte Kaae. Danmark
Ad de Bruijn, Holland
Gianfranco Mantovani, Italien
Anne Køhn, Danmark
Eric Reijers, Tjekkiet
Lena Sundberg, Sverige
Penny Bycllinsky, England
Glenn Sjobom, Sverige

Ret til ændringerforbeholdes

55

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

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@mail.tele.dk

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

IC DK Hass Pongo
NFO n23
Far: Pr Floresta Leao's
Basil Mus, NFO d 0923
Mor: Elkington's Inka
NFO a 0923
Renate Syltern
Møllegade 39, 6310 Broager
Tlf.: 74449941
renatesyltern@hotmail.com

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

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

Ingen katte må forlade udstil-
lingen førkl. 19.00

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

Åbningstider for publikum
Kl. 10.0D - 19.00.

Ved betalingpå udstillingen opkræ-
ves 10 kr. ekstrapr. kat.

Stewarder/dommerelever/
Stande/specialklubber
Stewarder og dommerelever er vel-
komne. Kontakt

Aase Nissen
Søvej 2
4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088

Udstillingsgebyrer
Pr. kat kr. 220
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

Dyrlægekontrol og indsyn
Mellem l<l. 6.30 - 9.30.
Stamtavler og vaccinationsattester
skal forevises.
Vaccination i følge Felis Danicas
regler.
Hvide katte skal fremvise høreat-
test og være chippet.

Dommere
Anne Veland, Norge, II
Eivor Andersson, Sverige, all-round
Yan Roca-Folch, Belgien, I-II
Lotte Borch, Danmark, III-IV
Anne Paloluoma, Finland, III
Jorgen Frithiof, Sverige, II
Minna Krogh, Danmark II
Carl Kristian Gulsett, Norge, I-II-III
Elisabeth Raab Alvarson, Sverige, I-III
Miriam Gasbari-Klein, Italien, I-II
Bette Lind, Danmark, II
Ilet til ændringerforbeholdes.

Tilmelding
TilmeldingsT>lanket (medsend venligst frankeret svar-
kuvert) kan sendes direkte til:
Hanne Kaarsberg, Bylaugsvænget 55, 2791 Dragør,
tlf. 3253 3624
email: hanne.kaarsberg@darak.dk
Vi modtager ikke vedhæftede filer.

Tilmelding kan også foretages på asp.darak.dk for alle
danske medlemmer.
Tilmeldings- og afmeldingsfrist: 24. februar 2003, eller
når halkapacitet er nået.

Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs internationale
Racekatteudstilling 9. marts 2003 i Herlev hallen
Tvedvangen 198, 2730 Herlev
"bær og præsenter selv" udstilling
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Remholdtgårcls Fenja
MCO grp 6
E: Birthe Leth
Thombjergs Bachus By DoAn-
to MCO grp 7
E: Fisker & Andersen
Carl Gustav Hamilton Felis
Jubatus NFO grp 4
E: Jette Eva Madsen
Killinger
Olmocabes Nukuma
NFOgrp5
E: Laila Jensen
Je1;islas Towers Cream De-
light NFO grp 6
E: Ole Laugesen
Jasper NFO grp 8
E: Gitte S Eriksen
Guldfakses Last Ionhegan
MCO grp4
E: K Abilskov Smidt

Kastrat hanner
Europas Jordhule NFO grp 1
E: Pernille Hansen
Starkads Robin NFO grp 3
E: Køhn & Kildeskov
Schrøders Junior SBI e21
E: Rikke Andersen
Dino Von Birkvel NFO grp 2
E: M & Fl Welch Riis
Kastrat hunner
Førstballes Beniza
NFO grp5
E: Anne Nielsen
Atticats Bjørk NFO grp 3
E: Stausholm & Hansen
Millinocket's Sara Abigail
MCO grp 3
E: Birthe Leth
Ungdyr
Tooncats Elliot NFO grp 5
E: Pia Børgesen

Kastrat hunner
Vallues Tabita BUR c
E: Katrine Nederby
Ungdyr:
Lugwes Tiffin ABY n
E: Halkjær & Jensen
Killing
Godsk Fantasy Gabi BRI g
E: Anette Høj Jensen

Semilanghår
Hanner
Rass Pongo NFO grp 2
E: Renate Syltern
Chewbackes Reddie Eddie
NFO grp6
E: Minne & Kjeld Krogh
Wytopitlock Gerschwin
MCOgrp3
E: Anette Becker
Løvehulens Gameboy
MCO grp6
E: Jensen & Christensen
Hunner
Florians Tiffany MCO grp 3
E: Merethe Jensen
Kirus Miss Angeldust SBI n
E: T & 0 Nørgård
Løvehulens Melody
MCO grp3
E: Henriksen & Pedersen
Løvehulens Extacy
MCOgrp6
E: Henriksen & Pedersen

Kastrat hanner
Mrnrn Marabou By Fate
PERns
E: Lenette & Jacob Nielsen
Kastrat hunner
Engelhards Jamin
PERfs
E: Pia Engelhard Larsen
Vixi's Hey Little Blackbird
PERn
E: Susan Z Taylor
Ungdyr
Star Wars X_Wing EXO n
E: Charlotte & Ole Wedfall
Bartels EXO Hugs'n Kisses
EXOn22
E: Karl Heinz Bartel
Killinger
Asgtrid af Kambyses PERg
E: Lis Staunskjær
Wedfalls Golden Armani
PERny22

Korthår
Hanner
Sølvi Tristan Sterling Dane-
bod RUS
E: Padkjær & Jepsen
Hunner
Stargazer Kiss BRI g
E: Amanda Davenport
Kastrat hanner
Jariba af Kibutata BUR c
E: Anette Cederquist

BOX
Løvehulens Zulu
MCO grp 1
E: Henriksen & Pedersen
BIS Kastrat
Willowplace Fireworks
MCO grp 6
E: Birthe Leth
BOXKastrat
Himmalaya Dia Chazan
SBia
E: Ketty Hartwich
BIS Ungdyr
Steven Bradbury Felix Audax
NFOgrp2
E: Minna & Kjeld Krogh
BIS Killing
Con Meo's Saramanti
SBin
E: Heidi Nowakwski

Siam/orientaler
BIS
Nissens Argos
ORin
E: Lene M Christiansen
BOX
Mikado Si Jeni
SIAh21
E: Kirsten Foldager
BIS Kastrat
Vibkjær's Andre Nidoking
SIA c24
E: Karin Kjær Nielsen
BOXKastrat
Sandum Enigmo
SIAn
E: Karin Sandum
BIS Ungdyr
Wee-Ko's Queen ofthe Nights
ORln24
E: Andersen & Madsen
BIS Killing
Nissen's Hugo
SIAa
E: A & E Nissen

Øvrige nominerede katte
Langhår
Hanner
Møllehuset's Flipper PER d22
E: Sonja Kristensen
Erdabi Basil PER n03
E: Ellen Axelsen
Hunner
Chilis afTaparije PER f
E: Charlotte L Sørensen
Persefelis Qwixilver PER ns12
E: Sylvia & Allan Outrup

Udstillings
Resultater

Langhår
BIS
Miza Khans Aladdin
EXOn03
E: Anni & John E Jørgensen
BOX
Two Be's My Sweet Love
PERd
E: Bodil & Per Staahlros
BISKastrat
Miza Khans Aladdin
EXOn02
E: Anni & John E Jørgensen
BOXKastrat
Cecilie af Jurian
PERg03
E: Anette Vohnsen
BISUngdyr
Bartal's Love and Harmony
PER ds2262
E: Charlotte L Sørensen
BIS Killing
Gipsyprides Show Girl
PERf22
E: Heidi Burmester

Korthår
BIS
Di.mends Evirene ofDushara
ABYa
E: Teresa Guldager
BOX
Godsk Bullamanka
BRia
E: Toft & From
BIS Kastrat
Misomalis Input Special
SOMn
E: Christian Hansen
BOXKastrat
Baaswells Cirkeline
BRia
E: L & E Jørgensen
BIS Ungdyr
Liandars Naomee
BENn24
E: Birgit Nielsen
BIS Killing
Debbie Doody of Magicat
RUS
E: Helle Høybye

Semilanghår
BIS
Millinockets Lucy in The Sky
MCO grp 7
E: Hesberg & Poulsen

Resultater fra Katteklubbens udstilling i
Odder d. 19. + 20. oktober 2002
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••
Info fra
Felis Danica:

BB - Burmeser &
British Shorthair
Helle Schulz
Klevehøjvej 8
2640 Hedehusene
Tlf. 43 99 46 99

Bicolouren
Lilian Larsen
Tranehavegård 35 st.
2450 København SV
Tlf. 33 23 87 96

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 /Tickingen

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

Dansk Siameser &
Orientaler Ring
Annemette Nielsen
Møllebakken31 Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 66 08

Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum
Søndervangen 60
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 01 75

Dansk Vangora
Tyrkisk Angora & Van

Barbara S. Hassenteufel
Krusemyntevej 16
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 95 09

Den Hellige Birma
Nanna Brandt
Carl Plougs Vej 19 C
3460 Birkerød
Tlf. 45 8110 11

Europe-klubben
Charlotte Frank
Midgårdsvej 14
3000 Helsingør
Tlf. 49 20 19 33

Langhårskatten
Winnie Andersen
Østergade 29, Ganløse
3660 Stenløse
Tlf 48 18 46 29

Maine Coon Klubben
Danmark
KurtOlesen
Nørrebjerg Runddel 116
5220 Odense SØ
Tlf. 65 93 44 67

Norsk Skovkattering,
Danmark
AnneKøhn
Lundbyvej 4, Oreby
4261 Dalmose
Tlf. 58 18 58 58

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
IngeGesna
Peter lpsens Alle 3.1, 1.51
2400 København NV
Tlf. 38 19 41 62

SPK for Russian
Blue af 1990

Lars Preuss Nielsen
Herregårdsparken 81
8700 Horsens
Tlf. 76 74 00 72

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 1990
Allan Outrup
Betulavej 5
3200 Helsinge
Tlf. 48 79 64 68
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PKD: Certificerede Dyrlæger

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

Sjælland:
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Billowsvej 17
1870 Frederiksberg C
Tlf3528 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

Specialklubber
under Felis Danica



Opdrættere
i Felis Danica
Abyssinier Pasht's Exotic MaineCoon

Alt i fuldfarver & tabby
Fletchers Spec. Chok. & lillatabby Af Amalia Fuglsang's

Privat opdræt afExotic Rita FuglsangJensenVivi Fletcher LoneLund Gl. Feggesundvej 1722610 Rødovre NykøbingSjælland Vibeke Jensen
36 7220 09 Tlf 59 36 10 59 97 8518 54 7742Vesløs
fletcher@get2net.dk Valhalla vibeke.jensen@get2net.dk fuglsang.mco@post.tele.dk
hjem.get2net.dk/fletcher http://hjem.get2net.dk/amalia start.at/fuglsang

Blå GuggerIah-Ra's Helle Schulz Hellig Birma
Sorrel ogvildtfarvet Klevehøjvej 8 Kærligt, seriøst opdræt
Lysgaard ogAmundsen 2640 Hedehusene Dia Chazan Lotte Jeppesen
Skolekrogen 56 A 43 9946 99 Alle maskefarver 49131188
3500Værløse KettyHartwich l.b.jeppesen@post.tele.dk
44484064,Iah-Ra@get2net.dk Burmilla Bredager 3, 2. th home0.inet. tele.d.k/gugger

Marica Af Misapotanien 2650 Hvidovre Heftycat
Vildtf., sorrel ABY/SOM Bent & Anni Aggersbøl 3648 2919 Flere farver -hvid
Margit Hærslev Godsparken 60 Jente's Dorthe & Ole Nielsen
Lærkevej 6 2670Greve GerdaAndersen Ørslevgade 40 B
3550 Slangerup tlf/fax 43 90 71 52 Voldgade70 4100 Ringsted
47 33 32 68 fax 47333868 misapo@get2net.dk 8700 Horsens 56 381849

Vallue Colourpoint
75 6134 87 fax 75617668 KAWA

BUR & British Shorthair jente@jente.dk/www.jente.dk Lykke og Bent Kawa
Elsebeth & B. Pedersen Westpoint Kempes Jersie, Solrød Strand
Valmuevej 22 + Exotic. Spec. Tabby Maskefarver brun ogblå 56146544
9970 Strandby Maiken Christiansen Inge VangOlsen lykkekawa@dadlnet.dk
98481242 3650 Ølstykke Tvebjergvej 12 www.kawa.suite.d.k/

British Shorthair 47161444 3600Frederikssund Klippeøen's
westpoint@image.dk 47 3123 71 Flere farver

Apiatif Cornish Rex Nabra Maj-BritE. Nielsen
blå, sort, lilla, chokolade Nanna Brandt 56470063-61393547
Pia Kjeldgaard Bodwin Carl Plougsvej 19 C klippeoens.katter:i@mail.tele.dk
8800Viborg Nu også DevonRex 3460 Birkerød Naughty Naturetlf/fax 86 62 92 31 Susanna T. Bugge 45811011 Udparret og udlandske linjerhome13.inet.tele.d.k/apiatif Kærlodden7 nanna.brandt@tdcadsl.dk Dorthe ToftPedersen

Cat4You 8320 Mårslet Præstø's Cat DK 97405923
Creme, chok.,blå, lilla 86 27 2819 Jeannette Jensen naughtynaturE@mail.tdcads1.dk
Lea Winther-Jørgensen Yeoman Bygvænget5 www.naughtynature.d
Havdrupvej 43a Skjershede & Alster Klug 4720Præstø Pleione's2700 Brønshøj Krogebjerg 94, 2720 tlf55 99 29 65 Malene Børsting386020 67 Vanløse 38761173 salg@Romantiskbad.dk 8700 Horsens

Gracias www.dk-yeoman.dk Sinklair 75 62 65 62
Fuldf, bicol., harlek., van mass@post.tele.dk Susser & Fl. Nielsen www.pleione.dk
Susanne K Lorentzen Europe Nykøbingvej 39, Ørslev pleione@maill.stofanet.dk
9440Aabybro 4200 Slagelse Sarafina98 2424 76 Langhusets 58 26 87 70

Alle farver - hvidgracia@mail.dk Sortsilver tabby VonGott Lillian KristensenHesselbjerg s Charlotte Frank Alle maskefarver Egernvænget 8, Korup
Sort, blå, spotted Midgårdsvej 14 Nanna & Fl. Mikkelsen 5210OdenseNV
BH Jensen &AJohansen 3000 Helsingør Clausholmvej 14 tlf/fax 65 94 36 44
86 26 50 50/26 27 65 16 49201933 2720 Vanløse Tappernøje'shesselbjerg@email.dk Rothe 387482 78

Flere farverwww.hesselbjerg.dk Gamle danske rødtabbylinier Korat Vibeke Hamborg
La Chatte Ulla HelwegRothe

Vordingborgvej 525
Blå, blåcreme ogcreme Skoffervej 1, 4 th Primprau's 4683 Rønnede
Anette Høj Jensen 2400 Københanvn NV med en mildjernvilje! 56 712690
Øvej 3, Sverdrup 35 812712 Camilla Baird
6100 Haderslev 45768631/20977535
745850 98 mail@korat.dk

www.korat.dk
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Teeny Weeny Kville Cucumis RagdollKærligt seriøst opdræt af Birgit & Palle Larsen Fuldfarvede & bicolour
sunde kilinger 2300 København S Hanne Kristensen Klippeøen's
KistenBerg 32 97 2940 Stampemøllevej 77 Flere farver
8700 Horsens, 75601240 kville@post12.tele.dk 8300Odder Maj-Brit E. Nielsen
dk-online@stofanet.dk homel2.inet.tele.dk/kville/ 86 5431 74 56470063-61393547

Norsk Skovkat La Foret Flaming Star's ! klippeoenskatterssmail teledk
Store racetypiske/alle farver Alle farver, tab m/u hvidt SiameserAlfheim Dorte Garde Varup IngridMadsen

Alle pæne farver lrlandsvej 21 VejlbyVænge 156 Aslan's
B. Hartoft & H. Vigold 2300 København S 8240 Risskov AnneWagner
Annettevej 9 32 97 2220 tlf/fax 86 2130 21 Torpevej 10
2970 Hørsholm Tilla Nova Kalvehaves Lion 4050Skibby
45 86 87 94 Bette & John Lind Silvertab, shaded, golden Brun cho, blå tab.maske

Elkington 3650 Ølstykke Connie Krøner 47 52 05 33
Allefarver 471775 20 4771 Kalvehave Klingeskov's
Lone Elkington tilianova@tilianova.dk tlf/fax 55 38 86 11 Brunmaskede siamesere
Overdrevsvej 45 www.tilianova.dk www.kalvehaves-lion.dk I Kis & Mogens Østerby
4640Fakse Uldtotten Ladykiller's Tlf/fax 64 82 18 44
56 7882 20 +MaineCoon Perser/Exotic oesterby@post6.tele.dk

Fabis Ketty Christoffersen AnnElgaard-Jørgensen home6.inet. tele.dk/oesterby/
Allefarver 3250 Gilleleje Annasholmsgade 41, stv. Kragemose
Charlotte Bergquist 48 3910 58 5000 Odense C,66 1150 48 Flemming Mortensen
Ishøj Bygade 32 ketty@uldtotten.dk ladykiller@email.dk Brun - & blåmasket siam.
2635lshøj Perser og Persefelts Egenimport, seriøst opdræt
tlf/fax 43 52 18 21 Chinchilla, shaded, golden hvor det gode temperament

Family's Colourpoint Allan & Sylvia Outrup kommer først. 55 45 65 15
+ maine coon. Alle farver Anjela Betulavej 5,Helsinge Misbehavin
Stueopdræt medhund. Silversh, chinchilla & tab 48 79 64 68/www.persefelis.dk Blå, brun & chok. masket
Berit Sigersen Anne-Jette & Lars Meng perfelis@postlO.tele.dk Lis Højensgård
56529001, St. Heddinge VonGørtz RåhøjAlle2Haldagermaglevej 26 8270 Højbjergsigersen@racekat.dk 4250 Fuglebjerg Chinchlgolden-PER/EXO

86 27 4810Jættestuen 55 45 4612 Emilie Hørstrup
Susanne & V. Andersen Bright Star's Hobrovej 122 Somali
Højbyvej 37, Højby Bicolour og fuldfarvet 9530 Støvring

Badina4320Lejre tlf/fax 98 37 35 45Benthe Hannibal Flere farver46 48 28 07 fax 44531711 4930Maribo Per & Eva Badenjaettestuen@vip.cybercity.dk 54 75 76 08 Violinvej 9, Tangbjerg
bright-star@email.dk 3650 Ølstykke

4710 0144
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••
Felis Danica har en stam-

bogsfører, som udfærdiger
stamtavler for hele Dan-
mark. Hver hovedklub har
en eller flere stambogssekre-
tærer.

Al henvendelse vedrøren-
de stamnavne og stamtavler
sker til egen stambogssekre-
tær. Priser kan læses under
Betaling.

Stamnavn
Blanket til ansøgning om
stamnavn fås hos stambogs-
sekretæren. Der indsendes
mindst 3 forslag. Stamnavne
må højst bestå af 15 tegn in-
cl. mellemrum. I Danmark
starter alle nye stamnavne
med DK. Ekspeditionstiden
er ca. 2 mdr. og betaling skal
ske ved bestillingen.

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

Stamnavnet kan efter eje-
rens død overtages af en di-
rekte arving. Dette meddeles
Felis Danica. Hvis ingen øn-
sker at videreføre stam-
navnet, slettes det efter 20 år.
Et stamnavn kan slettes, hvis
ejeren ikke ønsker at opdræt-
te mere. Fortryder ejeren,
skal der gå mindst 5 år, før et
nyt stamnavn kan oprettes.
Et slettet stamnavn kan først
bruges igen 20 år efter det
sidst var i brug. Fritagelse for
stamnavn kan fås i tilfælde af,
at du kun ønsker at opdræt-
te et kuld. Killingerne kan så
kun få et navn samt en evt.
farvebetegnelse.

Stamtavler
Parringsattest og stamtavle-
rekvisition fås gennem egen
klubs stambogssekretær.
Kattens navn må højst bestå
af 20 tegn udover stamnavn-
et. Hele kuldet skal stam-
bogsføres på en gang og in-
den kuldet er fyldt 3 måne-
der. Dog kan der mod forhø-

jet gebyr fås stamtavler ind-
til katten er 12 mdr.

Parringsattest skal være
underskrevet af både han-
katteejeren og hunkatteejer-
en. Parringsattest og stam-
tavlerekvisition må ikke
klippes over.

Har en hunkat to ejere med
hvert sit stamnavn, skal beg-
ge ejere underskrive stam-
tavlerekvisitionen.

Stamtavle og underskrevet
ejerskiftekort skal medfølge
hver gang, du overdrager en
killing, ungdyr eller voksen
kat, uanset om der er tale om
salg eller gave.

Dog kan stamtavlen tilba-
geholdes ved salg på afbeta-
ling, indtil restbeløbet er
betalt.

Første gang en hankat bli-
ver far medsendes hans
kryptorchidattest. Første
gang der registreres afkom
efter en kat skal kattens nav-
lebrok-attest medsendes.

Der kan ikke udstedes
stamtavle til katte over 12
mdr.

Ejerskifte
Ejerskifte foretages gratis
ved indsendelse af ejerskif-
tekort. Er dette bortkommet
indsendes originalstamtav-
len som bevis på ejerskab.

Det er vigtigt at foretage
ejerskifte straks, da der el-
lers ikke kan avles på katte-
ne.

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 kønsbe-
stemt sendes stamtavlen til
egen stambogssekretær og
der betales for ny stamtavle.

Farveændring
Er killingen forkert farvebe-
stemt, sendes stamtavlen til
egen stambogssekretær og
der betales for nyt indlæg.

Avlsforbud
Påstempling "Avlsforbud" på-
føres gratis når det sker i for-
bindelse med udstedelse af
stamtavle. Når først stamtav-
len er udskrevet kan den mod
et gebyr påføres Avlsforbud.

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

Opdræt af hvide katte
Første gang en hvid kat an-
vendes i avl, skal den chip-
mærkes eller øretatoveres
samt have udført en høreprø-
ve hos autoriseret dyrlæge.

Dyrlægeattesten skal inde-
holde: Kattens navn, stam-
bogsnummer, chipmærke el-
ler tatoveringsnummer samt
høreprøvens resultat.

Påføring af titler
Ved opnåelse af en titel, skal
den registreres hos Felis
Danica.

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

Forfædrenes titler påføres
automatisk afkommet. Sene-
re erhvervede titler kan på-
føres afkommet ved udskrift
af nyt indlæg.

Husk derfor at få registre-
ret titler i god tid før rekvi-
sition på stamtavler.

Indsend titelblad samt
kopi af diplomer til:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Husk at medsende franke-
ret svarkuvert. Såfremt der

ikke medsendes frankeret
svarkuvert, vil returforsen-
delsen ske pr. efterkrav. Har
du ikke et titelblad, med-
sendes 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 stam-
tavlen til Felis Danicas post-
boks, hvorefter stamtavlen
annulleres. Du vil modtage
stamtavlen retur påstemplet
annulleret.

Husk at medsende franke-
ret svarkuvert.

Eksport
Ved al eksport af en kat skal
der ansøges om transfer, der
bestilles gennem egen stam-
bogssekretær. Følgende skal
oplyses:

Kattens navn og stam-
bogsnummer samt
købers navn og adresse

Ved eksport til USA for-
langer CFA i visse tilfælde
en 5-generationers stamtav-
le eller for visse racer en 8-
generationers stamtavle.
Nærmere oplysninger kan
fås hos egen klubs stambogs-
sekretær.

Når der er udstedt trans-
fer på en kat, kan det dan-
ske stambogsnummer ikke
længere anvendes.

Annulleres købet og katten
igen ønskes optaget i det
danske register, skal trans-
fer samt stamtavle indsendes
til egen stambogssekretær,
før stamtavlen kan anvendes
ved stambogsføring i Dan-
mark.

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 stamtav-
le samt transfer fra sælgers
land sendes til stambogs-
sekretæren. Der betales for
en stamtavle 0-3 mdr. Er kat-

ten købt i USA eller et andet
land uden for FIFe's regi
skal den udenlandske stam~
tavle være "certificeret" dvs.
udstedt af det pågældende
lands hovedorganisation.

Stamtavler udstedt af op-
drætteren anerkendes ikke.
En 3.-generations-stamtavle
er nok, men ønskes den 4.
generation påført den dan-
ske stamtavle, skal den uden-
landske stamtavle indeholde
4 generationer.

Stamtavler fra dissident-
klubber (klubber der ikke er
medlem af FIFe, dog med
undtagelse afGCCF, CFA og
TICA), kan ikke automatisk
overføres. Hver enkel stam-
tavle skal først godkendes af
Felis Danicas Avlsråd samt
i tvivlstilfælde desuden af
Felis Danicas Forretningsud-
valg.

Katte fra dissidentklubber
kan ikke udstilles før stam-
tavlen er godkendt af avls-
rådet.

Felis Danica's Avlsråd kan
kontaktes via Felis Danicas
postboks:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Ekspeditionstid: Min. 2-3
mdr. og ekspeditionsgebyret
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 giroindbe-
talingen.

Alle ydelser, der ikke er
betalt forud, sendes pr. efter-
krav med et ekspeditions-
gebyr, bortset fra Racekat-
tens medlemmer, som skal
forudbetale.

Priser (ind. moms)
Registrering af kuld:
- 0-3 mdr. pr stk kr. 150
- 3-6 mdr. pr. stk. kr. 200
- 6-10 mdr. pr. stk kr. 300
Import, Kopi-
stamtavle kr. 150

Ændringer i stamtavle
(køn, farve, nyt
indlæg) kr. 100
Transfer, incl. evt. 5.
el. 8. gen stamtavle . kr. 100
Indførsel af Avls-
forbud efter reg kr. 100
Ophævelse af
avlsforbud kr. 300
Stamnavn kr. 500
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 skriftlige
og skal vedlægges et deposi-
tum på kr. 250 på check el-
ler postanvisning, hvoraf kr.
200 returneres, såfremt kla-
geren får medhold. Man be-
des erindre, at der for de fle-
ste sager vil være en for-
ældelsesfrist på et år.

Disciplinærnævnet kan
kun behandle skriftlige kla-
ger og det er vigtigt for kla-
gens behandling, at parter-
nes indlæg er dokumenteret,
ligeledes skriftligt.

OBS:

HUSK de nye og
forenklede priser

på stamtavler
som trådte i kraft

pr. 1.7.02
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Udstillinger
•J_ Udenlandske FIFe klubber

Mexico (MEX)
Asociacion Felino:fila

Al tilmelding til udstillinger i 1ukket kasse til udstil- Vaccinationer Argentina (ARG) Island (IS)
Mexicana A.C. AFEMEX

Katte, der udstilles i Dan- Cero del Otate 20
i Danmark sker til den ar- lingen. Asociacion Felina Armula36 Col R de Terreros
rangerende klub mens til- Ingen katte må forlade mark og i udlandet, skal væ- Argentina AFA, IS-108 Reykjavik 04310 Mexico D.F.
melding til udstillinger i ud- udstillingen før det offici- re vaccineret mod kattesyge Av. Belgrano 2694, Tlf/fax +354 5880304 Tlflfax +52 5 5543575

elle 1ukketidspunkt. og katteinfluenza. o • "C"landet sker gennem egen 10 piso, ap. ,

klub. Kattens kløer skal være Vaccinationen skal min. 1096 Buenos Aires Israel Norge (N)
Klubberne har typisk en klippede. Hvide katte være 15 dage og højst et år Tel/Fax: 54 114943-1305 Amil Norske Rasekattklubbers

udstillingssekretær indland skal fremvise hørecertifi- gammel - dette gælder også Brinitzki St. 28/11 Riksforbund NRR

og en anden til udland. Kon- kat. for revaccination. England (GB) Rishon-LeZion 75239 Cappelensgate 13
The Cat Ass. ofBritain Tlf. +972 3 9647892 3015 Drammen

takt derfor den "rigtige" ud- Dommerens afgørelse er Rabiesvaccination, der er Orchard Cottage, Fax. +972 3 9412333 Tlf: +47 32 89 82 00
stillingssekretær. inappelabel. obligatorisk i udlandet, skal 10 Cross End, Wavendon Fax: +47 32 89 69 25

Det er forbudt at dryppe foretages mindst 30 dage før Milton Keynes MK 17 8AQ Italien (I)
Indland kattens øjne med det for- udrejse og må højst være et Tel: +44 1908 583787 FFI Polen (PL)
Tilmeldingsblanket rekvire- mål at få kattens øjne til år gammel. Via Grappolo 12 SHKRP
res hos den arrangerende at blive større. De enkelte lande har for- Estland (EE) 1-10138 Torino ul. Burgaska 2/4
klubs udstillingssekretær, Killinger og ungdyr med skellige veterinære bestem- Oismae 73-29 Tlf. +390 114344627 skr. Poczt. 80

og sendes til den arrange- klippede tænder ikke kan melser vedrørende indrejse. EE-13515 Tallinn Fax. +390 114332479 PL-02-919Warszawa 76

rende klub. Oplysninger om opnå Excellent. Få yderligere oplysninger i Tel: +372 2 556926 Tlf: +48 22 635 60 78
Tel/Fax: +372 2 6709747 Kroatien (HR) Fax: +48 22 635 60 89

udstillinger fås ligeledes hos Vandskål, grusbakke, bur- god tid enten hos din dyrlæ- Savez Felinoloskhi
den arrangerende klub. gardiner m.v. skal medbrin- ge eller i Fødevaredirektora- Finland (FIN) Drustava Hrvatske Portugal (P)

Betaling skal altid ske til ges. Grus forefindes på tet (33 95 60 00). Du kan lige- SRK Vinogradska 2a Clube Portugues
den arrangerende klubs kas- udstillingen. Burmål: ledes finde informationerne Villilånniemi 5 C 13 HR-Zagreb 10000 de Felinicultura
serer og ikke til ens egen Enkelt: 75 x 60 x 60, på Fødevaredirektoratets FIN-33300 Tampere Tlflfax +3851336 4189 Rua Dr. Faria de
klub. Sidste tilmeldingsfrist dobbelt: 150 x 60 x 60. hjemmeside: Tel: +358 3 3430710 Vasconcelos N. 4 r/c Df
til udstillinger varierer ( ca. www.foedevaredirektoratet.dk Letland (LV) P-1900-207 Lisboa

2-4 uger før). Spørg den Frankrig (F) CFCA Tlflfax. +351218470664

arrangerende klub. Flfe-kokarder Betalinger Federation Feline Aspazijas bulvaris 28

Kokarderne kan købes på Betalinger sker altid til den
Francaise FFF LV-1050 Riga Rusland (RUS)
75 Rue Claude Decaen Tlf. +371 7212052 ARCCA

Praktiske oplysninger udstillingerne mod fremvis- arrangerende klub. F-75012 Paris Fax. +371 7224804 ul.800-letijaMoskvy
ved udstilling ning af alle de certifikater, Husk at betale samtidig Tlf. +33 1 46282609 3-2-139, 127591 Moscow

der berettiger til titlen. med tilmeldingen til Race- Fax. +33 143424309 Lichtenstein (FL) Tlflfax. +7 095 4804526
Felis Danica's samt FIFe's ud- kattens udstillinger. Gapont34
stillingsregler er gældende. Udland Grækenland (GR) FL-9495 Triesen Schweiz (CH)

Bekræftelse på tilmelding Tilmeldingsblanketter til Feline Federation of Greece Tel: +423 392 18 38 Federation Feline

sendes til udstillerne senest udenlandske udstillinger re- Udstillingspriser Polykleous 2 Fax: +423 392 34 54 Helvetique - FFH

14 dage før udstillingen. kvireres hos og returneres til ind. moms GR-11636 Athen Solothurnestrasse 83
tlf. +3019021302 Litauen (LT) CH-4053 Basel

Modtager du ikke bekræf- egen klubs udstillingssekre- Pr. kat ....................... kr. 220 fax. +3019011038 Sv, Gertrudos 46 Tlf. +4161361 7064
telsen, kontaktes arrange- tær udland. Pr. huskat ................. kr. 220 LT-3005 Kaunas Fax +4161363 9092
rende klubs udstillingssek- Det anbefales at fremsen- Kuld .......................... kr. 250 Holland (NL) Tel/Fax: +370 7 324545
retær. Husk at vedlægge en de kopi af tilmeldingen di- Veteran, pensionist Felikat Slovakiet (SK)
frankeret svarkuvert. rekte til den arrangerende hvis de også dømmes Rumbastraat 13 Luxembourg (L) Slovensky ZVAZ Chovatelov

klub. i deres respektive NL-1326 NJAlmere LucCatClub Krizna44

Udstillingsgebyret skal be- Tlf. +3136 5379123 B.P. 526 SK-82476 Bratislava 26
Kattene skal være i bur klasser ....................... kr. 50 Tel: +421755571158
kl. 9.45, således at bedøm- tales direkte til den arrange- Avls- og opdræts kl ... kr. 50 L-2015 Luxembourg

Fax:+421755571158Mundikat Tlf. +352 371 569
melserne kan påbegyndes ~ende _udenlandske klub og Avlskåring ................ kr. 50 Kerkstraat 12 Fax +352 2637 4030
kl.10.00. ikke til egen klub. Betaling Farvebedømmelse NL-9649 GR Muntendam Slovenien (SI)

kan ske med internationalt (medd.ved tilmeld.) ... kr. 100 Tlf. +315986 27335 Malaysia (MAL) ZFDS
Kun katte med halsnum- giroindbetalingskort, eller Kokarder: Fax. +315986 27649 Lot 1271 B, Jalan Sungei Grasilska 2, SL-3000 Celje
mer bliver bedømt. Afvi- med de lyserøde girerings- GIC, GIP, Sekamat Kajang Tel./fax. +386 3 545052
ses en kat i dyrlægekon- kort - hvis man har postgiro- IC, IP, CH, PR .......... kr. 125 Hviderusland (BY) MAL-4 3000 Selangor

Spanien (E)trollen, skal alle katte fra konto. EC og EP gratis. Felinolog DarulEhsan
samme ejer hjemtages. Logojsk.i tra.kt, 39-1-327 Tel/fax: +60 3 87366408 Asoc.Felina Espanola ASFE

Katte udstilles på udstil- 220090 Minsk Conde de Arande, 68, 3rct
Floor, E-50003 Zaragoza

lerens eget ansvar og be- Tlf./fax. +375 172619768
Tlflfax. +34 976 44 09 83

des venligst transporteret
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Sverige (S)
SVERAK
Åsbogatan 33,
S-504 56 Borås
Tlf. +46 33 101565
Fax: +46 33 100899

Tjekkiet (CZ)
CSCK,
Kobylisky, Maskova 3
CZ-18253 Prag 8
Tlf. +42 2-6883437/ 6883440
Fax. +42 2-6883442
www.geociti.es.com I

marsickz I shows.htm

oplyser om tilmeldings-

adresse for de enkelte shows.

Tyskland (D)
1. DEKZV e.V.
Berliner Strasse 13
D-35614Asslar
Tlf. +49 64418479
Fax. +49 644187413

Ukraine (UA)
Ukrainian Felinology
Association
Box 112, UA-01030 Kyiv
Tlf. +3810 44 235 2662
Fax. +380 44 234 2874

Ungarn (H)
Magyar Macskabaratok es
Tenyesztok Orszagos
Egyesiilete - MMO
Rozsa Str. 64
H-1064 Budapest
Tlflfax +3613110836

Yugoslavien (YO)
Felinology Ass. Belgrade
Zivojina Lukica vajara 34
YU-11070 Novi Beograd
Tlf/fax +38111318 6811

Østrig (A)
KKO
Castellezgasse 8/1
A-1020Wien
Tlf. +431-2147860
Fax. +431-2120697

OVEK
Liechtensteinstrasse 126
A-1090Wien
Tlf. +43 1-3196423
Fax. +431-3106540

Yderligere information om
klubberne fås på FIFes Web:
www.fifeweb.org
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Cat
Cat Litter

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

Bemærk, at Catrine Kattegrus
indeholder 7,5 kg

Der fyldes ca. 5 cm kattegrus i kattebakken. Kattens urin og afforing danner
hurtigt små, kompakte klumper, der let fjernes.
Det betyder, at kun en meget lille del af det kattegrus, der er i bakken, skal
udskiftes løbende, og derfor er produktet utroligt drøjt.

Catrine l(attegrus
er særdeles økonomisk i brug!

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!

Det nye, effektive Catrine Kattegrus er fremstillet af rnikro-bentonit, som er et
naturligt og miljøvenligt produkt. Mikro-benconit 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 hører produktet til de mindst støvende.

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

kattegrusprodukter.

Nu kan problemerne løses med
Catrine Kattegrus.

Catri
l(attegrus

C

er
0

Isti

Juni
28/29 Kruså (2xl dag) JYRAK

Juli
19/20 Silkeborg Katteklubben

August
10 København DARAK

September
21 Helsingør Racekatten

Oktober
18/19 Gevning (v. Roskilde) Katteklubben

Januar
25/26 Vejle Katteklubben

Kirkebakkehallen,
Kirkebakken 9, 7120 Vejle Ø

Februar
9 Ballerup (60 års Jubilæum) Racekatten

Siemens Arena,
Marbækvej 6, 2750 Ballerup

Marts
9 Herlev DARAK

Herlev Hallen
Tvedvangen 198, 2730 Herlev

22/23 Assentoft JYRAK

April
19/20 Odense Katteklubben

December
8 København Racekatten

Remisen
Blegdamsvej 132, 2100 København Ø

FIFe's Udstillingskalender
2002 December 2003 Marts 17/18 Most (2 cert.) cz
7/8 Bergen* N 2 Haugesund N Stockholm* s

Helsinki" (2 cert.) FIN 1/2 Zurich* (2 cert.) CH Bern* (2 x 1-dag). CH
Madrid (2 cert.) E Malmø s Tampere (2 cert.) FIN
Graz (2 cert.) A Orbetello (2 cert.) I Zagreb (2 cert.) HR
Athen (2 cert.) GR Cannes (2 cert.) F 18 Beverwijk* ,Mundikat NL

8 København killin g/ 9 Herlev DARAK 24/25 Karlstad* s
kastrat Racekatten 8/9 Wels (2 cert.) OVEK A Osby (2 cert.) s
Milton Keynes GB Vaasa (2 cert.) FIN Hamburg* D

14/15 St. Petersburg (2 cert.)RUS Stockholm (2 x 1-dag) s 30/31 FIFE's GF
Mtinchen* (2 cert.) D 15/16 Praha (2 cert.) cz
Montecatini* (2 cert.) I Oslo* (2 cert.) N 2003 Juni
Stockholm s Riga (2 cert.) LV 7/8 Orebro (2 cert.) s
Geteborg (2 cert.) s 22/23 Assentoft Lecco (2 cert.) I
Figero da Voz (2xl dag) p (2xl dag) JYRAK Krakow (2 cert.) PL
Prag (2xl-dag) cz Nassjo (2 x 1-dag) s Bergen* (2 cert.) N

15 Groningen*, Mundikat NL Grenoble F Skelleftea (2 cert.) s
Milano (2 cert.) I 14/15 Skiptvedt* N

2003 Januar Madrid (2 cert.) E Kalmar s
415 Stockholm s Berlin* (2 cert.) D Mikkeli (2 cert.) FIN

Padova (2 cert.) I 23 Klundert* Kitzbi.ihl* (2 cert.) KKO A
415/6 Deutschlandsberg Special SBI, Felikat NL Sundsvall s

med Mari.bor A 29/30 Locarno* (2 cert.) CH Riga (2 cert.) LV
Maribor* SI Umea s 15 Roggel/Roermond*
Deutschlandsberg A Stavanger (2 cert.) N Felikat NL

11/12 Lyon (2 cert.) F Stockholm s 21/22 Oslo* (2 cert.) N
18 Orebro s Plzen (2 cert.) cz Valtice (2 cert.) cz
18/19 Buhl/Baden* (2 cert.) D Tartu (2 cert.) EE Eisenach* (2 cert.). D

Barcelona (2 cert.) E St. Quentin F 28/29 Kruså (2xl dag) JYRAK
Krasnodar (2 cert.) RUS Uppsala" s

19 Overveen/Haarlem* 2003 April Arendal* N
Felikat NL 5/6 Szszecin (2 cert.) PL Kusnacht am Rigi*

25/26Vejle Katteklubben Venezia (2 cert.) I (2 cert.) CH
Vienne F 6 Luxembourg L Espoo (2 cert.) FIN
Verona (2 cert.) I 12 Hradec Krålove cz
Salzburg (2 cert.) OVEK A 12/13 St. Petersburg RUS 2003 Juli
Strommen" N Trondheim* N 415 Oulu (2 cert.) FIN
Kouvola/Kotka (2 cert.)FIN Troisdorf" D 5/6 Tromso" (2 cert.) N

Geteborg s 6 Oulu Drive in show FIN
2003 Februar Gavle (2xl dag) S 12/13 Oberwart (2 cert.) Ovek A
1 Plzen cz 19/20 Odense Katteklubben 19/20 Silkeborg*Katteklubben
1/2 St. Gallen* (2 cert.) CH Bregenz* (2 cert.) KKO A Harstad* (2 cert.) N

Pisa (2 cert.) I 20/21 Arnheim (2 cert.) Dresden* (2 cert.) D
Juan les Pins (2 cert.) F Mundikat NL Tallinn* (2 cert.) EST
Goteborg (2 x 1-dag) s 26/27 Surahammar s 26/27 Stockholm s

8/9 Ljubljana SI Frauenfeld* (2 cert.) CH
Bratislava (2 cert.) SK Gorizia (2 cert.) I 2003 August
Bergen* (2 cert.) N Tonsberg" (2 cert.) N 2/3 Gdansk (2 cert.) PL

9 Ballerup Turku (2 cert.) FIN Lokken Verk* (2 cert.) N
60 år Racekatten Helsinki (2 cert.) FIN

14 Hennef" D 2003 Maj Borås (2xl dag) s
15/16 Hennef* (2 x 1-dag) D 5/6 Szszecin (2 cert.) PL 9/10 Stockholm

Praha (2 cert.) cz 3 Ostrava cz Scandinavian Winners S
Geneve" (2 cert.) CH 3/4 Stockholm s 10 København* DARAK
Warszawa I (2 cert.) PL Oslo* (2 cert.) N 16 Lier/Drammen* N
Stockholm s Ntirnberg" (2 cert.) D 16/17 Vasteras s
Andalucia (2 cert.) E Ostersund (2 cert.) s Wismar* (2 cert.) D
.Iyvåskylå (2 cert.) FIN Keszthely (2 cert.) H Litomerice (2 cert.) cz

22/23 Melegnano (2 cert.).. I Håssleholm (2 cert.). s Vyborg (2 cert.) RUS
Wien* (2 cert.) KKO A 4 Zilina med Ostrava SK 23/24 Kristiansand* N
Le Havre F 10/11 Ulricehamn s Vantaa (2 cert.) FIN

23 Breda* Mundikat NL Frascati (2 cert.). I Innsbruck (2 cert.) Ovek A
Lorenskog N
Montbrison F * = ,,bær selv" udstilling
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