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Kære læsere,

P~ Plenarfo~samlingen 2003 blev jeg valgt som formand for Felis
Damca. Je~ ma~te t~nl~e længe og grundigt, før jeg agde ja til at følge
den opfordrmg, Jeg fik til at kandidere til posten. men om alle kan se
resulterede overvejelserne i, at jeg accepterede.

Jeg opdrætter sammen med Elsebeth Orientalsk Korthår og Java-
~esere under sta~rnavnet Feles Grata, hvilket vi har gjort i snart 20
~r. Jeg e1: næstfo~·mand i JYRAK, og har igennem de sidste mange
ar taget pa besøg 1 de forskellige studiekredse 00' fortalt om kattenes
farvegenetik. b

Processe:1 med at acceptere, at jeg skulle stille op til formandsposten.
har været lidt mærkelig, for i alle de år, hvor jeg har opdrættet katte
har formanden for Danmarks katte og kattefolk væretAase issen. 21
år har Aase ihærdigt arbejdet for den samlede danske katteverden!
• Jeg :'il ge.rne sig dig tale Aase for dit store arbejde gennem de mange
ar, og Jeg haber, at vi fremover får et godt og fruztbar amarbejde i
Felis Danica. b

På Plenarforsamlingen skete der også udskiftninaer i både avlsråd
og disciplinærnævn. De medlemmer af rådet og nævnet, der ikk fort-
sætter med arbejdet vil jeg også her takke for det arbejde I har ydet
gennem årene til gavn for den danske katteverden. Til de nyvalgte
vil jeg byde jer velkommen til arbejdet og håber på et godt og positivt
samarbejde mellem FU og jer.

Det der optager os meget i Forretningsudvalget lige for tiden er na-
turligvis Verdensudstillingen i november 2003. Det har været en start
med forhindringer. Taget på Siemens Arena satte effektivt en stopper
for placeringen i Ballerup og efter en del usikkerhed om Arenaen kunne
blive repareret, så den kunne være klar til brug i november, faldt valget
på Bella Centret. Her er der nu lejet 6000 kvm. i Østhallen, som lig-
ger ca. to minutters gang fra Metroen. Det er et enormt område, som
ikke er specielt kønt, når man ser det uden aktiviteter. Derfor har FU
valgt, at vi har bedt en designer om at hjælpe med til at lave forslag til
udsmykning af hallen, så det meget rå look kan mildnes. Men der er
plads- en prøveskitse over opstilling af bure, scene, stande m.m. viser,
at der er plads til op til 1500 katte, hvis det skulle være nødvendigt, og
det giver endog plads til »siddeområder« til udstillere og publikum.

Til Verdensudstillingen er der lavet en aftale med Royal Canin, som
er hovedsponsor for World Show 2003. Der forhandles med flere fu·maer
om at være medsponsorer, men aftalen med Royal Canin har givet os
ro i sindet, og vi ser fortrøstningsfuldt på også den økonomiske side af
udstillingen. Planlægningen er godt i gang, og hen ad vejen vil vi for-
søge at inddrage så mange mennesker som muligt i planlægningen og
gennemførelsen af Verdensudstillingen.

Informationer vil løbende blive givet på Verdensudstillingens hjem-
meside - http://www.worldshow2003.dk - både før og under udstillin-
gen og tanken er, at der, når udstillingen løber af stablen, løbende vil
blive opdateret på hjemmesiden med informationer, bedømmelser og
billeder, så alle vil have mulighed for at følge med i udstillingen, også
selvom man sidder derhjemme. I lighed med Verdensudstillingen i Fin-
land 2002, vil vi forsøge at have et eller flere web-kameraer placeret på
strategiske steder i hallen.

Jeg håber på, at så mange danske katte som muligt vil deltage i
World Show 2003, så vi kan vise Danmark og Verden kvaliteten af det
danske racekatteopdræt. Held og lykke til alle med kvalificeringen til
World Show.

Venlig hilsen
Ole Amstrup
Formand FD
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Kastrat nr. 5
Pri , Lancelot, I O grp. HI
4 6 t jer: Anne & Kar ten

l 11

Kastrat nr. 4
Lurifax Ialte er t rling. RU
490 points. Ejer: Li

Har du husket at sende billede af
din topkat til bladet?

Håber alle vil få en succe fuld ud-
stillinzs æ on å der igen kan arn-
le po~t til DARAK TOP Katte. og
husk a at give jeres katte t ek tra
klem.
Mange hil. n r
Aa e Nissen
formand

' Kontingent
Husstand
Hovedmedlem
Pensionist
Pens.husstand

,--- -- -· -- . - -· - -
Udstillingsgehyrer
Pr. kat
Kuld
Veteran, avls- og
opdrætsklasser ekstra
Kun for Darahs medl.

' ,,Til salg" bur

Kastrat nr. 1
GIP Misty Brown is 1 ikitta.
PER e 33, 512 point
Ejer: Lilian Larsen

DARAKs to katte 2003 - flere kan ses andet steds i dette blad samt i de kommende blade

Kastrat nr. 2
EP Appolonia of Hawkeye, PER f
503 points Ejer: Lilian Larsen

- -~-- --- -- - - ----~7

I
før. Jeg selv forlod posten om FD.
formand efter 21 år men forbliver i

, FU som repræsentant for Darak. Vi
ønsker den ny formand held og lykke
fremover.

Så blev det afgjort. at BELLA
CENTRE'I bli er rammen om Ver-
den ud tillingen den 1.-2. november
2003. Hu kat l atten skal være no-
miner t til en sådan ud tilling - på
vore hjemme ide www.darak.dk kan
I læse herom.

Medlemsmøder . . 1

Darak afholder medlemsmøder - normalt den første tirsdag 1 hver
mdr., der kan være ændrede datoer.
Alle er velkomne.

t fholdes møderne 1 BrønshøjHvis ikke andet er nævn , a
Medborgerhus, Brønshøjvej 17, kl. 19.00

1. april 2003 Kejsersnit
Der vil være flere medlemmer, som fortæller om sine I
erfaringer
6. maj 2003 Øjensygdomme . . . .
Darak vil forsøge at få øjenspecialist, dyrlæge Fmn ~oserup _til
at holde foredrag om katten's øje og øjensygdomme 1 al almm- I

delighed. __ J

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

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

bak. Jette opdrætter britter
under stamnavnet Hampton
Court og har været i katte-
verdenen i mange år. Også en
kendt birma opdrætter Inge
Vang Olsen der opdrætter
under navnet Kempe's blev
valgt ind, vi ønsker begge
hjertelig velkommen og 1_nd-
byder til et godt samarbeJde.
Der blev rokeret lidt rundt
i bestyrelsen, som der kan
ses på vores liste blev Tor-
ben Mølgaard præmiesekre-
tær Karsten Nielsen tager

'sig af burparken, Thorsten
Jespersen burplan etc. Gen-
valgt blev Ole Johnsson til
kasserer, Hanne Kaarsberg
næstformand og Lone Ebbe-
sen som stambogssekretær.

Darak's andel af udstedte
stamtavler i Felis Danica ud-
gjorde 1255 ud af i alt 5418 i
året 2002. Disse blev fordelt
på PER/EXO 257 hvoraf
EXO tog 39, Katg. II 680,
hvor MCO tog 302, NFO
215, Ragdoll 55, Hellig Bir-
ma 108, Katg. II 252, fordelt
på 24 ABY - 4 Bengal - 32
burmilla - 99 britter - 39
burmeser - 4 ocicat - 21
Russian Blue - 21 somali.
Katg. IV 66 fordelt med 40
orientaler 26 siam.

Vores medlemstal er
1025. Medlemslisterne
bliver hvert år udvekslet
mellem klubberne i FD og
udfra medlemstallet bliver
antallet af plenarer afgjort.
Man kan så være sikker på,
at klubber med flest stem-
mer afgør valgene og ind-
komne forslag. JK havde
2103-RK 1376-KK411 det
gav 4 plenarer til DK - 1 til
KK - 6 til RK - og 10 til JK.
Det meget omtalte forslag
fra Avlsrådet blev ikke ved-
taget og hele Avlsrådet har
fået nye medlemmer, vi kan
håbe, der ikke bliver kaos da
ingen har siddet i et sådant

Kære medlemmer,
Første marts så lyder sig-
nalet til foråret, en herlig tid
vi går i møde. Hunkattene
er i løbetid og hannerne er
på dupperne, jo det er for-
år. Med vores traditionelle
Herlev udstilling hvor der
var mere end 500 katte til-
meldte, måtte vi desværre
sende en del tilmeldinger
tilbage, da vi ikke kunne
finde plads til flere. 13 dom-
mere dømte og var færdige,
så vi kunne begynde Best
in Show kl. 16.00. Vi siger
tillykke til Bette Lind, som
tog det sidste stadie og der-
ved blev International FIFe
dommer. Vi præsenterede
DARAK's TOP KATTE in-
den for fertile, kastrater,
ungdyr og huskat, alle mod-
tog vores pokal og kokarde
samt nogle dejlige sponsor-
gaver. Også Birma klubben
viste deres bedste katte som
ligeledes blev begavet med
nogle fine gaver. Senere på
dagen var der dækket op til
stort kagebord, hvor de fle-
ste udstillere fik sig et glas
vin og tog for sig af det impo-
nerende antal hjemmebagte
kager. Tak til dem der dæk-
kede op og de glade givere.
Et flot scenetæppe blev taget
i brug syet af vores sekretær
Vivi Lassen - det var rigtigt
godtlavet.

Vi har afholdt vores or-
dinære generalforsamling,
hvor vi fik ny udstillings-
sekretær/ indland Jette Ry-

C1J
"'-
~

~

"'C1Jm
Formand Stiftet 1931

Aase Nissen
Sovej 2. -1771 Kalvehave
tlf. 55 38 90 88
aase.nissen ,~darak.dk

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

Kasserer
Giro: 9 00 39 75
Medlemskontingent: 100-6207

Ole Johnsson
Keplersgade 22, st.tv.
2300 København S tlf. 47 1 7 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
Torben Mølgaard
Roskildevænget 36, l.tv.
4000 Roskilde
tlf. 46 36 52 70
torben. molgaard@darak.dk

Killingeliste, nye medlemmer,
udstillingssekretær (udland)

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

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

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

Suppleant - udstillingssekretær (indland)
Jette Rybak
Rødkælkevej 43, 2630 Tåstrup
tlf. 43 99 90 88
jette.rybak@adr.dk

Suppleant
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej 12, 3600 Frederikssund
tlf. 47 31 23 71, kempes@wanadoo.dk
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Sjælland
Studiekredsleder:
Anita & Brian imb
Tlf. 43 64 01 01

Pris: Byggedag kr. 20,- + ma-
terialer. Grillfe t kr. 60.-

Lørdag 10. maj
Hobbyud tilling
Vi fundet nye lokaler i
Kolding centrum, l ontakt
Studiekredslederen for
yderlige oplys ninger

Lørdag 21. juni
Byggeclag - Grillfe t - Stu-
di kredsledervalg
Vi begynder kl. 10.00.
Dagen bruger \ i på at byg-
ge kradsetræer. fødekasser.
hylder til udstillingsbure
mm. Til middag spiser vi vo-
res m dbrazte madpakker.

KJ.15.00 er der tudiekreds-
lederval er.

Mødested: Kim og Diana,
Tornbjergsvej 58, 7100 Vejle
0. Tlf.: 75 89 66 08

Fyn
Studiekredsleder:
Sonja Aurbo Nielsen
Tlf. 65 95 70 25
Alle møder: Badstuen,
Østre Stationsvej 26, 5000
Odense

Kl. 18.00 beg nder grill-
festen.
Der er muligt kun at deltage
i grillfesten. så moler man
kl. 18.00.

Syd/øst
Studiekredsleder:
Heidi Nowakowski
Tlf.: 75 55 45 10

Lør, 26. april kl. 14.00
Enten købelo /aftalelov/
kontrakter ved Tom Høj,
næstformand i Racekatten
eller foredrag ved Anette
Røpke.
Mødested: Maiken og Brian,
Grønlandsparken 280 A,
Esbjerg

Lørdag 24. maj kl 14.00
Veterinærbestemmelser ved
import/export af katte inden-
for EU og 3. Lande ved dyr-
læge Birgitte Kold Kjeldsen
Mødested: Bryndum
Dyreklinik

Lørdag 14. Juni kl. 14.00
Sommerafslutning
Mødested: Irene og Dennis,
Fuglebakkevej 57, Esbjerg

Vest

Studiekred leder:
Hans H. Ib en
Tlf.: 75 15 35 45
Tilmelding til møderne: 8

dage før til Hans Ib en
Pris: Kr. 25,- pr. person. All
er meget velkomne.

Juni: Den årlige grillf t
Tilmelding til E b n cnest
10. maj.

Horsens

Studiekred leder:
Knud B. Jørgen en
Tlf.: 75 60 1 99
Alle møder:
Allegade skole, Allegade 4,
8700 Horsens

Aalborg
Studiekredsleder:
Marina Bohrnsen
Tlf: 98 26 02 73

Salling
Studiekredsleder:
Susanne Hvam Hansen
Tlf: 97 57 24 60
Alle møder kl. 19.00

Midt/vest
Studiekredsleder:
Vibeke Jensen
Tlf: 97 85 18 54
Alle møder: Vest Bow 1
Bredgade 60 - 7600 Struer

Randers
Studiekredsleder:
Esben Jørgensen
Tlf: 86 43 05 95
Alle møder: Vorup Bibliotek,
Bøsbrovej 16, Lsal, lok. 1. Kl.
19.30
Der serveres kaffe og kage til
15,- kr. pr. person.

Onsdag 07. maj
Konsulent i JYRAK Gerda
Andersen vil fortælle om sin
erfaring med kattefødsler,
forbered evt. spørgsmål på
forhånd.
Månedens kat: Hellig Birma
v. Gerda Andersen

Sommerferie juni, juli &
august.

Frederikshavn
Studiekredsleder:
Kirsten Thomsen
Tlf: 98 43 84 35
Maskinhallen, Skolegade 8,
9000 Frederikshavn

Onsdag 21. maj
Zoneterapeut Jonna Søren-
sen om Aloe Vera til vore
dyr.

Bl

ger, som vi hidtil har haft,
og sådan at ens problemstil-
linger behandles på samme
måde inden for de forskel-
lige kategorier. Også dette
forslag gik igennem i Felis
Danica. Vedtaget blev det
også, at vi nu kan udsende
forslag til GF og referat på
mail og lægge det på vores
hjemmeside. De medlem-
mer, der ikke har e-mail el-
ler som ønsker det tilsendt
på almindeligt brev kan
naturligvis fortsat få det på
denne måde.

I bestyrelsen siger vi vel-
kommen til 4 nye personer.
Det er en stor udskiftning på
en gang og en del rokeringer,
men det er erfarne medlem-
mer indenfor kattesporten,
som vi har fået valgt ind, så
vi glæder os til samarbejdet.
Samtidig siger vi tak til de
afgående B-medlemmer for
det arbejde de har udført i
de forløbne år.

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekatte Klub

Betal via JYRAK's onlinebutik

Betal dine stamtavler, udstillingsgebyrer,
medlemskab m.m. med Dankort via
onlinebetalingen fra www.jyrak.dk

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere
Den årlige generalforsam-
ling blev afholdt i Århus
den 22. februar. Der var i
alt 99 stemmeberettigede
medlemmer, hvilket var rig-
tigt flot. På dagsordenen var
bl.a. spørgsmålet om avlsre-
striktioner, som der skulle
stemmes om dagen efter på
Plenarforsamlingen. Emnet
har virkeligt bragt sindene
i kog i løbet af efteråret og
indtil GF i de forskellige
klubber, men på selve vo-
res GF var medlemmerne
rimeligt afklarede omkring
det, så resultatet blev at ca.
halvdelen stemte nej, en lil-
le gruppe stemte »Ved ikke«
og 1/3 stemte Ja, så derfor
stemte JYRAK også nej på
Plenarforsamlingen.

Et andet forslag, som vi
bragte med på Plenarfor-
samlingen var forslaget til
forenklede registreringsreg-
ler. Det betyder i praksis, at
vi nærmer os FIFe's regler
uden så mange begrænsnin-

Bestyrelse
Formand

Dorte Kaae
Esbjergparken 5. 9220 Aalborg Ø
Tlf/fax. 98 15 93 18 kl. 19 - 21
Email: formand@jyrak.dk

Næstformand/sygdomskonsulent:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31. 6715 Esbjerg N
Tlf.: 75 16 81 51
E-mail: naestformand@jyrak.dk

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

Stambogssekretær kategori li + IV
Kirsten 1adsen
Sonderbro 11. 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 23 96
Email: stambog2og4@jyrak.dk
Træffes efter kl. 19.30

Udstillingsleder JYRAK
Peter Hansen
Græ vangen 123. 8381 Tilst
tlf. 87 41 Ol 50 kl. 19 - 21
Email: udstillingjyrak@j rak.dk

Katterigodkendelser &
kontakt til nye medlemmer

Carsten Bircow Lassen
0

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

Præmiesekretær & stamnavn
Jørgen Jensen
Røjlehaven 52, 2630 Tåstrup
tlf. 43 52 96 99 kl. 17.00-19.00
Email:praemie@jyrak.dk el.
stamnavn@jyrak.dk

Tilmeldinger udland:
Anette Becker
Børglumvej 80, 7400 Herning
tlf. 96 29 40 00 kl. 19 - 21
Email: udland@jyrak.dk

Buransvarlig
Freddie Nørreskov Jensen •
Kornmodsbakken 92. 8210 Arhus V
Tlf. 86 75 07 75 kl. 19-21
Email: burmand@jyrak.dk

Suppleant/
Stambogssekretær kat. I + III

Bettina Petersen
Grøfthøjparken 164, 4. 8260 Viby J
Tlf. 22 58 31 38, Træffes kl. 19 - 21
Email: stamboglog3@jyrak.dk

Suppleant/sekretær
Vibeke Jensen
Søndergade 40, 7600 Struer
Tlf. 97 85 18 54
Email: vibeke@jyrak.dk

JYRAK's Internetadresse:
www.jyrak.dk

JYRAK's Email:
info@jyrak.dk
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Hjemmeside: http://www.perseren.dk

Priser

Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

Ammetjeneste
Har du en killing, der mangler en mor, eller har du en moderkat, der
har plads til en ekstra killing, så kontakt Katteklubbens ammetjeneste:
Marianne Povlgård på
tlf. 97 40 67 82 eller send en mail til: ocicat@wanadoo.dk.
Marianne formidler kontakten mellem killinge- og hunkatteejeren
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Nyhedsbrev
Ønsker du. som medlem af katteklubb n at modtag et n ·h dsbr v fra
din klub, kan du tilmelde dig d tte. Du kan enten mo Hag det m d po-
sten eller som email. Tilmeld dig hos Heidi Tværrno 'på tlf. 5 :2 · 6
29 eller på mailadressen heidi.tvaerrno e@g t2n t.dk

yhed brevet sendes kun til de medl mmer, d r har tilmeldt ig.

Loka]gl'upper
Som det kan e på kalenderen her på iden. er der kommet godt .anø
i lokalgruppe Odder. Der er sommerferie i august, men eller - er der ar-
rangementer i gruppen hver måned.
Der r og å arrangementer i lokalgruppe Sjælland. men h r kan dato-
rne ikke aftale å lang tid i forvejen.

Følg med på klubb ns hjemme ide, hvor inforrnationern om rnodern i
lokalgrupperne opdat re løbend .

Killingeliste
Det er gratis at tilmelde sine kuld til Katteklubben killingeliste.
Killingelisten annonceres hver uge i den blå avis samt på klubbens
hjemmeside.
Listen opdateres lobende. Vi beder dig ikke om at gentilmelde til li t n
hver måned men til gengæl skal du huske at du skal afmelde dine kil-
linger, når du har solgt dem

Stamtavler
Husk at vedlægge kopi af kvittering eller check når du søger tamtavle.
Der er så kort ventetid på stamtavler. at det er unødvendigt med den
ekstra administration i forbindelse med at sende tamtavlerne pr efter-
krav.
Husk også enten at betale administrationsgebyr på 25 Kr eller at ved-
lægge en frankeret svarkuvert

Åretstopkatte i Katteklubben
Katteklubben. topk tte r fundet o ejerne af katt ne har faer bc sked.

, Katteklubben ons ker tillykke til alle. der har vundet.
Kattene præmiere på Katteklubb n · udstilling i Od nse.

3. oktober 2003
Deadline for udstillingen i
Gevninge v. Roskilde

18. + 19. oktober 2003
Udstilling i Gevninge

1.+ 2. november 2003
Verdensudstilling i Dan-
mark

5. november 2003
Interessegruppe Odder
Pelspleje til korthårskatte

3. december 2003
Interessegruppe Odder
Julehygge

Husk:

3. april 2003
Interessegruppe Odder
Emne: Blodtyp 1·

4. april 2003
Deadline for ud tillingen i
Odense

5. juli 2003
Deadline for udstillingen i
Silkeborg

19. + 20. juli 2003
Udstilling i Silkeborg

3. september 2003
Interessegruppe Odder
Genetik II v. Ole Amstrup

1. oktober 2003
Interessegruppe Odder
Hvordan fungerer Felis Da-
nica v. Ole Amstrup

19. + 20. april 2003
Udstilling i Oden ·e

7. maj 2003
Interessegruppe Odder
Tænder og tandproblemer
Østergård D) r l linik.
Trandbjerg Hov dgade 44

4. juni 2003
Interessegruppe Odder Stewarder
Genetik I v. Ole Amstrup Som et for øg vil vi i Odense tillad t warder at komme for ti ind-
4_ juli 2003 check - og d -rlægekoen. sål de at v i r sikre på at d r klar til reet
Interessegruppe Odder , tid. Så bliv ikke ur. hv i du bliver prunget ov r. Delt aælder kun d
Sommerfest v. A. Orthmann , der har tilmeldt ig som steward på forh • nd. D vil fa tilsendt n .,pa ·-

ser-seddel" om tillad r dem at komme først i kø ,n.

Interessegrp. Odders
møder afholdes hos: Pet
House Denmark, Ballevej
5, Odder, medmindre an-
det er angivet

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

te, og de fleste udstillere tog
det da også i "stiv arm".

Til sommer har vi en eks-
traudstilling på programmet
i Silkeborg.

Lokalerne, vi har fundet,
ligner en krydsning mellem
et sommer- og et forsamling-
hus og levner ikke plads til
ret meget.

Det bliver kun en lille
udstilling med 100 katte
om dagen og så håber vi
på, at vi kan nå at hygge os
sammen. Gårdspladsen bli-
ver dækket over, og ud over
at vi vil forsøge at få en pøl-
semand til at slå sin bod op
der, bliver der kun servering
af kaffe og kage.

Vores generalforsamling
gav ingen ændringer i besty-
relsessammensætningen.

Til gengæld skete der æn-
dringer på Felis Danicas ple-
narforsamling dagen efter.

Ny formand i Felis Da-
nica blev Ole Amstrup,
som tidligere har været be-
styrelsesmedlem i KATTE-
KLUBBEN (dengang vi hed
PERSEREN) og nu er næst-
formand i Jyrak.

Held og lykke til ham -
og tak til Aase Nissen for 21
år's formandsskab.

INGE

NEJ - jeg har ikke de magi-
ske evner, nogen har antydet
jeg skulle have!

Det var ikke min skyld, at
taget i Siemens Arena gik i
gulvet!

Men - resultatet der kom
ud af dette kollaps, er jeg godt
tilfreds med: Vi skal holde
Verdensudstilling i Bella
Centret - og bedre ramme
kan vi næsten ikke få.

Så nu går planlægnin-
gen for dette års helt store
projekt i dansk kattesport
rigtigt i gang,og hvor alle
gode kræfter vil blive taget
i brug.

Vi har allerede overstået
vores første udstilling i år.
Den blev som bekendt af-
holdt i Vejle.

Vi havde lejet en hal, hvor
al service fra udlejer var non-
existing. Det betød vi selv
skulle stå for alt lige fra ca-
feteria-drift til rengøring af
toiletter. Og desværre betød
det, at vi om lørdagen havde
fået slået sikringerne til var-
meanlægget p.g. af en defekt
opvaskemaskine. Derfor blev
der frygtelig koldt i hallen,
og jeg undskylder og bekla-
ger dette over for udstillerne.
Vi var ikke klar over det ske-

Bestyrelse
Formand, sponsor-, stand og
annocekontakt

Inge ord
Lyngb , --L 9370 Hals
tlf. 9 75 07 07 fax. 98 75 07 40
nord II tdcspace.dk

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

Kirsten Foldager
Lovrupvøj 35 6690 Gording
tlf./fax 7 5 17 5 84
naestformand a perseren.dk
eller Mette Foldager

Kasserer
lette Foldager

Rørkjærsgade 17 6700 Esbjerg
tlf. 75 12 86 32
kassere a per eren.dk. giro 157 6089

Stambogssekretær
Lene Balle
Ranunkelvej 76, 8700 Horsens
tlf. 75 60 17 77
stambo a 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(?tpost. 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
orth mann@mail.tele. dk

Søren Andersen
Ranunkelvej 55 8700 Horsens
tlf. 75 62 35 08
battlefield@mail 1. 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
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Så kan du enten tilmelde dig
mailing li ten ved at ende
navn adres e og gerne med-
lernsnr. til:
debatrf racekatten.cl
eller få referaterne til endt pr.
post ammenmedde ædvanliz
medlem ·udsendel · r (ca. 2 øan-
ge om året) ved henvendel e til:
Gurli Petersen. Agervænger r.
4293 Dianalund. TJf./ra.'i:: 70 23
26 22. Email:
refera (!;rac katten.dk

Referater!?
Er du ikke på Racekattens
mailingliste - og mangler du
referater af be tyreI esrnoder
mv.?

kan siv probl n · hos vores
katt .
Vi kal på denne daz og · ta-
le om ha k t probl m r.
Hvorfor ·l al vi g n lig
ve n krvptor hidatt.e t, og
hvo ·dan ka rer r ma en
hankat. d r ikke har "kug-
lerne i or d en". an \·i be-
handl, n hankats n d att
libido og fertilitet med f.eks.
hormonbehandling? Kan man
forebygge/helbr de strintende
hanner og andre adfærd pro-
blemer. Mødet afholde tirs-
dag den 6. maj.
Juni - Besøg på
Landbohøjskolen
Hvor tit har man ikke hørt.
at de dyrlæge tuderend kun
lærer om katte i få ug r af de-
res studium? Er det virkelig
sandt.?
Mandag den 2.juni kl.19.00
mødes vi på Landbohøj kolen.
Frederiksberg. Vi starter med
en rundvisning på Ho pital for
Mindre Husdyr. Herefter skal
vi høre lidt om diagno tik og
behandling af ygdomme hos
kat, samt om undervisningen
af de veterinærstuderende.
Tilmelding til Vivi Fletcher,
tlf. 70 23 27 23 eller mail:
formand@racekatten.dk

På www.racekatten.dk kan
du finde flere oplysninger!

og .makreltabby" i ted L for
,. trib t'·.

Tirsdag den 29. april:
Vi fortsætter hvor vi lap.
men atser på at gennemgå:
Tabby-serien (Ticked tabb ,
Makrel, Spotted og Kla i k/
Blotched). kon bund n rød.
søl , dominant hvid, hvid-
plettethed (bi-colour) og ma-
skefarverne. hvordan arbej-
der man med flere egenskaber
på en gang? Hvordan forudser
jeg hvilke farver killinger jeg
kan få? Hvordan vælger jeg
den rigtige hankat?
Forudsætninger: Allerhelst
tilstedeværelse på første mø-
de, men hvis man har været
på sidste års genetikmøde i
RK eller noget tilsvarende,
så burde man også kunne
følge med.
Maj - brok og hankatte-
problemer
Hvornår er det et navlebrok
og hvornår er det ikke? Der
kan formentlig findes flere
forskellige meninger og hold-
ninger hos dyrlægerne. Vi har
valgt at få Tom Kristensen,
Skovlunde Dyreklinik, til
at forklare, hvad et navle-
brok egentlig er og hvordan
man tester for det. Herudover
bliver der gennemgået, hvil-
ke andre former for brok. der

Racekattens servicetelefon
Ki.rst n hi-i st ianscn, tlf. 43 96 42 39

Racekatteformidlincr
El a Ricnccker, tlf. 39°69 ,17 24 eller

6 59 13 76

Lohalgrupper:
Storkøbenhavn/Sj Iland
Vivi Fletchcr, tlf. 70 23 27 23

Ammetjeneste:
Sjælland
Gurli Peter en. 5 26 51 :..6
Jylland
Sianettc Kwce. tlf. 6 5 31 31

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

Du behøver ikke være med-
lem af vores klub for at være
med til vores arrangementer.
Alle møderne afholdes i Valby
Medborgerhus, Valgårdsvej 4
2500 Valby, kl. 19.00.
April - genetik
Racekattens genetikkon-
sulent, Jan Krag, vil på 2
møder i april gennemgå de
grundlæggende aspekter i
vores kattes genetik. De to
møder er tænkt som et sam-
menhængende hele, hvor vi
anden gang fortsætter der
hvor første møde slap, og det
nøjagtige indhold vil derfor
kunne afhænge lidt af inte-
ressen hos de fremmødte.
Tirsdag den 8. april: Vi
bruger de grundlæggende
farve/mønster-egenskaber og
langhår/korthår til at få styr
på de grundlæggende gene-
tiske principper der ligger
til grund for hele kattegen-
etiken.
Forudsætninger: Man behøver
ikke at vide noget som helst
om kattegenetik, men det er
en fordel hvis man ved nok
om racekatte til at vide at vi
kalder kattene "blå", ikke grå,

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-~ail: konsulentsjae1land@racekatten.dk
Bent 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
t.anqhar og Korthår!

Generelt om udstillinger
er det jo i Danmark tilladt
at tilmelde direkte til den
arrangerende klub. Vi har
været ude for, at mails er
forsvundet - sidst i forbin-
delse med skift af udstil-
lingssekretær indland. Hvis
I tilmelder online, sender de
fleste af klubberne bekræf-
telse indenfor meget få dage.
Medlemskab af klubberne
kontrollerer udstillingsse-
kretærerne med hinanden.

Til udlandet har vi altid
opfordret til at man tilmelder
både via RK, men også med
kopi til den arrangerende
klub. Hvis I afmelder, så
husk at få en kvittering på
det (postkvittering, fax, e-
mail eller lign.), så I ikke
senere bliver opkrævet ud-
stillingsgebyret.

På Racekattens vegne vil
jeg her benytte lejligheden til
at sige tak til Aase Nissen for
de mange år som formand for
FU- og velkommen til den ny
formand Ole Amstrup.

Med venlig hilsen
Vivi Fletcher

Formand

Sta.mbogssekretær, Langhår og
Korthår, Stamnavn alle racer
- 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 -
giro 1 65 02 154
Gurli Petersen
Agervænget 25, 4293 Dianalund
Tlf./fax: 70 23 26 22
E-mail: medlemmert'iYracekatten.dk

Sta.mbogssekretær, Semilanghår
og Siam/OKH - Giro 1 08 72 23
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
Tli".lfax: 70 23 29 20
(tirs-tors 20-21.30)
E-mail: slh@racekatten.dk
E-mail: sia-okh@racekatten.dk

Kære medlemmer
Siden sidste blad, har vi haft
rygende travlt i bestyrelsen.
Først med vores store jubi-
læumsudstilling, der løb af
stabelen d. 9. februar i AB
Hallen. Vi havde en masse
aktiviteter denne dag - præ-
sentation af topkatte og kat-
tene fra RK's 50 års jubilæ-
umsudstilling, knock-out tur-
nering med Finn Storgaard,
historisk stand m.v.

Ugen efter afholdt vi gene-
ralforsamling (referat er of-
fentliggjort på mailinglisten)
og derefter var vi så til FD's
plenarforsamling.

Alt i alt var februar en
meget travl måned.

Fra plenarforsamlingen
kan bl.a. nævnes, at avlsrå-
dets forslag om ændring af
betingelser for stempling af
stamtavler, blev enstemmigt
forkastet af plenarerne.

Der er en hel del æn-
dringer i fordelingen af opga-
verne i bestyrelsen. Ikke alt
er på plads endnu, men vi har
bl.a. fået nye udstillingssek-
retærer-både ind- og udland
- og tilmelder du til killinge-
listen pr. almindelig post, er
der også ændret der.

RACE KATTE

Formand, Medlemsmøder
ivi Fletcher

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

Næstformand. Buransvarlig, Burudlejning
Soren Eilsø
Trønninge By 33. 4420 Regstrup
Tlf.: 59 26 09 19
E-mail: naestformand@racekatten.dk

Kasserer - giro I 08 72 23
Tom Hoj
Istedgade 132, 2.tv" 1650 København V
Tlf./fax: 70 23 20 28
E-mail: kassere a racekatten.dk

Udstillingssekretær indland
Giro_ til udstillingsgebyr 4 92 36 26,
Camilla Scharff
Langøgade 2. st. tv., 2100 København Ø
Tlf.: 70 23 24 21
E-mail: udstilling@.'racekatten.dk

Killingelisten, Webmaster
Lis Dahlstrøm
Åsbjergvænge 29 Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 73 09 38
E-mail: killingelisten@racekatten.dk
og webmaste a racekatten.dk

Udstillingssekretær udland
Flemming Welsch Riis
Birkevej 9, 4140 Borup
Tlf.: 57 52 26 36
E-mail: udland@racekatten.dk

Sekretær,
Ulrich Alster Klug
Krogebjerg 94, 2720 Vanløse
Tlf.: 38 76 11 73
E-mail: sekretaer@racekatten.dk

Medlemsudsendelse, Bonuspoint
Lone Rasmussen
Bedes kontaktet pr. mail: b-lone@racekatten.dk

Konsulentkontakt
Bent Aggersbøl
Godsparken 60, 2670 Greve
Tlf.: 43 90 71 52
E-mail: b-bent@racekatten.dk

Birthe Schobius
Toftholmvej 25, 3660 Stenløse
Tlf.: 47 17 23 77
E-mail: b-birthøøracekatten.dk

Britta Larsen
Hvidovrevej 452, st. tv., 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 27 63
E-man: b-britta@racekatten.dk
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af Dans
Abyssinier
og Somali
Klub, DASK

n~· 10v ting. De er altid
parat til nye p ilopp er o
udfordring r. D r utroligt
sel kab lige. og helt urim -
ligt ny g riig . Åbn r du t
skab 11 r lukker din la. k
op. hopp r der n Aby ini "r
/ Somali ud. D 'l' all- vecnc .
også på t 'd r, h ·or du tr -

de. det var helt umuliut for
dem at komm ind.

Hvor omalien r livlig.
kontakt ogcnd kælen o
legesyg, er Ab) sinieren
ekstra mezet ov ni. Den r
ekstra livlig, ek tra kon-
taktsøgende, ek tra kæl n
og ekstra 1 gesyg - og ekstra
vild ! Den letb ggede b) s-
inier / Somali vil oft vær

en utrættelig pringer, der
elsker at e alt fra oven.

Aby sinieren / Somalien
følger altid med i det, du
laver. De har en aldele el-
udviklet mimik, ofte led a-
get af mange forskellige 1) d .
Deres temm r er dog ofte t
lavmælte og melodiøse, så de
er sjældent støjende at leve
sammen med.

Aby sinieren og Soma-
lien er liv nyd re. l Ied en
Abv i ni r/Somali er der
madtid, blundetid og lege-
tid - og tid udelukkende til
ren nydelse. Næse mod næ-
se. ansigt til ansigt, klap og

guldør nringe. Her kan man
endvidere købe må ka tte
amuletter af ten. Egypt r-
ne bar dem gem på ig for
at få lidt af katten . tyrke.
Vil man vid mor om· kat-
ten hi .toric kan boaen The

at in nci nt Egvpt af .Iaro-
mir Mal k varmt anb fa les.
Den kan få på · a ionalrnu-
eet, rn n kan ikk rt og c

kaffes hjem på be tillinz af
andre boahandlero.

En Abys i nier/ Somali el-
sker at blive kælet for. for-
kælet og dyrket. Mange r _ å
udadvendte og menne k o-
gende. at de med storste for-
nøje} e tager imod gæst r. og
prøv r at lokke gæsterne til
at lege eller kæle med dem,
eller bare beundre dem. De
er meget spindende katt
der kan gå rundt og spinde
eller sidde og spinde - uden
at blive rørt ved. Det er vært
at blive irriteret på dyr. der
bryder ud i et spindekor, så
snart man taler til d m.

Har du en Aby sinier el-
ler en Somali - så er der liv
i huset. Altid finder de på

Dushara Danjabo Damao. opdr.: Teresa Gu/da 1e1: Ejer: Done Vad Jensen

Abyssinieren/ Somalien er
kendetegnet ved at være
ekstremt aktive og livlige
katte, de er meget opmærk-
somme på deres ejere og
man kan få en utrolig tæt
kontakt - menneske og kat
imellem. Kattene holder øje
med deres ejeres mindste
bevægelse, mimik og stem-
meførsel. Mange Abyssinier
/ Somali ejere klicker-træner
med deres katte, både for at
udfordre kattene og for at
opbygge en tættere kontakt.
Man behøver dog ikke at
lære sin Abyssinier / Somali
tricks - de kender i forvejen
alle de tricks, der findes.

rav øjne. Det er som at e
ind i øjnene på en lyslevende
abyssinier. I museets kiosk
sælges gipsafsLøbninger af
dette smukke hoved. Og å
på National museet r det
muligt at købe en af tøbning
af et af deres smukke katte-
hoveder. Her kan man lade
pengepungen afgøre om det
skal være bemalet gip eller
ægte patineret bronz og
til begge udgaver hører fine

Tem

ædle kat udfolde sig, forstår
man bedre den helliggørelse
og popularitet, som katten
var genstand for ikke alene
i Ægypten, men i talrige ori-
entalske civilisationer. Kom
man for skade at slå en kat
ihjel i det gamle Ægypten,
var straffen hård, og miste-
de husholdningen en af sine
katte, lod man sine øjenbryn
barbere af som tegn på sorg.
Det var forbudt at udføre
katte af Ægypten. Alligevel
må fønikiske købmænd have
sneget sig til at smugle ek-
semplarer ud med salg for
øje, så efterhånden bredte
kattene sig til hele middel-
havsområdet.

Betragter man Abys-
sinieren i dag, vil man da
også se en vis lighed med
de katte, der er gengivet
på friserne i Ægyptens py-
ramider og templer. Farao-
nerne lod deres katte afbil-
lede på vægmalerier, hvor
de ofte ses siddende under
deres ejers stol. De kendes
også fra jagtscener, og ikke
mindst fra utallige statuer
og statuetter. Statuetterne
er som oftest forsynet med
guldørenringe, smukke hals-
bånd og nogle har endog ring
i næsen. Nogle statuer vises
med kvindekrop og katteho-
ved, og disse har ofte et kuld
killinger ved deres fod.

Tager man en tur på
Nationalmuseet eller Glyp-
toteket kan man finde flere
smukke eksempler på denne
type statuetter. På Glyptote-
ket findes et virkelig smukt
ægyptisk kattehoved med
indlagte mandelformede

Abyssinier & Somali

lykke hvilket gjorde at kat-
tene også blev knyttet til
gudinden Isis.

Alle katte var tilbedte i
det gamle Ægypten, men
Abyssinieren var særlig
hellig, idet det siges, at so-
lens lys var fanget i dens
gyldne øjne. Det fortælles
at Kattegudinden Bast ville
hjælpe Ra, Solens Gud, i
sin evige kamp mod Osiris
(Gud for nat og død), derfor
sendte Bast sine katte ud, så
de kunne modtage noget af
Ras kraft. Om natten, når
Ra var ved at tabe kampen
mod mørket, kom der en
kat forbi, der havde fanget
sollyset i sine øjne. Katten
med de gyldne, lysende øjne
gav ham ekstra kraft til at
bekæmpe natten. Således
kunne han igen stå op den
næste dag. Ra satte som tak
sit mærke, skarabæen, i pan-
den på Abyssinieren, som et
tegn på, at denne kat tilhørte
solguden. Dette mærke ses i
dag i panden på alle tickede
(og tabbymarkerede) katte.

Ægypterne tæmmede de
ellers vildtlevende katte af
arten felis sylvestris libyca
og gjorde dem til højt elskede
husdyr. Ser man nærmere
på de mange balsamerede
katte viser det sig at også
den noget større Felis Chaus
er at finde blandt mumierne.
Bast, også kaldet Pasht el-
ler Bastet, fejredes hvert år
ved byen Bubastis, hvor tu-

sinder af kattemumier er
fundet udgravet.

Når man ser
denne prægtige,

yndefulde og

Ab ssinieren menes at kun-
ne føre sine aner tilbage til
Ægyptens hellige katte i ti-
den med de gamle faraoner,
og regnes således for en af de
ældste katteracer overhove-
det. Det var Ægypterne, der
først tæmmede katte, og
holdt dem i templer og huse,
ikke blot som nyttige muse
- og rottefængere. men som
hellige dyr, der var højt
værdsat for deres ynde og
væsen. Abyssinieren menes
således at kunne føre sin
historie tilbage til omkring
3000 år før vor tidsregning.

Allerede dengang var
man fascineret af kattens
underfundige øjne, og man

satte dem i
forbindelse
med må-

nens cyklus.
Kattene blev

endvidere for-
bundet med

frugtbarhed og

Racepræsentation

Af
Dansk
Abyssinier
og Somali
Klub & SUA

GIC Taco Villa~
Nep thys. aby 11

Op dr.:

.Marianne Roth

Myten om
Abyssinierens oprindelse
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FREDENSLUND
abyssinier

Vildtfarvet, sorrel, silver

Lis Rhymer Friis
Bøgebjerg 7

5471 Søndersø
64891503

DONANTES
abyssinier

Vildtfarvet, sorrel

Karin Rhymer Friis
Fuglebakken 58
5210 Odense NV

66160397

BASTOKAT
abyssinier

Vildtfarvet, sorrel. silver

Pia Engs ed
Ingemanns Alle 116

6700 Esbjerg
75128296

PiaEngsted@esene'.d

BADINA
somali & abyssinier

Flere farver

Eva og Per Baden
Viol'nvej 9

3650 Ølstyk e
47100144

badina@heave .dk
h p://badina.h mepage.dk

BIJETO
abyssinier & somali

Vildtfarvet sorrel silversomali

Birgitte Jensen
Grantofteparken 396

2750 Ballerup
44654304

bijeto@post. tele .dk
http ://homeO. ine t. tele .dk/bijeto

IAH-RA
abyssinier

Sorrel, vildtfarvet

Lysgaard & Amundsen
Skolekrogen 56A

3500 Værløse
44484064

ABY@lah-Ra.dk
http://lah-Ra.dk

WIMMERHALE
abyssinier

Sorrel

argit B. Thomsen
Nørre Alle 5

8660 Skanderborg
86524730

wimmerhale@mail.dk
h lp://home24.ine .tele.dk/wimm2rhale

http://S-U-A.dk
e-mail: admin@S-U-A.dk

Ejer du en abyssinier eller somali
eller drømmer du om at komme til

det, så er SUA måske noget for dig

VON TRIPWITT
abyssinier

Flere farver

Dieter Hansen
Toften 41

6330 Padborg
73670073

Dieter.Hansen@sid.dk

KHARTOUM
abyssinier

Vildtfarvet, sorrel, blå, fawn

Bodil Floto
Frederiksborgvej 350B

4000 Roskilde
46753048

floto@post12.tele.dk
http://home13.inet.tele.dk/khartoum

MISS CAT
somali

Flere farver

Bendte Hultberg
Almindevej 30, Landet

4920 Søllested
54617035

misscat@post.opasia.dk

PIOGATTA
somali

Vildtfarvet, sorrel,silver

Pia og Johnny Sørensen
Toften 4, Burresø

3550 Slangerup
47381802

ps@piogatta.dk
www.piogatta.dk

RIGET
abyssinier

Vildtfarvet, sorrel, silver

Elly Riget Hansen
Rensdyrløkken 71
5210 Odense NV

65943108
elrha@tdc.dk

MISUFEDHA
abyssinier

Vildtfarvet, sorrel

Susanne H. Hansen
Sallingsundvej 126, Harre

7870 Roslev
97572460

misufedha@tdcadsl.dk

SUNDISK
abyssinier

Vildtfarvet, sorrel

Lis Dahlstrøm
Åsbjergvænge 29

Gundsømagle 4000 Roskilde
46730938

Sundisk@sol.dk
www.sundisk.dk

mange år været kendt for
at være specielt intelligent.
I Cat Magazine, 1945, skr v
en amerikansk opdrætter
Mrs. Fairschild:

"Alle katte er kloge, nogle
mere end andre, og nogle er
super-intelligente, men en
kat har evnen til hver gang
at snyde sit menneske: Voila
- der har du Abyssinieren !"

så vi begyndte at forberede
killingerne allerede mens de
var ganske små, og gjorde et
stort arbejde for at oplære de
nye ejere til at træne deres
udstillingskat.

Sidst, men ikke mindst
begyndte opdrætterne at
selektere på temperament
og udstillingstemperament
på linie med selektion på
skønhed.

På vejen til det udstil-
lingstemperament, vi ser i
dag, har vi også mødt den
kat, som på den ene udstil-
ling blev BIS og på den næ-
ste udstilling blev dømt ned
på dårligt temperament. Det
var katten, som skulle hjæl-
pes igennem af den dygtige
abyssiniersteward - katten,
som i dag ikke ville blive
udstillet.

De sidste 20 år har abys-
sinieren klaret sig godt på
udstillingerne, og har givet
hård konkurrence til de
andre racer i korthårsgrup-
pen. Men fornøjelsen ved at
se abyssinieren på scenen er
blevet meget større i og med
katten præsenterer sig med
den største selvfølgelighed
og værdighed.

med andre dyr. De elsker at
putte sig ned i hundekurven
sammen med din hund - selv
om hunden måske i begyn-
delsen synes, det er en un-
derlig sengekammerat. Og
en hamster eller en kana-
riefugl er helt uimodståelig
- men nok mest som bytte !

Intelligensen kan man
altid diskutere, men Abys-
sinieren / Somalien har i

Abyssinier & Somali

I sidste halvdel af 1980
var det sådan, at de fleste
udstillere ønskede abyssi-
nieren bedømt op ad dagen,
fordi katten så ville få tid til
at ankomme og falde til ro
inden bedømmelsen. Mange
af de udstillede abyssiniere
blev påvirket i negativ ret-
ning af ejernes nervøsitet,
som bla.a. blev forstærket
af deres usikkerhed om,
hvordan katten ville klare
sig (opføre sig). Asterix var
upåvirket af den stress og
uro, og udstrålede altid ro
og balance.

Det første skridt på ve-
jen var at vise abyssinieren
respekt ved at tage dens
signaler alvorligt - når den
sagde fra over for at blive
udstillet, måtte vi stoppe
dens udstillingskarriere
inden stewarder/dommere/
dyrlæger blev skadet.

Samtidig ønskede vi dyg-
tige stewarder, og de bedste
til at præsentere en abyssi-
nier var opdrætterne selv.
Lars Seifert-Thorsen er et
glimrende eksempel på en
blandt en række af vore
dygtige stewarder gennem
tiden.

Vi ønskede også at de
smukke katte ville udstilles

'

klem og henry kt spinden. Og
en putten sig i sovn.

Abvssinieren / Somalien
er en· meget social kat. To
eller flere katte vil som regel
lege meget sammen. spæne
rundt i en livlig og til tider
voldsom leg, for derefter at
samles til en fælles pelsple-
je, og til sidst ligge sovende
i een stor klump. De trives
fint sammen med børn og

Abyssinieren er en stolt kat,
som kræver respekt for dens
integritet. Samtidig er den
meget nysgerrig, impulsiv,
hurtig og meget sensitiv. Det
er en intelligent kat med et
stort behov for udfordringer
og nye impulser. Den har-
moniske abyssinier, som får
sine behov dækket, ejer hele
verden - og det er det, vi ser
på udstillingerne i dag.

Vinderkatten, som bærer
over med den uerfarne ste-
ward - som fører sig frem
foran dommerne - som fra
scenen skuer koket ud over
sine fans. Det er den, vi alle
bliver imponeret over, for
den ser jo ud til at kunne
lide showet. Og ja, den kan
lide showet. Den ved, hvad
det handler om, intet kan
forstyrre dens balance. Den
kender sin ejers forventnin-
ger og den kan lide at indfri
dem. Den elsker opmærk-
somhed.

Der kan sættes flere nav-
ne på den kat, og for 15 - 20
år siden hed den EC Kian-
da's Asterix. Opdrættet af
Anni Kilde og ejet af Lis
Rhymer Friis. Der er siden
kommet flere til og i nyere
tid endda temmelig mange.

Af
Dorrit
Clemmensen,
Karolinekilde
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Udseende

Abyssinier & Somali
"Det er svært at være COOL, når man i tide og uti e lør
sig over det hele"

Felix, ~ ttt up

p/KX}RAM SVET + CAPSTAR'YET = ÆG + LOPPER FJERNES
1~uft]' _..,,,-:_ \ {I, I ! t PY R Å I )

til voksne lopper. Sværere er det faktisk ikke ...
MODELKONKURRENCE: Indsend et foto af din kat og
deltag i konkurrencen om 1 0 hundedyre digitalkame-
raer. Tag en folder hos dyrlægen, apoteket eller
Matas. Eller gå ind på: www.loppestop.dk

Det er ret enkelt: Hvis man fjerner lapperne men ikke lappernes
æg, så har man kun fjernet 5% af problemet. Derfor vil en dob-
beltløsning spare din kat for en masse klø. Med Capstar® Vet fjer-
ner du effektivt alle de voksne lopper i løbet af et døgn. Med
Program Vet forhindrer du æg og larver i fremover at udvikle sig

Program Vel (lu1enuron). lndJk.lboner: Kontrol al lopper hOs htJTJd o;gdkat (:li:1~~og ";1!~:~~es 1~=oon
med andet el<top;uas,tært middel med virkn,ng pa de :ol<Sede :;i ' u • Se 1 • • lJ/\J
behano les. Dosering· Katte, miks tur 30 mg pr. kg l~cmsvægl H ndll . •b letl~r 10 mg pr kg legems-~ l _ ·8 '. ~
visn,ngen I pakken . Pakn,ngsst~rrclse: lxS mikslur ni 133 !l11J I l op Dl 4, •9 legii"1S\':Egl 1,~ c ~J ~(;,;~gir:! 20
op ~17 kg legcmsv;eg t h6 t:ib!etrer a 2Q.l.9 mg bl hund fm 7 120 "v· 1~:~~?,_ N!eÅ,~,:~i ·L\'11llt,y,•1 I 7240 kg legemsva.'l)l Ud ·n . ,.u, ...., ,..,.,,• ...,.0 .,. •

ti) NOVA RTI s 2100K 11:Ml TIi 39168,100

En dobbeltløsning der giver pote, når loppekrisen kradser

fremadrettede og placeret
langt fra hinanden. De er
brede ved basis og let afrun-
dede i spidsen, og der skal
være god bredde imellem.

Tufser - hårtotter på
ørerne
På bagsiden af ørerne er de
karakteristiske lyse marke-
ringer, der kaldes vildtplet-
ter, som også ses hos tigre
eller nogle af de andre store
katte. På spidsen af ørerne
er der hårtotter, kaldet tuf-
ser, der giver katten et char-
merende vilddyr-præg.

Hos Somalien kan tuf-
serne blive større og længere
end hos Abyssinieren. Soma-
lien kan også have indersi-
den af ørerne beklædt med
lange hår, der undertiden
når ud over kanten af ørets
yderside.

Ansigtsmarkeringer -
det vilde look.
Ingen anden katterace har
så kontrastrige og spæn-
dende ansigtsmarkeringer,
som giver dem både charme
og et meget vilddyr-agtigt
look. Ansigtsmarkeringerne
har i høj grad betydning for
kattens korrekte udseende·

'de er med til at afgøre hel-
hedsindtrykket af katten.
Jo mere kontrast - jo mere
dramatik.

Uden om øjnene ses en
lys omkransning, som kan
minde om en brille. På
kindbenene er der en mørk
markering, som fremhæver
de muskler, der danner næ-
separtiet. På hver side af
næsen er "sommerfuglen",

Store ører og
intense øjne
Hovedet hos Abyssinieren/
Somalien er af middelstør-
relse og er kileformet med
bløde konturer. Profilen må
hverken være lige eller med
tydeligt stop, men skal være
en blød bue. Hagen er stærk
og veludviklet set fra alle si-
der. Biddet skal enten være
tangbid eller saksebid.

Øjnene er mandelfor-
mede, store, funklende og
meget udtryksfulde. De er
placeret med god afstand
fra hinanden. Øjenfarven er
oftest klar ravfarvet, gylden
eller grøn; det vigtigste er,
at farven er ensfarvet og in-
tens. Øjnene er omkransede
af en mørk kant, nærmest
som eyeliner. En mørk stribe
strækker sig fra den yderste
øjenkrog og udefter.

Ørerne skal være for-
holdsvis store, opmærksomt

Det første. som slår de fleste,
når de ser en Abyssinier el-
ler en Somali. er farven. Den
rød/brune farve er helt unik
for disse racer. De fuldfarve-
de varianter har meget var-
me glødende efterårsfarver,
og man har en fornemmelse
af, at man kan se hvert en-
kelt hår på katten. Hvert
pelshår er farvet på tværs
i lyse og mørke farvebånd
med den mørkeste farve
yderst. Dette kaldes Ticking.
Det giver pelsen et utroligt
levende og smukt skær, og
når katten bevæger sig, ses
et tydeligt spil i pelsen.

Abyssinieren og Soma-
lien er samme race med
henholdsvis kort og halv-
lang pels. Det er en smidig
og stærk kat - både fysisk og
psykisk. De er slanke og mu-
skuløse, og det er tydeligt,
at de er deres egen styrke
stærkt bevidst.

Af Dansk
Abyssinier
og Somali
Klub, DASK

Et smukt grup-
pebillede -fra
Kltartoum,
opdr: Bodil Floto
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Fletchers Abyssinie
Vivi Fie ch r

ærbyvej 134 • 26 0 odovre
Tlf. 36 72 20 09 • E-mail: fletch r ge 2n .d
Hjemmeside: http:/ /hjem.g 2ne .dk/flet h r

Surtdisk Abyssiniere
Lis Dahlstrøm

Åsbjergvænge 29 · Gundsømagle • 4000 Roskilde
Tlf. 46 73 09 38 · E-mail: sundisk@sol.dk

Hjemmeside: www.sundisk.dk

• Blåsølv (blågrå/hvid)
• Fawnsølv (Beige/hvid)

Vildtfarvet er den oprin-
delige farve. Kropsfarven
er varm rødbrun med sort
ticking. Bundfarven på ma-
ven og indersiden af benene
er dyb abrikos-orangefar-
vet til glødende rubinrød.
Halespidsen, trædepuder-
ne, næse- og øjen-omkrans-
ningerne og sålerne på bag-
benene er sorte. Næsespejlet
er teglstensrød.

Sorrel er en mutation af
den vildtfarvede. Kropsfar-
ven er varm kobberrød med
kanelbrun ticking. Bundfar-
ven er dyb abrikos til oran-
gerød som hos den vildtfar-
vede. Halespidsen, næse- og
øjen-omkransningerne og
sålerne er kanelbrune, mens
trædepuderne og næsespej-
let er kanelfarvet.

Blå er en fortynding af
den vildtfarvede. Farven er
mørk blågrå med stål-blå-
grå ticking. Bundfarven er
varm creme til rødcreme.
Halespidsen, øjen- og næse-
omkransningen og sålerne er
stål-blågrå. Trædepuderne
er blågrå og næsespejlet er
gammelrosa.

Fawn er en fortynding af
sorrel. Kropsfarven er dyb,
varm rosacreme med beige
ticking. Halespidsen, øjen-
og næseomkransningen og
sålerne er beige. Bundfarven
er varm creme. Trædepuder-
ne er lyserøde og næsespejlet
er gammelrosa.

Sølvfarverne har en ren
hvid bundfarve, men har
beholdt tickingen fra vildt-
farvet, sorrel, blå og fawn.
Halespidsen, øjen- og næ-
seomkransningen og så-
lerne er i kontrastfarven.
Kontrastfarven skal være
tydelig og bundfarven skin-
nende hvid.

Abyssinier & Somali

ger, og med en stærk person-
lighed. Den skal have et ty-
deligt kønspræg således, at
man ikke er i tvivl, om det er
er hun eller en hankat, man
har foran sig. Abyssinieren/
Somalien er i manges øjne en
lille kat, selvom standarden
beskriver en middel størrel-
ses kat. En voksen kat vejer
mellem 2,5 og 5 kg.
Farver
Noget af det første, man
lægger mærke til hos Abys-
sineren / Somalien er farven.
Den virker fremmedartet i
forhold til almindelige hus-
katte, idet den minder om en
hares pels. Farven dog mere
intens, og den grå lidt kede-
lige underpels hos haren, er
hos den vildtfarvede og sor-
rel Abyssiner/Somali afløst
af en kraftigt farvet under-
pels i rødbrune eller orange
farvet- nærmest som hos en
ræv eller et egern.

Abyssinieren og Somalien
dømmes på udstillinger efter
den samme standard (bort-
set fra pelslængde). Begge
racer er godkendt af FIFe i
følgende farver:
• Vildtfarvet (sort/abrikos)
• Sorrel

(kanelbrun/abrikos)
• Blå (blågrå/creme)
· Fawn (beige/creme)
• Sortsølv (sort/hvid)
• Sorrelsølv (sorrel/hvid)

en lille lys eller hvid plet.
Ansigtsmarkeringerne skal
være t) delige og kraftige,
og de skal danne en fin kon-
trast til de lysere partier.
Katten kan også være lys
eller hvid under hagen, men
det bør ikke strække sig ned
på halsen.

Elegant kropsbygning
Halen hos Abyssinieren/
Somalien er temmelig lang.
Somaliens hale har en velud-
viklet pels enten busket el-
ler "fjerformet". "Fjerhalen"
har den specielle karakte-
ristik, at den "lukkes op",
når katten er i bevægelse.
Hvilket ses særligt tydeligt,
når katten går væk fra een
og løfter halen op: så spre-
des halen og kan blive næ-
sten dobbelt så bred.

Benene er lange og slanke
og i proportion til kroppen.
Poterne er små og ovale.
Katten bør gøre indtryk af
at stå på tåspidser. Halsen
er elegant og graciøs og pas-
sende til kroppen. Kroppen
skal helst være fast og hård
at mærke på. En Abyssinier/
Somalikilling skal virke væ-
sentligt tungere end den ser
ud til.

Helhedsindtrykket bør
være en iøjnefaldende og
dramatisk kat af såvel sta-
tur, pels, farve og aftegnin-

Racepræsentation

Karolinekildes
opdræt.
Opdr: Dorrit
Clemmensen
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~ Losli_jnende pYeY medhdrtatter.

En blid vildkat

Bredt ansi!Ji som _fveY et maicstætis]: udtryk. -~

-T."l~lll91111'"31~1111!11!!'1~• Der første kartefoder i verden, som fremstilles specielt til at opfride■ {i m ! 1I:j.l'.{•I11 , ..~ W de særlige behov hos den største og mest majestætiske ra ckat:

• Specialformede kroketter. som er tilpasset kæbernes størrelse og form.

• Indeholder kondroitin og glukosamin, som hjælper med til at beskytte leddene pil denne tore og kraftige t.

• En eksklusiv kombination af omega 3 og omega 6, EPNDHA og boragoolie for at bevare huden og pelsens

naturlige skønhed.

Problemet var bare at resul-
tatet ikke blev så fantastisk
som man havde regnet med.
I det øjeblik kattene fik den
samme mørke farve rundt
om snuden som i resten af
ansigtet, så mistede de en
meget vigtig del af deres
vilddyr-look, der netop er
med til at gøre abyssinieren
speciel. I dag har de fleste
aby 'er en lys creme farve
om snuden. Tidligere var
det også almindeligt at se
både halsbånd og striber,
men de ses stort set ikke på
udstillingsdyr i dag. Der er
altid benhård konkurrence i
klasserne for de vildtfarvede
abyssiniere, og dommerne
sættes ofte på en hård prøve
når de skal vælge en vinder.
Mange opdrættere speciali-
serer sig indenfor en farve,
men der er ikke mange, der
ikke på et eller andet tids-
punkt prøver kræfter med de
vildtfarvede skønheder.

Man bliver jo ikke færdig
med avlsarbejdet, og i dag
ligger den største udfordring
nok i at få en rigtig stærk
knaldsort jævn ticking, for
den varme farve er ved at
være på plads, men nogle
katte har en mere brunlig
ticking, og andre har uens-
artede bånd af ticking.

Man kunne nævne mange
betydningsfulde opdrættere,
og smukke katte her, men
listen ville lynhurtig blive
alen lang, så jeg vil i stedet
blot generelt udtrykke min
respekt og beundring for alle
de opdrættere, der har lagt
et stort og betydningsfuldt
arbejde i at forædle denne

Abyssinier & Somali,

nin-katte). Det vil sige katte
med farver som de vilde ka-
niner. Man kan stadig i dag
støde på meget lyse varian-
ter af farven, der helt eller
delvist mangler den varme
glød, der efterstræbes i det
moderne opdræt. Da man
første gang begyndte at se
de meget velfarvede katte
herhjemme, blev de modta-
get med blandede følelser.
Mange var begejstrede, men
enkelte såvel dommere som
opdrættere frygtede at kat-
tene ville ende med at blive
'for mørke. Man var bange
for at det efterhånden ville
blive svært at se tickingen.
Denne bekymring har for de
vildtfarvedes vedkommende
vist sig at være ubegrundet,
men til gengæld stødte man
på en anden overraskelse
i avlsarbejdet. Tidligere
var det almindeligt at kat-
tene havde temmelig meget
hvidt rundt om snuden og
hos visse individer også ned
ad halsen. Man arbejdede
meget intenst på at få dette
avlet væk- og det lykkedes !

Den vildtfarvede
abyssinier
For mig er der kun en farve,
der er en rigtig aby farve,
og det er den vildtfarvede.
Lige siden jeg så eksempla-
rer af racen første gang, så
har denne farve fascineret
mig. Gennem årene har alle
farverne ændret sig, og det
gælder også for den vildt-
farvede der har bevæget
sig fra næsten grå/sorte to-
ner til mørke varme brun/
gyldne farver.

Når man ser katten frem-
står den som en gyldenbrun
kat med små sorte nister i
pelsen, og sort halespids.
Løfter man katten op ser
man en lækker varm abri-
kosfarvet bug. Langs ryggen
er farven mørkere, og hos
nogle individer næsten sort.
Denne "ålestribe" strækker
sig helt ned ad halen, hvor
den ender i en helt sort ha-
lespids.

I tidlige engelske race-
beskrivelser omtales de
vildtfarvede abyssiniere da
også som Bunny-cats (ka-
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En dejlig kurvfuld af Bijeto 's abyssinier killinger

Lvsrraarrl &. Arnundsen ~ SkolekrorJen 56 A

sini

~

Homepage: http://hjem.get2net dk/lah Ra

lah-Ra's opdræt er lille, hyggeligt og i pagt med naturen.

Vi er altid glade for et besøg!

Vort speciale er sorrel ABY'er.

e-mail: iah-ra@get2neldk

Tlf. 4465 4304 eller 4043 7591
e-mail: bijeto@post.tele.dk
Homepage:
http://homeO.inet.tele.dk/bijeto

Birgitte ens
Grantofteparken 396
2750 Ballerup

Lille stueopdræt af
abyssinier og somali katte,
lejlighedsvis killinger
til salg.

Bijeto'

♦ ♦ ♦

importeret mange smukke
eksemplarer. I de senere år
har de så igen fået konkur-
rence fra flere nyere opdræt-
tere, der ligeledes ønsker at
prøve at kræfter med disse
farver. I dag er det ikke læn-
gere sjældent at se blå abys-
siniere - ikke blot på udstil-
linger, men også på scenen.

Den Blå abyssinier frem-
står som en varm creme kat
ticket med stålblågrå. Kon-
trasten mellem den kølige
blå farve og den varme creme
giver et spændende spil.

Den Fa wn er en rig-
tig »nougat-rnus« med sin
creme I beige farve. På
mange måder er fawn vel
nok den sværeste farve at
lave, så den fremstår helt
perfekt fordi der er så lille
en kontrast mellem ticking
og grundfarve. Problemet er
lidt det samme som hos den
sorrel, nemlig at få katten
til at fremstå med varm glø-
dende farve, og dog tydeligt
markeret ticking.

Hos både den blå og den
fawn volder bundfarven des-
uden til stadighed opdræt-
terne store kvaler. Uvist
af hvilken årsag udvikler
mange linier indenfor disse
farver en meget lys, eller
helt hvid bundfarve, hvilket
er en alvorlig fejl. Problemet
er blandt andet at man ikke
umiddelbart kan se på en
sorrel eller vildtfarvet, der
bærer fortynding, om den vil
give denne lyse bundfarve.

Sølv
Sølvfarverne er de sidst an-
komne i abyssinierens farver
- i hvert fald i FIFe regi, for i
andre organisationer er både
rød, tortie, chokolade og lilla
anerkendte.

Sølv findes i de samme
farver som jeg allerede har
gennemgået, det vil sige

Abyssinier & Somali

Asterix og Taco-Villa 's Cæ-
sar. Alle tre satte for alvor
deres præg på den danske
abyssinier bestand, og de-
res høje standard satte flere
opdrættere i gang med et
målrettet arbejde med netop
denne farve, og resultaterne
var imponerende. Et arbejde
med såvel smukke danske
katte og betydningsfulde
importer - et arbejde vista-
dig nyder godt af den dag i
dag, og som har medvirket
til at placere de danske sor-
rel abyssiniere helt i front i
europæisk sammenhæng.

De senere år har den
sorrel set en lille nedgang i
popularitet, men jeg er slet
ikke i tvivl om at der i den
nærmeste fremtid vil komme
flere nye opdrættere til, der
vil hjælpe til med at holde
de stolte traditioner i hævd.

Fortynding
De såkaldte fortyndingsfar-
ver er henholdsvis blå og
fawn. Disse farver har haft
en lidt omskiftelig historie
i Danmark. Modsat sorrel
og vildtfarvet, så har der
været lange perioder hvor
man praktisk talt ikke så
denne farve på udstillinger.
Der var i firserne en del op-
drættere, der arbejdede med
denne spændende farve, men
pludselig forsvandt de fra
udstillingerne. Af de første
pionerer skal nævnes Pia og
Kirsten Grerup, der før de
kastede sig over de blå, hav-
de opdrættet vildtfarvede
og sorrel i mange år. De var
for øvrigt for alvor pionerer,
for de tog både nogle af de
første somalier til landet og
opdrættede den første dan-
ske fawn. Enkelte opdræt-
tere som Lars og Marianne
Seifert-Thorsen har dog stæ-
digt holdt fast ved disse far-
ver, og har både opdrættet og

farve - næsten - til perfek-
tion.

Sorrel
Den næstældste farve inden-
for abyssiniere er sorrel. Når
man kigger på en sorrel kat,
fremstår den som en rød kat,
men det er ikke det samme
gen der fremkalder denne
farve, som det der giver
egentlig røde katte. Genet
for rød er kønsbundet, så-
ledes at man får røde han-
ner og tortie hunner. Sorrel
genet er ikke kønsbundet,
så man kan altså få både
hanner og hunner i denne
farve.

De tidlige sorrel var ly-
sere og mere brunlige end
dem vi ser på udstillinger i
dag, og man hørte ofte både
opdrættere og dommere
hævde at det var lettere at
opdrætte en sorrel end en
vildtfarvet, fordi striber og
halsbånd ikke sås så tyde-
ligt på dem. Der er måske
noget om snakken, men det
er ikke uproblematisk at
opdrætte en god sorrel. Det
største problem er at få en
intens varm farve og samti-
dig bibeholde den ønskede
kontrast mellem ticking og
bundfarve. Da den sorrel
ikke har så skarpe farvefor-
skelle som den vildtfarvede,
kommer særligt velfarvede
individer let til at syne ens-
farvede, hvilket er en stor
fejl, idet abyssinierens vig-
tigste kendetegn jo netop er
tickingen. På den anden side
kan en for dominerende tick-
ing få helhedsindtrykket til
at stå som en lys eller bleg
kat.

I firserne og starten
af halvfemserne så man i
Danmark en imponerende
sorrel trio bestående af far,
søn og sønnesøn. Kattene var
Atlantas Bølle, Kiandas

Racepræsentation
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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 srna, kompakte klumper, der let fJ~rnes.

Det betyder, at kun en meget lille del af det kaucgru , der er i bakken, skal

ud kiftes lobende. og derfor er produktet utroligt drojt.

Catrine Kattegrus
er særdeles økonomisk i brug!

Det nye, effektive arrine Kattegrus er fremstillet af rnikrobcntonir, som er er

naturl igt og rniljovenligr pr dukt. Mikro-benronir udmærker sig ved at

absorbere væde hurtigt og danne ~m:i, kompakte klumper, s lugtgl!ner og

bakterieudvikling hæmmes. Kattebakken holde· nemt ren, fri kogt r - og

samtidig horer pr duktet ni de mindst stevende.

I Catrine Kattegrus er det lykkedes at kombinere alle de egenskaber, der

sikrer en optimal losning på de problemer, der er ved brugen aftraditionelle

kacregrusprod ukter.

Nu kan proble erne løses med
Catrine Kattegrus.

Vi kender problemerne med kattegrus
- enten absorberes urinen og lugten ikke tilserækkelige godt,

det klumper for dårligt, eller og å går klumperne i stykker

når man forsager at fJ rne dem!

□

Mine første indtryk af abyssinieren går tilbage til
slutningen af halvfjerdserne. På ud tillingerne var
det som i dag almindeligt at se rigtigt mange katte.
og især åben klas e kunne \ ære et mareridt. Jeg hu-
sker den dag, jeg fik min før te champion. Hun var
en super smuk kat, men der var tolv vildtfarvede
hunner i åben klasse den dag, å jeg hm de faktisk
opgivet på forhånd. Stolt var jeg, da hun lap igen-
nem nåleøjet.

Der var en række store opdrættere dengang. og det
var som om de havde hver deres stil, så man kunne
som regel se på kattene, hvor de kom fra. Der var de
fikse modeller med forholdsvis korte hoveder, de mel-
lemstore med spidse hoveder og de store med nog t
længere hoveder. Navne som Marica, Fr d nslund
eller Mahashavi var de absolut dominerende. men
også navne som Granhaven og Sriwiaya fortjener at
blive nævnt. Lidt før jeg kom til havde navne som el
Sana og Sigiriya været toneangivende og vi skylder
alle disse seriøse opdrættere, af hvem en del stadigt
er aktive, en stor tak for det flotte arbejde, de har
gjort for racen.

Op igennem firserne kom mange opdrættere til og
flere af disse gik meget målrettet til værks. Konkur-
rencen blev meget hård, især indenfor sorrel. Det blev
navne som Terracotta, Taco Villa og Aurifer, der blev
toneangivende i disse år, og det blev især indenfor de
sorrel, at der skete en epokegørende udvikling. Der
blev blandt andet importeret nogle ret ekstreme katte
og meningerne var delte, men efterhånden som disse
typer blev blandet med de lidt tungere typer som vi
havde været vandt til herhjemme, blev der set på
dem med mildere øjne.

I løbet af halvfemserne er der kommet flere nye
opdrættere til, og generelt er der en meget stor an-
svarsbevidsthed overfor racen-ikke blot hvad skøn-
hed angår, men så absolut også i forhold til sun~hed.
Ser man på billeder afAbyssinieren i ~anmark 1 _da~,
så er det glædeligt at se, at der arbejdes m~d n~tig
mange forskellige linier, såvel gamle skandinaviske
som importerede. Der er mange opdrættere, der er
toneangivende i dag. og »ingen nævnt, mge~ ?lemt<:
Men slå vejen forbi rækkerne med Abyssiniere pa
næste udstilling og døm selv. De fleste katte er af
høj kvalitet i forhold til standarden, og det er da hel-
ler ikke ualmindeligt at høre opdrættere af andre
korthårs-katte brokke sig lidt over igen at have tabt
nomineringen til en Abyssinier. . . .

Jeg glæder mig til at se, hvad fremt1~en _brmg~r for
Abyssinieren, den race, jeg har tabt mit hjerte til, og
som jeg er sikker på, at vi kan gøre endnu bedre.

Af Bodil Clarin Floto, Khartoum

Abyssi
nyestat være fordele og ulemper

ved begge linier, og i kort-
hed går nogle af argumen-
terne på følgende påstande.
De der sværger til chinchilla
baserede linier hævder groft
sagt at det er lettere at opnå
den ønskede renhed, hvor
den hvide farve ikke skæm-
mes af rufisme - et gyldent
skær, der får sølvkatten til at
fremstå som beskidt. Til gen-
gæld er det sværere at opnå
en stærk og jævn ticking hvis
man bruger disse linier. Det
er som om der er en tendens
til at kattene bliver delvist
tippede i stedet for tickede.
De der sværger til linier ba-
seret på Europe kan glæde
sig over en stærk type og god
ticking. Til gengæld må de så
slås med renheden ...

En anden grund til det
forholdsvis ringe antal sølv-
katte er måske den selvfor-
stærkende faktor at der er
få. Da sølvopdrættere stadig
står overfor en kæmpe udfor-
dring for at bringe sølvkat-
tene på niveau med de øvrige
abyssiniere, så kan man må-
ske let tabe modet hvis man
mangler sparringspartnere
og samarbejdspartnere.

men når der herhjemme
trods alt er ret få opdrætte-
re, der har valgt at binde an
med denne farve, så tror jeg
det skyldes flere ting. For det
første er der indenfor sølv li-
gesom to skoler. Der er dem
der arbejder med linier base-
ret på Chinchilla, og dem der
kun vil arbejde med linier
baseret på Europe. Der fin-
des selvfølgelig også enkelte,
der er ligeglade... Der synes

Abyssinier ~ Somah

3 generationer blå ►
Abyssinierefra
Luna-Tick:
EC EP Alexy :~ Char111i11
Tina ofCheetara, son-
nen EC Luna-Tick '.1·

Glorific Goofy og
datteren/barnebarnet
EC Luna-Tick :1· Je1111y
J1111ipe1; de 2 sidst-
nævnte opdrættet og
alle ejet afMarianne og .
Lars Seifert-Thorsen •

IC Purssynian Dania,
DMABYp.
opdr.: B. & D. Newkirt,
ejer: L. & M. Seifert-
Thorsen,
Foto: Mark Mctlullough

sortsølv (svarende til vildt-
farvet), sorrelsølv, blåsølv
og fawnsølv. Disse katte har
alle en hvid grundfarve og er
så ticket med den farve som
de respektive fuldfarvede
katte er tickede med. Det
vil i praksis sige at den sort-
sølv er sort / hvid, sorrelsølv
er rødbrun / hvid, blåsølv er
stålblågrå / hvid og fawn
beige/ hvid. Disse farver kan
fremstå virkelig effektfulde,

Racepræsentation
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Eksklusivt opdræt af
Vildtfarvede Abyssiniere

med Showtemperament
og Super Look
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TLF: 26 24 1 2 84
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andre farvevarianter, samt at der mangler nye linier
i Sølvsomali-avlen.

Selvom Sølvsomalien endnu ikke har det samme
stærke temperament som vi ser det hos de andre far-
ver, er vi dog generelt nået langt med temperamentet.
Generelt for alle farvevarianterne inden for omali
er, at temperamentet er forbedret væsentligt. Fo · 20
år siden var den gængse Somali ikke særlig glad for
udstillinger, men i dag kan opdrætterne bry te sig
med at se mange somalier der præsenterer icr rigtig
flot på udstillingerne.

Ansigtsudtrykket på Somali-kattene har ændret
sig igennem tiderne. Tidligere var kattene lidt for lan-
ge og for spidse i ansigterne, senere kom de alt for
korte og burmeseragtige ansigter. I dag er vi nå t til
at ville have lidt længere ansigter igen.

Kropsmæssigt har vi haft den samme tendens. I
70'erne havde vi to forskellige typer - de mindre kat-
te, som var mere elegante og de store kraftige euro-
pæiske typer, som englænderne har den dag i dag.
Derefter fulgte en periode med meget små katte, og
i dag ligner kattene den »gammeldags siamesertype«
med lange slanke kroppe, lange slanke ben og relativt
længere hoveder end vi har set de sidste år.

Vedrørende ørerne har det altid været et ønske
at ørerne var større - mere åbne ved basis og lavere
ansatte. Det er stadigt noget, der arbejdes med.

kattene skulle være »reno«
så er man i dag meget mere
interesseret i farve og store
kontraster, samt look. Det
ser næsten ud til at være et
valg mellem renhed og kon-
traster, og der ligger endnu
et stort avlsarbejde i at få
kombineret disse to ting.
Det er interressant at kon-
statere, at det et nemmere
at kombinere renhed og kon-
traster hos sølv Abyssnieren,
end hos Somalien, fordi det
er nemmere at få tydelig
ticking på en korthårskat
end på en langhårskat.
Dette bliver specielt tyde-
liggjort i kombinationer
med Somali og Abyssiniere
i samme linie/kuld - hvor
Somali-killingerne mang-
lede kontraster/sort ticking,
mens de korthårende Abys-
sinier-varianter havde den.
Det betyder, at det for Sølv-
somali-opdrætteren er van-
skeligere at kombinere de
to ting: renhed og kontrast/
ticking · end det er for Sølv-
abyssinier-opdrætteren.

Da dommere samtidig har
en tendens til at fokusere på
renhed på udstillingerne, er
der mange sølvopdrættere,
der har en fixation om, at
man skal parre sølv til
sølv, trods det faktum, at
sølv er en dominant farve.
Netop på grund af kravet
om mere og mere renhed er
de færreste Sølvsomali op-
drættere villige til at miste
farverenhed, ved at parre
til ikke-sølvlinier/katte.
Dette forstærker problemet
med, at Sølvsomalien ofte
ikke har så god type som de

Abyssinier & Somali

• ar det man nok først og
fremmest kan se udvik-
lingen på, er ørerne og
farveintensiteten, andre
detaljer er næppe lige så
iøjnefaldende.

Siden begyndelsen i 1972
har Somali-opdrætterne al-
tid arbejdet for at få bedre og
mere intensive farver både
på de vildtfarvede og de sor-
rel. De blå og de fawn har
altid været for blege, for hvi-
de i bunden, manglet ticking
osv. Specielt for blå og fawn
er, at der indenfor de sidste
2-4 år er en stigende inte-
resse for fortyndingsfarver-
ne. Generelt ligger der dog
en stor opgave i at opdatere
disse farver til nutidens type
og farverigdom.

Kontraster og »look« be-
tyder utroligt meget, når vi
taler Somalier, såvel de fuld-
farvede som sølvvarianterne.
Det var jo blandt andet far-
verne, som mange falder for,
når de ser en Abyssinier eller
en Somali, og til farven hører
også kontrasterne og tickin-
gen. Det er derfor noget af
det vigtigste, når opdræt-
terne vælger killinger ud til
videre avl. Der er i de senere
år kommet mere dramatik
på udtrykket hos Somalien,
i hvert fald de vildtfarvede.

I de senere år, hvor sølv-
kattene er kommet mere
frem, har tendensen været
at avle efter at få "rene"
sølvkatte (ingen rufisme),
til gengæld er kontrasterne
forsvundet mere og mere.
Hvor man for 7-10 år siden
var helt hysterisk med at

Som ideer generelt om ud-
viklingen i de senere år in-
den for Somali-avlen kan
nævnes:
• ar vi hver især stort set

arbejder i forskellige ret-
ninger - forhåbentlig mod
nogenlunde samme mål,

• ar tendensen pt. er at
vi i højere grad arbej-
der sammen på tværs
af landegrænser i min-
dre netværk hvilket har
gjort at afhængigheden/
interessen for hinanden
indlands er mindre, hvil-
ket igen betyder, at vi nok
ser en forholdsvis stor
spredning i, hvordan en
vildtfarvet somali »skal
se ud« - internet, e-mail,
lavere rejseomkostninger
osv

• ar vi i højere grad end tid-
ligere trækker aby-linier
ind
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forskellig linier at arb jd
med i landet. Dos kan der
om det tidlige omali op-
dræt ige :

· Salv ornali rn i Danmark
bycrg r i haj grad pa
Dushara-ka t te.

· Bygg klod ern til vildt-
farvet op· sorrel r d L
Dushara, d Is Babu hka
og d l en ma ~e forsk 1-
ligt import.

· Fortynding rne ind n for
Somali har sit prim -
re udspring fra Indio v.
Harrnonie, idag arbejde
med at bygge forskellige
linier op.

Efterhånden er det lykkes at
lave sølv katte, der kan vær
med typernæ igt. IVIan bor
dog ikke være bange for at
bruge fuldfarvede i so1vop-
drættet. Fakti ker d r noz-
le sølvopdrættere. der folger
den regel at parre h, er an-
den gang til fuldfarv et d.v.s.
at mindst 1 bedsteforældre
skal være fuldfarvet, nogen
gange flere. Dette er med til
at forbedre typen væsent-
lig, uden at miste renhed n.
Desuden ses det ofte, at man
ikke nødvendigvis far renere
killinger ud af at parre sølv
til sølv. De tidligere proble-
mer med rufisme i sølvet
er ved at være overstået.
Ørerne er også blevet meget
bedre.

Der er ikke en enkelt kat
som har betydet specielt me-
get for opdrættet af Somali
herhjemme. Der er heldig-
vis en sand velsignelse af

Dushara Panjabi. opdt: Teresa Guldager.
Ejer Dorte I adJensen

kuld sammen med vi ldtfar-
vet. Noget helt ande · som
jeg flere gange har været
ked af er at jeg synes den
sorrel i flere år har været
væk fra udstillingerne, jeg
har mange gange været den
eneste som har haft sone]
med og jeg indrømmer ger-
ne at min kat ikke r den
bedste repræsentant for de
sorrel med hans manglende
glød. Nu har jeg ikke været
så meget afsted det sidste år
så det kan have ændret sig
(og jeg ved at det er lidt an-
derledes på den anden side
afvandet) men jeg synes det
er synd.

Det er meget min ople-
velse med sorrel somali !
Når sorrel somali og vildt-
farvet aby har været dømt
af samme dommer og no-
mineringen skulle gives,
jamen så har jeg flere gange
hørt udtalelsen, at man ty-
deligere så tickingen på en
vildtfarvet aby end på en sor-
rel somali - det er da klart.
Nåh, men det har i hvert
fald gjort at incitamentet til
at vise sorrel er noget mindre
hos mig i dag end tidligere.
Et er at aby'en ofte er mere
dramatisk i førstehåndsind-
trykket
Sølv
Inden for Sølvsomali har ty-
perne aldrig været helt over
i "burmeser type" som det
har været for specielt den
vildtfarvede Abyssinier.

i Somali-linier, hvor d r er
brugt mange Abyssiniere er
temperamentet tættere opad
Abyssinieren, og der s s ef-
terhån den flere Somalier
der er nøjagtig lige så højt-
flyvende som den vildeste
Abyssinier.

Der er naturligvis linie-
mæssige forskelle i tem-
peramentet, ikke mindst
mellem sølv og vildtfarvet.
Også indenfor Abyssinier
er der en stor forskel. Der er
Abyssniere, som er lynhur-
tige i bevægelserne, men
meget afslappede og godmo-
dige på alle områder, og så
er der dem der tænder lidt
for hurtigt - især damerne
overfor hinanden. Tidligere
sagde man, at en Somali
mest gik nede på »jorden«
- idag hænger de nærmest
oppe under loftet.

Der er naturligvis en stor
sammenhæng mellem krops-
bygning og aktivitetsniveau
- i.e. jo mere elegant og lang-
benet katten er jo hurtigere
er den - mens de mere tunge
typer katte er mere rolige og
mindre flyvende. Opdrætter-
nes forskellige indstillinger
spiller endvidere med til de
forskellige kattes særpræg-
nogle er til mere aktive katte
og andre til mere rolige.

Sorrel
Hos den sorrel Somali har
det været svært, aldeles
vanskeligt at få glødende
kontraster, jævn ticking og
varm bundfarve, men det er
faktisk lykkedes hos nogle
individer, så det kan lade
sig gøre.

Jeg har tidligere påstået
at især den sorrel somali
hos dommerne må høre for
at tickingen er tydeligere på
abyssiniere. Der avles sjæl-
dent efter farven. Oftest vil
sorrel killinger komme i et

Temperament
Temperament-mæssigt
er der generelt nogen for-
skel mellem Abyssiniere
og Somalier. Begge racer
er meget tillidsfulde, nys-
gerrige og kærlige. Men
Abyssnieren er lidt mere af
alting. Abyssinieren tæn-
der hurtigere af, på både
godt og ondt. De er dyg-
tigere til at flyve gennem
luften. Somalierne er mere
godmodige, og langt langt
mere ragdoll end en rag-
doll. Denne tendens er dog
ved at ændre sig, og specielt

vi ser det i dag, da var det
bare mere en sjældenhed.
Efterhånden er det ble-
vet ganske normalt at se
en fuldfarvet Somali med
en varm og dyb pelsfarve.
Samtidigt med, at kattene
er blevet mere elegante, og
har fået mindre pels, er de
blevet mindre i kroppen.
Dette fænomen, er der man-
ge opdrættere, der forsøger
at undgå ved igen at bruge
de lidt større katte i avlen..

Abyssinier & Somali

Pelskvalitet og pelslæng-
de har tillige været nogle
af de ting. der har ændret
sig lidt igennem de sidste
år. Det er mulig is et re-
sultat af. at der bliver brugt
flere Abyssiniere i vores
opdræt. De fleste Somailer
har i dag de eftertragtede
silkepelse af moderat læng-
de. hvor man tidligere så
de store uldne pelse med
voldsom længde. Det at So-
malien er blevet flyttet fra
semilanghårsgruppen over
til korthårsgruppen, og at
vi i dag har samme standard
for Somali og Aby har tillige
været med til at fremme en
mere elegant og muskuløs
Somali. hvor de gamle So-
malier var langt tungere og
blødere i kroppen. Pelsen
er blevet mere tætliggende
og det er i dag sjældent at
se en Somali med så en flot
krave, som man ser det hos
semilanghårs-kattene.

Hvad angår udviklingen,
så er Somalikatten blevet
mere elegant. For 10 år til-
bage, så vi også farve som

Racepræsentation

Badinas Kayo1111e,
opdr: & ejer:
En1Bade11
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Racepræsentation Abyssinier & Somali Pointskala:

Se flere billeder
på side 44!

-------- ----~

l
I

Herover: EC lah-Ra's N11t, opdt: & ejer: Lysgaanl & A1111111d en
Øverst tit: EC Tia af Kharto11111, opdt: & ejer: Bodil Cl .1ri11 Flow
I midten: GIC Marica's Sir Laucelot, opdr: & ejer: Margit Hærslev
Nederst tit: GIC Jacass l'bleu of Aurifet: opdr.: Tina Spen Iler: ejer: Dorrit
Cle111111ense11
Herunder: Ch EP Fletcher's F11t11ra. opdt: & ejer: Vivi Fletchcr

Total I 1UU po1~ts

Head general shape, nose, jaws and !eeth, forehead, placement and shape of the ears I 1o
Eyes shape and colour I 10
Body shape, size bone structure h · hl f th

I

b d
1

' • eig O e legs, shape of the paws, shape and length of tail I LO

Coat o y co our Ab · ·
I

ticking
yssiruan 25 Somali 2!:l

15
I 15 I

texture
I

10 l ro
Condition I 5 If

Remarks white is tolerated an the chin and the nostrils

Head
• too deep stop

• too much marking on the face

Ears smal! or pointed ears

• round eyes

Faults
Eyes • unclear eye colour

• absence of outline around eyes

Body cobby appearance

Tail rings on the tail

Coat
gold or sandy tone in colour

ghost markings or other tabby markings on the body and legs

Head
• Siamese type
• round head

Legs bars on all four legs

Faults preclud-
Tail whip tail

ing the certifi-
• grey or too dark or too light undercoat

cate
• too little or lack of ticking in parts of coat where desired

Coat
• unbroken necklaces

• markings on belly and chest
• white locket

• white extending onto the chest

Abyssinier/Somali Standard

Head Shape wedge shaped, af medium proportians, wide at the top; the contours are soft and graceful.
-

medium long.
-

Nose In profile the head shows a soft curve, with neither a stop nor a straight nose

Chin firm and well developed

Muzzle
not sharply pointed.
A shallow indentation forming the muzzle is desirable, but a pinch is a fault.

Ears Shape
relatively large, broad at the base;
slightly rounded at the tips with a thumb print and tufts of hair at the tips are desirable

Placement set well apart and pricked

Eyes Shape large, almond in shape and set well apart

Colour
brilliant and expressive;
amber, green or yellow; pure, clear and intense colour; outlined with the colour of the ticking

Neck Graceful

Body Structure
medium built , medium long;

firm, lithe and muscular, having a firm feeling

Legs
sinewy, fine and lang, in proportion to the body

Paws smal! and oval

Abyssinial/
fairly lang and tapering; broad at the base

Tail Somali

Somali The tail should be well furnished.

extremely fine and very dense; the denser the better; texture very soft to touch.

Structure
Somali of medium length, except on the shoulders, where it can be a little shorter.

Preference is given to those cats with well-developed frill and breeehes

Coat
Abyssinian short, fine and close, lying flat
Abyssinian/ 2 or 3 bands af colour on each hair with dark tips for preferenee. For colour varie-

Colour
Somali ties refer to the following tables.

Somali
The development af the ticking is slow; the true coat is not developed until the age
af 2 years; allowance for this should be made in kittens and young adults.

30
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2002attpenRace

600,-

World Show tema-nummerBlad 6, 2003

Blad 5, 2003: Rex

HUSK AT bestille DI opdrætterannonce -
vi fort ætter med de specielle opdrætterpriser i 2003:
1/-1 side: kr. 300.- 1/2 side: kr.

Blad 3. ::!003: Ragdoll

Blad 4. 2003: British Shorthair

Racepræsentationerne fortsætter i 2003:

33

...
Hun Iorril - nr.: I • ;,jQ oint
GIC Lugwc's i nna.. Y n
E: L nc Bay
0: L n..:- Ba_v

Ka trat - nr.: 2 - 615 point
IP DK Hentzel's Calico,
BRI g 03
E: Iren Hentzel
0: Ir ne Hentzel

b

... Se flere af
Racekattens
Topkatte i Katte-
magasinet nr. 4

Han fertil - nr.: l . 660 point
Fabulou Four afAvbrego,
E: Kis , i\Iog n · Osrerby
0: Gro kaltv it.

Killing/ungdyr • nr.: 2 - 573 point
McCloud's Loke, MC0 w
E: Henrik & Jeanette Stapelfeldt
0: Henrik & Jeanette Stapelfeldt,.

Hun fertil - nr.: 2 - 6-10 point
Nissen's Fiona. 0RI a
E: Annalise og Erik Nis en

◄ 0: Annalise og Erik issen

Killing/ungdyr - nr.: 5 - 513 point
S1'Mighty Claw's Galadriel.
NFO cl 09 22
E: Grit Wes el
0: Catherine Severin ►

.l

Hun fertil - nr.: 4 - 581 point
Løvehulen's Sweet LouLou, MC0 f 22
E: Henrik & Jeanette Stapelfeldt
0: R. Henriksen & P. E. Pedersen

Avls-
hanner

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
kidogoårnail.tele.dk

Artur Veinel
•1lCO n 22
far: Ydegårds Adrian, MCO a22
mor: Kelly's Coons Shiva. MCO f22
Lenie H. Mathiesen
Bolejevej 85
Lendum
9870 Sindal
tlf. 98 47 39 99

DK Mount Maria King
ORI b 24
Far: Haslunds Tato, SIA n 21
Mor: Bellarnis' Beefeater, ORI n 2-1
Lis en Birkelund
Ejlbyvej 48
5471 Sonderso
Tlf. 64 84 13 88

IC Fabis Damian
NFO e 09 23
Susanne & Vagn Andersen
Hojbyvej 37, Hojby, 4320 Lejre
tlf. 46 4 28 07
fax 44 53 17 11
jaettestuen'Evip.cybercity.dk

IC DK Hass Pongo
!:\FO n23
Far: Pr Floresta Leao's 13asil Mus,
:-JFO d 0923
Mor: Elkington' Inka
NFO a 0923
Renate Syltern
Meliegade 39, 6310 Broager
Tlf.: 74449941
rena te. ·yI tern'c';,hotmail.com

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

EC Haslund's Ramses
IA n, Fodi: 26.9.1998

Far: EC Sepp
Mor: Plnyer's Ursula
Connie Gron
Brolæggerpladsen 8. 2635 Ishoj
Tlf./Fax: 43 73 45 08

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. ernail!
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Af Knud
Steensborg,
Fagdyrlæge
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1 Årsagen til infektion ~r
en variant af coronavi-
rus. Der ikke noget, der
hedder "FIP-virus".

2 Coronavirus findes nor-
malt kun i tarmsystemet.
Enten uden at give symp-
tomer eller som årsag til
diarrhoe.

3 Når inficerede kattestres-
ses, nedsættes deres mod-
standskraft. Betingelserne
for virusvækst i katten be-
gunstiges. Er katten f.eks.
inficeret med coronavirus
vil antallet af viruspar-
tikler øges .. Jo flere vi-
ruspartikler - jo større
er risikoen for at virus
muterer (ændrer arvelige
egenskaber) .Mutationer
er karakteristiske for vi-
ra. Bare tænk på vores
eget influenzavirus som
hvert år kommer i en ny
udgave.

4 Mutationen af coronavi-
rus kan hos nogle katte
forårsage udvikling af
FIP.

5 Coronavirus findes geo-
grafisk over alt.

6 Coronavirus findes pri-
mært i multikattehold
hvor stressbyrden er
størst. Multikattehold?
Definitionen afhænger af
både antal katte og de fy-
siske rammer. Er der god
plads - som vi sjældent
ser i Danmark- vil jeg
sige over 10 katte. Under
danske forhold over 3-5
katte.

7 Jo større stressbyrden er,
ogjo ringere hygiejnen er,

jo større er corona-tryk-
ket. Det er vigtigt at no-
tere sig, at stress hos kat-
te ikke er umiddelbart at
sammenligne med stress
hos mennesker. De fleste
af kattens stresssympto-
mer registreres ikke af
almindelige katteejere.

8 Mellem 80-90% af alle
racekatte har en positiv
coronatiter - altså væ-
ret i kontakt med virus.
Titeren er et mål for ind-
holdet af antistoffer i blo-
det. 1/3 af disse positive
katte vil udskille virus.

9 Blandt udstillingskatte
vil ca. 30% altid udskille
coronavirus. Jf. at 80-90%
af udstillingskatte har en
positiv titer.

10 En titerværdi kan ikke
selvstændigt bruges i
diagnostisk øjemed, når
det drejer sig om en syg
kat. Titeren kan kun
anvendes sammen med
andre blodværdier og en
vurdering af kattens kli-
niske symptomer.
Titertal fra forskellige
laboratorier kan ikke
umiddelbart sammenlig-
nes. Det er blandt andet
derfor, at der - meget for-
virrende - angives forskel-
lige grænseværdier.

11 Coronavirus er meget
smitsomt. Virus krydser
dog aldrig fosterhinden.
D.v.s. killinger har ikke
en medfødt virusinfekti-
on. Oftest smittes de 6- 7
uger gamle, når antistof-
fer fra moderen begynder
at klinge af.

12 Corona-smittede katte
udviser oftest enten in.
gen symptomer eller også
diarrhoe ('tynd mave").

13 Smittede katte vil oftest
udskille coronavirus i 1-2
mdr. for derefter at rense
sig og leve lykkeligt til de-
res dages ende. Hvis de da
ikke geninficeres.
Ca. 13% af smittede katte
vil imidlertid blive kroni-
ske udskillere af corona-
virus. Vi kan i dag ikke
finde disse katte.
Ca. 4 % af alle katte er
totalt resistente (mod-
standsdygtige) over for
coronavirus.

14 Smittevejen med corona-
virus går primært gen-
nem bakkerne. Evt. med
folk der bærer fæces (affø-
ring) under sko etc. Meget
sjældent spredes smitten
med spyt/nys.

15 Ingen racer eller køn er
mere disponerede end
andre. Der er foretaget
mange undersøgelser.
Ingen har kunnet bekræf-
te dette. Teoretisk set kan
fremtiden måske vise no-
get andet.
Aldersmæssigt må ung-
katte/ killinger siges at
være mere udsat.
Hvorfor bliver nogle indi-
vider syge og andre ikke?
Det er ikke enkelt at be-
svare - men det er jo et
generelt og spændende
spørgsmål inden for alle
dyrearter inkl. os selv.

16 Et katteri med få katte,
rigelig plads og god hy-
giejne vil oftest naturligt
rense sig selv helt for co-
ronavirus i løbet af nogle
måneder, såfremt kattene
holdes totalt isolerede.
Inficerede kattehold med
over 5-10 katte er "al-
tid" kronisk inficerede.
Mistanke om
coronavirusinfektion skal
man have, når moderkat-

te får diarrhoe efter fødslen, når
der ses diarrhoe hos killinger i
6-7 ugers alderen når der ses
flåd fra øjne, nysen samt uens
størrelse af killinger fra samme
kuld. Selvfølgelig også når der
ses gentagne FIP-tilfælde hos
killinger fra samme katteri.

17 I et givet kattehold vil kun 1 ud
af 10 katte være clisponeret for
udvikling af FIP. De 9 vil alt å
være modstandsdygtige.
Årsagen til, at mange åbenbart
ikke angribes, kendes ikke.
Måske er det et spørgsmål om
individuelle stressniveauer og
at nogle katte er specielt godt
beskyttede af celler i slimhin-
der (det cellulære immunfor-
svar).

18 Det muterede coronavirus som
forårsager FIP optages gennem
de øvre luftveje. Almindeligvis
ses indledningsvis lette symp-
tomer. Senere spreder virus sig
med udvikling af FIP i en klas-
sisk form til følge. Spredningen
tager normalt ca. 14 dage.

19 Coronavirus bindes i katten til
antistoffer som proteinudfæld-
ninger. Udfældningerne sætter
sig i de små blodkar med vacu-
litis (betændelse i de små kar)
til følge. Tilstanden kan sam-
menlignes med blodpropper
hos mennesker. Væv som ikke
får tilført ilt nok dør, og/eller
væske træder ud i kroppens
hulrum. Væsken presses ud af
blodbanerne, når blodkar for-
snævres.

20 Virusudfældningerne kan sætte
sig hvor som helst- øjne, nyrer,
lever, centralnervesystem, bug
/ brysthinde, hjertesæk, bug-
spytkirtel m.m. Ofte kun et af
stederne.

21 FIP (smitsom bughindebetæn-
delse) er et rigtig dårligt navn.
Som nævnt kan virus sætte sig
mange steder, og symptomerne
afhænger helt af lokalisatio-
nen .. Der kan f.eks. ses øjenbe-
tændelse, nervøse symptomer,
gulsot, blodmangel, nedsat
nyrefunktion og væskeansam-
linger, vægttab og tilbageven-
dende febertilstande.

22 FIP findes i en tor form OP' en
b

våd form. Den tørre form kan
"sidde· hvor om helst. De små
proteinudfældninger e · om
gullige betændelse processer.
Den har ofte et mere langtruk-
kent forlob.
D n vade form viser ig ved gul-
lige væ keansamlinger i bry t-
og/ell r bughule. Der ses et akut
forløb.

23 Hvorfor nogle udvikler den
tørre og andrø den våde form?
D t mene at blodets indhold
af an ti toffer og for kelle i kat-
tenes cellulære immun for var
(besk) ttende celler i lirnhin-
der) har betydning.
Glasgow Univer ity angi er. at
man ved den tørre form må for-
vente en titer på over 650 (i DK
400), mens den , ed den våde
form er høj - over 12 0. D L
stemmer godt over ens med.
hvad vi er i praksis. Husk
- ingen titer kan "stå alene"
- den skal sammenholdes med
kliniske symptomer og andr
blodværdier.
Meget syge katte eller katte i
slutstadiet kan have en titer på
0. De når ikke at udvikle anti-
stoffer. Omvendt kan katte med
meget høje titertal gå til O igen
i løbet af nogle måneder.
Jea har set en titer på en "rask

b

kat" gå fra 5000 til 0 på 12 mdr
uden problemer for katten.

24 Der findes ingen behandling.
Rapporterede lykkelige be-
handlinger beror på fejldiag-
noser.

25 Diagnosen FIP kan kun me?
sikkerhed stilles ved obdukti-
on og vævsundersøgelse. Ved at
sammenholde kliniske sympto-
mer, almindelige blodprøver, ti-
terværdier og evt. undersøgelse
af ophobet væske, kan man dog
opnå en sikkerhed på 80-90%.

26 Ofte stilles der fejldiagnoser -
på Glasgow University er ~un 2
ud af 10 katte - indsendt til ob-
duktion med mistanke om FIP
- positive.

27 Foreb) ggelse: Det drejer sig
0111 at holde katteholdet coro-

nafri! Dett gør ~ red at te te.
rczistrcre oa i olere katte med

O b

n po itiv titer. Undgå omgang
med po itive coronakatte og a
i øvrigt n klog ejeradfærd. (se
tillæg). I prak i n næ ten
umulig fremgang ·made.

2 Vaccine finde ikl e · Danmark.
og dens virkning er diskutab 1.
Vaccination timulere · normal
en an ket antistofproduktion.
men n top anti t ff r r uori-
ked ved ·oronavi ·u sinfel ti-

on.
Derfor må vaccinen fr mstille
efter uvante principp r. Aktuelt
\ 'irker d n kendt FTP-,·accin
,- d kun at. timulere beskytre -
d c lier på slimhinder (næsen)
uden antistofproduktion.

29 Cororiav i ru - k n l v i orre
fæc r t r i bakken i op til 7
uger.

30 Har du kobt 'n kat - oa den dor
af FIP?
Gor grundigt r mt i oa ornkrina
bakk r. oz vent 1 måned for du
an knf · r n ny.
Har du fl r' kart .
Prin ipielt kal du ikke købe
en ny. for alle igen har en titer
på O og den nye i ovrigt også
har n tit r på 0. I praksis er
det svært - mang tiller sig
tilfreds med at have et katte-
hold som har været sygdomsfrit
i 2-3 mdr.

31. Altså er der 4 mulige forløb af
en coronavirusinfektion:

a. De fle te katte smitte og ud-
skiller virus i nogle måneder
- de udvikler anti toffer (en
positiv titer) - og titcren går på
0 igen efter yd rligere en tid.

b. 13% af inficerede katte bliver
livslange udskillere. De fleste
forbliver raske. Nogle udvikler
diarrhoe, Evt. kun med mellem-
rum.

c. 4% er helt resistente over for
coronavirus,

d. Max ca 10% af corona-inficerede
katte udvikler FIP. Der er i lit-
teraturen angivet at 2-20% co-
ronainfi.cerede katte vil udvikle
FIP. Min erfaring under danske
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11TOP-3311
- om FIP

FIP - Feline Infectious Perionitis -
Infektiøs bughindebetændelse hos kat



I praksis kan det være meget når de er 12 uger og bedre Gælder specielt store katte-
svært - for ikke at sige umuligt ved 16 uger. rier og steder med stress og
- at overholde alle forebyggende dårlig hygiejne.
foranstaltninger, men god hygi- 4. På udstillinger bør man
ejne, god biologisk adfærd med opretholde en god hygiejne 8. Tidlig afvænning - ca. 6 uger
gode arbejdsgange og karantæ- af hænder, underlag m.m.. gamle -vil forebygge proble-
neregler må betragtes som mini- Flere katte må ikke anvende met.
mumskrav. samme bakke - jeg ved det

Gå efter 0-titer, registrering ikke sker - men alligevel. 9. Altid hyppig totalrengøring af
af 0-katte, sikker sex, karantæ- bakker og en sund biologisk
neforanstaltninger, reduktion 5. Man bør kun dyrke sikker adfærd. Foder-/vandskåle
af stress og maksimering af hy- sex. Hunkatten bør være så skal følge moder og killin-
giejne. kort tid med hankatten som ger, fødselsrummet skal gø-

muligt, de bør aldrig anven- res klar i god tid og arbejds-
1. Ideelt skal alle katte i et de samme bakke og helst bør gangen skal tilrettelægges

katteri have en coronatiter hankatten have en titer på sådan at man ikke bringer
på 0. 0. smitte rundt. Moder og kil-

Adskil katte med en positiv Hunkatten testes efter hjem-
linger skal fodres og rengøres

2. 6. først - katteriet/andre katte
titer og en 0-titer. Test igen komst. derefter.
efter nogle måneder o.s.v.

7. Hun isoleres totalt fra andre 10. Specielt ser jeg problemet
3. Nyindkøbte katte, katte der katte sammen med evt. kil- med for mange katte på for

har været udstationerede el- linger. Har killinger kontakt lidt plads.
ler på udstilling skal i karan- til andre voksne katte end
tæne i 14 dage og så testes. moderen vil langt flere væ-
Killinger bør tidligst testes, re coronapositive ved salg.
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"TOP 1 O" - Forebyggelse:

meget svær at forstå. Vejen frem
er åbenhed, ærlighed, tolerance og
sunde stressfrie kattehold.

Med venlig hilsen
Steensborg - dyrlæge

Moralen er:
Har du et 0-titer katteri: Så køb
altid en 0-titer kat og undgå avl
med positive katte.
Har du et titerpositivt katteri:
Prøv at minimere stress og at
højne hygiejnen. Du må leve
med en risiko - både som avler
og som køber. Al omgang med
useriøse katterier - herunder
meget store kattehold - skal
undgås.
Har du en kun enkelt kat, lig-
ger der en stor sikkerhed i kun
at købe en 0-titer kat

an (alle katte) fra andre katte
hele perioden, er det rimeligt at
antage, at smitten er bragt ind
af killingen.
Har du selv katte med en posi-
tiv titer - 80-90(% afudstillings-
katte - er risikoen din alene.
Det er en "erhvervsrisiko".

33. Vær åben. ærlig og ansvarlig.
Som en konsekvens af dette
kunne man foreslå en registre-
ring af katte med 0-titer. Det
lykkedes at udrydde - stort set
- FeLV i Holland på denne må-
de.
I UK er man allerede begyndt
på denne registrering af både
voksne katte og killinger der
skal sælges.

Nogle af punkterne både i "Top33"
og tillægget kan/vil være kontro-
versielle. Sygdommen er meget,

forhold er max. de nævnte 10%
og ofte kun nogle ganske få %.

32 Risiko/ansvar:
Langt storstedelan af smittede
katte udvikler FIP i løbet af 2
mdr. - ofte 1-1 dage. Enkelte
kan tage op til 11 mdr.
Har du et kattehold. hvor alle
katte har en titer på 0, og du
har te tet den n. e killing til 0,
så er mitten kommet senere og
ri ikoen er din.
Har du et kattehold, hvor al-
le katte har en titer på 0, og
du har købt en killing med en
kendt positiv titer, er risikoen
din.
Har du et kattehold med en
0-titer. og du uforvarende har
købt en killing med en positiv
titer kan der være tvivl. Har
dine katte levet i total isolati-



Felis Danica informerer:

Vedtagelser på Plenarforsamlingen

Ole Amstrup

Vedtagelserne/ændringerne
træder i kraft pr. 1. juli
2003.

Til lut en tilfojel · , til mu-
ligheden for at fa en novic -
godk ndelse:

Den omhandl "r muligh
den for at få novic godk nclt
en kat ind n for ra r cl r ri
fare fol' n int rn tional ud-
r ·cld 1 11 r d r r far for
for meget incla l.

De saml d Avl g Regi -
tr ring r glcr vil nu bh e
samlet som National , tilfo-
jelser til FIFe Avl og Regis-
trering regler. Det samlede
regelsæt fra FIFe, der er ju-
steret med tilføjelser og æn-
dringer fra 1. januar 2003 er
ved at blive oversat og når
det er færdigt vil det være
tilgængeligt for alle på Felis
Danicas hjemmeside.

m d DNA- ests fra alle irn-
plic rede katte hvorcf er
avl rådet tao- r agen op 'il
fornyet overvejelse. Bemærk
der skal udfores D rA-test ·
på samtlize killinger i kul-
det.

Opdrætter n er sel
ansvarlig for udfore] en af
div r e D :\-tesL.

Hvis en af de mulige
forældre ikke længere er
tilgæng lige. tarnbogsfor ~
killinger d r falder ud nfor
D A-profil n som ov nfor
nævnt.

NFO. SIB, TUA, CRX. DR .
GRX.

Stamtavlen skal være ge-
neti k korrekt. (FIF punkt
4.3.2 og 4.4.1

Sta mtav 1 r hvor der
find s katte hvis opdr ts/
EMS-kod ikk r i zenetis k
overen sternmel e med for-
ældrenes opdr t::,/EMS-kod
kan ejeren/opdrætteren for
eaen regning få de im plice-
rede katte farvebestemt af
en dommer på en ud tilling
eller af avlsrådet. Hvis de ·
stadig er tvivl følges neden-
stående punkter.

Stamtavler hvor der
findes katte h\ i opdr t /
EMS-kode ikke r 1 gene-
tisk overen temmel e med
forældrene opdræt /EMS-
kode reai tr res som katte
hvor n ell r begge foræl-
dre er ukendt (FIFe punkt
4.4.5.2). Anerne på de p

0

gæl-
dende katte lettes.

Hvis fejlen findes inden-
for de første 3 gen rationer
registreres den pågældende
kat i RIEX efter gældende
regler. (LO kræver 3 gene-
rationers ren avl)

Ejeren/opdrætteren kan
for egen regning fremlægge
genetisk dokumentation
med DNA-tests fra de im-
plicerede katte, hvorefter
avlsrådet tager sagen op til
fornyet overvejelse

Afkom der ikke er i gene-
tisk overensstemmelse med
forældrenes opdTæts/EMS-
kode, registreres som katte
hvor en eller begge foræl-
dre er ukendte (FIFe punkt
4.4.5.2). Anerne på de pågæl-
dende katte slettes.

Ejeren/opdrætteren kan
for egen regning få de impli-
cerede katte farvebestemt af
en dommer på en udstilling
eller af avlsrådet. Hvis der
stadig er tvivl følges neden-
stående punkter.

Opdrætteren kan for
egen regning fremlægge
genetisk dokumentation

Indførelse af Genotype/
Fænotype:
Sker efter samme regler som
farveændring.

Katte som farveændres, men
som stadigvæk udstilles in-
denfor samme farvegruppe
kan beholde deres titel, dette
gælder katte i racerne: MCO,

Felis Danica's
Nationale regler
Farveændring:
Er katten registreret med
forkert farve, kan den far-
veændres af en dommer
med kompetence i pågæl-
dende kategori, hvor kat-
ten tilhører. Ligeledes kan
opdrætteren eller avlsrådet
skriftlig farveændre katten.
Har katten opnået en titel,
kan den dog kun farveæn-
dres af en dommer.

4.4 Registrering
4.4.1 Generelle
principper
Registrering af en kat i LO-
eller RX-stambogen skal
udføres i overensstemmelse
med EMS-systemet og gene-
tiske principper.

En kat, hvis fænotype ud-
skiller sig fra dens genotype,
skal overføres i overensstem-
melse med dens genotype, ef-
ter dette er bevist gennem:

0 forældrenes
genotype

0 dens afkom

En kat kan udstilles i over-
ensstemmelse med dens
fænotype, hvis dette skiller
sig ud fra dens genotype. I
dette tilfælde skal både kat-
tens genotype og fænotype
forefindes i stamtavlen.

Fænotypen skal være i
overensstemmelse med be-
skrivelsen i EMS og skal
skrives i parentes.

Hvis en kat opnår en titel
under forkert identitet, mi-
ster den sin titel ved overfør-
sel til dens rette identitet.

De sidste tre regler er i og
for sig ikke restriktioner
for opdrættet af disse racer,
men markeringer af at der
kan ligge nogen skjulte egen-
skaber, som man så med dis-
se markeringer kan undgå i
sit opdræt.

Det vil sige at fremtidens
RX stambog nu vil indikere
at det drejer sig om eks-
perimentalt opdræt enten
efter racekrydsninger eller
efter ikke godkendte farver
- eller at der er tale om en
sammenblanding af sølv og
maske hos SWBAL.

Med hensyn til (var) vil
det nu altid blive tilføjet
efter EMS koden, hvis der
er mulighed for langhår.
Dette vil ske for alle racer,
men registreringen vil ske
i LO. Når registreringen
sker i LO er det ud fra hold-
ningen, at en markering er
nok, og hvis (var) i al uen-
delighed tilføjes afkom efter
parring efter langhårede og
korthårede katte er der in-
gen grund til også at placere
dem i RX stambogen.

I FIFes regelsæt er der
givet mulighed for, at en
kat som opfylder kravene til
registrering i LO automatisk
vil kunne overføres fra RX
stambogen til LO. Dette er
stadig muligt, og kan foreta-
ges administrativt af stam-
bogsføreren mod betaling af
100 kr. for et nyt indlæg.

I forlængelse af FIFes
regler om kravene til regi-
strering er der nu lavet en
tilføjelse til de nationale
regler der klart beskriver
hvad der skal være opfyldt
for at man kan få en kat
registreret. Det er særligt
aktuelt, hvor der kommer
afkom, hvor der kan være
tvivl om faderen, eller hvis
der er genetiske fejl i stam-
tavlerekvisitionerne. De ny
regler beskriver helt klart
hvad opdrætterens ansvar
og opgaver er.

masket kat med en sølv-
kat skal avlsrådets accept
indhentes FØR parringen
foretages. De racer der
bliver omfattet af denne
reger er foruden SIA og
BAL, hvor reglen er en
FIFe regel, PER/EXO,
BRI, SBI, BUR, RAG.
Hvis man får tilladelse til
en sådan parring, er avls-
rådet samtidig forpligtet
til at farvebestemme af-
kommet.

2. Hvidt afkom efter parring
med EMS 01- 03 tilføjes
(S) bag EMS-koden uen-
deligt.
Denne regel gælder for
racerne, BRI, PER/EXO,
EUR og BAL/SIA

3. Masket eller hvidt afkom
efter parring med EMS s
tilføjes (I) bag EMS-koden
uendeligt.
Denne regel gælder for
BRI, PER/EXO og BAL/
SIA. Desuden er det så-
dan, at alle SWBAL der
får tilføjelsen (I) også vil
blive placeret i RX stam-
bogen.

4. Ikke masket afkom efter
parring mellem EMS 33
andre tilføjes (es") bag
EMS-koden ved sikre bæ-
rere. (es) tilføjes bag EMS-
koden ved mulige bærere
uendeligt efter (es").
Denne regel gælder for
BRI og PER/EXO. Dette
er en ændring af tilfø-
jelsen efter EMS koden.
Tilføjelser er nu en be-
tegnelse for den gene-
tiske kode for maske.
Altså kommer der ikke
fremover til at stå 33 men
(es;') eller (es).

Pa Felis Danicas Plenarfor-
samling var der forskellige
forslag til ændringer i de na-
tionale tilfojelser til FIFe s
Avls og registreringsregler.

Det første forslag fra
avlsrådet vedrørende æn-
dring af muligheden for at
sætte avlsforbud på kattene
blev forkastet. Efter meget
debat rundt i klubberne var
den generelle holdning imod
at begrænse opdrætternes
mulighed for at sætte avls-
forbud på killinger og det af-
spejlede sig i afstemningen
der var 21 - 0.

Dernæst blev der vedta-
get ændringer i afsnittet om
"Specielle restriktioner for
visse racer". Det er en tem-
melig stor ændring i forhold
til de tidligere nationale "Fe-
lis Danica's regler for avl".
De tidligere regler er nu af-
skaffet med deres mange be-
grænsninger og placeringer
af katte i RX stambogen.

Groft sagt kan det sige at
der nu er fire regler som er
generelle.

1. Det er forbudt at parre
maskede katte i alle ra-
cer med nogen form for
sølv. På opdrætternes
ansøgning kan undtagel-
ser gøres efter tilladelse
fra det nationale avls-
råd. I sådan tilfælde er
avlsrådet ansvarlig for at
farvebestemme afkomme-
ne. Undtaget er dog SPH,
DRX, CRX og GRX.

I FIFe reglerne findes
denne regel for Siamesere
og Balinesere. Nu er den
gjort til en National regel
for alle racer (undtaget er
dog SPH, DRX, CRX og
GRX) og hvis man frem-
over ønsker at parre en

••
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G[P Hentz •I"· Culico
131{[ g 03 Fudt: 2 -01-9-i
Opdr.: Ejer
Ejer: Ironu Hen ;,e]

i\lo;,t 02 C \ ,l'IB Bl ·
fknsburg- 0~ ',\ 'PJ P, •
ioro 0~ Ci\ ~PIB

Glo. trup 02 C'J\GPIB BOX
Glostrup 0:2 '_. ( ;p113 130.'
Uagsv:l:rd os C\G Ptn ··

GIC Gaia Eva-Vlasta
PER a 33 Fedt: 07-05-01
Opdr.: Eva Fuxova
Ejer: L. Andersen & K. B. Smidt
Flcnsburg 02 CAGCIB
Flcnsburg 02 CAGCIB
Soro 02 CAGCIB
Glostrup 02 CAGCIB
Glostrup 02 CAGCIB *
Salzburg 03 CAGCIB *

-
* = nominerettagere

Titel
EC Apiatif'r Kenya Brown
BRI h Fodt: 07-06-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Pia Kjcldgaard
Middelfart 02 CACE
Emmen 02 CACE *
'\ars 02 CAC'E
Flcnsburg 02 CACE *
Flcnsburg 02 CACE
Ribe 02 CACE
Soro 02 CACE *
Odder 02 CACE
Glostrup 02 CACE *

GIC Khartoum's Aisha af Neferkare
ABY o Fodt: 08-03-00
Opdr.: Gunvor Schlichtkru11
Ejer: Margit B. Thomsen
Hedensted 02 CAGCIB
Middelfart 02 CAGCIB BIV
Emmen 02 CAGCIB
Flensburg 02 CAGCIB
Flen burg 02 CAGCIB
Ribe 02 CAGCIB

lC' Kirus :\fo;,-; \\"entke
SBI a 21 Fod : 2:3-03-9iJ
Opdr.: Kirst n Ul:-o
Ejer: Joy Kristonson
Randers 1 ',\CIB

issenbjerg 01 C \CII3
Flen. burg 02 CACIB ;,

Cl-I.\! mi» Hor Date
sxo d 22 fo<lt: :.7-0-!-0I

pdr.: Lass \loncn~en
Ejer: .·unja E. H:Hbl'll

.'.\h1ribo 02 C'i\C BIS
,\ar,-;02 C.\C'
Ba""" •rd ():) (\\(' 1318

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIV

CH Bijl'lo·s Emme:li of :\[ikke-line
:O\I ns Fodt: 03-12-0 l
Oprlr.: Ejer
Ej r: Birgii l<' -len· ·n
Glo~trup 02 C,\
Od0nse 02 ':\('
R1g.-værd O:l C:\C

IP J\pollon Felix Kalypso
l\FO n 09 22 Fode: 12-0 .o:
Opdr.: Allan & Annette _·!,· st
Ejer: R nate yltern
Glostrup 02 C,\PIB
Glostrup 02 CAPIR BTV *
Amsterdam 03 C.\P[B

GIC Lorna nf Ly
MCO f 09 22 Født:
Opdr.: A. Gravesen & G. Jacobsen
Ejer: 0. Dahrn
Odder 02
Sindelfingen 02
Sindelfingen 02
Odense 02
Groningen 02
Vejle 03

EC Black Sarah v. Wernerwald
BRI n Fodt: 04-10-97
Opdr.: K. von Stem tein
Ejer: Pia Kjeldgaard
Brno 01 CACE BIV
Wien 01 CACE
Vissenbjerg 01 CACE
Griimitz Ol CACE
Roskilde 02 CACE
Hedensted 02 CACE
Middelfart 02 CACE
Emmen 02 CACE
Aars 02 CACE

EP Keystone No Matter What
PER e 33 Fodt: 14-06-00
Opdr.: Charlotte Strange
Ejer: Heidi Agerbo
Flensburg 02 CAPE
Taastrup 02 CAPE BOX
Ribe 02 CAPE
Soro 02 CAPE BTV *
Odder 02 CAPE
Glostrup 02 CAPE
Glostrup 02 CAPE
Groningen 02 CAPE
Salzburg 03 CAPE*

GIC Outlaw Ranch's Simba
MCO a Født: 12-07-99
Opdr.: Jens Pedersen
Ejer: Helle & Jorgen Jørgensen
Sæby Ol CAGCIB BIV
Hedensted 02 CAGCIB
Neustadt 02 CAGCIB
Neustadt 02 CAGCIB
Middelfart 02 CAGCIB
Beverwijk 02 CAGCIB

IP Kiru's Red Roxy
S131 d 21 Fodt: 2 -02-. 9
Opdr.: Kirsten Ulso
Ejer: Joy K.ri .tcnsen
Flensburg 02 CAPll3
Od nse 02 CAPIB
Vejle 03 C.APIB

CH Linrl:<kjah-· ::; Fritr~
'.\FO n O.J :2~ Fodt: :2 -1 l- l
Opdr.: Ej ·r
Sjcr: Lone l lojris
Odder 02 C,\C
Oden~e 02 C.'\ Bl
Vejle 03 CAC

41

PR ViL lcv's Emma
NFO g 09 Fodt: 15-05-99
Opdr.: Birgit Vilslev
Ejer: Li_bet Ginn rup Sorensen
Odder 02 C <\P
Oden~c 02 CAP
Vejle 03 C'AP

PR Astrakhun's Fair Illue Eyes
SLr\ b Fotlt: :20-10-98
Opdr.: Ejer
Ejer: Kirsten & Luszlo Ilunu
Taastrup 02 C \P BIS
Oden ·c 0:2 C \P
Remisen 02 C \P •

IP Svea af Kambyses
PER n Fodt:
Opdr.:
Ejer: Inge Grcgorscn
Esbjerg 00 CAPIB
Taastrup Ol CAPIB
Lyon 03 CJ\PIB

fP Schroder's Junior
SBI e 21 Fodt: 05-03-01
Opdr.: Betina Carlsen
Ejer: Rikke Andersen
Odder 02 CAPIB *
Odense 02 CAPIB
Groningen 02 CAPIB

GIC Wedfall's Silver Emil
PER ns 11 Født: 27-05-98
Opdr.: Charlotte & Ole Wedfall
Ejer: Helle & Niels Teglgaard
Hillerød Ol CAGCIB
Glostrup 01 CAGCIB
Køge 02 CAGCIB
Flensburg 02 CAGCIB
Taastrup 02 CJ\GCIB BIV
Kri itianstad 02 CJ\GCIB BIV

GIC Regin Doucet af Vendsyssel
EXO b Født: 03-05-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Norma Hassing
Wien 01 CAGCIB
Gri:imitz 01 CAGCIB
Aars 02 CAGCIB
Flensburg 02 CAGCIB
Ribe 02 CAGCIB
Ljubljana 03 CAGCIB

EP Lai-An's Annastasia
PER g 33 Født: 28-10-00
Opdr.: Ejer
Ejer: L. Andersen & K B. Smidt
Neustadt 02 CAPE *
Middelfart 02 CAPE
Maribo 02 CAPE *
Flensburg 02 CAPE
Flensburg 02 CAPE *
Sorø 02 CAPE
Glostrup 02 CAPE*
Glostrup 02 CAPE
Groningen 02 CAPE

GIC Apiatifs Lilac Kiss
BRI c Født: 07-06-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Pia Kjeldgaard
Emmen 02 CAGCIB BIV
Aars 02 CAGCIB BIV
Flensburg 02 CAGCI B
Pien. burg 02 CAGCIB
Ribe 02 CAGCIB BIV
Sorø 02 CAGCIB BIV
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Af Grethe
Højgaard

Jensen

Watamu
Ocica

... /
.......--

mes ind og få fat på dorlå-
en, men dørlå en var ikke

sådan at få bugt med. Jamen
å må vi jo lege Ii keclam og

fi ke nøglern op. Heldigv i
jeg havde lagt nøgl rne, der
sad i en noglering, sådan at
ringen stod på hojkant. Med
stærk koncentration os tne-
eei held kom krogen på stål-
tråden ind i nøgleringen oz
med stor forsigtighed bl
den hej top til øverst, kant
af døren nu skulle noglern
så blot ud af n revne ell r
åbning på et par millimeter.
Men Saren er fingern m os
en mand der ved hvordan
det skal gor s, han list cl
nøglerne ud een efter n.
Det varede ialt tre k arter.
Glade og lettede, ud n en
skramme eller ridse på bi-
len, og en konstatering af at
denne bil er næsten umulig
at bryde ind i - selvfølgelig
kan ruderne knuses.

Vejret var smukt, og
landskabet så småt begyndt
at gøre sig klar til efteråret.
En hyggelig hjemtur med
megen trafik, og hvem ved
om det var skæbnen der spil-
lede ind og først lod os køre
hjem en time senere end de
andre.

døren i og tager nøglerne op
af min lomme og låser døren
går tilbage ind i hallen for
at aflevere nøglerne til Lis
så hun kan gå ud med sine
ting. Men i min lomme var
kun mine nøgler. men hvor
var Lis' så?? i en fart ud
igen til bilen, for nøglern
måtte jo enten ære tabt
eller sidde i lå en, m n ak
ingen nøgler. og Jøren Var
låst. Mit udseend var \ ist
mildt sagt vildt. da jeg agde
til Lis at jeg hav de låst hen-
des nøgler inde i bilen. Fald
ned, Fald ned. sagde hun, dø-
ren kan ikke mækkes. den
skal låses. Jamen det har
jeg gjort, med mine nøgler.
Passer ikke sagde hun det
kan ikke lade sig gøre. Men
det var sket, det som ingen
tror på, at låse en fremmed
bildør. Jeg havde gjort det,
men kunne ikke låse den op
igen.

Men Ocifolkene hjælper
hinanden, så Torkild sagde,
nu skal jeg se på det, men ak,
nej, nå men så ringer vi til
Falck. Der gik 10-12 minut-
ter hvor vi stod med alle vore
katte og pakkenelliker rundt
om os udstillerne kørte hjem
een for een, mange venlige
ord fik vi med på vejen og så
kom Falck.

Det første vi spurgte ham
om var om han havde humo-
ristisk sans. Det kan i tro jeg
har, og det her tager ikke
lang tid, men det var nu ikke
sådan lige at gå til. Trods en
masse remedier bl. andet en
manchet til at presse døren
op et par millimeter, så en
tyk ståltråd kunne klem-

På en katteudstilling kan
man opleve mange ting,
sludre med en masse men-
nesker, se smukke katte, op-
leve dommere man ikke er
enige med, dommere man sy-
nes er helt fantastiske, der
lige forstår dig og din kat.

Nu skal I høre hvad Lis
Friis og undertegnede ople-
vede på katteudstillingen i
Ribe den 1. september. Som
så ofte før kørte jeg ud til
hende, for at køre sammen i
hendes mands store bil, rige-
lig med plads til katte og alt
grej. Turen til Ribe gik fint,
ingen svinkeærinder med
forkerte veje.

Alt vel i dyrlægekontrol-
len, som gamle udstillere
går det jo problemløst med
at ordne bure og få kattene
ind. Jeg, eller vi, Oci-ejere
var heldige, vi skulle op til
dommeren ved bedømmel-
sens start. Alle vore katte
fik fine bedømmelser og
Bonanza blev nomineret, og
denne gang var vore bedøm-
melser til at læse, Hanne
Sofie og hjælper skal have
en hilsen og tak.

Hele dagen var en ren
fornøjelse. Som sædvanlig
begynder vi ca. 1 time før
slut at bære det ud der ikke
er i brug mere, så jeg bad om
nøglerne hos Lis - prøv at se
for jer:

Jeg låser døren op, stiller
køletasken og andre ting på
forsædet, vil så tage et par
bananer og et par ferskner
op til hjemturen; for at klare
dette lægger jeg nøglerne til
b_ilen ned i bunden, og tager
tmgene op, fint, så lukker jeg

Hvad der også kan ske på
katteudstlltinq

Dommerelever
Er meget velkomne Henvendelse
til Kirsten Foldager 75178584 .
foldager.sphinx@mai1-telia.dk
eller Mette Foldager 75128632
email: sphinx@mail-telia.dk

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 kassereren, se udstillings-
gebyrer.
Annoncer sendes til: Inge Nord,
Lyngby 4, 9370 Hals
Præmier: Kirsten Foldager,
Lovrupvej 35, 6690 Gørding

Stewarder
er meget velkomne - kontakt
venligst chefsteward Carsten
Lassen, Abyvej 8, Biersted,
9440 Abybro. Tlf. 98 26 90 50.
Email: katteri@jyrak.dk

Præmier
modtages med glæde: skriv ven-
ligst til præmiesekretær Jørgen
Jensen, Røjlehaven 52, 2630
Taastrup.

Annoncer
for opdrættere og specialklubber
sendes senest 16. juni til:
Dorte Kaae, Esbjergparken 5,
9220 Aalborg Ø

1/1 side kr. 250,-
1/2 side kr. 150,-

priserne er inkl. moms. Format A5

Åbningstider:
Dyrlægekontrol: kl. 07.00-08.30
Åbningstider for
udstillere: kl. 07 .00-18.00
Åbningstider for
publikum: kl. 10.00-17.00

kr. 150,

kr. 50,-
Gratis

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

Ingen katte må forlade hallen,
før udstillingen lukker!

Betalingsfrist: 16. juni 2003.
Der skal betales for alle tilmeldte
katte opført i kataloget.
Udstillingsgebyret betales nemmest
med Visa/Dankort via JYRAK's on-
linebutik på www.jyrak.dk-gælder
også udstillere fra andre klubber.
Evt. betaling på Giro 5 06 85 09 -
skriv på girokortet, at beløbet dæk-
ker udstillingsgebyr til Kruså.
Ved betaling på udstillingen opkræ-
ves 10 kr. ekstra pr. kat.

Udstillingsgebyrer
, Pr. kat kr.220,-
1 Kuld (3-4mdr.) kr.250 -

Avl & opdræt kr. 50,-
! Veteran/pensionist -

Ekstra kr. 50,-
1 kat alene i dobbeltbur kr.300,-
Udenfor bedømmelse: halv pris
Til salg bur og kuld
udenfor bedømmelse

, Udstillingsgebyrer
Pr. kat

' Kuld
Vet./pens .. ekstra
Avl og opdræt

1 Katteriklas e (4 katte
fra en ejer i samme grp) gratis
1 kat. alene i et dobb.bur kr.300,-
Pr. kat/kuld udf.bed. kr.100.-
Kuld udenfor bedømm. kr.125,-
For medlemmer af
Katteklubben
Til salg bur
Avl og opdræt

1 Lørdag d. 19/04-2003: Semilanghår, siam/ori
Søndag d. 20/04-2003: Langhår, korthår, huskatte

Udstillingsgebyret
indbetales til:

' Mette Foldager, Bavnehøjvej 7,
6700 Esbjerg.
Giro: 157-6089 inden udstillingen

1
eller på check vedlagt tilmel-

i dingen. Ved betaling på udstil-
lingen opkræves et gebyr på kr.
10 - pr. hat.

Polen
Sverige
Norge
Polen
Italien
Danmark
Frankrig
Finland

Kat. I+ II
Kat. n
Kat. I+ Il
Kat. I+ II
Kat. 1 + II + III
Kat. 1I1
All-round
Kat. I. II, IV

Tilmelding:
Tilmelding blanket sendes direkte til Peter Hansen,
Græsvangen 123. 8381 Til t.
Tilmelding blanket fås hos egen klub, på Jyrak's hjem-
meside: www.jyrak.dk eller på Felis Danica's hjemme-

ide: www.felisdanica.dk Medlemmer af JYRAK skal '
tilmelde direkte via Internettet fra ,JYRAK's hjemme-
side: www.jyrak.dk eller på alm. tilmeldingsblanket
via brev - ikke vedhæftet fil.

Tilmeldings- og afmeldingsfrist: 1. juni 2003.
Afmelding kan kun foretages skriftligt, til Peter
Hansen eller på rnail til udstillingjyrak@jyrak.dk.
Medsend venligst frankeret svarkuvert, med mindre ,
du tilrnelder via Internettet.

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

Dommere:
Albert Kurkowski
Aliosha Romero
Geir Edvard on
Irek Pruchniak
Luigi Comorio
Marianne Roth
Francoise Milcent
Kri tiina Rautio

Indbydelse til Jydsk Racekatte Klubs Internationale Racekatteudstilling
28. - 29. juni 2003 i Grænsehallerne, Harkærvej 3, 6340 Kruså

Bær og præsenter selv. Bemærk, at der om søndagen kun udstilles Kat. li
Lørdag: kategori I + III & IV samt huskatte (Perser/exotic, korthår, Siam/OKH)
Søndag: kategori li (Semilanghår)

Åbningstider
Publikum - 10.00 - 1 .00
Udstillere - 8.30 - 19.00

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

Ret til ændringer forbeholde

Tilmelding:
For medlemmer af Katt klubben: Kirsten Foldager.
Lovrupvej 35. 6690 Gørding. 75178584
Tilmelding kan ske via internet:
http://www.per_eren.dk

Tilmeldingsfrist: d.-1/04-2003 eller ved opnået hal,
dommer- eller burkapacitet,

Dyrlægekontrol
Begge dage .30 - 10.00
Kattene kal være i bur kl. 11.00

Dommere der har accepteret

Anne Veland.. ·. Slh.Kh - II.III
Dorternnrie Kuplers. DK. Slh - Il
Bt'tte Lind. DK. Slh · II
Sirpa Lind lof, S. Kh - III
Marit Togcrsen.. l, Lh - l
Aliosha Romere. S. Slh - II
Ursula Loose. D. Lh.Kh. iam/ori - I.III.I\

KATTEKLUBBEN indbyder til International
Racekatteudstilling d. 19. + 20. april 2003 i
Marienlystcentret, Windelsvej 139, Odense, Tlf 65904000
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www.olivers.dk 43641364 Petfood

Kontakt os og hør

hvad vi kan gøre for dig og din kat

OLIVER'S er et helt unikt foderfirma. Vores filosofi er at det ultimative foder starter med
valget af de ultimative råvarer og at den service vi tilbyder skal matche foderet. Det betyder
bl.a. gratis levering i hele landet. Dette vil normalt blive temmelig bekosteligt, men OLIVER'S
kommer direkte fra vores egen produktion i Canada. Det giver en pris for vores kunder der
ligger ca. I 00 kr. lavere per pose, end hvis OLIVER'$ var et traditionelt firma, og du tilmed
selv skulle hente posen!

OLIVER'S er Danmarks største direkte foderleverandør, og vi leverer idag foder til over 50
katterier og mange tusinde familiekatte landet rundt. Hovedårsagen til denne anerkendelse,
er vores enestående kvalitet og service.

Tiltalende for mange er at OLIVER'S udelukkende bruger ingredienser godkendt til
menneskefødevarer, et faktum man både kan se og dufte, når man står med en portion i
hånden. At bruge så gode ingredienser, giver et meget lækkert og appetitligt måltid, så det
er meget sjældent at man hører om katte, der ikke kan lide eller tåle OLIVER'$.

Som kunde hos OLIVER'S er du altid sikker på gratis levering,
en virkelig god service & rådgivning, samt vores unikke TRIBEL
GARANTI, hvor du altid kan returnere resten af posen, skulle
du opleve problemer med smagen, maven eller allergi.

Bijeto Giga, opdr: Birgitte Jensen

EP Karolinekildes Kilemanjaro, opd,::
Dorrit Cle111me11se11, ejer: Lene Bay

P,: Luna-Tick '.5 Kjute Karoo og soster G!P Luna-Ticl; :~ Khediva Swe-Diva, opdr.
& ejer: Marianne og Lars Seifert-Thorsen

Bia Abyssinier-killingfra Fle tcher - opdr.: Vivi Fletcher

Hensley van het Abbyhuis.
ejer Bodil Clarin Floto

GIC GIP Westleights Rigel afTaco Villa, DM, ejer Marianne Roth

44



Felis Danica informerer:

47

Form indsheret-
11i11ge11 aflægges af
Aase Nissen.fiank-
eret afDorte Kaac
og L1;1:1· S1·[(er1-
Thorsen

i alt ~120 ·tamtavler-Race-
katten 1525-Darak 1255 og
I attcklubben 505. Den stør-
ste gruppe er stadig kategori
II med 2.933 efterfulgt af ka-
tegori I med 1.190- kategori
III 1.073 - Kategori IV 201
ikke anerkendt 21. Der r
iflg. KatteMagasinet impor-
ter t og ek parteret i tor til
i året der er gået.

D r r fra Avl rådet ud-
sendt nye registrering reg-
ler der er udarbejdet am-
men med pecialklubberne
di e ligger klar i das til god-
kende! e og i ær Avl råd t-
oplæg til ændrede regle r for
avlsforbud har været di ku-
teret i månedsvis på li ter.
speci lle moder og skal i dag
til afstemning. jeg tror ikk
der i mange år har vær t t
så hot emn fremme. M n n
tor tak til hele Avlsrå d t

som virkeliz har , r t på
arbejde i året der gik. d r er
modtag t en detalj ret rap-
port fra Avlsrådet over der ::,
virke i 2002.

Di ciplinærnævnet har
haft en del sager at tage ig
- dis e kan indimellem tage
tid men da agerne skal ho-
res fra begg sider og nog n
flere gange tag r det in tid
at få det hele på plad . Di-
sciplinærnævnet formand
Susanne Tralle har meddelt
at de har det om man kal-
der rent bord og det takker
vi naturligvis for. Nævnet
har foruden udarbejdet de
nye forslag til kontrakter og
parringsattester om FIFe
har pålagt opdrætterne kal

Ha11en der er givet tilbud
er på 5.000 m2 med option
på 1000 m2 mere hvi der
skulle blive brug for dette.
Alligevel bliver det dobbelt
af hvad vi skulle gi ·e for
Siemens Arena. Dog må
man sige at beliggenhed
og navnet Bella Centret er
en stor fordel når der skal
annonceres både i blade og
især for TV. FU har ikke alle
givet tilsagn - så stadig står
det hen i det uvisse hvilken
hal og sted der bliver valgt
til Verdensudstillingen - doz
er udlandet begyndt at røre
på sig - jeg personlig har
fået henvendelse fra flere
hoteller i København og så-
gar i Hillerød, hvor grupper
har bestilt værelser og der
spurgt om hvor i København
udstillingen skal afholdes.

Statistik over stamtav-
ler der er blevet udfærdiget
i 2002 er i alt 5.418 imod
6.272 i 2001 en tilbagegang
der især berører kategori I
Perser/Exotic og kategori IV
Siam/Orientaler. Jyrak trak

FU modtager referater fra
AR møderne og omvendt.

En anden sag som vakte
røre i katteverdenen var
Specialklubben Sølvkattens
udstilling der ønskede at
klassificere og uddele BIV
og BIS. Dette var der ikke
givet tilladelse til og blev pr.
brev meddelt Sølvkatten, de
aflyste senere udstillingen
med den begrundelse at
FD havde taget grundlaget
væk for at de kunne afholde
denne udstilling. FU havde
givet tilladelse til en normal
hobbyudstilling og den var
stadig gældende.

Verdensudstillingen blev
henlagt til den ny Siemens
Arena med underskrevet
kontrakt til i alt 134.950
kr. en meget favorabel pris
for denne flotte nye hal.
Desværre ved alle at taget
kollapsede og styrtede ned
den 3. januar i år. Hallen
gik i betalingsstandsning
og vi mister vores indskud
på ca. 16.000 kr. Hallens
ejere kan ikke sige noget
om hvornår den kan tages
i brug igen - ved de sidste
breve fra hallens advokater
ta~es der om sidst på året,
maske. Der er igen bleven
taget kontakt til Bella Cen-
tret i København som stadiz

• b

v_ar interesseret i at leje ud
til ~s. Selvom de har givet os
et tilbud på halv pris pr. m2
(l4,-) er det stadig dyrt men
dog ikke uoverkommeligt.

- Racekatten 1376 - Darak
1025 - Katteklubben 411.
Det giver en fordeling ef-
ter den d'honske metode,
10 plenarer til Jyrak - 6 til
Racekatten - 4 til Darak og
1 til Katteklubben.

Der har været afholdt 5
møder samt telefonmøder
og mails efter behov. Der
har været afholdt møde
med Avlsrådet samt det år-
lige møde med specialklub-
berne. Avlsrådet meddelte
den 6. juni at de ville trække
sig ud af arbejdet, grundet
samarbejdet med Felis Da-
nica's stambogsfører. Dette
blev heldigvis afværget ved
et møde mellem Avlsrådet
og FU den 22. juli 2002,
hvor Avlsrådet ved. Jette
Eva Madsen, Anne Køhn og
Lone Ebbesen var villige til
at genoverveje deres beslut-
ning. Dog stod Carsten Fry-
denlund's beslutning fast.
Det blev besluttet skriftligt
at meddele stambogsføreren
at Felis Danica regler skulle
overholdes ... Grundet denne
beslutning trak avlsråds-
medlemmerne deres udtræ-
den af Avlsrådet tilbage.

Der blev endvidere fra FU
udpeget en repræsentant Ole
Amstrup til at deltage som
referent i AR's møder ind-
til denne plenarforsamling.
Samt at AR deltager med en
repræsentant på FU møder-
ne under relevante punkter
på dagsordenen. At FU og
AR afholder min. en gang
om året et fælles møde. FU
repræsentanten informerer
stambogsføreren om AR's
beslutninger. Og til sidst at

Ad.2 Valg af
stemmetællere:
Linda Palm, Flemming
Nielsen, Camilla Scharff,
Inge Nord

Ad.3 Formandens
beretning
Med et samlet medlemsan-
tal på 4.915 er der stadig en
lille stigning af katteejere
fra sidste år hvor antallet
var 4.654. Jyrak har 2.103

DARAK
1025 4 plenarer

JYRAK
2103 10 plenarer

Katteklubben
411 1 plenar

Racekatten
1376 6 plenarer

JYRAK's plenarer:
Dorte Kaae, Ole Amstrup,
Linda Palm, Carsten
Lassen, Kirsten Madsen,
Peter Hansen, Bettina
Petersen, Jørgen Jensen,
Bodil Eggebrecht, Helen
Tøttrup..

Racekattens plenarer:
Vivi Flecher, Tom Høj,
Camilla Scharff, Søren
Eilsø, Lone Rasmussen,
Flemming Welch Riis

DARAK's plenarer:
Aase Nissen, Flemming
Nielsen, Hanne Kaarsberg,
Lone Ebbesen.

Perserens plenar:
Inge Nord

Desuden ca. 10-15 tilhøre-
rer

Ad.1 Valg af dirigent.
Som dirigent var Lars
Seifert- Thorsen på forhånd
udpeget af FU.

Dirigenten konstaterede,
at plenarforsamlingen er
lovligt indkaldt.

Dirigenten fik af forman-
den oplyst fordelingen af ple-
narer i forhold til klubbernes
medlemstal.

Felis Danica's formand Aase
Nissen åbnede plenarforsam-
lingen og bød velkommen til
plenarer og tilhørere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Udgår
6. Vedtægtsændringer
7. Fastsættelse af kontin-

gent og priser på stam-
tavler, stamnavn mv.

8. Budget
9. Indkomne forslag
10. Valg af forslag til videre-

sendelse til FIFe's GF.
11. Valg af forretningsud-

valg: Ulige år vælges:
Formand, vicesekretær
samt de forretningsud-
valgsmedlemmer, der er
på valg

12. Valg af repræsentanter
til FIFe's generalforsam-
ling

13. Valg af 2 revisorer samt
2 revisorsuppleanter

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

15. Valg af disciplinærnævn/
suppleanter

16. Evt.

Felis Danica's Plenarforsamling,
Grand Park, Ørnumvej 6, Korsør,
den 23. feb. 2003 kl. 13.00

••
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DANICA

Ud t illingen har : hent for
publik m lordaz otr ndag

fra kl. 10.00 - lcl.00

•
I

Informationerne findes desuden på
www.worldshow2003.dk,
som opdateres løbende.

Ved betaling i Euro
Udstilling gebyr 45 Euro.
som betales til Felis Danica på konto 3168 316 19-+552 i
Danske Bank. Swift: D B DKKK/telex 27000
Danske Bank, Slangerup Afdeling. Kongcnsgad 6,
Postboks 119 DK• 3550 langer-up

Dyrlægekontrol:
Der er dyrlægekontrol mellem kl. 7 og 9.
Alle katte kal være i bur kl. 10.00.

Ifolge Feli Danica regler skal katten vær vacciner t
mod kattesyge og katteinfluenza mindst 14 dage og mak-
simalt 1 ar før udstillingen afholdes - sålcde må sidste
vaccination ikke være foretaget tidligere end 2. november
2002 og ikke senere end 16. oktob r 2003. Dette gælder
også revaccinationer.

Fertile hankatte over 10 måneder
skal kunne fremvise kr -ptorchidat-
test. Hvide katte være chipmærkede/
oretatoverede og have hørecerti-
fikat.

Allround
Kat. T +III+ TV

All roun 1
Kat. I+ II

All round
Kat. I + II

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

Kat. I+ III+ I
\11 round

i\11 round
Kat I+ II

Allround
Kat. III+ IV

Kat. I
Kat. III

Kat. I+ II
Kat. I+ II

Allround
Allround

FIFe Verdens-
·ng 2003

F1Fc oz F lis Danica inviterer hermed
til rd n udstilling n 2003. som

afholde~ i Bella Centret, Hal H 0 ·t,
Cenrer Boul vard :"5, 2300 Kobenhav

S. den 1. og 2. novernb r.

Inviterede domme e:

Eiwor Ander son Sverize
Ad de Bruijn. Holland

0

Stephe Bruin, Ho1land
Flavia Capra, Italien

Louis Coste, Frankrig
Geir Edwardscn, orge

Hannah Jensen, Sverig
Ursula Loose, Tyskland

Gianfranco Mantovani, Itali n
Bohumir Mahelka, Tjekko. lovakiet

Francoise Milcent, Frankrig
Mario Ottino, Italien

Eveline Preiss, Østrig
Eric Reijers, Tjekkoslovakiet

Veikko Saarela, Finland
Glenn Sjoborn, Sverige

Elisabeth Steinhauser, Østrig
Raymond Sætre, Norge

Alva Uddin, Sverige
Alfred Wittich, Schweitz

Kvalifikationskrav
For at deltage på verdensudstillingen skal kattene have
opfyldt følgende kriterier i perioden L oktob r 2002 til
31. oktober 2003:

Killinger 3-6 mdr., som deltager i kl.12 1 x EXl
Ungdyr 6-10 mdr. BIV, NOM el. 3 x EXl
Voksne BIV, NOM, titlen IC/IP

eller have kvalificeret sig i 3-10 mdr.
Huskatte BIS, BOX eller I O 1 til

Best In Show huskat

K~alifikationen J x EXJ kan hun bruges, hvis hillingen
stiller op i klasse 12.

OB S! Der shal medsendes hop i af titelblad/ceriifihaier,
eller disse skal eftersendes/medbringes på udstillingsda-
g~n, såfremt hualifihationshrauene først opfyldes efter sidste
liln_ieldingsfrist. Dokumentation for opnået titel ICI IP eller
hø1ere er ihhe nødvendig.

Udstillingsgebyr: kr. 340,- pr. kat, som betales
?nest _På sidste til- og afmeldings/rist til Fe-
is Danica på konto 3168 10013712 i Danske Bank.
Ud5l~llingsgebyret han ikke betales pr. check eller på
udsli.Llingen, men sh al forudbetales på ovennævnte
lwntonummer.

Ad. 11 Valg af
forretningsudvalg.
Formand: Ole Amstrup
valgt med akklamation

Dorte Kaae meddelte, at hun
ønskede at forlade posten
som sekretær, idet det er
2 arbejdstunge poster, som
JYRAK nu bestrider.
Sekretær: Tom Høj for 1
år
valgt med akklamation

Vicesekretær: Dorte Kaae
for 2 år
valgt med akklamation

FU-medlemmer:
Aase Nissen, Mette Foldager,
Vivi Fletcher
valgt med akklamation

Ad.12 Valg af repræ-
sentanter til FIFe's
generalforsamling:
Delegat: Ole Amstrup

6) Avlsrådets forslag til regi-
streringsregler punkt 4.4.1
21 Ja - vedtaget

7) Avlsrådets forslag til regi-
streringsregler punkt 4.4.2
Bortfalder

8) Avlsrådets forslag til
registreringsregler punkt
4.4.5.3

21 Ja - Vedtaget

9) Avlsrådets forslag til
"Rammer for Felis Danicas
Avlsråd"
21 Ja - Vedtaget

10) FU's forslag om at af-
skaffe Ejerskiftekortet

19 Ja, 2 nej - Vedtaget

Ad.10 Valg af forslag til
videresendelse til FIFe's
generalforsamling
Forslag vedr. Breed Councils
samt forslag om åben af-
stemning på FIFe's GF vi-
deresendes

10 JA, 11 Nej -
ikke vedtaget

5) Avlsrådets forslag til regi-
streringsregler punkt 4.3.2
21 Ja - vedtaget

11 Ja, 10 Nej -
Forslaget vedtaget

3) Avlsrådets forslag til regi-
streringsregler punkt 4.2.1
Bortfalder

4) Avlsrådets forslag til regi-
streringsregler punkt 4.2.3

20 nej, 1 undlader -
ikke vedtaget

2) JYRAK's forslag til re-
gistreringsreglerne punkt
2.6, 4.2.1 og 4.4.2. med tilfø-
jelse: gælder ikke SPH, CRX,
DRX, og GRX- efter generelt
forbud mod parring af maske
og sølv.

Ad. 9Indkomne forslag:
1) Avlsrådets forslag vedrø-
rende avlsrestriktioner

Vedtaget med akklamation.

Ad. 8Budget
Steen Nielsen fremlagde
budgettet.

Budgettet godkendt med ak-
klamation.

Ad.6 Vedtægtsændringer
Forslag behandles under
punkt 9.

Ad. 7 Fastsættelse af
kontingent, priser
på stamtavler,
udstillingsgebyrer m.v
FU foreslog uændrede pri-
ser.

Ad.4 Regnskab
Steen Nielsen fremlagde
regnskabet.

Godkendt med akklama-
tion.

Beretningen godkendt med
akklamation

medfølge ved kob og parring.
ævnets dyrlæge Anna

Cramer har efter mange
års arbejde onsket at blive
fritaget for jobbet - en stor
tak for et godt og særdeles
sagligt arbejde. Også et an-
det af nævnets medlemmer
Sonja Hansen har ønsket
at trække sig, tak også til
Sonja. En udførlig rapport
er afgivet for deres arbejde
i 2002.

Vores kasserer Steen
ielsen som er valgt udenfor

FU har gjort et stort stykke
arbejde med regnskabet og
budgetlægning, jeg ved han
bruger mange timer på det-
te, tak Steen.

KatteMagasinet er ud-
kommet til tiden de seks
gange i året, en stor tak til
redaktør Bette Lind og re-
daktionsmedlemmerne.

Efter 21 år som formand
for FD vil jeg takke for
mange gode år og ønske Fe-
lis Danica stadig fremgang
med arbejdet fremover hvor
forhåbentlig vore katte altid
vil komme i første række.

Aase Nissen
Formand

23. februar 2003

Done Kaae over-
rækker blomster til
Aase "issen
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Rådgiver: Tom Hoj
valgt med akklamation

Ad. 13 Valg af 2
revisorer:
Marianne Jensen og Per
Hilf1ing-Olesen
valgt med akklamation
Valg af 2 revisorsupplean-
ter:
Erik Andersen og Henrik
Koldborg
valgt med akklamation

Ad. 14 Valg af med-
lemmer til Avlsrådet
samt suppleanter:
Anne Køhn
19 stemmer valgt for 3 år
Berit Elkjær
19 stemmer valgt for 3 år
Marianne Rasmussen
14 stemmer valgt for 2 år
Jan Kragh
14 stemmer valgt for 2 år
Pil Refstrup
12 stemmer valgt for 1 år

Susanna Bugge og Lene
Balle valgt som supplean-
ter

Ad. 15 Valg til Discipli-
nærnævnet:
Raiku Sarvå
20 stemmer valgt for 2 år
Peer Amundsen
20 stemmer valgt for 2 år
Lars Seifert-Thorsen
19 stemmer valgt for 2 år
Bette Lind
13 stemmer valgt for 1 år

Valg af suppleanter til
Disciplinærnævnet:
Susanne Tralle
valgt med akklamation
Christa Nielsen
valgt med akklamation

Ad. 16 Eventuelt
Inge Nord overrakte Aase
Nissen en buket blomster
og en smuk Filigran vase.
Dorte Kaae takkede Aase
Nissen for hendes store en-
gagement i Dansk Kattesport
igennem mange år som for-
mand og for at have gjort
Danmark kendt i udlan-
det. Bl.a. blev det nævnt, at
Aase Nissen har været med
til at indføre Specialklubber,

Avlsråd, Diciplinærråd og
KatteMagasinet.

Plenarforsamlingen afslut-
tes kl. 15.30. Formand Aase
Nissen takkede delegaterne
og de fremmødte samt Lars
Seifert-Thorsen for god ledel-
se af plenarforsamlingen.

Referent:
Dorte Kaae
Dirigent:
Lars Seifert-Thorsen
Formand:
Aase Nissen

Felis Danica informerer:

FU-møde afhol
23. februar 200

t søndag den
kl. 6.00

d) t SN og A har af-
holdt et nyt møde med Bella
Center med henblik pa afhol-
delse afVerden udstillingen
der. A oply te at der er en
del søjler i hallen. Der afven-
tes underskriJt på aftalen

Ad 2 - Verdensudstilling
2003

AN oply ste. at hun ikke
havde underskre ·et lejeafta-
len, da der ikke havde væ-
ret tilstrækkelig tilslutning
bland FU endnu. AN oply ste
endvidere, at tilbuddet sta-
dig stod åben. men at der
skulle rette henvend Ise
snarest. Det blev be luttet
at OA TH, SN og FN i den
kommende uge skulle besig-
tige Bella Center med hen-
blik på færdigforhandling
af kontrakten og underskri-
velse. Hvis muligt deltager
Anne Margrethe Hansen
(designer). OA laver aftale
og informerer de øvrige del-
tagere. Det blev endvidere
besluttet at der skal afhol-
des et FU møde kort tid efter
besigtigelsen hvor resten af
FU kan se lokaliteterne.

TH følger op på kunstne-
ren Peter Lautrup indenfor
10 dage.

AN oplyste, at det forslag
til logo og hjemmeside, der
var udarbejdet af hendes
mand, ikke kunne benyt-
tes længere, idet hun ikke
fandt, at FU havde behand-
let tilbudet anstændigt. Pil
Refstrup/DARAK og Susan-
ne Wehnert/JYRAK blev
anført som emner til at lave
hjemmesiden. DK forespør-
ger om de er interesserede og
forhører på en tidshorisont.

VF oplyste, at Camilla
Scharff/Racekatten fortsat
laver spiseseddel, men af-

venter d n nærmere tekst
samt ted. VF foranlediger et
udkast udarbejdet ud fra de
for liggende oplysninger.

DK oplyste, at Hanne
Kaar berg/DARAK havde
oplyst, at hun ikke øn ked
at påtage sig posten om ud-
stilling sekretær allizevel.
Eft r en kort d bat påtog
Katteklubben ig opga en
med Susan Elverkjær som
primus motor og Kir ten Fol-
dager om sekundant. Det er
tanken at de 4 hovedklubber
under ud tillingen i fælles-
kab løfter opgav en. N op-

ly te, at D.ARAK ikk kunn
hjælpe m d.

SN opr tter to konti der
skal benytt til Verdens-
udstilling n. D n ne i DKR
for indbetalinger foretag ti
Danmark og den and n som
en € konto, hvortil der kan
indbetales fra udenland k
banker. Indbetaling kan al -
ne ske til dis. e konti. hvilket
skal fremgå af spi esedl n.
Checks accepteres ikk .

SN oplyste. at han har
haft flere samtaler med ho-
vedsponsoren Royal Canin
der, forudsat udstillingen
afholdes i en hal af minimum
tilsvarende format som Sie-
mens Arena Ballerup fort-
sat er med på den oprindeligt
indgåede aftale. Royal Canin
er indstillet på at foretage a
conto udbetalinger i forbin-
delse med omkostningerne
til arrangementet forfalder.
Det er aftalt, at der måned-
ligt afholdes møde mell m
FD og Royal Canin. Første
møder tager SN alene hvor-
efter OA deltager.

Ad 3 - næste møde
Næste møde er aftalt til
tirsdag den 11. marts 2003
i København i forbindelse
med en samlet besigtigelse
af Bella Center. Konkret
tidspunkt meldes per email
når rejsetider er afklaret.
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Deltagere:
Ole Amstrup (OA,
JYRAK), Dorte Kaae (DK,
JYRAK), Vivi Fletcher (VF,
Racekatten), Tom Høj (TH
Racekatten), Aase Nissen
(AN, DARAK), Flemming
Nielsen (FN, DARAK), Inge
Nord (IN, Katteklubben),
Mette Foldager (MF,
Katteklubben), Steen
Nielsen (SN, Kasserer
udenfor FU)

Referent:
Tom Høj

Mødet afholdtes i umiddel-
bar forlængelse af den ordi-
nære plenarforsamling, og
havde ikke nogen fastlagt
dagsorden. Dagsorden end-
te med at blive således:

1. Overlevering fra afgående
formand AN til OA

2. Verdensudstilling 2003
3. Næste møde

Ad 1- overlevering fra
AN til OA
a) AN orienterede om ver-

serende forhold med hen-
blik på overlevering til
den nyvalgte formand,
herunder

b) Brev fra kurator i Siemens
Arena Ballerup i beta-
lingsstandsning hvoraf
fremgår, at der ikke kan
forventes en afklaring om
ansvarsforholdene før om
ca. 6 måneder

'c) Sponsorkontrakt med
Royal Canin er under-
skrevet. Der afven-
tes beslutning om nyt
sted for afholdelse af
Verdensudstillingen. RC
er stadig med som ho-
vedsponsor,



Import &
Eksport

IMPORT:

Belgien
. Yimee of Ang lrags, RAG X d
Til: Charlotte Chardani
Fra: Patricia Greens

Danmark
Golden Gabbi. PER 1n 11

Til: Hanne Rav n ·
Fra: Charlotte & Ole Wedfall

England
Admewsh Sarnsonmaximus. BRI d
Til: Tina Toft & Allan From
Fra: Mr A S & Mrs E Key

Holland
Ray ofLight van de Katse Duinen.
BRI a 03
Til: Lotte Teglers
Fra: R. Paardekooper
Bergansius Tornboy, FO n 09 22
Til: Lotte Engilbertsdotti.r
Fra: Judith Zuurveld

My Love To You Dunja van Kaptol,
PERf
Til: Lillian Larsen
Fra: .I. Milkovic-de-Kroon
Silfescian Kayhlena's Dempsey,
SOM os
Til: Vibeke Larsen
Fra: S. Meijer-Miederna

Norge
Diadora's Great Gatsby. BRI a
Til: Annette Henriksen
Fra: Elin Skøyen
Teodora de Bellissimo(N), BRI n 33
Til: Karin Christensen
Fra: Grete Bakken Olden
Ronja de Bellissimo(N),
BRI ns 24 62
Til: Karin Christensen
Fra: Grete Bakken Olden
(N)Saros Penny Lane, MCO n 22
Til: Tanja Prang
Fra: Marianne Teigen
Xana's Tikk-Takk, PER f 03
Til: Karl-Heinz Bartel
Fra: Monika Hammersland
Xana s Minni, PER f 03 24
Til: Kirsten & John Holebæk
Fra: Monika Hammersland
Xana's Summer Flower, PER j 22

Til: Jan Andersen
Fra: Monika Hammersland
s•kBackkara's Oliver, SBI e
Til: Helene Almind
Fra: Kari Ann Granbakk

Sverige
Yamasee Jota A Frøya, EUR d 24.
Til: Mette Linemann
Fra: Ingeborg Ekstrand
S*Sky promises Barney, EXO n 03
Til: Flornce McLean
Fra: Ingela Karlsson & Annica
Gustavsson
S'"'Aristo Limaz Peach Rebecka,
NFO e 22
Til: Malene Larsen
Fra: Ingrid Leiswall
Black Forest Jasmine, NFO fs 23
Til: Janni & Søren EiJsø
Fra: Marianne Persson
S*Snowdrop's Wilma, PER a 03 24
Til: Ingrid Madsen
Fra: Susanne Ekelund & Mats
Englund
Lovgårdes Ronja, PER as 22 62
Til: Pia Kærnegaard
Fra: Grete Lowhaugen
Ormeryds Serena Williams, PER n
Til: Vivi & Jan Lassen
Fra: Anna Lange

S'~Backkara's Cesar, SBI b
Til: Charlotte & _!-larald Holm
Fra: Lena Ekstrom ,
S*Backkara's Cart d or, sm C

Til: Betina Carlsen
Fra: Mary Back
s1'Raus Hojden's Agnes, SBI c 21
Til: Charlotte & Harald Holm
Fra: Lena Ekstrom

Tyskland , .
Maine Coon Dynasty s Fire-And-Io-
MCO d 09 23
Til: Anita Carlsen
Fra: Martina & RalfTrautmann
Bonfires Bewitching Beauty. M O f
09 23
Til: Anette Becker
Fra: Ines Fleischer
SaskaKhan's Geronimo of Blackfe t.
MCO ns 09 22
Til: Karin Barfoed
Fra: Saskia de Wi t
Tilsim dan CATcher, SOM n
Til: Teresa Guldager
Fra: Elke Miicher
Cadi Van Kedi von Alexis, TUV f 63
Til: Barbara Hassenteufel
Fra: Marion & Ralf Schacht

USA

Mockingbi.rd X-treme Hotnspicey,
EXO d 23
Til: Karin Pedersen
Fra: Lee Harper

Millwood Rupa. BEN n ~4
Til: Iris Hoelzermann
Fra: J an S. Mil!
Farnp Chaman, BEi\ n ~..J
Til: Iri · Ho lz rrnann
Fra: Iris Hoelzerrnann
Panip haru. BEN n 24
Til: lri · Hoclzermann
Fra: hi Ho ,Jzermann
Farup i\Iahirna, BE:-J n 24
Til: Iri · Hoclzermnnn
Fra: Iri Hoelzermann
Pruylyn \~ alk With :\1e. MCO n 09
Til: Anette :VIelchior
Fra: Phylli .J. Tobias

El<SPORT:

Belgien
DK Pleione·c:: Freja. i'vI O fs 22
Fra: falene Cecili Bor tina
Til: Misha Peer mans
DK Gugger's Blue Kallirna.
•1(CO g 22
Fra: Lotte Jeppesen
Til: Platteaux nnick

Canada
DK Catwalk Bella Ana tasia.
BR1a
Fra: Annette Henriks n
Til: Richard Sorners

England
DK K y tone Hud ·on. PER cl 21 : :3

Fra: harlott ltranz
Til: Pc ula Knigh:

0

DK Kev ·tone Kao::; of' hakirah.
PER d.3:3
Fra: Charlotte Slranrr
Til: Anna Harrop c-

DK Ker ·con Pia. PER n
Fra: Charlotte , trange
Ti]: Ann Harrop

Finland
Car zzando·s ilver :\fax. ECR n~
Fra: Ila Langhoff & Erland
Johan en
Til: irpa Havulo
D 1- S·1rafina · Tornado.. r O n 22
Fra: Lillian Kri -c n - n
Til: Leila Palokanrr, ·

Frankrig
Gimanmor 1VIr. Maximum. EXO n 2:...
fra: Anne J\,l ,tce :\Ioring
Til: inclr o·D\\'\• r
DK Gri Jing·. D. na. TO f! 09 ~:.
Fra: Hel! & Julie ln'l'SPn
Til: i\!Im Dufour Lernoin, ' roniqu

Færøerne
DK Brirrht tar·s Tocldv. PET f 08 :22
Fru: B nth Hannibal·
Ti]: \rnolc J en -en

TELT, KATTE, FEST OG FARVER
------ var det noget for dig ?

For IO.gang åbner Roskilde
Dyrskue portene for ra-
cekatte. Vær med til den-
ne festlige week-end på
Dyrskuepladsen. Vi håber
at få samlet så mange ra-
cer som muligt, og man kan
deltage begge dage eller bare
den ene. Og det behøver hel-
ler ikke at være de samme
katte begge dage.

Publikum kårer hver dag
"Mis Dyrskue" efter hvad de
finder er dagens sødeste kat,
og vi lover der vil være man-
ge præmier i år til både nr 1,
2 og 3. Naturligvis trækkes
der lod mellem publikum
også, og der vil blive præ-
sentation af alle racer begge
dage, samt introduktion til
det at have racekat.
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Kattene præsenteres/
håndteres kun af ejerne, og
der vil af den grund ikke væ-
re dyrlægekontrol, men Felis
Danicas regler vedr. udstil-
ling skal naturligvis overhol-
des, det gælder vaccination,
alder, evt. drægtighed eller
karantæne.

Som nævnt ovenfor er
vi atter så heldige, at vi får
stillet et telt til rådighed.
Gengangere vil vide, at det
er en succes med telt og en
helt speciel atmosfære. Vi
har plads til ca. 50 katte
hver dag, så kom ikke for
sent med din tilmelding, der
bliver hurtigt fyldt op ! - og
husk din X3-kat eller slet
ikke udstillingsegnede kat
er lige så velkommen som

Euro-championen! Det skal
bare være en racekat.

Og hvornår var det så
det var?? joh ... 31 maj+ 01
juni begge dage starter vi
kl.08.00, lørdag lukkes kl.
20.00 og søndag 18.00. Der
kan evt. opstilles stande fre-
dag eftermiddag.

Prisen for 1 bur - der er et
normalt dobbeltbur er 60 00

' 'kr pr dag, specialklubber der
ønsker stand bedes henven-
de sig snarest. Seneste til-
melding vil være O 1. maj.

Henvendelse til
Dyrskueudvalget ved
Lisbeth Jensen, e-mail :
birma@inet.zitech. dk
Tlf: 57 67 41 82
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Indbydelse til
Roskilde Dyrskue



Holland
DK Badina's Hippy, A.BY n
F1·a: Per & EYa Baden
Til: Sandra & Anton Heinsius
DK Mountaineer's Shakira Magic

tar, l'vlCO g
Fra: Ingrid Kristen en
Til: Sri Widati Van Minnen
DK Guggor' Kornelius. MCO n 22
Fra: Lotte Jeppesen
Til: Ineke Dirksen
DK Dansbjergs Blue Eyed Ivy. NFO
f 09 22 61
Fra: Il e Larsen & Birger Sperling
1 il: Irene Smiesing
DK Kegawa's Yume, PER n 03
Fl·a: Vivi & Jan Lassen
Til: M.K.M. Bolten-Hollander
DK\\ ehnert's B-52. SBI a
Fra: Susanne & Claus Wehnert
Til: l\Iieke Eck
DK Kiru's Babe Queen. SBI n
Fra: Kir ten Ulsø
Til: I.M. Maat-Mastenbroek
Klingeskov' Kenzo It Mandefjild,
SLI\ b
Fra: Kis Østerby
Til: Carla Groenveld Krans

Italien
DK Flore ta Leao's Bebs Den
Kække Mis, NFO ns 09 22
Fra: Susanne Eriksen
Til: Francesca Piva

Norge
Exo Van Gogh by Dannevirke.
EXO d 03
Fra: Karl-Heinz Bartel
Til: Tom Thomsen
DK Milinocket s Demi Moore.
MCO n 22
Fra: Anette Melchior
Til: Kathe Høyer & Jan Barø
DK Milinocket s Bruce Willis,
MCO n 22
Fra: Anette Melchior
Til: Monica Sander Eck
DK Lesami's Dark Winner, PER n
33
Fra: Jeanette Ytting Juul
Til: Anna Stallvik

Polen
DK Fuglsang's Goldfinger,
:vico ny 11
Fra: Rita Fuglsang Jensen & Kurt
Jensen
Til: Barbara Mikolajczyk

Schweitz
DK Kwanita's Xenia, MCO ns 22
Fra: Bente Vilslev Petersen
Til: Alexandra Suter

Sverige
DK Killi.x Isha, NFO n 23
Fra: Kiri & Susanne Høj Andersen
Til: Ingegerd Johansson
DK Lesami's Tresure of Skarping,
PERf33
Fra: Jeanette Ytting Juul

Til: Eivor Åhlen Skarp
DK Lesami' Ferrero Rocher, PER
n 33
Fra: Jeanette Ytting Juul
Til: Gunilla Welander
DK Seierø's Tomb Raider, RAG n
Fm: Dorthe Seierø Nielsen
Til: Malin -Ionsson

Tjekkiet
Biraby Captiva of Jargeau, ABY n
Fra: Lise Villadsen
Til: Jan Mrkvica
DK Mountaineer's Pink Lady,
MCO e 22
Fra: Ingrid Kristensen
Til: Klaus Mandel
Alomi's Sincerely URS, PER e 33
Fra: Lasse Mortensen
Til: Ing. Dagmar Patkova

Tyskland
DK Godsk Indian Blue. BRI a
Fra: Inger Godsk Pete1~sen
Til: Rosanna Will
DK Godsk Hook, BRI a
Fra: Inger Godsk Petersen
Til: Rosanna Will
DK Malou's Lovebug, EXO ns 22 62
Fra: Lisa Høj
Til: Renate Knoche
DK Mountaineer's Pink Lion,
MCO es 22
Fra: Ingrid Kristensen
Til: Sabine Hohenberger
DK Endless Cat's Tinker-Bell,
MCO fs 22
Fra: Mia Bettina Lassen & Lars
Jensen
Til: Anitta Hemmer
DK Mountaineer's Pink'n Ink,
MCOgs
Fra: Ingrid Kristensen
Til: Beate & -Iurgen Olschewski
DK Mountaineer's Savage Rose,
MCOgs
Fra: Ingrid Kristensen
Til: Cornelia Bock
DK Doanto's Elwood Blues, MCO n
09 22
Fra: Dorthe & Tonny Raunsbæk
Til: Regina Goritz
DK Sarafina's Great Peacemaker,
MCO n22
Fra: Lillian Kristensen
Til: Caludia Moller
DK Thunderball's Chanaya,
MCO n22
Fra: Inge & Erik Sørensen
Til: Tanja & Reiner Clemens
DK Buller's Frigg, NFO f 09
Fra: Mette Jensen & Peter Thomsen
Til: Andrea Possehl
DK Starkad's Berlinetta,
NFO f 09 23
Fra: Anne Køhn
Til: Susanne Chotty
DK Europa's Friske Tredje, NFO g
09 22
Fra: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Til: Annette Bastek

DK Europa's Fe Ta, NFO g 09 22
Fra: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Til: Sandra & Marco Bierlein
DK Mio Min Mio's Bastian, NFO n
09 22
Fra: Jeanette Lenander
Til: Kerstin Schropp
DK Wehnert's XBox Private Edition
SBin '
Fra: Susanne & Claus Wehnert
Til: Regine & Thomas Lipp
Klingeskov's Kerykos, SIA b
Fra: Kis Østerby
Til: Erika Uhl
Klingeskov's Krysi, SIA n
Fra: Kis Østerby
Til: Wilfried Chevereux
DK Badina's Freja, SOM n
Fra: Per & Eva Baden
Til: Karina Haupt
DK Dushara Mintaka, SOM n
Fra: Teresa Guldager
Til: Karina Haupt

USA

DK La Chatte De L'Ozere, BRI a
Fra: Annette Høj Jensen & Steen
Petersen
Til: Gary D. Bolding
DK Glimmerbassen's Chaplin,
NFOn
Fra: Marianne Glimberg
Til: Robert H udson
DK Rimturser's Snestorm,
NFO w 63
Fra: Belinda Brandt Lysgaard &
Martin Lysgaard
Til: Patricia Little
Alomi's Fizz Lizz, PER a 33
Fra: Lasse Mortensen
Til: Pat Filosa

Langhår
BIS
Tenra's Sam-So-Nita
PER n22
E: Britte Busse
BOX
Heartbreaker's Listen 2 Your
Heart, EXO g
E: Britta Bussen
BIS Kastrat
Flaming Stars Three Steps
To Heaven, PER f03
E: Ingrid & Leo Madsen
BOX Kastrat
Nepsagers Uppercut
PER a24
E: Lene Balle
BIS Ungdyr
Astrid af Kambyses
PERg
E: Lis Staunskjær
BIS Killing
Winnetous Unchain My
Heart, PER g
E: Karin T Pedersen

Korthår
BIS
Godsk Bullamanka
BRia
E: Toft & From
BOX
Dushara Just Joking Iowa
SOMn
E: Theresa Guldager
BIS Kastrat
Baaswells Cirkeline
BRI a
E: L & E Jørgensen
BOX Kastrat
Van Grebst Luic
ABYa
E: Christel Orthmann
BIS Ungdyr
Minvers Turbine
BRig
E: Lotte Borch
BIS Killing
Misomalis Quinie Foxy
Female
SOMn
E: Vivan Sørensen

Semilanghår
BIS
Rokade Felis Jubatus
NFO grp 2
E: Anne Køhn
BOX
Wytopitlock Gerschwin
MCO grp 3

E: Anet te Beckcr
BIS Ka trut
Con M os. .obilix, BI B
E: Ka p 'l' or n en
BOX Kastrat
Backkara's Nora SBI "
E: Nanna & Flcr~min,;
Mikkelsen
BIS Un advr
Con MeJs Foxy Brown. BI n
E: Maj Friis
BIS Killing
Sebasco Zivago
MCO grp 3
E: Susanne & Per Larsen

Siam/orientaler
BIS
Mikado Si Jeni. SIA h21
E: Kirsten Foldager
BOX
Nis ens Frederik. SI\ n
E: Aase & Erik Kis en
BIS Kastrat
Ivanthes Quenic. ORI g24
E: Madsen & And rsen
BOX Kastrat
Vibkjær's Andre Nidoking
SIA c24
E: Karin Kjær Niel en
BIS Ungdyr
Nissen's Hugo, SIA a
E: A & E Nissen
BIS Killing
Tværmoses Holly. SIA c
E: Tværmose & Petersen

Øvrige nominerede katte
Langhår
Hanner
Look of Lov e von Asserbo
PER a02
E: Susanne Hansen
Barmont American Buddy
PERn
E: Sonja Hansen
Hunner
Lesarni's Show Me Heaven
PER g33
E: Jeanette Ytting Juul
Bartel's Sweet'N Special
PER fs
E: Anne Marie Andersen
Kastrat hanner
John-Ing's Blue Merlin
PER a
E: Margaret & Erik
Gustafsson
Nesdunk's Bastian
PERd
E: Charlotte Knudsen

Ka trut hunner
Autumn Ros Cliquett
PERgs
E: anni 'I'rucdsson
Ungdyr
Gipsyprido's howtirne
PER f
E: Sonja Aurbo Nielsen
Keystone ,rnzy Little Thin,,.
PER n2133 . "'
E: I<Ti ·tin<' Krist n en
Killinger
Take a Chance On .vlc of
Wilson
EXO ns2:2G2
E: H nny Wilson
Flaming tars utie ,\ngel
PER f03_2
E: Ingrid & Leo :.\fads n

Kortbar
Hanner
Tibim Dan Pablo Picat:o

O:VI n
E: Vivan or nsen
Hunner
Jeka-;'vii~ Kaj a B q,'Yist
BUR a
E: i\nne-i\fori Bj kc Hansen
l(astrat hanner
?-.Iukwah·s :.\-!ikke!
BRI n24
E: l3ir ritte i\Iniland
Kastrat hunne1·
\ alJu s Tnbira
BUR C

E: Katrin ·cd rby
Ungdyr:
Mi ·omali · Pcach D light
SO!\Io
E: Vivian Sorensen
Killing

atwalk Fantasy Angel
BRia
E: Anette Henrik"cn

Semilanghar
Hanner
Kwanita·s Romeo
MCO grp 3
E: Helle Sivkjær Petersen
Dan bjerg Emmet
NFO grp 2
E: Karina & Kim HenriLon
Fabis Tnte Tron
NFO grp :1
E: Vibeke & Kjeld Joro-en. en
FIN*Anemons Argo tino
SBI a
E: Aase Nissen
Con Meo's Obelix. SBI c
E: Heidi i owakowski
Hunner
Regine a, Sanddrabben
NFO grp 8
E: Su anne Eriksen
Kiru~ i'vlis Ali su. SBI a
E: El e Kjær Sorenscn
Fregnede Louise Felis
Jubatus
NFO grp 9
E: Anne Køhn
S*Mighty Claws Galadriel

. TO grp 6
E: rilh Wc,,;"'el
K, ri'-ma: Exi inrr 'enia
:\iCO grp :l
E: Arn:tlc Becker
Ka trat hanner
Europas ,Jordhule
l ·po grp 1
E: Pernille: 1-J,rn~Pn
Tornbjerg t nt hon . \madt:u"'
:.\ICO grp 7
E: D 1-fon.:=t:n & K Pc,der;-:en

on :.\Ieo::- omeo .,B n
E: .\fariann, .Jo"'ia:,;s n
B.1ckknr:.G Blue Boc:el!i
'BI a

E: H ,ic.l.i _ ·o..,tkow,-ki
Ka trat hunner
Att ic: t,:; Bjo · ·
- -ro grp :,
E: ausholm , Han,:; ·n
-Jente :--ikolin0

m n
E: hri:-.tina K. u_ mallv
Himmnh'a Di·1 hnz:u;
Sl3l a
E: I tr~· H<irrwich
Ungdyr

tarkad,.: 'ilumbim•
. TO crrp I
E: Anne J olm
Kirn·::: :\li,;;; Blontlit'

l3I a
E: Kir,;ten lso
Thornbj 'rg::: Ba hus By
Do:\nto
i\'l O grp ~
E: Fisker & ,\nd rsen

oogans Swcet :\layb line
ivl O grp 5
E: L 11 & Pet 'r GI •m
l.O\· •hulens Lakon n
i\I O grp J
E: D Hans n & K P dcrs n
Killinger
s,·.-i\r::ir·miehe\'s U"arda ·rchi
NFO grp
E: Vibeke & Kj Id Jorcrcnsen
Dan.bjergs Edi. on
NFO grp 2
E: L Niel~en & H J n~en
Magic Rose H ktor
NICO grp G
E: Marie Ro enst rand
Hansen
Mysteri Coon B24 Bomber
MCO grp
E: Ann-Dorrit Palmuml
Frejkatten;; Dristige Ditlev
NFO grp 6
E: Hanne KieL en

Siam/orientaler
Hanner
1'roldkjær's Dalai Lama
SI a
E: Marianne Munk
Hunner
'I\rærmo es Fan ,]lj

SIA b
E: Heidi Tværmose
Kastrat hanner
Sphinx Kitbull
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Res~ltater fra Katteklubbens udstilling i Vejle d. 25. +
26. Januar 2003
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Resultater fra Racekattens Internationale Udstilling i
Bagsværd d. 9. februar, 2003

Ej •r Ca,-,p ·r & . I; n Zindc,i
\lninc:h0u. p', Eln l'l'. ).I 0
g-rp flI
Ejc'r Lonnie .Jorg-Pn en ·
Bjarne.: Dun zen
Creat Dan,_.:- Oi,pate:r. .\[CO
::,'1·p \'
Eje·· ,J eanc.:ttc· Fribt·rg-
Champagnc ..; :\rii'.. !CO ;!YP
VIf
Eju· 'ilte p •ter ('11

R_,·tt1:rpa1-l-Pn:- Fir, ·rn~ ncl.
. ·r, grp ·r1
Eje·· B i1ta \ · •n ·r
. ko, kr t c 1 .·,·ene! T ·t•,, -~ g.
'.\FO ·p f\"
Ej r B. · '. Hjonh
Hunner

hcn~o ).li,; inque . 'Bf a
Ej •r :\a,-e :--; · :-.::u1
Tamira Oin 'h: 1.an. ,'IH n
Ej r -Jacob llcnrik,en
:--:ordhoj Lai"a .. ·Fo g-rp ·1
Ejer H: nne · Kim =--:onlh 1j
Thorkja.•r:- El •ktra. ).[ '( ;.. ·p
III
!~jer.\. & K. ;r,id'. ·ivl::- '·
Lm·l'lrnl •n·:- Lionl ,..,.., . [('()
grp VI

Ejer Conni '. :\lich:ll'l
Laur,; n
Europa·,-. .Jo,..l'lin~·
Himnwlbla. :--:F) !!r) t\·
Ejer Karin FrL'<h•t-'i ~ •n
Lo,· -hul •n·,; 'hnkiri . .:.I(
grµ \
Ejt'r i\!. & . B n i ·h;.:l'n
Kastrat hanner
Bl:t N_vc:k !ns \larwin. .'Bf n
Ejer Kl'rstin KnuL,;iitcr

tarkad·:- Tordl'll:ikjuld.
NF "rp Il
Ejer Heidi Bjorn.::iad
Ilofnar Ft•li,; -Tubatu.-.
:\FO grp [X
Ejer H •1111ning.:'en · J 'rL en
Lovehul ns Rcdbonc.
MCO grr
Ejer Pernille Hansen
Tertzo':; Jaxi. i\1CO g-rp IX
Ejer L.C. I<ou;.:trup Obcn
Remind,; ~ ,·er ;\[oon Rom •o.
M O grp IV
Ej r :Vletre Davidoff
Kastrat hunner

o[ie's Beatrix. SBI a
Ej r i\l 'Ile & Fl. \Vel:;ch Riis
F li · C'hivato' · Ziclidada.
~FO grp \
Ejer 'onja .\. r-.:ic\:;cn
Raushi>jden's Karn Simona.
SBib
Ejer Gunilla Theern
Never ?vlind' · l Was I3orn To
Love You, MCO grp Vll
Ejer Jean •tte Friberg
Tigr ::;,,an: li •Ily,
NFO grp IV
Ejer Ann-.\fargrcth
A~ ar ·on
Ungdyr 6-10 mdr.
I3ackkara 's harming
Charlie. SBf a
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:VIi · Bagsværd
Horuzcl's Calico
Ej •r Iren l Icntzol

Ej 'l" l < rin . iorensen

Øvrige n orni n e rinrrm-
Kategori I

0

Hun ncr-
P rsef lis ilvcr ;o 1. PER
n. 12
Ej r Allan & vlvin Outrup
,Jm·ida c:hon's Balou
Eje· Lillian Lnr,;en
Pc:r,.:ef li· Enjoyable Elton.
PER ns 11
Ej r H. & :\. Tcglgaard
Eddor [ligh Plac: : Of ,\lorni.
EXO

Ejc•r onja E Hnn;:en
L.). Tort ·ns 'n
Hunner
i\lisiy Brown·..and_,. Dall.
PER 3:3
Ejer Kirsten l\i ben
~ot F r ·, k Af Kam by,.: ::;
Ej r Li· 'launskjær
Chilli. Af Tap rij '. PER f
F,j r C'harlotle L. or •nSl'n
L sami' · how i\l' HN1ven.
PER "33
Ejer ,Jeanett Y. ,Juul
Ka trat hanner
John-Ing's Bitte :\1 ,r!in
Ejer i\ifargaret 'ust·1fs.:'011
La Flau r lsn't lt A \Vonck·r.
PER d
Ejer Jeanett Sclwlh:1;;l'
Kastrat hunner
Cecillie \f Jurian. PER g 03
Ejer Anete Vohnsen
Autumn Rose liquette
Ejer anni Truc<l ·-on
;\li ty Brown'· Kathy Lee.
PER g 33
Ej r Kiki oubak
Ungdyr 6-10 mdr.
l\!Iic:t) Brown'<.: Gin11er ~lan.
PER e 33
Ejer Kiki Soubak
Perscfelis Bilbo Bnggins
Ejer S. & A. Outrnp
Golden Globe Dorthea. PER
11) 11
Ejer Trin' r-.[aric '.\lidsen
Mockingbird X-Treme Hot

" picey, EXO cl 23
Ejer Karin P dersen
Killinger 3-6 mdr.
Kul) kke's atrinc. PER f
Ejer B. Niel ·en & J.
Johan·en
Alomi's Cool BrcPze.
PER w G2
Ejer Bente Burchnrdt

Kategori II
Hanner
Anemon's gostino, SBI a
Ejer /\ase issen
Shaggi De Shattca. SBI n
Ejer Kir ·ten & Tea Bjelkc
Fabis Dino, FO grp III

BIS huskat
Mickey
Ejer Helle Ander en
BOX huskat
Molly

Kategori III - Korthår
BIS Voksen
Lugwos 'I'enoi. ABY n
Ejer Len , Bay
BOX Voksen

undisk lrnosl Famous,
/\BY n
Ejer Li.- Dahlstrom
BIS Kastrat
Luna-Tick · -Icnny .Juniper.

11Y a

8j 'r M & L eifcrl-Thorsen
BOX Ka trat
Mikkelin ~·s l stari Iff.

OMn
Ejer Trine -len ·en
BIS Ungdyr (6-10 mdr.)
Pnludan i~ e. BR[ n..: 2:... 6-1
Ejer Gullan Lindenbore
BIS Killing (3-6 mdr.)
Fin icky F.1. . Of Magicur.
BUR h
Ejer H\.!lle Hcyby
Bedste Kuld
t Iisopotanien. B;\IL
Ej r nni & n nt Agg r. bol
Bedste Veteran
(kat. IIl+IV)
Hentzel' alico. BR [ g 03
Ejer Ir ne H ntzel

Kategori IV - Siam/
Orientaler
BIS Vok en
WW02/SW02 Lu Bell Leo,
SIA n 21
Ejer Jill Back
BOXVoksen
Limericks Lollipop, lA b 21
Ejer Halina Ly en
BIS Kastrat
Wee-Ko' Ki · ·ing An ngel.
SIA g 21
Ejer L. Mad en & J.
Andersen
BOX Kastrat
La Bell Urban Usling. BAL
cl 21
Ejer Leif Mithander
BIS Ungdyr (6-10 mdr.)
Nis en's Hugo. SIA a
Ejer Annelise & Erik is en
BIS Killing (3-6 mdr.)
Tværmose's Holly, SIA c
Ejer Heide Petersen
Bedste Kuld
Klingeskov's. SIA
Ejer K. & M. 0 terby
Bedste Pensionist
(kat. IIl+IV)
Ivanthe's Queenie. ORI n
Ejer Lykke Madsen & Jørn
Andersen

Kategori I - Langhår

BIS Voksen
Alomi's Hot Date, EXO cl 22
Ejer Sonja E Hansen
BOXVoksen
Two B's Hot N'sweet, PER d
Ejer Tenna & Jørgen
Mollerup
BIS Kastrat
Nebsagers Uppercut, PER

a 24
Ejer Lene Balle
BOX Kastrat
Two B's Grace, PER cl
Ejer Ingrid Zeuthen
BIS Ungdyr (6-10 mdr.)
Chille Af Nadudvari,
PER g 33
Ejer Eva Pedersen
BIS Killing (3-6 mdr.)
Feldt's Cowboy, PER n
Ejer Susanne Hansen
Bedste Kuld
Feldt's (PER)
Ejer T. & B. Feldt
Bedste Pensionist
Frarnor's Shadow Dancer.
PER
Ejer Tenna & Jørgen
Mollerup
Opdræt
Persefelis, PER
Ejer S. & A. Outrup

Kategori II - Semilanghår
BIS Voksen
Chewbacca Reddie Eddie,
NFO grp VI
Ejer Minna & Kjeld Krogh
BOXVoksen
Killix Fiona, NFO grp II
Ejer S. og K. Høj Andersen
BIS Kastrat
Europa's Jacob Haugaard,
NFO grp IV
Ejer Vibeke Telkarnp
BOX Kastrat
Backkara's Nora, SBI g
Ejer Nanna & Fl. Mikkelsen
BIS Ungdyr (6-10 mdr.)
Guldfakse's La t Monhegan.
MCO grp IV
Ejer Karina A. Schmidt
B_IS Killing (3-6 mdr.)
Silvercat's Simon
NFO grp IV '
Ejer Jette Pedersen
Bedste Veteran (kat. l+II)
B~ckkara's Nora, SBI g
Ejer Nanna & Fl. Mikkelsen
Bedste Pensionist
Gomonan·s Gloria
NFO grp. VlII '
Ejer Birgit Hartoft &
Henning Vigold
Opdræt
Europa's, FO
Ejei· V. & K. Jorgensen

\
\
I

Udstillings
Resultater

UDSTILLINGS-
GLIMT

Slt\ n21
E: :\1 't te Foldager
Kastrat hunner

andum Enigma
IA n

E: Kain Sundurn
Ungdyr
F les Grata iS Thokazi Uvem
ORI n:22
E: Elseb th & Ole Amstrup
Killinger
Xlisbchuvin' Dali

JA n
E: Elisabeth Hojensgard
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Langhårskatten
\\ innje ,\nderse.
Østergade 29. Ganlo ·'
3660 r nlo_e
TIC .J 1 -!6 29

Maine Coon Klubben
Danmark
Kure Ole..: n
• 1orr bj r Runddel 116
52_0 Odense 0
Tlf. 65 93 -!4 67

Norsk Skovkattering,
Danmark

Anne Kohn
Lundby\· j ':I. Orcby
4261 Dalmo e
Tlf. 5 1 5 . 5'

Rex & Sphynx Klubben
u ·~rnna B 1gir

Kt,rlodden '7
320 :\[ar::;lcr

Tlf. 6 27 ~ 1

Russian Blue l<lubben
Allan K.1slb l'g
Fins ns\· j 61. 1. th.
2000 Fred rik ·berg
Tlf. 3 33 02 93

Siameser &
Orientaler-klubben
Inge Ge:ma
Peter Ipsens Alle 3.I. 1.51
2400 København _
Tlf. 3 19 41 62

SPK for Russian
Blue af 1990
Lars Preus Nielsen
Hen- gård ·parken l

700 Hor:,;ens
Tlf. 76 74 00 72

Sokoke Klubben
Anette eclerquisl
Byagervej 102 K
8330 Beder
Tlf. 6 93 71 61

SUA - Abyssinier & Somali
Lis Rhymer Friis
Bogebjerg 7
5471 Sonder o
telf. 64 8915 03

Sølvkatten af 1990
Allan Outrup
Betulavej 5
3200 Helsinge
Tlf. 48 79 64 68

Specialklubber
under Felis Danica

88 - Burmeser &
British Shorthair

Helle Schulz
Klevehøjvcj
2640 Hedehu en
Tlf. 43 99 46 99

Bicolauren
Lilian Larsen
Tranehav gard3- ·t.
2450 Kobenhavn V
Tlf. 33 23 87 96

Colourpointen
Gurli Petersen
Agervænget 25
-1293 Dianalund
5 26 4 7 79

Cymric- & Manx
klubben

Mickey Thom en
Grønn dalen 1 i .\.st.mf.

, 7100 Vejle
Tlf. 7 5 7 ~ 77 7 8

Dansk Abyssinier & Somali
' l<Lub, DASK /Tickingen

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

Dansk Siameser &
1 Orientaler Ring
1 Trine Piltoft
1 Nygade 52
1 8700 Horsens
i Tlf.: 7562 9601
I

t Dansk Silver Katteklub

1
Ruth Brynnum
Sondervangen 60
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 Ol 75

I
I Dansk Vangora

1

Tyrkisk Angora & Van
I Barbara S. Ha senteufol

Krusem) ntevej 16
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 95 09

I

' Den Hellige Birma
Nanna Brandt
Carl Plougs Vej 19 C
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 10 11

1 Europe-klubben

I
Charlotte Frank
Midgårdsvej 14

I
3000 Helsingør
Tlf. 49 20 19 33

■

aruca:
Info fra
Felis

••
PKD: Certificerede Dyrlæge
Nedennævnte dyrlæger er certificerede af
den Kgl. Landbohøjskole til scanning for PKD
Kattene skal være mærk_et (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
Bulowsvej 1 7
1870 Frederiksberg C
Tlf 3528 2828
Dyrlæge Karen Margrethe Pedersen
Dyrlæge Jørgen Kock

Frederiksberg Dyreklinik
Frederiksbergvej 1 7
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. 7561 1444
Dyrlæge Gustav Valentiner-Branth

Aase Nissen, Formand FD
28/06/01

Ejer G. Lysgaard & P.
Amundsen

Kategori IV
Han
Ayanth Diacanthus, SIA a
Ejer Elisabet Højensgård
Hun
Misbehavin' Julia, SIA n
Ejer Elisabet Hejensgård
Kastrat han
Ka-Ri-Nås Fisherman
Jagger, ORI c 23
Ejer Camilla Olin
Killing 3-6 mdr.
Klingeskov's Sikinos, SIA b
Ejer Kis & Mogens Østerby

Bjclke's Zenobia, BUR b
Ejer Anne Marie Bjelke
Hansen
Carczzando's Silver Adonis,
EUR ns 22
Ejer U. Langhoff &
E.Johansen
Killinger 3-6 mdr.
Joya De Vicio, BRI ns 22 62
Ejer Linda Diniz
Jeramal's Blue & White
Amanda, BRI a 03
Ejer Sven-Erik Skrøder
La Chatte K11orea, BRI a
Ejer Annette Høj Jensen
lah-Ra's Maat, ABY n

På Racekattens Jubilæumsudstilling i AB Hallen blev der uddelt en gan-
ske særlig (stort) pokal til "Årets Racekatite-medlem}"

Parugon Blue Sixpack
Heinekcn. RUS
Ejer R. & H. Hannen
Axiorn's Quinntezza. CRX
grp IV
Ejer May L. Klein
Pencena Eloise. BUR c
Ejer Birgit 1ielsen
Kastrat hanner
Blue Indio Of Nazik, SOM a
Ejer H. & B. Vinholt
Lugwe's Zingam, ABY n
Ejer Lisbet Larsen
Sa chnikow's Bais Bjarne,
RUS
Ejer Ivi Lampe
Zeus Of Magicat, BUR e
Ejer Christine Helweg
Thamos Manrico, ABY p
Ejer A. Larsen & K. Jensen
Kastrat hunner
Hentzel's Calico, BRI g 03
Ejer Irene Hentzel
Dushara Morgana SOM n
Ejer Ole Mortensen
Freeda De Vicio, BRI a
Ejer Bente Pedersen
Prirnprau's Wai Akita, KOR
Ejer Mia Papendorf
Fletcher's Kija Af Khartourn,
ABYn
Ejer Britta Larsen
Ungdyr 6-10 mdr.
Luna-Tick's Olibanum Blue,
ABYa
Ejer M & L Seifert-Thorsen
Jylcat's Balder, BRI b
Ejer Pia Romose
Marias Figaro. CRX grp IX
Ejer Hanne Hende

Udstillings
Resultater

Ejer Betina R. Carlsen
Aristo Limaz Peuch Rebecka.
l 'FO grp V
Ejer Laug .en & Larsen
Star. ·~· Stripcs Seng Hio.
SBI b 21
Ejer C. & H. Holm
?\light}· Claw's Ayln, NFO
grp VI
Ejer oren & Jannie Eilso
Marie Kroyer Felis -Jubatu .
KFO grp IV
Ejer Mette Rahm
Tronning 's Harry Potter.
1\FO 0Tp I
Ejer Soren & Jannie Eil ø
Starrnaker's Ca sis Colin.
;\!CO grp VII
Ejer 1\1. & 0. Bonnichsen
Star Wars Luminara Unduli,
:\!CO grp V
Ejer A. Hogberg & J.Jensen
Killing 3-6 mdr.
Vingekat ten Greta, SBI n
Ejer Jytte Baurnkirchner
Family's Carlo. NFO grp III
Ejer Loui e Pedersen
Havheksen's Karl Smart,
KFO grp VI
Ejer Anne-Grethe Han en
Design Von Gott. SBI c
Ejer Xanna & Fl. Mikkelsen
:\ly tery Coon' Chi Chi.
MCO grp VII
Ejer Lonnie Jørgen en &
Bjarne Buntzen
Family's Trixi, ~FO grp V
Ejer Majken Nielsen
Alfheirn Undomiel.
~FO grp VIII
Ejer Diana B.. i en

Kategori III
Hanner
Leeza's Blå Ramses, BRI a
Ejer Alis Rasmussen
Cattleya Erni Ko Hikarikun.
sus
Ejer Mette Vainio
Du hara Ju t An Et Son-Son.
SO:\-1 n
Ejer Teresa Guldager
Pa ht's Habakkuk Highbald,
BRI C

Ejer Lone Lund
Hunner
Why Forget Oline Mavepine
BUR b
Ejer Conni Nissen
Carrezzando': Blue Aida,
BRia
Ejer U. Langhoff &
E.Johan en
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Opdrættere
i Felis Danica

Kragemose
Flemming Mortensen
Bru . & blam: ske -iarn.
Egen import..-oriosr opdr •r,
h ·orde gode em erumt :i:

kommer fors . ,j,j -10 65 13

Misbehavin
Blå. brun & chok. masket
Li Højen card
Rahoj Alle :2

270 Højbjerg
6 27 -1 10

Somali
Badina

Flere: farv r
Per & E a Bad n
Violinvej 9. Tangbjerg
3650 Øl stykke
47 lO Ol .:t•!

Von Gørtz
Chinch./golden-PER/EXO
Emilie Herstrup
Hobrovej 122
9530 Stevring

' tlf/fax 9 37 35 5

Ragdoll _
Klippeøen's
Flere farver

' Maj-Brit E. Iiel en
56470063-61393547
klippeoens. kntteri'J!, maiI. te le.dk

Siameser
Aslan's

Anne Wagner
Torpe · j 10
4050 kibb
Brun cho. blå tab.ma ke

I 47 52 05 33

Klingeskov's
' Brunma k de iarne er

Kis & Iogen Ø terby
Tlf/fax 64 2 1 -!4
oestcrb a post6.te1e.dk
home6.in t.tele.dl· ocst rby/

Store racetypiske/alle farver

Dorte Garde Varup
Irland ·vej 21
2300 København S
32 97 22 20

La ForetPleione's .
Malene Børstmg
8700 Horsens
75 62 65 62
www.pleione.dk

I . "maill stofanet.dkp øron ·

Sarafina . Tilia Nova
Alle farver - hvid Bette & John Lind
Lillian Kristensen 3650 Ølstykke

8 K 47 l"' T 20Egernvænget , orup
5210 Odense NV Liliano a@get2net.dk
tlf/fax 65 94 36 44 www.tilianova.dk

Tappernøje's Uldtotten
Flere farver + Maine oon
Vibeke Hamborg Ketty Christoffersen
4683 Rønnede 3250 Gillelej
56 11 26 90 rn 39 10 58
mainecoon@tappermc.dk l kett a-uldtotten.dk

Teeny Weeny j Perse og
Kærligt seriøst opdræt af
sunde kilinger : Colourp_o_·n_t _
Kisten Berg I Anjela
8700 Horsens, 75601240 I Silversh, chinchilla & tab
dk-online@stofanet.dk Anne-Jette & Lars Meng

Halclagermaglevej 26
4250 Fuglebjerg
55 45 46 12

Bright Star's
Bicolour og fuldfarvet
Benthe Hannibal
4930 Maribo
54 75 76 08
bright-sta a ernail.dk

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

Flaming Star's
Alle farver, tab m/u hvidt
Ingrid Madsen
Vejlby Vænge 156
8240 Risskov
tlf/fax 86 21 30 21

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

Ladykiller's
Perser/Exotic
Ann Elgaard-Jørgensen
Annasholmsgade 41, stv.
5000 Odense C,66 11 50 18
ladykil1er@email.dk

Persefelts
Chinchilla, shaded, golden
Allan & Sylvia Outrup
Betulavej 5,Helsinge
4s 79 64 68/www.persefelis.dk
perfelis@postlO.tele.dk

Norsk Skovkat

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

Elkington
Alle farver
Lone Elkington
Overdrevsvej 45
4640 Fakse
56 78 82 20

Alfheim
Alle pæne farver
B. Hartoft & H. Vigold
Annettevej 9
2970 Hørsholm
45 86 87 94

Family's
+ maine coon. Alle farver
Stueopdræt med hund.
Berit Sigersen
56529001, St. Heddinge
sigersen@raceka t. dk

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

Kville
Birgit & Palle Larsen
2300 København S
32 97 29 40
kville@post 12. tele.dk
home 12.inet. tele.dk/kville/

Fuglsang's
Rita Fuglsang Jensen
Gl. Feggesundvej 1 72
7742 Vesløs
fuglsang.mco@post.tele.dk
start.at/fuglsang

Gugger
Kærligt, seriøst opdræt
Lotte Jeppesen
49 13 11 88
l.b.jeppesen@post.tele.dk
homeO.inet.tele.dk/gugger

Heftycat
Flere farver -hvid
Dorthe & Ole Nielsen
Ørslevgade 40 B
4100 Ringsted
56 38 18 49

KAWA
Lykke og Bent Kawa
Jersie, Solrød Strand
56 14 65 44
lykkekawa@dadlnet.dk
www .kawa.suite.dk/

Klippeøen's
Flere farver
Maj-Brit E. Nielsen
56470063-61393547
klippeoens.katteri@mail.tele.dk

Naughty Nature
Udparret og udlandske linjer
Dorthe Toft Pedersen
9740 5923
naughtynature@mail.tdcadsl.dk
www .naughtynature.d

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

Maine Coon

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

Von Gott
Alle maskefarver
Nanna & Fl. Mikkelsen
Clausholmvej 14
2720 Vanløse
38 74 82 78

Korat

Dia Chazan
Alle maskefarver
Ketty Hartwich
Bredager 3, 2. th
2650 Hvidovre
36 48 29 19

Jente's
Gerda Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
75 61 34 87 fax 75617668
jente@jente.dk/
www.jente.dk

Kempes
Maskefarver brun og blå
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej 12
3600 Frederikssund
47 31 23 71

Nabra
Nanna Brandt
Carl Plougsvej 19 C
3460 Birkerød
45 8110 11
nanna. brand t@tdcadsl.dk

Præstø's Cat DK
Jeannette Jensen
Bygvænget 5
4720 Præstø
tlf 55 99 29 65
salg@Romantiskbad.dk

Langhusets
Sort silver tabby
Charlotte Frank
Midgårdsvej 14
3000 Helsingør
49 20 19 33

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

Exotic
Af Amalia

Privat opdræt af Exotic
Vibeke Jensen
97 85 18 54
vibeke.jensen@get2net.dk
http://hjem.get2net.dk/
amalia

Hellig Birma

Europe

, Bodwin
CRX fra 1972-DRX fra 1994
Susanna T. Bugge
Kærlodden, Mårslet
86 27 28 19
www.geocities.com/bodwin_caL/

Yeoman
' Skjershede & Alster Klug

Krogebjerg 94, 2720
Vanløse 38761173
www .dk-yeoman.dk
mass@dk-yeoman.dk

Westpoint
+ Exotic. Spec. Tabby
Maiken Christiansen
3650 Ølstykke

I 47161444
westpoint@image.dk

Cornish Rex

Hesselbjergs
Sort, blå, spotted
BH Jensen & A Johansen
86 26 50 50/26 27 65 16
hesselbjerg@emai1.dk
www.hesselbjerg.dk

La Chatte
Blå. blåcreme og creme

1 Anette Høj Jensen
Øvej 3. Sverdrup
6100 Haderslev
74 58 50 98

Pasht's
Alt i fuldfarver & tabby
Spec. Chok. & lillatabby
Lone Lund

1
Nykøbing Sjælland
Tlf 59 36 10 59

I Valhalla
Blå

1 Helle Schulz
' Klevehøjvej 8

2640 Hedehusene
43 99 46 99

I Burmilla
I Af Misapotanien
: Bent & Anni Aggersbøl
1 2670 Greve
I tlf/fax 43 90 71 52

1 misapo@adslhon:ie.dk
www .misapotanien.dk

Colourpoint

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

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

Gracias
Fuldf, bicol., harlek., van
Susanne Kingo Lorentzen
98 24 24 76
home 19.inet. tele.dk/gracia
gracia@mail.dk

Abyssinier __
Fletchers

Vivi Fletcher
2610 Rodovre
36 72 20 09
fletchei a get2net.dk
hjem.get2net.dk/fletcher

Iah-Ra's
Sorrel og vildtfarvet
Lysgaard og Amundsen
Skolekrogen 56 A
3500 Værløse
44-184064.Iah-
Ra a get2net.dk

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

Vallue
BUR & British Shorthair
Elsebeth & B. Pedersen
Valmuevej 22
9970 Strandby
98 48 12 42

Via Nova
Jens & Tom Høj
Istedgade 132,2 tv
1650 København V
3379 3399 / 4059 1319
www.via-nova.dk

British Shorthair
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Felis Danica har en stam-
bogsfører. om udfærdig-
er stamtavler for hele
Danmark. Hver hovedklub
har en eller flere stambogs-
sekretærer.

Al henvendelse vedrøren-
de stamnavne og stamtav-
ler sker til egen stambogs-
sekretær. Priser kan læses
under Betaling.

Stamnavn
Blanket til ansøgning om
stamnavn fås hos stambogs-
sekretæren. Der indsendes
mindst 3 forslag. Stamnav-
ne må højst bestå af 15 tegn
incl. mellemrum. I 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
direkte arving. Dette med-
deles Felis Danica. Hvis in-
gen ønsker at videreføre
starnnavnet, slettes det efter
20 år. Et stamnavn kan slet-
tes, hvis ejeren ikke ønsker
at opdrætte mere. Fortryder
ejeren, skal der gå mindst 5
år, før et nyt stamnavn kan
oprettes. Et slettet stamnavn
kan først bruges igen 20 år
efter det sidst var i brug.
Fritagelse for stamnavn kan
fås i tilfælde af, at du kun
ønsker at opdrætte et kuld.
Killingerne kan så kun få et
navn samt en evt. farvebeteg-
nelse.

Stamtavler
Parringsattest og stamtavle-
rekvisition fås gennem egen
klubs stambogssekretær.
Kattens navn må højst be-
stå af 20 tegn udover stam-
navnet. Hele kuldet skal
stambogsføres på en gang
og inden kuldet er fyldt 3
måneder. Dog kan der mod

forhøjet gebyr fås stamtavler
indtil katten er 12 mdr.

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

Har en hunkat to ejere med
hvert sit stamnavn, skal beg-
geejereunderskrivestamtav-
lerekvisitionen.

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 til-
bageholdes ved salg på af-
betaling, indtil restbeløbet
er betalt.

Første gang en hankat bli-
ver far medsendes hans kryp-
torchidattest. Første gang
der registreres afkom efter
en kat skal kattens navle-
brok-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 han avles på kat-
tene.

Stamtavlekopi
Er originalstamtavlen bort-
kommet, kan du få en ny
stamtavle ved henvendelse
til egen klubs stambogs-
sekretær. Kopistamtavlen
ligger hos stambogsføreren
3 måneder efter ansøgning.

Kønsskifte
Er killingen forkert køns-
bestemt sendes stamtavlen
til egen stambogssekretær

og der betales for ny stam-
tavle.

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

Avlsforbud
Påstempling "Avlsforbud"
påføres gratis når det sker i
forbindelse 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 avlsfor-
budet.

Opdræt af hvide katte
Første gang en hvid kat an-
vendes i avl, skal den chip-
mærkes eller øretatoveres
samt have udført en høre-
prøve hos autoriseret dyr-
læge.

Dyrlægeattesten skal in-
deholde: Kattens navn, 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 place-
ring hos killinger og ungdyr
samt CAC, CAP eller højere
placering hos voksne katte
kan påføres.

Forfædrenes titler på-
føres automatisk afkommet.
Senere erhvervede titler kan
påføres afkommet ved ud-
skrift af nyt indlæg.

Husk derfor at få regi-
streret titler i god tid før re-
kvisition 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 returfor-
sendelsen ske pr. efterkrav.
Har du ikke et titelblad, med-
sendes kopi af stamtavlen.

Diplomer fra østlandene
er ofte ikke påført dommer-
navn, send derfor yderligere
en kopi af bedømmelse med.
De mangler også ofte dato og
sted, noter venligst dette.

Annullering af stamtavle
Dør din kat, indsendes stam-
tavlen til Felis Danicas post-
boks, hvorefter stamtavlen
annulleres. Du vil modtage
stamtavlen retur påstemplet
annulleret.

Husk at medsende fran-
keret 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-
generation ers 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 kat-
ten igen ønskes optaget i
det danske register, skal
transfer samt stamtavle ind-
sendes til egen stambogsse-
kretær, før stamtavlen kan
a.nve.ndes ved stambogsfø-
rmg 1 Danmark.

Import
Har du købt en kat i ud-
landet, skal stamtavlen over-
føres til dansk stamtavle før
du kan bruge katten i a;l OCT
udstille den. b

Den udenlandske tam-
tavle samt tran fer fra æl-
gers land ende· til tam-
bogssekretæren. Der be-
tale for en starn tavle 0-3
mdr. Er katten købt i USA
eller et andet land uden for
FIFe rczi. skal den uden-
land ke tamtavle ære cer-
tificer t · dvs. udstedt af det
pågældsnda land ho edorg-
arusa tron.

Stamtavler ud tcdt af op-
drætteren an rkendes ikke.
En 3.-generations-stamtavle
er nok. men øn kes den 4. ge-
neration påført d n dan k
stamtavle. skal den uden-
landske stamtavle indeholde
4 generationer.

Stamtavler fra dissident-
klubber (klubber der ik-
ke er medlem af FTFe. dog
med undtagel e af GCCF.
CFA og TI A), kan ikke au-
tomati k overføres. Hver
enkel stamta l skal først
godkendes af Feli Danicas
Avlsråd samt i tvivl tilfælde
desuden af Felis Danicas
Forretningsudvalg.

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 17-1

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 giro-
indbetalingen.

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

Priser (incl. moms)
Registrering af kuld:
- o.;3 mdr. pr stk. h. 150
· 3-6 mdr. pr. tk kr. 200
- E:i-10 mdr. pr. stk. . kr. 300
Import, Kopi-
stamtavl kr.150
Ændringer i starntavl
(kan farve n) t
indlæg) kr. 100
Tran fer. incl. evt. 5.
el. 8. gen tamtavle.kr.100
Indfør el af Avls-
forbud efter reg ........ kr. 100
Ophævelse af
avlsforbud kr. 300
Stamnavn kr. 500
Ekspedition gebvr... kr. 25

Karantænereg ler
Konlakt klubben omkring
oplysning rom karantæne-
reglerne.

Felis Danica's
Disciplinærnævn
Disciplinærnævnet er åb ent
for alle.

Klager over rn dlernrn rar
klubber under F li Dani 'a
skal and s til:

Felis Danica
Postboks 17--l.

2630 Taastrup

Kuverten mærkes:
Disciplinærnævn.

Klager kal være skrift-
lige og skal vedlægges et de-
positum på kr. 250 på check
eller postanvisning, hvoraf
kr. 200 returneres. såfremt
klageren får medhold. Man
bedes erindre, at der for de
fleste sager vil være en for-
ældelsesfrist på et år.

Di ciplinæmævnetkankun
behandle skriftlige klager og
det er vigtigt for klagens be-
handling, at parterne ind-
læg er dokumenteret, lige-
ledes skriftligt.

OBS:

HUSK du skal betale

ekspeditionsgebyr hvis

du ikke forudbetaler!
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Værd at vide om:
Stamnavne og stamtavler m.m.



Værd at vide om:
Udstillinger ••

Udenlandske FIFe klubber
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Yderligere information om
klubberne fås på FIFes Web:
www.fifeweb.org

Tyskland (D)
1. DEI ZV c.\.
Berlin r rrass l'
D<3561-i Asslar
Tlf. +--19 6-1-11 -!79
Fax. +..J.9 6-1-11 --l13

Ukraine (UA)
Ukrninian F linology
A sociation
Box 112. UA-01030 Kyiv
Tlf. +3 10 44 235 2662
Fax. +3 '0 -14 234 2 74

Ungarn (H)
Magyar Macsknbaratok es
Tenyesztok Orszago
Egyesulete - MMO
Roz a Str. 64
H-1064 Buclape t
Tlf./fax +36 1 3110836

Yugoslavien (YO)
FeEnology A ·s. Belgrade
Zivojina Lukica vajara 34
YU-11070 Novi Beograd
Tlf/fax +381 11 318 6811

Øst~\g (A)
KKO

Castellezgas e 8/1
A-1020 Wien
Tlf. +43 1-2147860
Fax. +43 1-2120697

OVEK

Liechtenstein trasse 126
A-1090 Wien
Tlf. +43 1-3196423
Fax.+ 13 1-3106540

lvobvi.s ·. :.\fas cova 3
C'Z-i 2.): Pr· g
11 . + · :2 2-6" 34'.37/
(-i ·;1 ! 10
l", ·-· 1- 1:2 2-6 3--!-~2

11..11_ <. • ·nritie,.rom I
.TJl!J..!. ·.,icJ-::I hnrc.,.htm
oplyser 0111 til mel di n as-
a d ress for de en ltelte ,;'1011 ,,.

Polen (PL)
~HKRP
ul. .L urtraska 2/4
skr. Poczt . 0
PL-02-.J 19 War. zuwa 76
Tlf: +4 ~ :Z2 (1;15 60 7.
Fax: +4 22 G:35 60 9

Portugal (P)
Club Port uaues
de Feliniculturr
Ru, Dr. Farin de
Vasconcelos . 4 ri Df
P-1900-207 Lisboa
Tlf./fax. +351 21 8470664

Rusland (RUS)
ARCCA
ul.800-letija Moskvy
3-2-139, 127591 Moscow
Tlf./fax. +7 095 4 04526

Schweiz (CH)
Federation Feline
Helvetique - FFH
Solothurnestra se 83
CH-4053 Basel
Tlf. +41 61 361 7064
Fax +41 61 363 9092

Slovakiet (SK)
Slovensky ZVAZ
Chovatelov
Krizna 44
SK-82476 Bratislava 26
Tel: +421 7 55571158
Fax:+421 7 55571158

Slovenien (SI)
ZFDS
Grasilska 2, SL-3000 Celje
Tel./fax. +386 3 545052

Spanien (E)
Asoc.Felina Espanola
ASFE
Conde de Arande, 68, 3"1

Floor, E-50003 Zaragoza
Tlf./fax. +34 976 44 09 83

, 'orge ( )

. -o ·:--kc· l)r:,, l .u.tklubber-,
Rik-torbunr ."HH
Capp ·l<:n:,,~att n
301;) Dramme 1

TI ·: +.J 7 :3J K9 :2 00
Fa.·:+ 'i :32 89 n: ~-':>

Mexico ( EX)
Asocincion F<:l"nolll;
:.\fo,·ic-·ina : . r·. , FE. rn;
Cero del Otr te 20
Col R de Ten-eros
01:110 :.\ t· .ico .F.
Tlf./{ a. · +:"5:? :S :i :) ':3,)7.-

talien {I)
FFI
Via Grappolo 1.2
I-10138 Torino
Tlf. +39 11--13-l-!627
Fux. +390 11 --!:132-179

Kroa ien (H )
Sa ez F linoloskhi
Drustava Hrvatske
Vinograds kt 2·1
HR-Zagreb 10000
Tlf./fax +3 5 1 336 -11 9

Letland (LV)
CFCA
Aspazijas bulvaris 28
LV-1050 Riga
Tlf. +371 7212052
Fax. +371 7224804

Lichtenstein (FL)
Gapont 34
FL-9495 Triesen
Tel: +423 392 18 38
Fax: +423 392 34 54

Litauen (LT)
Sv, Gertrudos 46
LT-3005 Kaunas
TeVFax: +370 7 324545

Luxembourg (L)
Luc Cat Club
B.P. 526
L--2015 Luxembourg
Tlf. +352 371 569
Fax +352 2637 4030

Malaysia (MAL)
Lot 1271 B, Jalan Sungei
Sekamat Kajang
MAL-43000 Selangor
Darul Ehsan
Tel/fax: +60 3 87366408

lslan . {IS)
\J:mula 36

1 -10 Rc.'_vkjavik
Tlf./fax +35-1 5 o: O !

Israel -
Arnil
Brinitzki t. 28/1 l

·. hon-L .Zion 75239
Tlf. +9-2 3 9647 92
Fax. +r2 3 9--112,/3:3

Argentina (ARG)
Asociacion Felina
Argentina AFA,
Av. Belgrano 2694,
10° piso, ap. "C",
1096 Buenos Aire
Tel/Fax: 54 11 4943-1305

England (GB)
The Cat Ass. of Britain
Orchard Cottage,
10 Cross End, Wavendon
Milton Keynes
MK 17 8AQ
Tel: +44 1908 583787

Estland (EE)
Oismae 73-29
EE-13515 Tallinn
Tel: +372 2 556926
TeVFax: +372 2 6709747

Finland (FIN)
SRK
Villilånnierni 5 C 13
FIN-33300 Tampere
Tel: +358 3 3430710

Frankrig (F)
Federation Feline
Francaise FFF
75 Rue Claude Decaen
F-75012 Paris
Tlf. +33 1 46282609
Fax. +33 1 43424309

Grækenland (GR)
Feline Federation of
Greece
Polykleous 2
GR-11636 Athen
tlf. +301 9021302
fax. +301 9011038

Holland (NL)
Felikat
Rumbastraat 13
NL-1326 NJ Almere
Tlf. +31 36 5379123

Mundikat
Kerkstraat 12
NL-9649 GR Muntendam
Tlf. +31 5986 27335
Fax. +31 5986 27649

Hviderusland (BY)
Felinolog
Logojski trakt, 39-1-327
220090 Minsk
1'lf.lfax. +375 172619768

Ud sti 11 ingspriser
incl. moms
Pr. kat kr. 220
Pr. huskat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, pensionist
hvis de også dømmes
i deres respektive
klasser kr.
Avls- og opdræts kl. . kr.
A 1 k0

•v s armg kr.
Farvebedømmelse
(medd.ved tilmeld.) .. kr. 100
Kokarder:
GIC, GIP,
IC, IP, CH, PR kr. 125
EC og EP gratis.

Vaccinationer
Katte, der udstilles 1
Danmark og i udlandet, skal
være vaccineret mod katte-
syge og katteinfluenza.

Vaccinationen skal min.
være 15 dage og højst et år
gammel - dette gælder også
for revaccination.

Rabiesvaccination, der er
obligatorisk i udlandet, skal
foretages mindst 30 dage før
udrejse og må højst være et
år gammel.

De enkelte lande har for-
skellige veterinære bestem-
melser vedrørende indrejse.
Få yderligere oplysninger i
god tid enten hos din dyr-
læge eller i Fødevaredirekto-
ratet (33 95 60 00). Du kan
ligeledes finde informati-
onerne på Fødevaredirekto
ratets hjemmeside:
www.foedevaredirektoratet.dk

Betalinger
Betalinger sker altid til den
arrangerende klub.

Husk at betale samtidig
med tilmeldingen til Race-
kattens udstillinger.

Katte udstilles på udstil-
lerens eget ansvar og
bedes venligst transpor-
teret i lukket kasse til ud-
stillingen.
Ingen katte må forlade
udstillingen før det offici-
elle lukketidspunkt.
Kattens kløer skal være
klippede. Hvide katte skal
fremvise hørecertifikat.
Dommerens afgørelse er
inappelabel.
Det er forbudt at dryppe
kattens øjne med det for-
mål at få kattens øjne til
at blive større.
Killinger og ungdyr med
klippede tænder ikke kan
opnå Excellent.
Vandskål, grusbakke,
burgardiner m.v. skal
medbringes. Grus fore-
findes på udstillingen.
Burmål:
Enkelt: 75 x 60 x 60,
dobbelt: 150 x 60 x 60.

Flfe-kokarder
Kokarderne kan købes på ud-
stillingerne mod fremvisning
afalle de certifikater, der be-
rettiger til titlen.

Udland
Tilmeldingsblanketter til
udenlandske udstillinger re-
kvireres hos og returneres til
egen klubs udstillingssekre-
tær udland.

Det anbefales at fremsende
kopi af tilmeldingen direkte
til den arrangerende klub.

Udstillingsgebyret skal be-
tales direkte til den arrange-
rende udenlandske klub og
ikke til egen klub. Betaling
kan ske med internationalt
giroindbetalingskort, eller
med de lyserøde girerings-
kort - hvis man har postgi-
rokonto.

Al tilmelding til udstillinger
i Danmark sker til den ar-
rangerende klub mens til-
melding til udstillinger i
udlandet sker gennem egen
klub.

Klubberne har typisk en
udstillingssekretær ind-
land og en anden til udland.
Kontakt derfor den "rigtige"
udstillingssekretær.

Indland
Tilmeldingsblanket rekvire-
res hos den arrangerende
klubs udstillingssekretær,
og sendes til den arrange-
rende klub. Oplysninger om
udstillinger fås ligeledes hos
den arrangerende klub.

Betaling skal altid ske til
den arrangerende klubs kas-
serer og ikke til ens egen
klub. Sidste tilmeldings-
frist til udstillinger varierer
(ca. 2-4 uger før). Spørg den
arrangerende klub.

Praktiske oplysninger
ved udstilling
Felis Danica's samt FIFe's ud-
stillingsregler er gældende.

Bekræftelse på tilmelding
sendes til udstillerne senest
14 dage før udstillingen.

Modtager du ikke bekræf-
telsen, kontaktes arrange-
rende klubs udstillingssek-
retær. Husk at vedlægge en
frankeret svarkuvert.

Kattene skal være i bur
kl. 9.45, således at bedøm-
melserne kan påbegyndes
kl.10.00.
Kun katte med hals-
nummer bliver bedømt.
Afvises en kat i dyrlæge-
kontrollen, skal alle kat-
te fra samme ejer hjem-
tages.
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FIFe's Udstillingskalender K stil ng ri Da mark
2003 April
12/13 St. Petersburg(2 cert.) RUS

Trondheim* N
Troisdorfl'-(2xl-dag) D
Geteborg S
Gavl (2xl-dag) S

13 then GR
19/20 Odense* Katteklubben

Bregenz*(2 cert.) KKO A
Turku(2 cert) FIN
San Marino(2 cert) I

20 Arnheim Spec. TUNTUV
Mundikat L

21 Arnheim Spec.
PER/EXO/REX NL

26/27 Surahammar S
Frauenfeld*(2 cert.) CH
T6nsberg*(2 cert.) N
St.Petersburg(2 cert.) RUS

2003 Maj
3 Qstrava(med Zilina) CZ
3/4 Ostersund(2 cert) S
3/4 Oslo*(2 cert.) N

Keszthely(2 cert.) H
Håssleholmtz cert.). S

4 Zilina med Ostrava SK
10 1COS18 CY
10/11 Ulricehamn S

Niirnberg*(2 cert.) D
Lorenskog N
Lodz(2 cert) PL
Montbrison F

11 Staines Surrey GB
17/18 Most(2 cert.) CZ

Stockholm*(2 cert) S
Bern*(2xl-dag). CH
Tampere(2 cert.) FIN
Zagreb(2 cert.) HR

18 Beverwijk* Mundikat NL
24/25 Karlstad* S

Osby(2 cert.) S
Hamborg*(2 cert) D
Cagliari(2 cert) I

30/31 FIFE GF Schiphol NL

2003 Juni
7/8 Orebro S
Lecco(2 cert.) I

Krakow(2 cert.) PL
Bergen*(2 cert.) N
Skelleftea(2 cert.) S

14/15 Skiptvedt* N
Kalmar S
Mikkeli(2 cert.) .. FIN
Kitzbtihl*(2 cert.) KKO A
Sundsvall S
Riga(2 cert.) LV

15 Roggel/Roermond*
Felikat NL
~ orthallerton GB

21/22 Oslo*(2 cert.) N
Valtice(2 cert.) CZ
Eisenach*(2 cert.). D

66

28/29 Kruså(2xl-dag) JYRAK
Uppsala* S
Arendal* N
Kusnacht am Rigi*
(2 cert.) CH

2003 Juli
4/5 Oulu(2 cert.) FIN
5/6 Troms6*(2 cert.) N
6 Oulu Drive in show FIN

Rheinberg* .. D
12/13 Oberwart(2 cert.) OVEK A
19/20 Silkeborg

(2xl-dag) Katteklubben
Harstad*(2 cert.) N
Dresden*(2 cert.) D
Tallinn*(2 cert.) EST

26/27 Stockholm S
27 Loughborough GB

2003 August
2/3 Gdansk(2 cert.) PL

Lokken Verk*(2 cert.) N
Helsinki(2 cert.) FIN
Boras(2xl-dag) S

9/10 Stockholm Scandina-
vian Winners S

10 Taastrup* DARAK
16 Lier/Drammen* N
16/17 Vasteras S

Wismar*(2 cert.) D
Litomerice(2 cert.) CZ
Vyborg(2 cert.) RUS

23/24 Kristiansand* N
Innsbruck(2 cert.) OVEK A
Vantaa(2 cert.) FIN

30/31 Goteborg S
Porsgrunn N
Ostrov n/Ohri(2 cert.) CZ
Boden(2 cert.) S

2003 September
6 Kristiansund* N
6/7 Nyborg(2xl-dag) JYRAK

Karlstad S
Neuchåtel CH
Beograd(2 cert.) YU
Wroclaw(2 cert.) PL
Rovigo(2 cert.) I

6 Tampere Winner ShowFIN
7 Tampere

Drive in Show FIN
13/14 Zliv(2 cert.) CZ

Honefoss=tz cert.) N
Monaco(2 cert.) F
Varberg(2 cert.) S
Soderharnmtz cert.) S
Riga(2 cert.) LV
Fellbach*(2 cert.) D

14 Schiedam* Spec. Kat IV
Felikat NL
Split HR
Bognor GB

20/21 Forte del Mari(2 cert.) I

Bratislava(2 cert.) SR
Fredrikstad*(2 cert.) N
Kuopio(2 cert.) .. FIN
Kufstein~~(2 cert.) KKO A

21 Helsingør Racekatten
27 Alesund* N
27/28 Luzern*(2 cert.) CH

Eskilstuna S
Kristianstad(2 cert.) S
Zaragoza(2 cert.) E
Budapest(2 cert.) H
Paris(2 cert.) F

2003 Oktober
4 Stavanger*(2 cert.) N
4/5 Liberec(2 cert.) CZ

Milano(2 cert.) I
Villefranche 8/8 F
Porvoo(2 cert.) FIN

5 Tonbridge Kent GB
11 Hama~ N
11/12 Skara S

Borlange S
Kulmbach*(2 cert.) D
Juans les Pins(2 cert.) F
Tallinn*(2 cert.) Est

12 Krizevci HR
18/19 Roskilde*

(2xl dag) Katteklubben
18/19 Lausarme *animalia CH

Arezzo(2 cert.) I
Ostrava(2 cert.) CZ
Bergen*(2 cert.) N
Sundsvall(2xl-dag) S
Celje*(2 cert.) SI
Ljungbyhed S

19 Gorredijk* Mundikat NL
25/26 Skien* N

Casalpalocco(2 cert.) I
Norrkoping S
Wien-Oberlaa(2 cert.)
OVEK A
Warszawa XIV(2 cert.) PL
St. Petersburg(2 cert.) RUS

26 F~~ GB
Luxemborg L

2003 November
1/2 Copenhagen WORLD

SHOW Felis Danica
8/9 Leibzig*(2 cert.) D

Morbegno(Sondrino)
(2 cert.) I
Nantes F
Kongsberg N

9 St. Petersburg(2 cert.) RUS
15 Pardubice CZ
15/16 Stockholm S

Asola(2 cert.) I
Lodz(2 cert.) PL
Valladolid(2 cert.) E
Decize(2 cert.) F
Lund(2 cert.) S
* = ,,bær selv" udstilling

April
19/20 Odense (2 x 1 dag) Kalt klubben

Marienlystcentr t Windøl ·\ ej 138,
5000 Odense C

Juni
28/29 Kruså (2 x 1 dag) JYR K

Grænsehallerne,
Harkærvej 3, 6340 Kruså

Juli
19/20 Silkeborg (2 x 1 dag) Katteklubben

Ny Kjærsgaard, Plantagevej 11.
8600 Silkeborg

August
10 Taastrup D \RAY

Taastrup Idræts Haller, Parkvej 7
2630 Taastrup

September
6/7 Nyborg (2 x l dag) JYRt\K
21 Helsingør Racek tter

Gl. H llcbækvej 68-65. 3000 H lsinzo -

0 tober
1 /19 G vning ( . Roskilde) K, ttcklubben

Borrev jl Centret. Bon- vejl svej 26.

4000 o kild

ovember
1/2 København ~ orld how Felis Danica

B lla Center H Øst. Cente · Boul vard 6.
2300 Køb nha n
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K I RSTH~SM I HDE 20

Specielt sammensat
ernæring til indekatte

j

Ind

Reduces Hairballs

Controls Weight Gain

For Urinary Tract Health


