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Arbejdet i Felis Danicas forretningsudvalg er lige for
tiden præget af nogle store enkeltsager.

Som det vigtigste er selvfølgelig Verden ud til-
lingen. Her skrider arbejdet planmæ sigt frem oo-
vi håber på, at alt bliver klart til no emb r, å , i kan
præsentere FIFe for et World Show, hvorom man kan
sige at det var "a show to remember '. Der ri og for ig ikke meget n ·t
at sige om planlægningen udover at de før te allerede har betalt for
deltagelsen og at der ikke vil blive afvist katte. der har kvalificeret sig
og hvor man i øvrigt har tilmeldt og betalt før idste frist.

Et andet område der optager os pt. er FIFe generalfor am1ing. På
generalforsamlingen bliver der stillet mange for lag om nyskabel er
og ændringer, og det er her udviklingen kal ke i FIFe. :Ien om det
er med internationale organisationer, er den indflydcl e for enl eltop-
drættere vanskelig at se.

Fra den enkelte opdrætter og til beslutningerne i FIFe er d r m g t
langt og jeg forstår godt frustrationerne over at man føler at ting ne
sker hen over hovedet på opdrætterne. Hvis man om dansk opdr t-
ter vil have indflydelse på beslutningen skal man påvirke hele vejen
gennem først ens egen klub, som så bringer det videre til FU - som så
bemyndiger FDs formand til at agere på FD egne på Generalfor arn-
lingen, hvor der er repræsentanter fra 37 lande, om skal opnå om ikk
enighed så dog flertal for forslagene.

Jeg vil gerne være med til at se på og opfordre til mere åbenhed i
Felis Danica, og som jeg også fortæller i præsentationsartiklen i dette
nummer af Kattemagasinet så mener jeg vi skal se fordomsfrit på FDs
struktur i en debat på opdrætterniveau når vi har fået Verdensudstil-
lingen overstået.

Det sidste af de tre områder er ankesager og ikke fulgte afgørelser
fra Disciplinærnævnet.

På plenarforsamlingen i 2002 blev Disciplinærnævnets (DN) kom-
petence ændret, så det også kunne tage sig af økonomiske og kontrakt-
mæssige forhold, så DN mere kom til at ligne et forbrugerklagenævn.

DN har på baggrund af købeloven truffet afgørelse i nogle enkelte
sager, som giver sælgerne pålæg om at refundere/erstatte/kompensere
køberne fordi der har været mangler ved de solgte katte. Nogle af sa-
gerne er anket til FU og jeg kan derfor ikke omtale dem, men generelt set
må vi som opdrættere være klar over, at vi når vi sælger killinger også
er omfattet af købeloven og har nogle forpligtelser i forhold til den.

Det er ikke alle opdrættere der ved det, så derfor er vi i FU i gang
med at få udarbejdet en vejledning til opdrætterne, der kort fortæller
om de forpligtelser der følger med at sælge killinger. Jeg selv er blevet
overrasket over mangt og meget f.eks. at vi i juridisk forstand betragtes
som erhvervsdrivende (selvom katteopdræt er det rene tilsæt).

I FD udstedes der hvert år ca. 5000 stamtavler og dermed bliver
der også solgt et næsten lige så stort antal killinger. På den baggrund
synes jeg det er flot at der ikke er mere end 10 - 15 sager på årsbasis
hvor der er strid imellem køber og sælger der bliver behandlet i Disci-
plinærnævnet. Det tyder på at danske opdrættere er sig deres ansvar
bevidst, når de sælger killinger - lad os endelig blive ved med det.

Venlig hilsen
Ole Amstrup
Formand FD
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Send dem venligst hurtigt.

Jeg venter spændt
Hanne Kaarsberg

Du kan tilbyde dem et medlemskab på helt normale
vilkår til halv pris - kun kr. 125,-.

Sammen med stamtavle på dine killinger modtager
du automatisk dette tilbud. Benyt dig af det, så også
de nye killingejere kan få denne fordel.

Betingelserne er:
- at det er en førstegangs killingskøber I
- at køber ikke er medlem af en anden hovedklub~

Sidste frist.... ~
for indsendelse af billeder til DARAKs topkatte sider. I
Jeg mangler stadig nogle billeder - også til vor hjem- \
meside.

Meld dine førstegangs killingskøbere ind som medlem
i DARAK.

7. oktober 2003
Udstillinger.
Hvad gør man? Blanketter/tilmelding. Burzardin r.
Hvad betyder CAC. BIV osv. Kom og hør om gode råd.
Pelspleje for katte forud for ud tillingen.

4. november 2003
Hvad iger lov n?
Nye regler evt. katt lov drøftes
Foredragsholder opl 'Se en re

2. december 2003
Banko
Kom til vores forrygende banko aften medbring n pakk til d n J ve
og fornøjelige pakkeaktion.
Flotte præmier for hele familien.

Alle er velkomne til Darak møder.

Medlemsmøder

Darak afholder medlemsmoder- normalt d n før. L ti - dag i hver mdr..
der kan v re ændrede datoer.

: All er vell omne.
Hvis ikk 'and t r n vnt, afholdes møderne i Brønshøj. 1edborgerhu ·.
Brøn højvej 17. kl.19.00

2. september 200
Hjælp jeg har få lopper!
Kom og hør h ordan du kan forebygge loppeangreb, amt i::: uh Idet
er ude, hvordan du får lapperne bekæmpet herunder, kovflåt og ri (1_

orm.

I

I I

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

Siam/Orientaler
Nina Thorninger
tlf. 56 14 23 96
Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 48 48 03 61

Kontingent
Husstand
Hovedmedlem
Pensionist
Pens.husstand

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

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

1 Konsulenter
Langhår/Semilanghår
Gitte Jensen
tlf. 43 94 65 35
gitte.jensen@familie.te1e.dk;

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

Sommerhilsner

Aase Nissen
Formand/Darak

var super professionelt. Finn
Boserup talte om de forskel-
lige øjensygdomme, der
kunne forekomme hos katte,
såsom Entropium, Herpesvi-
rus og Clamydia som de mest
almindelige. Dyrlæge Bose-
rup anbefalede ikke at bruge
clamydia vaccine, da denne
kun er en svækket vaccine og
risikoen for, at katten kunne
få clamydia var tilstede. Han
fremhævede dog, at kolleger
kunne have andre meninger.
Interessant var det at få
vide, at katte smitttet med
herpesvirus og behandlet, så
de så raske ud, i visse stress
tilfælde kunne få tilbagefald.
Stor tak til Finn Boserup for
denne interessante aften.

Vores udstilling i august
vil blive afholdt i Tåstrup
hallerne. Vi har denne
gang lejet 2 haller, så vi
er sikre på, at der er plads
nok. På denne udstilling
vil der blive afholdt et spe-
cialt Birma Show, hvor hver
semilanghårsdommer udta-
ger deres bedste i de forskel-
lige grupper og derefter vil
der blive kåret Best in Show
fertil han og hun, bedste kil-
ling, bedste ungdyr og bedste
kastrat han og hun, vi glæder
os til at afvikle dette show i
forbindelse med denne som-
merudstilling.

Håber alle vil få en rig-
tig god sommer sammen
med jeres katte, på gensyn
i august.

Kære medlemmer
Debatten om den ny kattelov
- dyrs velfærd og vores ansvar
vil være på programmet i år
og der forventes en udtalelse
fra Det Dyreetiske Råd i ok-
tober, hvorefter Folketinget
herefter vil træffe endelig be-
slutning. Forleden var der
en særlig kattedebat i Folke-
tinget, hvor bl.a. DF ønskede
skrappere regler for kattenes
velfærd, regler omkring øre-
mærkning og så skal der
være et loft for, hvor mange
katte private mennesker
må holde under samme tag.
Der har været forslag frem-
me fra Inges Kattehjem, at
fem katte var loftet og katte
derover anses for erhvervs-
mæssig hold af katte og der
kræves CVR nr. og tilladelse
fra kommunen. Forslag som
vil have betydning for man-
ge ejere, som har opdræt af
racekatte. Mange katteejere
har ønsket en lov på lige fod
med hundenes, men vi må
huske, at en kat har helt
forskellige behov og adfærd,
så umiddelbart er det ikke
muligt at overføre denne lov
direkte til kattene. Vær op-
mærksom på alle disse tiltag
og giv jeres mening tilkende
gennem alle disse organisa-
tioner.

Vores møde med dyrlæge/
øjenspecialist Finn Boserup

a,

"'-
~

t
a,
al
Formand Stiftet 1931

Aase issen
Sen ej 2. 4 771 Kalvehave
tlf. 55 38 90 88
aase.nissen@darak.dk

Næstformand og medlemsregistrering
Hanne Kaarsberg
Bylaug vænget 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. 4 7 17 70 79

Sekretær
Vivi Lassen

ødebovej 42. ødebo
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

4 5
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Sjælland
Studiekredsleder:
Anita & Brian Nimb
Tlf. 43 64 01 01

Syd/øst
Studiekred lede :
Heidi l 10 akow ki
Tlf.: 75 55 45 10

Onsdag 06. august
Akupunktur ved dvrlæge
fra Kolding Dyrehospita ,
der går ind for alternativ
behandling.

Onsdag 03. septemb r
Foredrag x d dyrl ,g Meidy
fra Givskud Lo ep a r k.
D 'rl' ge Meidy fortæller om

·ine opl veIs - r med dyren i
Gi ·skud Løvepark.
Mød t hold hos:
Kim og Di na. Tornbj rg ,. J
58, 7100 Vejle Ø.
Tlf.: 75 89 66 0

Fyn
Studiekreds] der:
Sonja Aurbo Nielsen
Tlf. 65 95 70 25
Alle møder: Bad tu 'n
Østre Station vej 26. 5000
Odense

Vest
Studiekredsleder:
Hans H. Ibsen
Tlf.: 75 15 35 45
Tilmelding til møderne: 8
dage før til Hans Ibsen
Pris: Kr. 25,- pr. person. Alle
er meget velkomne.

Randers
Studiekred leder:
Esben Jø .gen en
Tlf: 86 43 05 95
Alle møder: Vorup Bibliotek.
Bøsbrovej 16, 1. al, lok. 1. Kl.
19.30
Der serv r s kaffe og kage til
15,- kr. p ". p rson.

Onsdag 03. septembe ·
kl. 18.45
Besøg i Randers Regn ·kov.
Tilmelding til Esben senest
Ol. august.
Pris. kr. 85,- pr. per on.

Horsens
Studiekredsleder:
Knud B. Jørgen en
Tlf.: 75 60 18 99
Alle møder:
Allegade skole Allegade 4,
8700 Horsens

Husk JYRAK's næste udstilling,
den 28.-29 juni i Kruså.

Opdateret dommerliste på www.jyrak.dk

Bemærk:

Stambogssekretær Kirsten Madsen har fået ny adresse:

Kirsten Madsen,
Esbjergvej 7,

6094 Hejls

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

Onsdag 17. september
kl. 19.30
Verdensudstillingen ved
Dorte Kaae. Dorte er dom-
mer i kategori I, II & IV.
Medbring gerne din kat og
få en mundtlig udtalelse.

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 Bowl
Bredgade 60 - 7600 Struer

kategori IV større. Der er
også en lang forklaring på,
hvordan dommerne i kate-
gori IV skal opgraderes til
at dømme de ekstra racer.
Personligt tror jeg ikke, at
udstillerne/opdrætterne er
glade for tanken. Desuden
er der adskillige kategori
III dommere, som herefter
ikke kan dømme de nævnte
racer, og måske racer, som
de i øvrigt selv opdrætter. På
samme måde, er der kategori
IV dommere, som ikke har
lyst til at dømme flere racer.
Fra Mundikat foreslås at an-
erkende bicolour orientalere
- et forslag, som givetvis vil
blive vedtaget. Desuden er
der forslag om at anerkende
Kurilian Bobtail, som ·er ka-
rakteriseret ved at have en
kort hale (3-8cm) - kan være
enten kort- eller langhåret.
Sidste race, der foreslås er
Snowshoe, som mest af alt
ligner en rigtig gammeldags
siameser, men med bicolour
aftegn i masken og hvide
handsker på benene ligesom
ved Hellig Birma.

Når Ole Amstrup og jeg
selv er kommet hjem fra
GF'en holdes et stort med-
lemsmøde den 3. juni i Tilst
Sognegård, hvor alle vedta-
gelserne vil blive gennemgå-
et. Kom med og få de absolut
seneste nyheder.

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekatte Klub

Betal via JYRAK's onlinebutik
Betal dine stamtavler, udstillingsgebyrer
me~lemska_b m.m. med Dankort via '
onhnebetalmgen fra www.jyrak.dk

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere
Maj måned er tid for FIFe's
generalforsamling. I år fin-
der den sted lidt uden for
Amsterdam, nærmere be-
tegnet et hotel i Shiphol
- meget tæt på lufthavnen
i perioden 26.-31. maj. Der
findes stort set ikke andet
end hotellet der, så efter en
uges ophold, hvor vi bruger
vores sammensparede ferie
på kattesnak og ikke mindst
politik, vil den danske dele-
gation sikkert se frem til at
komme hjem til egne katte,
når ugen er omme, lørdag
den 31. maj. Der er i år ikke
så mange forslag fra med-
lemslandene, men derimod
har dommer- og LO-kommis-
sionen været meget produk-
tive, og man kan så spørge
sig selv, om det er rimeligt,
at en kommission kommer
med 7 tætskrevne sider med
forslag, når et medlemsland
kun må stille med 3 forslag.

Et af de »hotte« forslag
er at flytte ABY/SOM, RUS,
REX og SOK til kategori
IV. Motivationen for dette
forslag er, at der kommer
flere katte i kategori III, og
at man vil forsøge at gøre

Bestyrelse
Formand

Dorte Kaae
Esbjergparken 5, 9220 Aalborg 0
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 ajyrak.dk

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

Stambogssekretær kategori li + IV
Kirsten Madsen
Esbjergvej 7, 6094 Hejls
Tlf. 74 53 23 96
Email: stambog2og ajyrak.dk
Træffes efter kl. 19.30

Udstillingsleder JYRAK
Peter Hansen
Græsvangen 123 8381 Tilst
tlf. 87 410150 kl. 19 - 21
Email: udstillingjyrak@jyrak.dk

Katterigodkendelser &
kontakt til nye medlemmer

Carsten Bircow Lassen
0

Åbyvej 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
EmaiJ: udland@jyi·ak.dk

Buransvarlig
Freddie Nørreskov Jensen

0

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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Kastrat nr 3
Himmalaya Dia Chazan
SBia
Ejer: Ketty Hartwich

Killing nr 1
Gyp ipride howgirl. PE f.2:2
Ejer: Heidi Burrn t r

Kastrat n r 2
Gie Kiur s Lady Anneli
SBia
Ejer: Micheyl Rii Winther

Katteklubben
ønsker vinderne tillykke

Voksen nr 4
Keystone Sunflower
PER g33
Ejer: Lise-Lotte Bjarnhof

Præse. tation af nogle a
to ka te e 2002

Killing nr 2
Astrid af Karnby ses
PERg
Ejer: Lis Staunskjær

Voksen nr 1
G) psipride Mr Miraze. PER n.
Ejer: Heidi Burrne ter

Interessegruppe Odders
møder afholdes hos:
Pet House Derimark,
Ballevej 5, Odder,
medmindre andet er
angivet

5. november 2003
Interessegruppe Odder
Pelspleje til korthårskatte

3. december 2003
Interessegruppe Odder
Julehygge

18. + 19. oktober 2003
Udstilling i Gevninge

1.+ 2. november 2003
Verdensudstilling i Bella
Center

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

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

Husk:

4. juni 2003
Interessegruppe Odder
Genetik I v. Ole Arns rup

4. juli 2003
Interessegruppe Odder
Sommerfest v. A. Orthmann

19. + 20. juli 2003
Udstilling i Silkeborg

3. september 2003
Interessegruppe Odder
Genetik II v. Ole Arn trup

25. september 2003
Deadline til Verdens udstil-
lingen i Bella Center

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

God sommer
Inge

Den week-end i april,
hvor vores udstilling er pla-
ceret, er der solgaranti i, og
uanset hvor vi har afholdt
denne udstilling, har vi haft
svært ved at konkurrere med
de udendørs fornøjelser.

Omplaceringen af grup-
perne på denne udstilling
med semilanghår lørdag
og de tre andre kategorier
søndag forløb godt, og vi
var begge dage færdige med
bedømmelserne i rigtig pæn
tid.

Og apropos fordelingen
af kategorier på udstil-
lingsdage, så er det ikke no-
get vi lægger os fast på.

Vi fordeler med hensyn-
tagen til udnyttelse af dom-
mer- og halkapacitet.

På de sidste mange ud-
stillinger er der dukket
udstillere op med katte på
"den forkerte" dag, og vi har
da også kunnet tilbyde disse
katte et bur, men det er ud-
stillernes eget ansvar at de
møder den rigtige dag.

Man kan ikke regne med,
~talt skal være, som det ple-
Jer.

Priser

Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

Hjemmeside: http://www.perseren.dk

Det er tilsyneladende en
rigtig god ide med en ekstra
sommerudstilling. • Eller
også er det på grund af be-
grænsning i burkapacitet,
at vi allerede en uge efter
vores Odense-udstilling
kunne melde alt udsolgt til
Silkeborg.

Som jeg allerede har skre-
vet i denne spalte er facilit-
eterne meget dårlige, men vi
satser på, at der bliver tid til
hygge på den overdækkede
gårdsplads.

Er der mangel på faci-
liteter, er der til gengæld ik-
ke mangel på borde og stole.
Rummene bruges åbenbart
fortrinsvis til bankospil, så
alt er plastret til med borde
og stole. Det er alt dette in-
ventar vi skal have under
baldakiner i gården.

Så, Please:
TAG IKKE EKSTRA

BORDE OG STOLE MED.
Der er rigeligt.
I er derimod velkomne til

at tage f.eks. en grill med,
hvis I foretrækker selv at
stå for det "kulinariske".

Vores forårsudstilling i
april tiltrak som sædvanlig
mange udstillere og meget
lidt publikum.

Bestyrelse

Formand, sponsor-, stand og
annocekontakt

Inge ord
Lyngby 4. 9370 Hals
tlf. 98 75 07 07 fax. 98 75 07 40
nord a tdcspace.dk

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

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

Kasserer
Mette Foldager
Rorkjærsgade 17 6700 Esbjerg
tlf. 75 12 86 32
kasserer a perseren.dk, giro 157 6089

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

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

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

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

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

Søren Andersen
Priorsløkkevej 48, 8700 Horsens
tlf. 75 62 35 08
batt1efield@maill.stofanet.dk

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig

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

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

Tom Hoj. radgi -cr \ ,
ob nhavns R tshjælp vil

onsd· er d 1 22. o tob r
aerm '111"H kob .lov n/a tale-
lo n samt komme ~d t
bud på. hvad d r r rele · ..int
al ave med i 'n kont ra · t.
Gæld 'r kob loven virk licr
og å fors· lg · f k, te? Er der
2 år o-ar; nt i på n kr t? kal
man s lge på kontrakt? Hvad
skal <l inn indeholde'? Hvis
du aller de har en kontrakt
og rider denne til Tom Hoj.
I stedgade 132. 2. tv., 1650
København V, inden den I.
oktober, vil den bli, e anon~·-
miseret og gennemgået for
'heldige/uheldige" formule-
ringer. Alle kontrakter vil bli-
ve behandlet fortroligt. ocr in-
gen fol omme oplysning r se
af andP.
November - Felis Danica ...
Verden ·ud ~tilling n bor væ-
r vel overstået. Racekatten
vil. sammen med egne med-
lemmer, tage en di ku. sion
om vore hovedorganisation.
Feli Danica. Er det godl nok
som det er, eller er der noget
vi ønsker ændr t?
Dato følger.

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

Så kan du nten tilmelde dig
mailinglistcnv dat sende navn.
adre. og g rne rnedle 1s 1· .

til: d e b a t'e racek at.te rr.d k
11 r få referaterne til endt pr.

po t sammen med de sædvan-
lig medlem ud end Iser ( a.
2 gange om året v ad hcnv n-
del e til:
Gurli P t r n. Agervæ ng
r. 4293 Dianalund.
Tlf./fax: ,.,0 23 26 22
E-mail: r ferau« racekatten.dk

Referater!?
Er du ikke pa Racekatt 1L

mailing1i te - og mangler du
referater af bestyr L esmod r
mv.?

dr ttere ·il på et eller andet
tid punkt have b ho for at
send en kat med fract. så
måske det vil re en god ide
at tilmelde ig d tt arran-
gement?
Den teoreti ke formiddag føl-
ges op af en rundvi ning i
Københa,n lufthavn,hvor
vi pro er at følge et d) r vej
gennem terminalen. Til lut
aflægger vi Veterinærkontrol-
len i København Lufthavn t
besøg og ser på dennes facili-
teter.
Tilmelding til Vivi Fletcher
70 23 27 23 eller e-mail:
formand@racekatten.dk
Lørdag den 13. september.
temadag hos SAS Cargo

Oktober-
Opdrætterkursus 1+11
Onsdag den 8. oktober
vil Vivi Fletcher gennemgå
Racekattens love samt Felis
Danicas/FIFes regler for kat-
tehold, opdræt, stambogsfø-
ring m.v.
Der vil være rig lejlighed til
at stille "dumme" spørgsmål.
Tom Høj giver efterfølgende
en meget kort orientering om
købeloven/aftaleloven som op-
takt til opdrætterkursus II.

Ammetjeneste:
Sjælland
Gurli Peter en. 5 :26 51 26
Jylland
Sianette Kwce, tlf. G 5 31

Lole algrupp er:
Storkobenhavn/Sjælland
Vivi Flerchor. tlf. 70 23 '!.7 23

Racekatteformidling
EI:;a R · enerkor. ur. 39 69 -17 2-1
eller 86 59 l'.3 76

Du behøver ikke være med-
lem af vores klub for at være
med til vores arrangementer.
Møderne afholdes - med min-
dre andet specifikt er angi-
vet! - i Valby Medborgerhus,
Valgårdsvej 4, 2500 Valby, kl.
19.00.

August-
El-hegn og løbegård
Det er ikke længere ual-
mindeligt at hegne sin have
ind, så kattene kan gå ude
under betryggende forhold,
men hvordan gør man? Hvor
højt skal det være? Hvor me-
get strøm skal der være?
Vi besøger Vivi Fletcher,
Kærbyvej 134, Rødovre,
hvor der vil være lejlighed til
at høre om alt det praktiske
mht. opsætning af hegnet og
indkøb af materialer samt
- ikke mindst - erfaringerne
med opfindsomme katte, der
gerne vil ud.
Tirsdag den 26. august hos
Vivi Fletcher.

September- SAS Cargo
Hvordan sender man en kat
med cargo??? De fleste op-

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

Konsulenter:

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

Racekattens servicetelefon
Kirsten Christiansen, tlf. 43 96 42 39

OBS!!
Ny stambogssekretær
Langhår og Korthår!

spændende arrangementer i
efteråret.
Den 2. juni besøger vi
Landbohøjskolen - i skri-
vende stund er der booket
op til dette arrangement.
Til august kigger vi på el-
indhegning af have og ind-
retning afløbegårde, den 13.
september besøger vi SAS
Cargo, der i samarbejde med
Racekatten laver et heldags-
arrangement i lufthavnen og
i oktober arrangerer vi det
årlige opdrætterkursus.

Har I ønsker til emner,
skal I være velkomne til
at henvende jer til under-
tegnede.

HUSK: Når I tilmelder
til 2-certifikatsudstillinger,
skal I sende to tilmeldings-
blanketter - uanset om det
er til en udstilling i Dan-
mark eller udlandet.

Med ønsket om en rigtig
god sommer til jer alle.

Med venlig hilsen
Vivi Fletcher

Formand

Uden for besty re lse n : Stambogssekretær, Langhår og
Medlemsregistrering - K rthå St0 r, arnnavn alle racer -
giro 1 65 02 154 giro 1 08 72 23
Gurli Petersen Henriette Lodberg
Agervænget 25, 4293 Dianalund Tågerupvej 45, Ramløse
Tlf./f~x_: 70 23 26 22 3200 Helsinge
E-mail. medlemmer@racekatten.dk Tlf./fax: 70 23 22 29
S (man.-tors. 10-12 og 19 2l)

tambogssekretær Semilanghår E-mail· Ih@ k · ·
og Siam/OKH - Giro 1 08 72 23 E m ·1. khu@race atten.dk
Tanja Petersen · ar : u racekatten.dk

Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
Tlf./f~x: 70 23 29 20 (tir-tor 20-21.30)
E-mail: slh@racekatten.dk
E-mail: sia-okh@racekatten.dk

Kære medlemmer

Bestyrelsen er nylig
hjemkommet fra en ar-
bejdsweekend. Det var et
hårdt program, hvor vi skul-
le have arbejdsgrundlaget
for den nye bestyrelse på
plads. De senere år har vist,
at dette er forudsætningen
for et godt samarbejde i be-
styrelsen.

Vi kan - og skal - ikke
være enige om alting, men
vi er nødt til at have et eller
flere fælles mål, som vi skal
arbejde hen imod.

0g en ting er vi alle enige
om: Vores hjemmeside skal
optimeres. Vi håber, i løbet
af efteråret, at kunne præ-
sentere en helt ny hjemme-
side for Racekatten.

Vores medlemsmøder er
utrolig velbesøgte. Det skal
selvfølgelig ikke blive en
sovepude, så vi kan forhå-
bentlig friste alle - også ik-
ke-medlemmer - med nogle

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

Næstformand, Buransvarlig, Burudlejning
Soren Eili-ø
Tronninge By 33, 4420 Regstrup
Tlf.: 59 26 09 19
E-mail: naestformand@'racekatten.dk

Kasserer - giro 1 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. t. tv.. 2100 København Ø
Tlf.: 70 23 24 21
E-mail: udstilling@:racekatten.dk

Webmaster
Lis Dahlstrorn
Åsbjergvænge 29. Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 73 09 38
E-mail: webmaster@?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

Killingeliste, Medlemsudsendelse, Bonuspoint
Lone Rasmussen
Holbækvej 24 A, 4180 Sorø
Tlf.: 57 80 19 06
E-mail: killingeliste@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-birthe@racekatten.dk

Britta Larsen
Hvidovrevej 452, st. tv., 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 27 63
E-mail: b-britta@racekatten.dk
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Racen er nu bredt til re t
den hastigt vinder udbr del -e oz er
af utrolig mange m nn ·ker. An B k 'r selv
døde i 199~.

FIFe godkendte bicolour n i 19 2. colour-
pointen i 1997 oa d n mit Ed' i 19 9. R gdoll
katten er godkendt i oven tå nd vari teter
i farv rne eal blå. chokolad oz lilla. Lynx
(tabby) samt de rode, ariationer er ndnu ikk
blevet godkendt i FIFe.

drættere som havd opgiv t
at opdrætte Ann' katte.

Laura og Denn_ s .ar-
tede et g nnemtænkt avls
program. og opdrættede bl
ind i 80'erne. I 1981 blev de
første ragdolls eksporteret
til Europa af Lulu Rowley
under stamnavnet Petil-Lu
og Patricia Brownsell un-
der stamnavnet Patriarca.

De første Ragdoll kil-
linger blev født i sommeren
1965 efter Buckwheat og
Daddy Warbucks. To af kil-
lingerne var pointede og to
sorte, hvoraf den ene havde
hvide sokker. Den ene af de
pointede killinger, var en
chokolade colourpoint hun-
kat som fik navnet Raggedy
Ann Tiki. Den anden var n
seal mitted hankat, som fik
navnet Raggedy Ann Kyoto.
Disse to killinger var de før-
ste katte som blev registre-
ret som Ragdoll katte.

Ann begyndte at rekla-
mere for Ragdoll katten
med løbesedler og annoncer
i hendes område, og der gik
ikke længe før medierne be-
gyndte at få øjnene op for
Ann Bakers katte. Da hen-
des opdræt var veletableret,
startede hun organisationen
International Ragdoll Cat
Association (IRCA) i 1971.

Ann Baker havde dog
nogle meget strikse avls
restriktioner som andre op-
drættere skulle følge hvis
deres killinger skulle kunne
registreres som værende
ragdoll katte. For eksempel
skulle opdrætterne betale
Ann penge for hver eneste
killing de solgte. Nogle af
disse regler blev for meget
for mange af opdrætterne,
som efterfølgende opgav at
opdrætte racen. Der var dog
en lille gruppe af opdrættere
som valgte at tage kampen
op. De meldte sig ud af IRCA
og fortsatte deres opdræt af
ragdoll katten.

Blandt disse opdrættere
var Laura og Denny Layton,
som i 1969 havde set en an-
nonce i avisen, hvorefter de
besøgte Ann Baker og beslut-
tede sig for at anskaffe sig et
avls par. De tog stamnavnet
Blossom Time og gav deres
killinger navne efter planter
og blomster. Det lykkedes
dem ydermere at anskaffe
sig katte fra nogle af de op-

Mrs. Pennels havde også
beholdt en tidligere killing
fra Josephine. Ann faldt også
pladask for denne sealpoint
kat som havde hvide sokker,' . .
hvid halespids og en hvid bhs
i ansigtet. Ann fik lov til også
at låne denne hankat i avl,
og gav ham navnet Daddy
Warbucks. Daddy Warbucks
var halvbror til Blackie.

Senere fik Ann endnu en
killing fra Josephine. Denne
killing var en dårlig marke-
ret bicolour hunkat. Hun fik
navnet Fugianna. Fugiannas
far var Daddy Warbucks.
Både Blackie og Daddy War-
bucks var som sagt begge to
sønner af Josephine, men
fra forskellige fædre. Begge
fædre er ukendte og derfor
vil en del af Ragdoll kattens
baggrund altid forblive et
mysterium.

Et stykke tid efter Jose-
phine have født Fugianna,
fik hun endnu et kuld kil-
linger. I et forsøg på at for-
svare killingerne, kom hun i
slagsmål med familien Pen-
nels hund. Mr. Pennels afli-
vede herefter både Josephine
og hendes killinger.

Ann fortsatte med at avle
videre på Josephines afkom,
og delte racen op i en lys side,
som bestod af bicolour efter
Fugianna og en mørk side ef-
ter Buckwheat. Den mørke
side bestod af colourpoint og
mitted. Ann havde søgt om
stamnavnet Raggedy Ann,
og begyndte nu at opdrætte
Ragdoll katten. Hun ønskede
at opdrætte den perfekte in-
dendørs kat med et exceptio-
nelt temperament.

1 Ragdoll

på trods af sine skader, fik
hun da også sit første kuld
killinger efter ulykken.

Ann Baker havde fået
lov til at låne en af Josephi-
nes tidligere killinger som
avlshankat til hendes egne
persere. Han lignede selv en
sort perser, og Ann kaldte
ham Blackie. Da Ann skulle
aflevere Blackie tilbage igen,
så hun Josephines nye kil-
linger. Ann Baker opdagede
at killingerne fra dette kuld
var meget anderledes end de
killinger hun før havde set.
I stedet for at løbe væk var
killingerne meget sociale
og menneskeglade. De var
nogle meget store og smuk-
ke semi-langhårede killin-
ger. De var yderst kælne
og slappede fuldstændig af i
lemmerne når de blev løftet
op. Dette vakte Ann Bakers
nysgerrighed, og hun fik lov
til at få en af killingerne.
Denne kat kom til at hedde
Buckwheat. Buckwheat var
en sort hunkat, som lignede
en burmeser, men med læn-
gere pels.

Ragdoll katten har sin oprin-
delse i Riverside, Californien
i 1963. Ann Baker. som på
daværende tidspunkt var op-
drætter af perser katte, var
nabo til en kvinde ved navn
Mrs. Pennels. Mrs. Pennels
havde en hvid sernilanghå-
ret kat som hed Josephine.
Josephine fik lov at løbe
frit omkring og fik såle-
des mange kuld killinger.
Killingerne var halvvilde
og ligeså sky som Josephine
selv.

En dag skete det så, at
Josephine blev ramt af en
bil. Hun lå i vejkanten i et
par dage før hun blev fundet
af en kvinde, som arbejdede
på universitetet i nærheden.
Kvinden tog hende med hen
på sin arbejdsplads. Jose-
phine var ilde tilredt og
havde fået mange skader
i hovedet, bl.a. havde hun
mistet sit ene øje. På uni-
versitet passede og plejede
de Josephine til hun igen var
frisk og oppe på benene. Her-
efter kom hun igen hjem og
fortsatte sin vante gang. Da
Josephine var forblevet fertil

Racepræsentation

Ragstoro ses Nakita
Seal colourpoint
Opdrætter:
Laura Rosebrock
Ejer:
Charlotte Chardani

Af Charlotte
Chardani

12
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Lama C I1s J ick Daniel. Seal bi ·o/011r

Op trætter: Lotte Marborg. Ejer: .-l1111L' Ranch

Ra11 ·/i.1· Alanva. cr.!111, iolourpoint
0[1 trætter og ej •r: A111w R1111ch

navnet Ragcloll om på
engelsk betyder "slaske-
dukke". Man finder oa å

b

ofte Ragdoll'en liggende
midt på gulv t med ma-
ven opad og benene ud
til hver cl res v rderis-
hjørne. Børn kan komme
buldrende, og Ragdoll en
regner med, at de hopper
over i tide, for flytte sig
DET gider man altså ikke
lige altid!

Dermed ikke sagt at
alle Ragdolls er lige "cool".
D er jo alle født med hver
deres unikke væsen, om
varierer fra kat til kat.
som i alle andre racer.
Nogle er mere udpræge-
de i dere temperament
end andre. Men en ting
er sikkert, alle Ragdolls
smelter hjerter, og har
man først delt hjem med
en Ragdoll, tja ... så er
man blevet fuld tændig
afhængig af denne fanta-
stiske race.

dens charmerende blide rul-
lende stemme.

En Ragdoll er ikke verdens
mest adrætte kat. Den ynder
at ligge på gulvet, på en stol,
sofaen og den kan driste sig
op på spisebordet for at flade
ud der. Nogle gange kan man
høre et "BUMP", det er en so-
vende Ragdoll, der dratter ned
af platformen på kradsetræet.
Det kan godt være at man si-
ger, at katte altid lander på
benene, men det gælder altså
ikke altid for Ragdoll'en ....At
springe op i vindueskarmen
er heller ikke altid succesfuldt,
da den let skvatter ned. Måske
har dette noget at gøre med at
den yderst sjælden bruger sine
klør til at hægte sig fast. Rag-
doll'en bruger stort set ikke sine
klør til andet end at hvæsse på
kradsetræet. Dette gør også
Ragdoll'en til en kat som er
perfekt når man har små børn,
som kan komme til at håndtere
en kat lidt for hårdt. Hvis Rag-
doll'en får en lidt for hård med-
fart trækker den sig bare stille
tilbage og betragter det hele lidt
fra afstand. Den forsvarer sig
ikke med sine klør eller tænder,
og bærer ikke nag!

En Ragdolls yndlingsspise
er MAD. Ragdoll'en er lidt af
et madøre, og forfinede spise-
måder er absolut ikke et must
for Ragdoll'en. Alt hvad husets
beboere får at spise, mener Rag-
doll'en lige er det den egentlig
står og mangler. Ragdoll'en er
en langsomt voksende race, og
har brug for at kunne blive mæt
hele tiden og derfor få alt den
nødvendige næring til at blive
en flot stor kat. Det betyder tør-
foder ad libitum. Ragdoll'en er
nemlig først fuldt udvokset ved
3-4 års alderen.

Mange tror - heriblandt
dyrlæger- at Ragdoll'en er over-
vægtig på grundlag af den "lille"
flommevom som den har på ma-
ven. Men flommevommen hører
simpelthen til Ragdollracen.

Mange Ragdoll katte er me-
get slappe og ledeløse når de
bliver løftet. Deraf stammer

Ragdoll

En Ragdoll vil altid følge
dig i alt det du foretager dig.
Du vil blive mødt i døren når
du kommer hjem, du vil al-
drig være alene på toilettet,
når du trækker badeforhæn-
get fra efter badet vil du blive
mødt med et par kærlige blå
øjne osv. Ragdoll'en vil også
ivrigt hilse på dine gæster,
som den vil befinde sig strå-
lende iblandt. Den er nysger-
rig og tillidsfuld og vil hellere
end gerne kæles og snakkes
med, og det er ikke sjældent
at den lægger sig spindende
tilrette i skødet hos de nyan-
komne gæster.

Ragdoll'en går godt i
spænd med alle andre dyr.
Ofte ses Ragdoll'en sovende
tæt omslynget af husets
hund. Børn har stor glæde
afRagdoll'en, da den med sit
kærlige temperament meget
gerne vil deltage i børnenes
leg, og de vil meget gerne so-
ve i børnenes senge. Dog skal
man lige holde et vågent øje
med børnenes leg med Rag-
doll'en, da den sjældent vil
sige fra, hvis børnenes leg
bliver for voldsom.

Da Ragdoll'en er meget
socialt anlagt, trives den
bedst hvis den har en kam-
merat i form af en anden kat
eller hund, hvis den altså er
meget alene hjemme når fa-
milien er på arbejde osv.

Ragdoll'en bryder sig
absolut ikke om at være ef-
terladt alene i et andet rum
end familien, og skulle den
ved et uheld ende på den
anden side af en lukket dør
end dens mennesker, så skal
den nok klage sin nød med

taktsøgende temperament,
ikke have den naturlige
skepsis over for nye ting. Så
et møde med evt. en hund,
vil ikke falde så heldigt ud
for Ragdoll'en, eller ofte vil
Ragdoll'en simpelthen blive
stjålet, da mange ikke kan
stå for den kærlige blåøjede
kat de har mødt på deres
vej.

Groft ridset op kan man
sige, at Perseren bliver købt
for deres flotte pels, Maine
Coonen for deres størrelse,
Siameseren for dens dybe
blå øjne, mens Ragdolls
bliver købt for dens dejlige
temperament. Som en ekstra
sidegevinst får man også en
semilang silkeblød pels, dej-
lige blå øjne, en rolig per-
sonlighed samt en robust og
forholdsvis stor kat.

Myten lyder at Ragdoll'en
ikke registrerer smerte! Det-
te er naturligvis ikke sandt.
Ragdoll'en registrerer smer-
ter som enhver anden katte-
race gør det, men virker dog
blot mere affindende med
smerten.

Ragdoll'en er en decideret
indendørs kat. Om man bor
i en lejlighed eller på et slot,
vil Ragdoll'en altid finde sig
til rette. Man har altid lagt
vægt på temperamentet i
racen, og ud af det er der så
kommet en meget kærlig og
rolig kat, som besidder en
stor tolerance overfor dens
omverden.

Ragdoll'ens jagt instinkt
er ikke det store, hvilket gør
den til den ideelle inde kat.
Den føler ikke trangen til at
skulle ud og jage sitbytte, og
sidder derfor ikke ulykkelig
i vinduet og "græder" for at
komme ud. Dette betyder
dog ikke at Ragdoll'en ikke
ynder at være ude. Den el-
sker da også at få luftet pel-
sen og følge nysgerrigt med i
naturens gang. Mange Rag-
doll katte har stor glæde af
at komme med ud i sele eller
i løbegård. Det frie udendørs
liv uden overvågning er dog
ikke det heldigste for Rag-
doll'en. Hvis en Ragdoll
lukkes ud i det fri, vil den
grundet sit kærlige og kon-

Ranchs Capri
Bia-creme
Opdrætter og ejer:
Anne Ranch

Af Anne
Ranch,
Dorthe
Seierø &
Charlotte
Chardani

Racepræsentation

Temperament:
Ragdoll - "The Cool Cat"
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En blid vildkat
1

Der nævnes her kun en af -J
Ragdoll varianterne, nemlig['
Colourpoint. -:>

Ragdoll'en findes desuden:he
Mitted og en Bicolour vari~'n
_ se beskrivelsen i forbindelse
med Ragdoll standarden. : /

,' , ..:,

1
RagdollRacepræsentation

Ragdoll'ens farver

ROYALo.NIN

www.royalcanin.dk

immunify
PROGRAM

E BREED NUTRITIONF

ROYALC~NIN
••••••••••~

BYedt ansijt som _fvey et ma;'estætisk udtryk. _____:;;;f

f P Det første kattefoder i verden, som fremsrill~s spc_cielt til at opfylde■ LJ ffi 11 I:A,!:{• I 1] •I:~. de særlige behov hos den største og mest majestætiske racekat:

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

• Indeholder kondroitin og glukosamin. som hjælper med til at beskytte leddene pa denne store og kraftige kat,

• En eksklusiv kombination af omega 3 og omega 6. EPA/DHA og boragoolie for at beva e huden og pelsens

naturlige skønhed.

■ Rød: Kroppen er lys oran-
gebrun. Masken er oran-
gebrun. Næsespejl og træ-
depoter er lys rød.

■ Creme: Kroppen er mæl-
kehvid. Masken er lys
orange. Næsespejl og
trædepoter er lys rød.

Tortie Ragdolls
Det er altid spændende at se,
hvordan farverne fordeles på
de tortie katte. Nogle gange
er der pragtfuld syrnetri, an-

De nye farver
I Danmark under FIFe, er
disse farver ikke godkendt
endnu: Rød, Creme, Tortie,
Torbie (tortie + lynx) og ej
heller det stribede mønster
Lynx.

De røde Ragdolls kom
frem i midten af 90erne. Da
det ikke var en farve der lå
i racen, blev man nød til, at
parre andre racer ind for at
få denne farve. Der er bla.
blevet brugt røde huskatte,
røde semilanghår huskatte,
røde Birma, røde Persere
osv. for at få det røde ind i
Ragdollen. Det man skal hu-
ske på, når man tager andre
racer ind i Ragdollen er, at
temperamentet altid kom-
mer i første række. Uden
dette specielle temperament,
vil Ragdollen miste lige nøj-
agtigt det, der gør den til en
Ragdoll.

Fortyndingerne ligger dog
i de gamle Ragdoll linier,
så nogle opdrættere har de
"ægte" fortyndede Ragdolls,
uden at have parret andre
racer ind.

■ Chokolade - RAG b:
Kroppen er råhvid
- mælkehvid. Masken
er lys mælkechokolade.
Masken er meget længere
om at farve ud, en hos den
brune Ragdoll. Næsespejl
og trædepoter er kanelfar-
vet eller rødbrune.

■ Lilla - RAG c: Kroppen er
mælkehvid. Masken er er
lilla til pinkagtig beige.
Næsespejl og trædepo-
ter er lavendel. Masken
er meget længere om at
farve ud, en hos den blå
Ragdoll.

For at opnå disse fortyn-
dingsfarver chokolade og
lilla, er der nogle opdræt-
tere, der har parret an-
dre racer ind i Ragdollen.

Alle Ragdolls er maskede
katte. Det vil sige, at de har
mørkere farve på ører, ho-
ved, ben og hale en på krop-
pen.

Farverne er alle beskre-
vet som værende colorpoint
Ragdolls.

I FIFe er Ragdoll' en god-
kendt i 4 farver: Brun, Blå,
Chokolade og Lilla.

■ Brun (Seal) - RAG n:
Kroppen er beige til
creme eller en lys brun.
Masken er mørk brun.

æsespejl og trædepoter
er mørkebrune.

■ Blå - RAG a : Kroppen
er lys blå/grå i en kold
tone. Masken er blå/grå.
Næsespejl og trædepoter
er blå/grå.

Ranchs Octavia
Seal tortie
Opdrætter og ejer:
Anne Ranch
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Dolce Gabbana å Chardani
Chokolade Iynx colourpoint
Opdrætter og ejer: Charlotte Chardani

Pointskala:

Total 100

General shape, nose. forehead,

Head
cheecks and muzzle, jaw and teeth,

20chin.
Shape and size of the eyes.

Ears Shape and placement 5

Eye Colour 5

Body Shape, size and bone structure 20

Legs and Paws Length of legs, shape of paws. 5

Tail Shape and length. 5

Colour & pattern. 25
Coat

Quality & texture, length. 10

Condition 5

Head Narrow head.

Nose Stop, Roman nose.

Ears ·Large or small ears.
·Pointed ears.

Eyes Almond in shape.

Faults Neck Toa lang and tao thin neck.

Body ·Cobby body.
·Narrow chest.
·Short legs.

Legs ·Splayed toes.
·Lack af tuftina.

Tail
·Short tail.
·Blunt tip.

Coat Short coat (seasonal)
Disquali-

Eyes other than blue eyes.fication

Ragdoll

(The International Cat As-
soation) i maj 1998, hvor de
kan opnå championat.

I det engelske GCCF er
de røde varianter samt lynx
blevet godkendt med virke
fra 01.06.2003,

LYNX (tabby)
Lynx er et mønster som kan
blandes med alle de ovenstå-
ende farver. De lynx Ragdolls
har en lys kant på ørene, lys
ring om øjnene samt teglrød
næse. Dette giver de altid vi-
dere til den farve de parres
sammen med.

Når man blander lynx
med en tortie, så får man
en torbie, altså en 3-farvet
stribet Ragdoll.

De røde samt lynx Rag-
dolls blev godkendt i TICA

-For colour varieties refer to table below.
I

I
. Femals noticeable smaller !han males.

I
. Males jowfs should be taken into consideration.

· Develo ment is slow.

1Large, round and compact, tufted between the toes.

Medium in length and of medium bone.
1Hind legs to be slightly higher than the front, giving the line a slightly forward tilt in appearance.

1
Long body, medium bone structure, muscular. Chest broad and well developed. Muscular and heavier in
the hind uarters. The mature cat is as broad at shoulders at it is at the hind uarters.

.Short and stron .

is1ue, the more intensive the better, in relation to the body colour

I Large and oval.
:outer aperture af the eye aperture to be level with the base of the ears.

:set wide an the skul! with a slight tilt forward.

I

.Medium in size, broad at the base, with rounded tips.
I

1The nose should show a slight curve in the upper third.

I
Cheeks well developed, tapering to a rounded, well developed, medium lang muzzle and a well develo-
ped chin.

\Medium size, broad modified wedge with the appearance af a flat plane between the ears.

'

dre gange er det en blandet
fornojelse, og andre gange
igen er det måske kun en
trædepote der indikerer, at
det er en tortie.

■ Brun Tortie: En blanding
mellem brun og rød.

■ Blå Tortie: En blanding
mellem blå og creme.

■ Chokolade Tortie: En
blanding mellem choko-
lade og creme.

■ Lilla Tortie: En blanding
mellem lilla og creme.

I

Structure

1
Paws

Structure

Placement

Cheecks/
Muzzle/ Chin

Size: Large

Nose

Appearance iThe Ragdoll is a firm, large cat with medium boned muscular body.
Solid in the overall appearance.

I

·Colour

!shape

Shape
I

I

'Shape
I

Racepræsentation

Coat

Tail Lang, medium broad at the base, slightly tapered toward it the tip and in proportion to the body
___________,,~W~e=ll~fu=r~n=is~he~d,bush. ·

!
Medium lang, dense, saft and silky_ texture; lying with the body and breaking as the cat maves.
Longest around the neck and frarninq the outer edge of the face giving the appearance of a bib

, Short on the face increasing in length from the top of the head to the shoulders down the back ·
Medium to lang on the sides, belly and hind quarters. ·

'Short to medium lang an the frontlegs.

Body

Legs
I

Neck

Eyes

Head

General

Ragdoll Standard

1Ears
I

The Ragdoll appears in three patterns - Colourpoint, Mitted and Bicolour - and four colour varieties · seal,
blue, chocolate and lilac - all together 12 varieties

1
Cofour

f f

,Remarks

18



Accepted varieties of the colours:

Racepræsentation e klø11ti

Re l , rat rup

j Jnår man i ti"Det er svært at være

sig over det hele"

Lack of white chin.
Legs: Any dark spot on the white mittens.
Coat: Any dark spot on the belly.

Lack of the white stripe.

~ Ragdoll

Seal bicolour : RAG n 03, Blue bi?olou~ : RAG_ a 03,
Chocolate bicolour : RAG b 03, Lilac bicolour .

RAG c03

Faults:
Head:

Nose
Paw pads

EMS-kode: Seal Mitted : RAG n 04, Blue Mitted : RAG a 04,
Chocolate Mitted : RAG b 04, Lilac Mitted : RAG c 04

Ragdoll Mitted · d b d I
Coat Points_ (except paws and chin) an . o Y co our as

in the Colourpoint, well defined and m harmony
with the body colour. . .
Mitted: Coat: White chin, with or without a white
stripe on the bridge of the nose. .
White miltens on the front legs; t_h~ hind legs
should be completely white at ~m1mum up _to the
heel and at maximum to the mlddle of the tiqh.
White stripe extends from the bib and runs down
the underside between the legs to the base of the

tail. . k
Analogous the colour of the points or pm
Pink.

EMS-kode:

Coat: Any white spot.

Ears: White on the ears.
Tail : White on the tail.

Ragdoll bicolour:
Coat Points - Ears, mask and tail - to be well defined.

The mask to have an inverted white »V«.
Body colour - is to be a shade lighter than the
points; white spots allowed on the back.
Belly white and without spots.
Preference is given to white legs.
Pink
Pink

Faults

Herunder:
G IJane,
Bia-creme
mitted,
Opdrætter:
Patricia
Brownsell,
Ejer:
Dorthe

EMS-koder: Seal Colourpoint : RAG n, Blue Colourpoint :
RAG a. Chocolate Colourpoint : RAG b,
Lilac Colourpoint : RAG c

Nose
Paw pads
Remarks

Faults

Nose
Paw pads

Ragdoll Colourpoint:
Coat Colour of points - Ears, mask, legs and tail - to be

welldefined and in harmony with the body colour.
Analogous to the colour of the points.
Analogous to the colour of the points.
Refer to the general part, Himalayan Pointed

Seiero s
Katinka,
Seal fortie
point,
Opdrætter
og ejer:
Dorthe
Seiera.

til voksne lopper. Sværere er det faktisk ikke ...
MODELKONKURRENCE: Indsend et foto af din kat og
deltag i konkurrencen om 10 hundedyre digitalkame-
raer. Tag en folder hos dyrlægen, apoteket eller
Matas. Eller gå ind på: www.loppestop.dk

C3pstar
11,4 ,
des

/,

PROaRAM~VET + CAPSTAR"VET - ÆG + LOPPER FJERNES
INIIINPYRA' J

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 Capstafl> 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

Progra m Vel (lulenuron). lnd.kaboner: Kontrol af lopper hOs hund og kat ,rl<cr lopp;>n i I ·.stad ti An-.-endes, 1 '!1xln
med andet ektoparas ur rt middel med virl<n ng ~ de ud\'OkseoostJll>er.~ - hunde og i-ar.e, h 10/PJ cjendomn sktl
bdland!es . Dosenng: Katte. m,kstur 30 mg fl1. 11g legemS\-ægl HUl1(fe, bæller 10 mg Jlf. ~g legcnm Sa, c,-ngt bruqsan-
v,sn ngen , pJl<ken. Paknmgssl0tre lse: 1 x6 mtksrurt'f li 133 mg kdt op I 4,5 kg legemsvæg 1 •6 ' , å 67.B mg L1 t1tJnd
op Dl 7 kg legemsvægt. 1x6 bll:.ttcr ii 204,9 mg bl hund fra 7 120 ,g lrgerlm h6 er J 409,8 mg l!f ht.nd ra 20 '.

40 kg leg,!nls\>ægt Ud V. I ,'Jlt!S HeaJ!hc::lre A. Aiic'fl3l 1Ul. l)'l1Qb)l\'t'! 172
lf) N O y A RT I S 2100 Kclienh.lvn 0. TIi.: 39 16 &l 00

En dobbeltløsning der giver pote, når loppekrisen kradser

\1idtfor: Simon, Rod lynx mitted, Ejer: Dorthe Seiero, th: Seiero 5· Chewbacca, Seal lynx bicolour, Opdrætter og ejer: Dorthe Seierø
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Præsentation af
Felis Danica's formand: Ole Amstrup

Sto,1111u. net er
"Fde., Grata"

amlingen .idd r , i i FU
nærm st kun der ved bordet
for t yns skyld - der bliver
i virk liaheden ikk di ku-
teret eller snakk tom nozet0

om h 1 L, og eg ntliz kunne
vi lige ·0 godt have spar t rej-

pengene hl pi narern og
ud tyret hver klub med t
antal temm r s arerid til
der , medl m tal.

Jeg ved ikk hvordan vi
kan 1 ve Plenarfor amlingen
om, men en anden form om
giver m re mulighed for dis-
kussion og cl bat yn cg
kunne vær en rar ting

Det kr v r el folg lig.
at vi begynder at s med
kriti ke ojne på Feli Dani-
ca strukturen og r ~g 1 ættet.
Når vi r kommet på den an-
den side af Verdensudstillin-
gen, vil jeg tage initiativ til
den nødvendige diskus ion
om FDs struktur og ved-
tægter, og det synes jeg jo
godt kunne foregå på møder
rundt omkring i landet med
opdrætterne i øjenhøjde.

I forhold til FIFe? Tja"
jeg har jo aldrig rigtigt kun-
net forstå, hvorfor en FIFe
stamtavle kunne være på en
måde i et land og på en an-
den måde i et andet land, og
hvis man flyttede en kat fra
et land til et andet, så blev en
LO registreret kat lige plud-
selig RIEX, eller kunne slet
ikke få en stamtavle.

FIFe er en international
organisation og om man op-
drætter en race i Italien eller
i Danmark kan næste kom-
me ud på et - der udveksles
og flyttes katte rundt, så
hvorfor har man ikke et fæl-
les sæt regler for opdræt og
registrering, som alle tilslut-

kunne man sagtens have el
sekretariat, der be tod af et
par mennesker, som ad i
hver sin ende af landet.

Del ville også være ratio-
nelt med en fælles burpark.
Hvorfor , kal hver klub in-
vestere flere hundrede tu-
sind~ kroner i. at forny og
v dl ig holde 4 forskel1ig
burparksr? Kunne der ikke
være fornuft i. at FD havde to
burparker, en på hver ide af
Storebæltsbroen.

Fo1· slet ikk at nakk om
den information til opdræt-
tere der lige ~å godt kunne
være et fælles anliggend ,
lige å opdrætterkurser og
di kussioner kunne være i
et fælles r gi.

Jeg ved naturligvis godt
at det er at nærme sig arve-
sølvet og at man heller ikk
skal fjerne de klubmæssige
"særheder" og den tilknyt-
ning der er til klubberne,
men hvis en d 1 af det der
lige så godt kunne gøre i
fællesskab kunne frigives
energi til det frivillige ar-
bejde, der bliver lagt i udstil-
linger og studiekredse rundt
om i landet, kunne man må-
ske godt tænke tanken, uden
at den blev kættersk.

Men alt dette bliver nødt
til at ske i en dialog og en
diskussion mellem alle op-
drættere på tværs af klubtil-
hørsforhold og i en åbenhed,
som vi måske ikke har været
vant til i FD. Jeg tror, at alt
hvad vi går og gør i Felis Da-
nicas Forretningsudvalg og
i alle nævn og råd, skal ud
til opdrætternes kendskab,
alt hvad vi beslutter i FU
skal være tilgængeligt så
hurtigt som muligt. Vi skal
have den holdning, at vi er
til for opdrætterne og ikke
omvendt.

På plenarforsamlingen
sad jeg lidt og krummede
tæer. I virkeligheden er
plenarforsamlingen i sin
nuværende form et levn fra
gamle dage. På plenarfor-

lide en klub, kan du flytte til
en anden klub, uden at for-
lade den ramme vi er tilslut-
tet - nemlig FIFe.

Men jeg synes, at vi en
gang imellem virker lidt sta-
tiske - jeg startede engang
midt i firserne i katteverde-
nen, men egentlig synes jeg
den største forandring i løbet
af de mange år, der er gået
siden da er, at udstillingerne
ikke længere strækker ig
over to dage! Nå ja - det er
måske lidt groft sagt, og der
er da kommet avlsråd og di-
sciplinærnævn til siden, men
der er nu lidt om sagen.

Jeg synes Felis Danica
trænger til at strømlines lidt.
Vi er en organisation, som
næsten ikke har ændret sig i
sin levetid. Jeg tror på, at vi
må ind og se på, hvor det vil
være praktisk at gøre nogle
ting fælles og mere rationelt.
Arbejdet i katteverdenen er
baseret på frivilligt arbejde,
og vi ville ikke kunne eksi-
stere uden, men der er en hel
del vi med fordel kunne gøre
i fællesskab for at forenkle
og billiggøre processen. Prøv
blot at se på processen med
at få bestilt stamtavler.

Opdrætteren sender
stamtavlerekvisititationen
ind til stambogssekretæ-
ren i ens egen klub, som så
sender den videre til starn-
bogsføreren, der udfærdiger
stamtavlen, hvis der ikke er
problemer, for så skal re-
kvisititionen sende tilbage
til klubbens stambogssekre-
tær, som så osv. osv.

Eller med tilmeldinger til
udstillinger, der dog er ble-
vet noget forenklet.

Jeg mener FD burde have
et fælles sekretariat, som så
kunne betjene klubbernes
medlemmer, når det dre-
jede sig om stamtavler og
tilmeldinger til udstillinger.
Ikke sådan at vi har et fysik
kontor, men i disse elektro-
niske tider betyder afstande
og placering ikke noget, så

en Havana var, men jeg tog
motorcyklen ud på adressen
og faldt pladask for en lille
tykmavet chokoladebrun
killing. Jeg havde aldrig set
en brun kat før, så det vakte
straks min interesse, og jeg
købte den på stedet. Da jeg
kom hjem med den (i tankta-
sken på motorcyklen), fik jeg
straks at vide af Elsebeth, at
det var da noget af det grim-
meste hun nogensinde havde
set. Det har ændret sig, og
nu er vores orientalere jo no-
get af det smukkeste, man
kan have. Krishna, som han
hed, var uden stamtavle og
kostede i 1983 100,- kr. Han
blev i øvrigt, som kastrat, far
til det første kuld killinger
vi lavede. (han parrede 3

uger efter han var blevet
kastreret).

Men når jeg nu havde fået
en kat i huset er min natur

'at så blev jeg også nødt til at
vide noget om den, så inden
længe havde jeg studeret nok
i kattebøger til at vide, at det
var da vist lige mig (og Else-
beth) og så tog den ene kat
den anden .

? Hvilke visioner har du
som ny formand for Felis
Danica i årene fremover?
Jeg synes, den struktur vi
har i Danmark med hoved-
klu?ber, som sammen udgør
~ehs Danica, virker fornuf-
tig. Jeg tror det er en god
~onstruktion, som gør, at vi
mden for nogle fælles ram-
~e~ ~an dyrke klubbernes
md1v1dualitet. Kan du ikke

? Du har jo været en del
af katteverdenen i man-
ge år, men hvordan - og
hvornår - startede det
egentligt for dig?
Katte har jeg altid haft -
ikke som barn, men da jeg
selv havde stiftet familie.
Men det med racekatte, det
startede egentlig med at jeg
havde undulater, som jeg op-
drættede i mange forskellige
farver - de har en extremt
spændende farvegenetik der
får kattenes farvegenetik til
at være det rene ingenting
ved siden af. Men de brune
farver interesserede mig hos
undulaterne og de hunde jeg
også havde - brune Labrador
og Flat Coatede Retrivere.

På et tidspunkt var fugle-
ne væk, og en søndag morgen
lå jeg og læste søndagsavisen
før Elsebeth stod op og, så en
annonce for en Havana. Jeg
havde ikke begreb om, hvad

? Hvem er Ole Amstrup
egentlig - når han ikke
er Formand, næstfor-
mand etc.?
Jeg var i mange år lærer/
skoleinspektør indtil jeg for
to år siden fik en blodprop
som effektivt satte en stop-
per for mine muligheder for
at arbejde i det job. Så i dag
er jeg førtidspensionist og
tuller rundt i min have (på
8500 kvm) nusser om katte-
ne, arbejder i mit værksted,
interesserer mig for kryd-
dersnapse, røger fisk når
jeg har nogen - kort sagt
lever et ganske almindeligt
pensionistliv afbrudt af lidt
kattearbejde, når det passer
ind - ja og så er jeg jo gift
med Elsebeth og har to bør-
nebørn jeg også nyder.

På Felis Danica's plenarforsamling i 2003 fik FD ny formand: næstformand i JYRAK, Ole Amstrup afløste
DARAKs Aase issen. Ole er naturligvis velkendt af mange JYRAK medlemmer, og har derudov~r været
aktiv både som opdrætter og som medlem af såvel Disciplinærnævn som Avlsråd og i en tidligere periode var
han også med i Perserens bestyrelse. Men hvad er der ellers at vide om dansk kattesports nye førstemand?
Hvad er hans visioner for FD'~ fremtid? Kattemagasinet har stillet nysgerrige spørgsmål.
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Ring på telefon: 72 14 14 72
og F.i oplyst nærmeste forhandler

Vi kender problemerne med kattegrus
- enten absorberes urinen og lugten il I e tilstr kkeligt godt,
det klumper for dårligt, eller også gar i lumperne i stykker.
nar man forsager at ~ern dem!

Catri
Cat Li .. ·

Catrine Kattegrus
er særdeles økonomisk i brug!

Det nye, effektive Catrine Kattegrus er frem ti lid afmi r -b ntonit. som er et
naturligt og miljovenligt produkt. Mikro-bentonir udmærker ig ved at
absorbere væde hurti tog danne sma, kompakte klumper, så lugtgener og
bakterieudvikling hæmmes. Kattebakken holdes nemt ren, frisk og tor• og
samtidig horer produktet til de mindst stevende.

Bemærk, at Catrine Kattegrus
indeholder 7 ,S kg

Der fyldes ca. 5 cm kattegrus i kattebakken. Katten unn og afforing danner
hurtigt små, kompakte klumper, der let ~crnes.
Det betyder, at kun en meget lille del afdet kattegrus, der er i bakken, skal
udskiftes lobende, og derfor er produktet utroligt drojc.

I Catrine Kattegrus er det lykkedes at kombinere alle de egenskaber, der
sikreren optimal losning p5. de problemer, der er ved brugen afrradinonelle
kattegrusprodukter.

Nu kan problemerne øses m d
Catrine Kattegrus.

nok ikke vide ret meget om opdræt. Der tror jeg
at specialklubberne har en stor opgave i at råde og
vejlede deres medlemmer og specielt dere nye med-
lemmer. Men jeg mener også at klubberne e1ler FD i
højere grad bør være på banen med opdrætterkur r
pjecer, rådgivning osv.

Jeg synes jo, at man som opdrætters lv skal sætte
sig ind i forholdene om sin race, og og å elv hav
ansvaret for at ens opdræt og en race udvikler sig i
en positiv retning.

Jeg ved også, at der altid vil være nogen der "ski-
der" højt og flot på alle ting og regler men ies vil ikke
være med til at tage ansvaret for folk eget opdræt
fra dem.

Det bringer mig så hen til mine "klare meninger".
Når du spørger på denne måde er det forrnodentliz
mine holdninger til registreringsregler? For neto;
her mener jeg at den enkelte opdrætter har et an var
- et ansvar vi ikke kan overtage i Felis Danica veda
lave regler for både det ene og det andet og samtidig
også markere så man ikke bliver i tvivl.

Jeg har som lærer altid sagt til forældrer, at;" alt
hvad du gør for dit barn, som det ligeså godt elv kun-
ne have gjort, sætter det tilbage i udvikling". Uden
at det skal genere nogen eller virke nedladende. men
jeg mener, at hvis man ikke selv har et ansvar bliver
alting ligegyldigt, og jeg mener, at på nogen områder
var man gået over gevind med regler, tilføjelser, RIEX
stambøger og "hjælp" til opdrætterne.

Det er heldigvis blevet reduceret meget og det fal-
der pænt i tråd med, at jeg ikke mener vi på længere
sigt skal have andre regler for opdræt og registrering
end de regler FIFe har.

Men jeg mener ikke, at man skal have et kørekort
for at kunne starte som opdrætter. Tænk bare på
dengang vi selv startede - gud fader bevares hvor
var der meget man troede man vidste og hvis jeg i
mine første opdrætterår skulle have været begrænset
af nogle gamle tudsers regler (og nu er jeg så altså
ved at være en af tudserne nu om dage) og kørekort,
så havde jeg nok i stedet avlet kaniner.

Nej - som jeg nævnte, skal vi give tilbuddet om
opdrætterkurser i klubberne/FD og håbe på at spe-
cialklubberne også her kan yde et stort stykke arbejde
til gavn for hver deres race.

? Debatten i katteverdenen kører i disse dage
mere end noget andet sted på Internettet, på
diverse mailinglister, og du er selv deltager på
i hvert fald en af disse. Er det en styrke eller
en svaghed for katteverdenen?
Internettet er jo tilpas upersonligt og man er også
lidt anonym, når man diskuterer på mailinglisterne.
Men jeg tror ikke, at de debatfora der er, kan erstatte
"rigtige" møder mellem levende mennesker. Prøv lige
at tælle sammen - hvor mange mennesker er repræ-
senteret på disse lister, og hvor mange udtaler sig?
Debatten på disse mailinglister har det også med til

? Du har tidligere været
medlem af Avlsrådet og
er kendt for at have klare
meninger om i hvert fald
din egen race - synes du
danske opdrættere gene.
relt har et godt nok kend-
skab til de eventuelle qe-
netiske problemer inden
for deres egen race, ind.
avlsproblematikker etc.
og hvis ikke hvad kan FD
så gøre for at forbedre
situationen? Skal vi evt.
have et »kørekort« for
opdrættere?
Jamen det bliver lidt i for-
længelse af det forrige
spørgsmål. - og nu vil jeg
jo ikke genere nogen, men vi
har i Danmark meget dyg-
tige og kompetente opdræt-
tere - og de er da heldigvis i
overtal, men vi har altså og-
så opdrættere der lader hånt
om alle ting og måske heller
ikke ved noget om katteop-
dræt. De er heldigvis ikke
så mange.

Når man starter i katte-
sporten kan man naturligt

? I Tyskland har mange ra-
cer trange kår - tror du det
kommer til at brede sig til
resten af EU - og hvad er
din holdning til de tyske
regler?
Jeg kender ikke så forfærde-
ligt meget til de tyske regler.
Men jeg tror at Tyskland er
et godt eksempel på, hvad
der sker hvis vi ikke selv
gør noget, eller ser på os
selv med kritiske øjne.

Vi kan vel alle huske,
hvor nemt det var at skabe
en negativ stemning i pres-
sen eller andre steder om-
kring perserne. Jeg vil ikke
vurdere indholdet af denne
kampagne, men det er i dag
muligt at piske en stemning
om omkring hvad som helst.
Vi bliver i katteverdenen
nødt til at se med kritiske
øjne på både os selv og na-
boen og være med til at holde
selvjustits. Hvis vi ikke gør
det, så er det myndighederne
kommer og vil til at regulere
alle forhold på det ene eller
det andet felt.

t "de lande kal folge uden at føje nationale
begrænsninger og hvad ved jeg til FIFe regler.
Så kunne vi få en FIFe stamtavle og måske
en fælles registrering af kattene og vi var ude
over problemerne omkring flytning.

Jeg kunne også godt tænke mig. at der
skete noget pa udstillingsområdet. Nu tager
jeg selvfolgelig udgangspunkt i min egen race
(altså mine kattes), men der kan jeg tage på
udstilling med de fleste af mine katte og få
certifikater med hjem på dem alle sammen,
fordi der ikke er andre på udstillingen og
dermed ingen konkurrence. Jeg kunne godt
tænke mig at der var større konkurrence evt.
sådan at man kunne slå farver samme i større
grupper hvis der ikke er mindst tre katte til
at opnå certifikat.

Pa den anden side udstilles andre racer i
kun 9 grupper og der er der måske for meget
konkurrence.

fed andre ord- jeg kunne godt tænke mig
at man fik kigget lidt på opdelingen af kat-
tene på udstillinger. Det kunne vi udmærket
godt starte en diskussion af herhjemme, så vi
kunne bringe det videre til FIFes showkorn-
mission.

? Både fra EU og Danmark kommer der
nye tiltag på dyrevelfærdsområdet som
vil påvirke forholdene for opdrættere og
ejere af kæledyr - hvad kan FD gøre for
at have fingeren på pulsen og få indfly-
delse?
I DK er der i diskussionen om dyrevælfærd
(specielt kattens) en række deltagere. Det er
de politiske partier, dyrlægeforeningen, dy-
renes beskyttelse, Inges kattehjem og Felis
Danica.

Vi repræsenterer i FD ca. 10 % af de danske
katte og vil ikke få ret meget indflydelse ved
at sidde alene. Vi kan kontakte de politiske
partier enten alene eller sammen med nogle
af de andre interessenter på dette område.

Vi har indtil nu ikke været inddraget eller
hørt på nogen måde, men vi har nu kontakt
til Inges kattehjem dels via et medlem af FDs
disciplinærnævn og dels via direkte kontakt.
Vi skal tænke på, at i forhold til de 90 % af
Danmarks katte lever vore katte under me-
get regulerede forhold. Vi har i fællesskab
(i FD og i FIFe) opsat rammer for os selv og
fastsat regler for både det ene og det andet,
som man ikke på samme måde kan med til
dels vilde katte.

Selvfølgelig er det primære at sikre Dan-
marks katte tålelige vilkår, men forhåbentlig
ikke på en sådan måde at det bliver umuligt
eller vanskeligt at have et ganske almindeligt
opdræt af racekatte.
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Hvil cen bet ·d ing får det?
De betyd rat F lis Danica i .in stambog ikke mere r gis rer •r ejere af
katr . ~ 1år d nn b slutning er truffet. r cl t bl.a. ordi de nc rezis.r ·-
ring ingen betydning har fo · jer cab t af n enk i Le kat. Ejer kubet
af en kat bev ises gennem en _ algsaftalc ell 1· en kobekon ra ·t.

I farv jen er det pr. 1. janu r 200:J f ~ -. t i FlFe · reeler oa d rrned
også i Feli Danica rezler at alle aftaler i forbindelse med kob/salg , f
katte og ved parringer skal ske kriftligt.

(3.3.1 i FIFe opdræt og regi. tr ringsr gler):
»Alle aftal r eller begr n ninzer for kobe ·e a killiric r ller brug ·e af
avlshanner ka1, for at unduå misfors .åelser, være skrif lis '.<<

På plenarforsamlingen blev det beslut e at
ejerskifte blanketter pr. 1. juli er afskaffet

Det er opdrætteren ( ælgeren), d 'r c forpligtet af reglerne il m udfær-
dige en aftale/kontrakt. Som medlem af 1 f d- fir lov, klubber kan
man ikke undslå ig med at man tol r p·1 kob rne 11 r at kob r e ;:· n
stole på opdrætteren. Aftaler SKAL udarbejdes skriftligt! algsaftaler
er dermed beviset for at man jer katten. alssaftalen kal IKKE sendes
ind til FD tambog fører, men opbevar s af kob >r.

I denne aftale skal katten beskriv s og det sl al klart fr emgå hvad
den er købt til (opdræt udstilling Iler selskab) men og ·i hvis der er
evt. fejl, der har gjort, at katten sælges til en bestemt pris. alg uf l at te
er også omfattet af købeloven og sælger kan drag s til an var for alg
af en »dårlig vare«.

Så salgsaftalen er ikke kun bevi for jer kab men også for den sarn-
menhæng der er mellem kvalitet og pris, hvis der skulle op tå u nigheder
mellem køber og sælger. Salgsaftaler skal derfor rumme alle d aftal r
der et truffet melJem sælger og køber vedrørende kallen.

Hvis en kat skal eksporteres til udlandet kræver FIF' reglerne at der
følger en overdragelseserklæring med.

(4.3.1 i FIFes opdræts og registreringsregler)
»En stadfæstet overdragelseserklæring skal udfærdiges af det ek por-
terende FIFe-medlem.«

Hvis man er opdrætter af killingerne er der jo ingen problem med at
fastslå ejerskabet i forhold til FDs stambog. Hvis katten er voksen, vil
proceduren være at ejeren, der ønsker en Transfer, skal ende kopi af
sin salgsaftale/kvittering med for at der kan udfærdiges en Transfer.
Når der er udskrevet en Transfer er katten overfort til en anden orga-
nisation og kan ikke længere bruges til opdræt i FD regi.

FIFes Avl og R gi treringsregler med de Nationale tilføjelser kan
læses/downloades på Felis Danicas hjemmeside.

Ole Arnstrup

stresspåvirkninger. I øvrigt
mener jeg at det ikke er no-
gen skade til at kattene også
når at blive rigtigt udviklede
og gerne flere år gamle før
de f.eks. bliver Eur. Ch. Jeg
synes det er flot at se unge
katte med den udstråling de
har, men jeg synes også det
er dejligt at se ældre dyr, der
stadig ser godt ud.

Men jeg synes bestemt det
er værd at tage en diskussion
om vi skal påvirke FIFe til at
ændre på reglerne. Jeg kan
jo mene nok så meget, men i
forhold til FIFe repræsente-
rer jeg jo holdningerne i Fe-
lis Danica, så lad os starte
med en diskussion som jeg
nævnte tidligere også om
opdelingen af kattene på
udstillingerne, men også
om udstillingsformen.

?Hvad ser du som det
største problem i dansk
kattesport lige for tiden?
Jeg kom til at sidde og kigge
på listen over danske dom-
mere forleden dag. Jeg synes
vi mangler - og nu skal jeg
måske passe på hvordan jeg
formulerer mig-yngre dom-
mere. Det er ingen kritik af
de nuværende danske dom-
mere - lang fra, men tiden
går og på et tidspunkt er det
nødvendigt med nyuddan-
nede danske dommere. Der
kommer en enkelt i ny og næ,
men det er kun ganske få si-
den midten af 90'erne - så
vidt jeg kan se er der siden
1995 kommet 5 nye danske
dommere til og nogle af de
"gamle" har udvidet deres
arbejdsområde. Men hvor
er dommereleverne i dag
- jeg håber meget at danske
opdrættere har lysten til at
være med i udviklingen af
kattesporten i Danmark og-
så når det gælder arbejdet
som dommere.

Lad dette være en opfor-
dring.

? I Flfe har vi en udstil-
1 ingsform - i andre for-
bund som fx TICA og CFA
er der andre former: synes
du vi eksperimenterer nok
med udstillingsformen, og
hvad kan vi efter din me-
ning gøre for at tiltrække
flere besøgende og katte
til vore udstillinger?
Det er jo en smagssag om
man kan lide den ene eller
den anden udstillingsform.
Men jeg synes der er langt
imellem at vi her i landet
prøver at gå til grænserne
af FIFe Show Rules og prø-
ver alternative udstillings-
former.

Men jeg er dog af den
mening at en udstilling et
certifikat må være udgangs-
punktet. For min skyld
måtte der også gerne være
krav om min. 14 dage mel-
lem hvert certifikat af hen-
syn til kattene. Jeg tror at
det ~t ~eltage i rigtig mange
udstillinger er utroligt stres-
se:11-de for kattene og hvis de
bliver slæbt med på udstil-
ling hver weekend for hur-
tigst muligt at opnå den ene
eller den anden titel vil de
blive udsat for alt for mange

densudstilling nogensinde
_ om det bliver den bedste
kan vi jo kun håbe på, men
planlægnings~rb~jdet er
godt i gang, og nar VI nærmer
os november vil vi da forsøge
at inddrage så mange men-
nesker som muligt i planlæg-
ningen og gennemførelsen af
udstillingen.

Alene størrelsen er så-
mænd nok til at give mig
sved på panden, men jeg ser
frem til udstillingen med
stor ro, jeg er sikker på at vi
nok skal få afviklet udstil-
lingen så alle bliver glade
og tilfredse. Så kan vi jo
bare håbe på at der kom-
mer så mange danske katte
som muligt og at vi også kan
pryde os med nogle danske
Verdensvindere.

nogen nytænkning at få la-
vet om på.

I Sverige eller Norge har
man lidt den samme struk-
tur med en fælles organisa-
tion med tilsluttede klubber,
men der er antallet af klub-
ber meget større. Det giver
i hvert tilfælde en anden
diskussion på deres Gene-
ralforsamlinger, hvor der er
mange flere repræsentanter
for klubberne. Ikke at jeg
mener at vi skal have til-
svarende forhold i DK, men
vi skal til at tænke anderle-
des for at få opdrætterne til
at engagere sig mere i vores
organisation.

Men en helt klar forud-
sætning for demokrati er de-
bat og meningsudvekslinger.
Det kan vi fremme og det
mener jeg vi skal fremme, så
kommer de enkelte opdræt-
teres indflydelse også hen
ad vejen. Men det er jo her
vigtigt at gøre opmærksom
på at demokratiet og indfly-
delsen på Felis Danica går
igennem de fire klubber. Så
rent faktisk ligger den demo-
kratiske ret på klubbernes
generalforsamling. Det er
her man skal kræve indfly-
delse og det er her man skal
stille forslag.

Felis Danica har fire med-
lemmer, der i det daglige har
to stemmer hver (to repræ-
sentanter fra hver klub i
FU), og på plenarforsamlin-
gen samlet set har klubberne
21 stemmer fordelt i forhold
til klubbernes medlemstal.

? Vi skal snart have
Verdensudstilling i Dan-
mark - hvad kan vi gøre
for at gøre dette til den
bedste Verdensudstilling
nogensinde?
Jeg går ud fra du mener ram-
merne, for det er jo kattene
der skal udstilles som ska-
ber udstillingen, og så må vi
sørge for rammerne.

Jeg tror for det første at
det bliver den største Ver-

? Der stilles fra tid til an-
den spørgsmålstegn ved
demokratiet i såvel den
danske katteverden som
i Flfe - er du tilfreds med
tingenes tilstand? Ved vi
nok om hvordan vores de-
mokrati fungerer?
Jeg har jo været lidt inde på
det tidligere. Men demokra-
ti er mange ting. Den form
for demokrati vi praktiserer i
FD og i FIFe kan jo nok virke
lidt speciel. Men med den
struktur, der er i FD med
fire klubber kræver det nok

tider at blive noget unuan-
cerede eller domineret af en-
keltpersoner.

På den anden side tror jeg
også, at det er en mulighed
for hurtigt at få bragt en vi-
den og en erfaring videre.

Så jeg ved ikke hvad jeg
skal svare - styrke eller
svaghed - nu er det der, og
det er en mulighed for kom-
munikation, som vi også skal
bruge. Ligesom vi også skal
blive bedre til at bruge den
mulighed der ligger i Felis
Danicas hjemmeside, men
jeg tror ikke det elektroniske
kan erstatte det skrevne på
papir eller mødet opdrættere
imellem.

Astrakhan's Mocca
Cc1s111i1;
ejer Kir. ten B1111a
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Foder til alle formål

29

Nederst:

et kig 11 I on·r salen
1111d 'I" et offoredra-
gene.

Øverst:

De d tuske deltage-
1\! på konferenc '11

af opdrættere der var fuldt
orienteret om hvor kattene
skulle bo. Når de kom som
killinger til RC's katteri var
deres »job« i første omgang at
lære at blive håndteret, lære
hvordan fodringen fungerede
og i det hele taget tilpasse sig
til livet som RC-kat.

Fodringen var elektronisk
styret. Hver kat havde et
halsbånd på med en micro-
chip, der låste netop deres
foderluge op. I hver luge var
der 2 foderskåle placeret på
vægte, så man med det sam-

ter. Kattene boede i et rundt
hus, hvor centrum var et fo-
derrum, og hvor kattene alt
efter race havde deres eget
»lagkagestykke« med tilhø-
rende løbegård at bo i. Kun i
et aflagkagestykkerne boede
der katte af forskellig race.
Rummene var pinligt rene og
der var masser af huler, hyl-
der og kradsetræer. Kattene
virkede meget tillidsfulde, og
var tydeligt vant til at blive
håndteret og nusset.

Vi spurgte til hvordan RC
fik kattene, og de blev købt

Men selvfølgelig er det
ikke kun den fysiske ud-
formning af kroketten der
er afgørende for om den pas-
ser til racen, indholdet skal
også passe! Her havde man
arbejdet med dyrlæger med
speciale i tandsygdomme,
knoglesygdomme m.m. for
at finde frem til om der var
specielle ingredienser der
ville være hensigtsmæssige
for de forskellige racer, og
der er desuden taget hen-
syn til vækstraten for den
pågældende race - ikke alle
racer vokser jo lige hurtigt og
behovene er forskellige.

At Royal Canin ser det
som en ny forretningsmu-
lighed at udvikle foder der
tager specielle hensyn til
racerne blev der ikke lagt
skjul på - budskabet gik i al
sin enkelhed på at RC kunne
se fælles fordele for opdræt-
ter og foderproducent: hvis
opdrætterne fik hjælp til at
opdrætte sunde og velfunge-
rende racekatte gennem godt
foder ville der blive solgt fle-
re racekatte, og hvis der blev
solgt flere racekatte, ville RC
sælger mere specialfoder til
racekattene. RC har faktisk
taget et skridt mere idet de
har fremstillet brochurer der
fortæller om disse racer og
deres behov, og en hel lille
bog om de fleste racekatte
skal ligge i foderbutikkerne
i håb om at vække interessen
for at eje en racekat hos folk
der måske endnu ikke havde
overvejet dette.

Forsøgskatte?
Det stod på forhånd klart at
besøget på fabrikken ville
inkludere et besøg på RC's
katteri og kennel. Det var
med visse bange anelser
man nærmede sig, for dy-
rene blev jo holdt på fabrik-
ken som forsøgsdyr, og det
har jo en noget odiøs klang.
Men bare rolig. Mere vel-
nærede og forkælede dyr
skal man vist lede længe ef-

havde man en »fiks« lille ma-
skine, der kunne knuse en
kroket med præcist afmålt
tryk, så det passede til det
tryk henholdsvis en Perser,
en Siameser eller en Maine
Coon kunne præstere - et
tryk, der hænger sammen
med størrelsen på kæberne
- her er der naturligvis stor
forskel på en Perser og en
Maine Coon! Selve faconen
på kattenes kindtænder var
også en faktor i aftestnin-
gen, og det klarede man ved
at udstyre maskinen med en
kunstig tand i stål. Denne
presses så ned i kroketten
med det korrekte tryk og
man kan så konstatere om
kroketten smuldrer på en
hensigtsmæssig måde.

les interessante optagelser
af katte der spiste tørfoder.
»Hvor interessant« tænker
man måske, men jo, det var
faktisk særdeles interessant
og viste tydeligt at der var
stor forskel på hvordan de
3 pågældende racer spiste.
Kattene blev placeret på et
glasbord hvor der var lagt fo-
derkroketter, og så blev de
filmet nedefra. Det var helt
tydeligt at der var behov for
forskellig udformning af og
størrelse på kroketterne alt
efter om katten var en Per-
ser eller en Maine Coon.

Det var ikke kun størrel-
sen og formen der havde væ-
ret forsket i - også hårdheden
af selve skallen på kroketten
havde man studeret nøje:
på fabrikkens laboratorium

I februar måned afholdt
Royal Canin i Frankrig» 1st
International Convention:
Purebred Cats« hvor man
lancerede 3 n) e fodertyper
tilpasset Persere, Siamesere,
og Maine Coons. Opdrættere
fra hele verden og fra alle
forbund var inviteret til
lanceringen, der foregik
over 2 dage i nærheden af
RC's fabrik i Aimarques i
Sydfrankrig. Seminaret om-
fattede dels en række særde-
les interessante foredrag om
ernæring og sundhed for de
3 racer og dels et besøg på
RC's fabrik.

Foredragene var tilpas-
set den forskning der knyt-
tede sig til udviklingen af
det enkelte foder, og bl.a.
blev der vist nogle særde-

. ~ . . d· "kl bl t producerer deRoyal Ca11111 er gaet et skridt videre end de fleste andre producenter af hauema · Lt- w O
• ·z . ll

specielfoder til killinger og seniorer, til indekatte og udekatte m.m. men nu tilpasses foderet ogsa ti specie e
racer.

Delegaterne kom
fra stort set alle
verdcnshjomer og

ji-a alleforbund
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I
Discip inærnævnets a 'gørels
Di ciplinærnævners har behandler
sagen på et m de den 2. f b 'U[ r
200 . På modet va · 5 m dlemn.er
bl tede. Et medlem var repr e .-
tereL ved fuldmast. således a i · lt
6 medlemme · delroa i sagen: b -
handlina,

D r var blandt medlem n'ne
enighed om. at d · var tal 01 n
v ntlig mangel d kat e 1. oa
al denn manzel forelå 'ed kober ·
indgåels . da den .onsr t ed
mangel i haj grad r fon rs g ,t af
arv lige faktorer. Dette bery l 'r.
al kober er b r ttig 0t til t , Islag
i købesumm n.jf. kob lov ns. -12,
stk. 1. Dett afs lags tt · skons-
mæssigt til de halv af kob sum-
men på 2.500.- 1 r.

Nævn i afgorel skal ogsa s
på b ggrund af, at det ikk kan s
af den m dsendte kontral t. at kat-
ten er olgt som kæl kat.

Da du ikk på nogen måde kan
<lokum ntere eksempelvi ved en
d) rlæg erklæring eller en sund-
hed atte t at manglen ikke kunne
eller burde have været opdaget på
salgstid punktet, findes det mest
rimeligt. at du som sælger bærer
omkostningerne ved merudgif-
terne ved kastration af katten, jf.
købelovens § 42, stk. 2. Da par-
terne er enige om, at dis e om-
kostninger beløber sig til 500,- kr.
lægger Nævnet dette til grund ved
erstatningsudmålingen således, at
du i alt pålægges at betale Lisbeth
Christensen 1.750,- kr. senest den
20. februar 2003, jf. vedtægternes
§ 6, stk. 1, pkt. a.

Nævnets afgørelse for så vidt er-
statningstildelingen er begrundet
i. at det må anses for mest sand-
synligt, at den manglende testikel
også manglede ved leveringen, idet
det ikke er almindeligt, at en te-
stikel vandrer op i bughulen efter
12 ugers alderen.

Sag nr. 02-01
Dorte Schou
Sne levv j 13
4250 Fuglebjerg

I skrivelse af 2i5. mart 2002 har
Li beth Chri ten n Eranti vej
1, 4600 Ha lev klaget til
Disciplinærnævnet ov r køb af en
kat hos dig.

Årsagen til klagen r at Li -
beth Christ n en har kobt n han-
kat hos dig for 2.500,- kr. som hun
ifølge klag n øn kede at anvend
til avl på in egen hunkat.

Hankatten blev efterfolgende
kastreret, da det viste ig at d n
var en idig kryptorchid.

Du blev kontaktet af køber, der
ønskede erstatning for manglen og
du tilbød derfor en gratis parring
med din hankat til købers hunkat.
men køberen tog ikke imod dette
tilbud, da den tilbudte kat ikke
havde den ønskede farve. Senere
har du tilbudt 500,- kr. i er ·tat-
ning.

Disciplinærnævnet har anmo-
det dig om en udtalelse til klagen
og har specielt anmodet dig om at
udtalelse om, hvorvidt du fortsat
skønner det rimeligt med en er-
statning på 500,- kr.

Du har i dit svar i anledning
af høringen oplyst til Discipli-
nærnævnet, at du fortsat fin-
der, at 500,- kr. er en passende
erstatningssum, da det dækker
forskellen mellem en almindelig
kastration og en kastration af
en ensidige kryptorchid hankat.
Dette begrunder du med, at kat-
ten er solgt som kælekat og ikke
som avlskat. Dernæst oplyser du
at du finder, at du burde være kon-
taktet, inden katten blev opereret,
idet du ønskede, at din egen dyr-
læge skulle undersøge ham.

Sag nr. 01-08
Omhandlendekatmed PKD: Sagen
afsluttet med afvisning da sagen er
indbragt for Forbrugerstyrelsen.

Sag nr. 01-09
Kat med halefejl. Sagen afsluttet
med afvisning, da nævnet efter da-
gældende regler ikke kunne tage
stilling til erstatningskrav. Intet
bevis på at sælger havde kendskab
til manglen og desuden var der fint
forhold mellem pris og kat.

Sag nr. 01-11
Sag vedr. ukorrekt stamtavle, dår-
lige forhold for avlskatte: Sagen af-
sluttet med afvisning pga mangel
på bevisførelse.

Afgørels

Sag nr. 01-05
Klager har i sin klage anført, at
hun ønskede at købe en blåma-
sket persercolourpoint hunkat,
der skulle være renlig ved leve-
rmgen.

Ved leveringen viste katten sig
at være en brunmasket hankat.
Klager gjorde efter det oplyste ind-
sigelser mod kattens køn og farve,
men fik oplyst, at der ikke var blå-
maskede hunkatte i kuldet

Sagen afsluttet med afvisning
da nævnet efter dagældende regler
ikke kunne tage stilling til erstat-
ningskrav. Derudover finder Di-
sciplinærnævnet på baggrund af
det oplyste ikke, at opdrætteren
på nogen måde har handlet i strid
med almindelig hæderlighed eller
groft uagtsomt i forbindelse med
handlen. Såfremt klager mente,
at der var tale om en fejl ved leve-
ringen, burde klager have gjort op-
mærksom på det med det samme
og nægtet at modtage og betale for
katten.

For så vidt angår kattens uren-
lighed kan det generelt ikke afvi-
ses, at urenlighed kan skyldes de
forhold, som en kat går under.

f.-,1 ,.
,I I /

rasket over at vi ikke havde
fået lov, for som hun sagde:
de levede jo på ingen måde
under sterile forhold, og der
var ikke noget i reglerne som
forhindrede det.

Alt i alt var det et impo-
nerende arrangement som
RC godt kan være stolte af
- og jeg tror at alle deltagere
var overbeviste om at der
lå et stort og seriøst stykke
forskning bag de forskellige
fodertyper. Og mere kan vi
vel egentligt ikke forlange
som opdrættere.

J,t, l,~t r.
j

- - - . .l

alderen«. Vi så faktisk også
en løbegård - stor, med græs
- hvor det var temmelig»grå-
skæggede« hunde, der nus-
sede forsigtigt rundt. Hun-
denes faciliteter var bestemt
heller ikke ringe - store for-
hold, med store arealer til
leg og træning, bl.a. egen
agility-bane.

Desværre ville vores
guide ikke lade os fotogra-
fere - hvilket vi ikke forstod:
det var da helt klart et anlæg
RC kunne være stolt af. Vi
ville også meget gerne have
haft lov til at kæle-kram-
me-nusse med kattene da vi
alle havde abstinenser efter
at have været væk fra vore
egne katte i hvad der føltes
som dagevis, men det blev
der også sagt nej til. Om
aftenen mødte vi en af dyr-
lægerne, der var tilknyttet
kattene, og hun blev over-

De 3 fodertyper - yders! tv. Perser. i midten Siameser og yderst th. M_aine =:
Storrelsesforholdet er dog ikke korrekt i denne visning, idetfoderet til Ma ine Coon
er langt del storste og Perser-foderet det mindste.

me kunne måle hvor meget
katten spiste og hvilken af
2 fodertyper den foretrak.
Og dermed var kattens job
gjort - det består kort og
godt i at spise! Alle kattene
blev tilset af dyrepassere og
dyrlæger på daglig basis, så
man kunne kontrollere at de
trivedes på deres foder. Alt i
alt ikke noget dårligt liv!

Vi spurgte hvor længe en
kat blev hos RC, og fik at
vide at for såvel katte
som hunde gjaldt
det at de blev, også

efter »pensions-

Texturometret
maler hardheden
affoderpillen -
selve spidsen er af
stal og 11 iformet

om tanden hos
den kat. hvis fod-
erpillc testes - pa
dette billede er
der Ma ine Coon
foderet,
Der male. hvor
langt spid en
trænger ned ifo-
deret og kraften
tilpasses den ak-
111e//e karrerace.
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Heste, hunde- og kattemassor

Ingrid von Frydshou
dipl. exam. masser

til hend . Lotte Horne anmoder
dernæst 1 .ævnet om at ti kende
hende ejerrettighederne over :2
hankillinaer efter ovennævnte kar.
En hunkat fra samme kuld s .al ·
følge aftale overdrue s til jer.

om år ao- til på tanden har
Lotte Horne oplyst. 't hun i de-
c mber 2001 kobt Aucupa -ias
Ma aia Mara af j 1· oz idøn har
haft hende zående i sit hjem. V, ·

derlaget var ved ,.flc len, indzaelse
en killing efter katten. F der n i
kuldet kull \· · r Lotte Horries
egen hankat. Da kiliinzerne var
født blev cl r udf rclig t en par-
ring atte t og tamt vl ie kvi-
ition. hvor Bodil Floto m d sin

håndskrift ply overfor I· elis
Danica. at Lotte Horne eje
hunkatten. og tamnavn pa
killingerne kulle være Lo t t
Horne . Dcnn r kvi sition blev
underskrevet af Lott H ru . om
både jer af hun oa hankatten oz
efter det oplyst med ns B dil ·a
på. Rekvi itionon bl ,. inds ndt til
F lis Danica. Kopi afr kvis ition ->n
er meds n lt. Efrcrfolg nde har I
øn ·k t l illingern starnbozsfort
i jeres navn og -n ny ·tamtavl -
r k isition ble · udfærdig t med
jer s tamnavn på killingerne.
Denne er ilde under krev t. Lotte
Horne r derfor bekymret for, at I
udover hurikatten også ønsker de
2 hankillinger udleveret.

Nævnet har behandlet sagen
foreløbigt på et møde den 12. ok-
tober 2002. På mødet var 7 nævns-
medlemmer repræ enteret. Der
var blandt Nævnet medlemmer
enighed om, at skriften på hov -
det af de 2 stamtavlerekvi itioner
var skrevet af samme person og at

------- ·-

NORDSJÆLLANDS
HESTEMASSAGE

Sag nr. 02-04
Klager over ukorrekt anvendelse
af klagers stamnavn. Klager hal'
opgivet utilstrækkelig informati-
on om indklagede (adres e m.m.),
hvorfor sagen afvises med besked
om at den kan indbringes for FU
med angivelse af de manglende
oplysninger.

ernes § 4. stk. 2. Klagen til FU
ind ende til Disciplinærnævnet.
der videresender klag n med en
udtalelse og akt rne i sagen. jf.
\ edtæztern s ~ 4. stk. 3.

Vedtægtern for Disciplinær-
nævnet er tidlig re fremsendt.
C. : Bettina og Nicolai 11a s
Stenager 20, 3600 Fr d riks und

Denne saz har vær t anket til FD:
Forretningsudvalgets
afgørelse
Margit Hærsl v har påklaget di-
sciplinærnævnets afgør 1 e til
forretning udvalget, der har be-
handlet agen på t møde den 11.
marts 2003.

Et mindretal på 2 stemte for
at stadfæ te di ciplinærnæ -n t
afgørelse som den forelå.

Et flertal på 6 st- mt for at
stadfæste di ciplinærnævnets af-
gøre! e, idet disse endvidere lagd
til grund af køb loven r gler om
forbrugerkøb fandt anvende} e.

Den fulde afgørelse truffet af
FU kan downloades på Felis Da-
nica's hjemmeside.

Sag nr. 02-05
Bodil og Michael Clarin Floto
Frederiksborgvej 350 B
4000 Roskilde

I skrivelse af 19.
september 2002
har Lotte Horne
anmodet Discipli-
nærnævnet om
at tilkende hende
ejerrettighederne
over kattenAucupa-
ria's Masaia Mara,
således at katten
officielt overføres til
hende, og at dansk
stamtavle på katten
ligeledes udleveres

Det er korrekt, at køber efter
købeloven kan tilbagelevere en
mangelfuld genstand mod at få
den fulde købesum retur, men
køber er ikke forpligtet hertil ef-
ter købeloven, lige som en afleve-
ringsret ikke afskærer køber fra at
få erstatning efter købeloven. Det
tilkommer som hovedregel den,
der har modtaget en mangelfuld
genstand at vælge hvilken man-
gelsbeføjelse, der i det konkrete
tilfælde skal gøres gældende.

Nævnet finder ikke, at det kun
er sælgers dyrlæge, der har ret
til at afgøre kattens sundheds-
tilstand, idet det må anses for
normalt, at købere anvender egen
dyrlæge, og det ikke kræver spe-
cielle kundskaber hos en dyrlæge
at diagnosticere dårlige tænder,
lopper og øremider. Såfremt det
kan godtgøres, at ens egen dyr-
læge er væsentlig billigere end
køberens, kan der ved erstatnin-
gens udmåling ske en reduktion
af erstatningsudbetalingen.

Endelig skal Nævnet oplyse,
at man ikke har taget kontakt til
dig i anledning af din forespørg-
sel, da der kort efter forespørgslen
- der indkom midt i sommerferien
- indkom en klage, og dermed var
Nævnet forpligtet til at træffe en
afgørelse i sagen, da klagen lå
inden for Nævnets kompetence.
Forinden Nævnet traf afgørelse i
sagen, er du blevet hørt om sagens
faktiske omstændigheder, lige som
du er blevet kontaktet af køberne
i anledning af problemerne med
katten og har dermed haft lejlig-
hed til at udvise velvilje ved beta-
ling af dyrlægeregningerne.

Nævnet skal derfor med hjem-
mel i vedtægternes § 6, pkt. a på-
byde, at du betaler Dkr. 4.200,- til
Bettina og Nicolai Mass senest den
20. januar 2003. Såfremt beløbet
ikke betales finder vedtægternes §
6, stk. 3 anvendelse. Disciplinær-
nævnet har nedsat erstatningen
skønsmæssigt, idet det ikke kan
afvises, at du kunne have fået
behandlingen billigere, da du for-
mentlig er fast kunde hos din egen
dyrlæge.

Nævnets afgøreIse kan inden 4
uger indbringes for FU, jf. vedtæg-

beset, det vil sige, at du ikk~ fin-
der, at du kan gøres ansvarlig for
manglerne efter købeloven.

Nævnets afgørelse
Nævnet har behandlet sagen på
et møde den 12. oktober 2002. På
mødet var 7 nævnsmedlemmer
repræsenteret. Der var blandt
Nævnets medlemmer enighed
om, at du efter købeloven er er-
statningspligtig for de relevante
udgifter, som Bettina og Nicolai
Mass har afholdt til kattens hel-
bredelse.

Som årsag til Nævnets afgørel-
se kan oplyses, at det må lægges
til grund, at katten led af alvor-
lige mangler ved leveringen. Disse
mangler burde du som sælger have
haft kendskab til og oplyst overfor
køberne. Prisen for katten findes
heller ikke at have været speciel
billig, da 1000,- kr. for en voksen
steriliseret kat må anses for at
være en sædvanlig pris.

Købelovens § 42, stk. 2 siger:
"Savnede genstanden ved købets
afslutning egenskaber, som må an-
ses for tilsikrede, eller er manglen
efter købets indgåelse forårsaget
ved sælgerens forsømmelse, eller
har sælgeren handlet svigagtigt,
kan køber kræve skadeserstat-
ning.«

Nævnet finder, at det må an-
ses for at være tilsikret, at en kat
købt hos en anerkendt opdrætter
og leveret med en Felis Danica
stamtavle ved leveringen er sund
og rask og fri for defekter, som en
erfaren opdrætter burde have op-
daget ved salget. Nævnet har lagt
til grund, at du burde have under-
søgt katten omhyggeligt forinden
videresalg, og at en opdrætter ikke
kan fritages for ansvar efter købe-
loven ved at sælge katten som be-
set. Såfremt en kat lider af synlige
mangler ved leveringen, skal disse
oplyses overfor køber, idet det nok
ma erkendes, at køber efter købe-
loven har en undersøgelsespligt,
men at Nævnet ikke finder, at kø-
berne burde opdage øremider og
d~rlige tæn~er. Dette skal oplyses
af sælger, nar de køber katten af
en erfaren opdrætter.

Sag nr. 02-03a
Margit Hærslev
Lærkevej 6
3550 Slangerup

I skrivelse af 1. august 2002 har du
anmodet Disciplinærnævnet om at
afgive en vejledende udtalelse ved-
rørende salg af en voksen kat.

Det fremgår af dit brev, at
katten er tilbageleveret til dig,
og at du 2 dage efter tilbageleve-
ringen solgte den til en ny køber
for 1.000,- kr. Katten savlede på
leveringstidspunktet noget, men
du antog, at det var fordi katten
var kælen.

Køberne tog 2 dage efter købet
katten til deres egen dyrlæge,
hvor det viste sig, at katten hav-
de stærkt hullede tænder, svær
mundhulebetændelse, øremider
og lopper. Du har til forespørgs-
len til Nævnet oplyst, at katten er
solgt som beset, og at du finder, at
kun din egen dyrlæge kan afgøre
kattens sundhedstilstand.

Køberne Bettina og Nicolai
Mass har efterfølgende indbragt
sagen for Nævnet med anmodning
om, at Disciplinærnævnet træffer
afgørelse om det rimelige i, at de
skal betale dyrlægeregningerne
for katten. Det oplyses i skrivel-
sen, at de ved køb af kat fra en
seriøs opdrætter havde forventet,
at katten var sund og rask ved le-
veringen. Senere har Bettina og
Nicolai Mass indsendt yderligere
regninger til behandling af katten
for de ovennævnte sygdomme.

I alt beløber regningerne sig til
4.740,- kr. til behandling af syg-
dommene.

Disciplinærnævnet har anmo-
det dig om en udtalelse i sagen,
forinden Nævnet træffer en ende-
lig beslutning.

Du har i skrivelse af 6. novem-
ber 2002 svaret, at du er villig til
at betale erstatning og har i den
anledning anmodet Disciplinær-
nævnet om råd. Du finder i øvrigt
fortsat, at køberne burde have af-
leveret katten til dig, da de gik til
egen dyrlæge og at kun din egen
dyrlæge kan afgøre kattens sund-
hedstilstand. Dertil kommer, at
du finder, at katten er solgt som

Sag nr. 02-03
Katten ved leveringen var 10½
uge og stærkt underernæret og
febersyg. Derudover er det i kla-
gen anført, at katten kun kunne
få stamtavle, hvis den mødte op
på en udstilling for at få en farve-
bedømmelse, hvilket klager fandt
uansvarligt på grund af kattens
tilstand. Klager mødte med katten
på udstillingen for at få en stam-
tavle på katten. I det konkrete til-
fælde klages der i det væsentlige
over aflevering af en syg killing
under 12 uger, samt over betin-
gelserne for at opnå stamtavle på
katten. Dette er i strid med Felis
Danicas regler, hvis overholdelse
påses af FU. Sagen overgivet til
FU.

åfremt du ikke efterkommer
ævnets afgorelse finder § 6 i

vedtægterne for Disciplinærnæv-
net anvende} e.

ævnets afgørelse kan inden 4
uger paklages til FU. jf. vedtæg-
ternes § -1, stk. 2. Klagen til FU
indsendes til Disciplinærnævnet.
jf. vedtægternes § 4. stk. 3.

Vedtægterne for Nævnet er tid-
ligere fremsendt.

ævnet kal atter beklage den
lange sagsbehandlingstid.

C.C. Lisbeth Christensen.
Erantisvej 1. 4690 Haslev

Sag nr. 02-02
Katten led afbetændt øje ved leve-
ringen, hvilket efterfølgende viste
sig at nødvendiggøre en operati-
on. Ved en sundhedsundersøgel-
se i forbindelse med operationen
viste det sig, at katten havde en
ørepolyp i højre øre tæt ved trom-
mehinden.

Sagen afvist: det er påstand
mod påstand, hvilket er umuligt
for Nævnet at tage stilling til
uden den fornødne dokumenta-
tion. Sagen kan genoptages så-
fremt fornøden dokumentation
for sygdomsforløbet, størrelsen
på udgifterne og den sundhedsat-
tenst, som fulgte med katten på
overdragelsestidspunktet indesen-
des til Disciplinærnævnet.
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Nr. 4 Voksne Hanner
IC. Hass Ponzo. _ TO n 23
Ej r: Ren te yltern

Nr. 5 Voksne Hanner
EC. Apiatif s Kenya Brown. BRI b
Ejer: Pia Kjeldgaard

Øvrige JYRAK topkatte bringes i KatteMagasinet nr. 5
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Nr. 1 Voksne Hanner
GIC. Godsk Bullamakanka. BRI a
Ejer: Tina Toft & Allan From

0

Arets katte

Nr. 1 Killing/Ungdyr
Llandars Naomee, BEN n 24
Ejer: Heidi Kjøgx & Jean H.Nielsen

men oplyser kun, at hunkatten er
en gave. Ved gaver går ejendoms-
retten over ved leveringen. Lotte
Horne er ejer af hunkatten, og det
er hendes stamnavn, der skal an-
vendes ved stambogsføring af kul-
det. Det bemærkes, at Felis Dani-
cas regler om stambogsføring ikke
kan fraviges ved en aftale mellem
parterne.

Såfremt parterne ikke efter-
kommer Nævnets afgørelse, vil
Nævnet indbringe sagen for FU
med henblik på videre behand-
ling af sagen, jf. vedtægternes §
6, stk.3.

Nævnets afgørelse kan inden 4
uger påklages til FU, jf. vedtæg-
ternes § 4, stk. 2. Klagen til FU
indsendes til Disciplinærnævnet,
jf. vedtægternes § 4, stk. 3.

Vedtægterne for Nævnet er tid-
ligere fremsendt. Forretningsorde-
nen fremsendes vedlagt.

C.C. Lotte Horne, Prisholmvej 62,
2500 Valby

Sag nr. 02-06
Klage over 3 år gammel parrings-
aftale - afvist pga forældelse.

Sag nr. 02-07
Under anke hos FD.

rens påtegning om, at stamtavler
er søgt.

Årsagen til Nævnets påbud er,
at Felis Danicas regler om stam-
bogsføring § 3, bestemmer, at den,
der ejer hunkatten i parringsøje-
blikket, er ejer af kuldet, og stam-
navnet skal være hunkattens ejers
stamnavn. Påbuddet skal også ses
i lyset af, at stamtavlen ifølge Fe-
lis Danicas regler skal følge med
katten, bortset fra de tilfælde,
hvor katten er udstationeret, det
vil sige til låns, eller ved et afbe-
talingskøb. Ved et a.fbetalingskøb
forstås et kreditkøb på nærmere i
kreditaftaleloven fastsatte vilkår,
og hvor der er taget et ejendoms-
forbehold.

For at et ejendomsforbehold
skal være gyldigt efter købeloven,
skal det være klart og tydeligt og
foreligge senest ved aftalens ind-
gåelse. Efter kreditaftalelovens
§34 skal samme betingelser være
opfyldt og 20 % afkøbesummen er-
lægges senest ved overleveringen.
Ingen af delenes ses at være til ste-
de i den konkrete sag, således at
et ejendomsforbehold ikke kan an-
ses for at være gyldigt taget. Den
konkrete kontrakt mellem par-
terne udfærdiget i forbindelse med
denne sags behandling nævner da
heller ikke ejendomsforbeholdet,

stumnavnet på den 1 rekvisition li-
geled svar skrevet af den samme.
Da Lotte Horne ingen interesse
og heller ikke har underskrevet
den anden rekvisition som ejer af
hankatten finder Nævnet. at det
kun kan være Bodil Floto. ·der har
skrevet begge rekvisitio~er med
de forskellige stamnavne. På den
baggrund fandt Nævnet det mest
sands nligt, at I har accepteret,
at ejendomsretten til hunkatten
efter kobeloven er overgået til
Lotte Horne i henhold til en gyl-
dig købsaftale. At vederlaget skal
erlægges på et senere tidspunkt
bevirker ikke, at ejendomsretten
først da overgår til køber.

På den baggrund var der blandt
Nævnet medlemmer enighed om,
at sende jer en tilkendegivelse med
anmodning om jeres bemærknin-
ger til tilkendegivelsen.

I har i brev dateret den 23. ok-
tober 2002 oplyst at da Bodil Floto
hjalp med at udfylde det første ud-
kast til stamtavlerekvisition med
Lotte Horne, var hun ikke klar
over, at der var lavet en aftale
med Michael og Lotte Horne om,
hvorledes killingerne skulle stam-
bogsføres.

Endvidere har I oplyst, at stam-
tavlen på Aucuparia's Masaia Ma-
ra er tilbageholdt i overensstem-
melse med Felis Danicas regler
om, at stamtavlen kan tilbagehol-
des, hvis der er tale om salg på
afbetaling eller udstationering.

Diciplinærnævnets afgørelse
Disciplinærnævnet har behand-
let sagen endeligt på et møde den
2. februar 2003. På mødet var 5
medlemmer repræsenteret. Et
medlem erklærede sig inhabil og
deltog ikke i sagens behandling.
De øvrige nævnsmedlemmer var
enige om, at Lotte Horne er ejer af
hunkatten, og at Nævnet derfor i
henhold til vedtægternes § 6, pkt.2
påbyder jer at sende Aucuparia's
Masaia Mara danske stamtavle og
en underskrevet ejerskifteblanket
til Lotte Horne, der derefter sna-
rest søger om stamtavle til kuldet
i sit stamnavn. Så snart stamtav-
lerne er søgt, afleveres hunkillin-
gen til jer med stambogssekretæ-
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IP Lurifax Mnlte .er Sterlin,
RUS Fodt: 19-11-9
Opdr.: Ejer
Ejer: Lise Vigso
Soro 02 CAPJB BI
Glo. trup 02 APIB *
I3erlin 03 'API!3 Bl,

IC Dan-Queen Cio-Cio-San
EXO n 2-1 Fodl:
Opdr.: Dorthe Ellgaard Madsen
Ejer: Vivi & Jun Lassen
Ribe 02 CACIB
Odder 02 CACIB
Overveen 03 CACIB-

tagere
Titel

EC l\lurillo's Sylvester
EXO e 03 Fodt:
Opdr.:
Ejer: Sanni Truedsson
Herlev 02 CACE
Middefort 02 CACE
Flons burg 02 CACE
Flcnsburg 02 CACE
Taustrup 02 CACE
Glostrup 02 CACE
Herlev 03 CACE
Prag03 CACE
Prag 03 CACE

IC Floresta Leao's Reja
NFO f09 Fodt: 21-12-01
Opdr.: Susanne Eriksen
Ejer: Anita & John Tofteng
Vejle 03 CACIB
Malmo 03 CACIB
Malmo 03 CACIB

CH 7 Fontarie Girurcr
EXO f Fod :
Opdr.: L. Gerbelli & :\L Guldin
Ejer: ivi & Jan Lassen
Vejle 03 :'\C
Herlev 03 C,\C
As. entoft 03 C,\C

CH Thorkjærs Gwceny
:\fCO n 22 Fadt: _9.I2-01
Opdr.: Ejt• ·
Ej : T. & H. Kjær -Iespt-rs •n
l3n•d 03 CAC
H .rlev os c \
Berlin 03 C.\

PR Kit aras Dario Dreng
NFO n 09 F'udt: 07-0-1-02
Opdr.: June Poulsen
Ejer: Belinda & Mart.in Lysgnard
1-1 rlev 03 CAP
Berlin 03 CAP
Berlin 03 AP

PR Bnckkar.r's ! ·om
Bl g F dr: ~ -05-9!

Opdr.: i\lnry Back
Ejer: !\a11;1a & · l. \likkl'i,:cn
Odder 02 AP
Glostrup 01 C.'\P
Vej! 03 Cr\PB X

:27-01-02

n &: L. Jorgenscn
CA BI\'

',\C
C:\

CH Fribanikos Alvin
l "FO es 09 Fodt:
Opdr.: Ejer
Ejer: B. Buntz
Vejle 03
Herle 03
Odense 03

CH Lesnmi's Showtime Lady
PER f 33 Fadt: 29-05-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Jeanette Ytring Juul
Vejle 03 CA
Bagsværd 03 CAC
Assentoft 03 CAC *

IC Westpoint Tigers
Hits Home Run
PER n 21 33 Født: 01-03-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Maiken Christiansen
Glostrup 02 CACIB
Odense 02 CACIB
Malmø 02 CACIB

IC Taco Villa's Savannah
ABY n Født: 05-09-00
Opdr.: Marianne Roth
Ejer: Solveig Kærsgaard Hansen
Roskilde 02 CACIB
Aars 02 CACIB
Flensburg 02 CACIB

EC Why Forget Oline Mavepine
BUR b Fodt: 18-12-99
Opdr.: Heidi Rosberg
Ejer: Conni Nissen
Bergen Ol CACE *
Gromitz Ol CACE BIV ''
Koge 02 CACE BIV
Roskilde 02 CACE BIV
Herlev 02 CACE BIV
Flensburg 02 CACE BOX
Taastrup 02 CACE BIV BOX
Bagsværd 03 CACE BIV *
Herlev 03 CACE BIV

EC Thorkjærs Banderas
:'IICO n 22 Fodt: 14-11-99
Opdr.: Ejer
Ejer: T. & H. Kjær Jespersen
Herlev02 CACE
Middelfart 02 CACE
Most 02 CACE BIV *
Most 02 CACE *
Taastrup 02 CACE
Glostrup 02 CACE *
Bagsværd 03 CACE
Breda 03 CACE
Berlin 03 CACE

EP Joy of Livings Oliver
EXO n 03 Født: 18-04-98
Opdr.: Sonja A. Nielsen
Ejer: Myrtle E. Batchelor
Vissenbjerg Ol CAPE
Malmø 02 CAPE
Hedensted 02 CAPE
Middelfart 02 CAPE
Maribo 02 CAPE BOX
Flensburg 02 CAPE
Ribe 02 CAPE
Oden.·e 02 CAPE BOX
Odense 03 CAPE

IP Autumn Rose Cliquette
PER gs Født:
Opdr.:
Ejer: Sanni Truedsson
Herlev 03 CAPIB
Prag 03 CAPIB *
Prag 03 CAPIB *

CH Shengo Rarnazotti
SBI c 21 Facit: 25-02-02
Opdr.: Aase Nissen
Ejer: Gerda Andersen
Vejle 03 CAC
Assentoft 03 AC
Odense 03 CAC

PR Marias Nicke Nvfiken
CRX as 2-1 Futlt: 03-0-1-02
Opdr.: Maria rnn Knorring
Ejer: Hanne Hende
Bagsværd 03 CAP
Herlev 03 CAP
Assentoft 03 CAP

GIP Pythagoras Zididada
PER as Født: 01-03-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Sanni Truedsson
Taa ·trup 02 CAGPIB
Sorø 02 CAGPIB
Glostrup 02 CAGPIB
Vejle 03 CAGPIB
Bagsværd 03 CAGPIB
Prag 03 CAGPIB

36

IP Luna-Tick's
Maggie Moonstone 4 Asmera
ABY a Født: 20-05-01
Opdr.: M. & L. Seifert-Thorsen
Ejer: Kirsten Pedersen
Flensburg 02 CAPIB
Odense 02 CAPIB *
Vejle 03 CAPIB

CH Solvindens Jonny Depp
CRX b 33 Fodt: 19-04-02

-Opdr.: Mona 1-\hlin
Ejer: M. Skjershede & U.A. Klug
Herlev 03 CAC
Assentoft 03 CAC
Odense 03 C \C

PR Nis en's Omar
ORI n Fadt: 10-02-96
Opdr.: Erik Nissen
Ejer: Myrtle E. Batchelor
Maribo 02 C \P
Bagsværd 03 CAP
Assentoft 03 CAP
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Racepræsentationerne fortsætter i 2003:

Blad 4, 2003: British Shorthair

Blad 6. 2003 World Show tema-nummer

Blad 5, 2003: Rex

Anta I fødte katte
r race og fødselsår

HUSK AT bestille DIN opdrætterannonce -
vi fortsætter med de specielle opdrætterpriser i 2003:
1/4 side: kr. 300.- 1/2 side: kr. 600,-

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

Information fra Stambogsfører nnika Hogberg

I

Placering R a:.. ~-::

2002 a,f.;,,"
- .,..

1 . Maine Coon 1344 1278 798

2 . Norsk Skovkat 1093 1033 728

3. Perser 100 1EC Haslund's Ramses DK Mount Maria King 1276 1815
SIA n. Fodt: 26.9.1998 ORlb24

4 . BrittishFar: EC Sepp Far: Haslunds Tato, SIA n 21 420 306 364
l\lor: Player's Ursula Mor: Bellamis' Beefeater, ORI n 24
Connie Gron Lissen Birkelund 5 . Hellig Birma 354 420 260
Brolæggerpladsen 8, 2635 Ishoj Ejlbyvej 48
Tlf./Fax: 43 73 45 08 5471 Søndersø 6 . Abyssinier 209 194 163

Tlf. 64 84 13 88

7 . Burmeser 155 156 152

8 . Siameser 150 20 1 234

9 . Exotic 128 124 122
IC Fabis Damian Artur Veinel
NFO es 09 23 MCO n 22 10 . Somali 127 1 1 5 125
Susanne & Vagn Andersen far: YdegårdsAdrian, MCO a22
Hojbyvej 37, Højby, 4320 Lejre mor: Kelly's Coons Shiva, MCO f22 11 . Orientaler 86 98 119
tlf. 46 48 28 07 Lenie H. Mathiesen
fax 44 53 17 11 Bolejevej 85 12 . Russian Blue 86 84 70
jaettestuen@.vip.cybercity.dk Lendum

9870 Sindal
13 . Ragdoll 82 63tlf. 98 47 39 99 10

14 . Europe 49 42 1 1

15 . Burmilla 48 55 78

Dempsy af Amalia Sphinx Chokotabby Arni 16. Bengal 36 4 1 2
Exo n SIA b 21
Far: Bagdad's Eak, PER d Far: Sphinx Kissing the Pink 17 . Ocicat 21 25 6
Mor: Anabel afAmalia EXO g SIAe 21
Vibeke Jensen Mor: Dan-Thai Optowngirl

18 . Balineser 17 7 3
Søndergade 40, Struer SIAh 21
tlf. 97 85 18 54 Inge-Lise Fredelund

19 .vibeke.jensen@;get2net.dk Øksen 23, st.th., 2630 Tåstrup Devon Rex 12 2 11

tlf./fax 43527543
kidogo@mail.tele.dk 20 . Sokoke 10 5 4

22 . Cornish Rex 5 0 5

23 . Tyrkisk Angora 6 6IC DK Hass Pongo

Avls-
5

NFO n23
Far: Pr Floresta Leao's Basil Mus, 24 . Tyrkisk Van 5 9 3
NFO d 0923
Mor: Elkington's Inka 25 . Karat 4 3 2

FO a 0923
Renate Syltern

hanner
26 . Javaneser 3 3 0Møllegade 39, 6310 Broager

Tlf.: 74449941
30 .renatesyltern@hotmail.com Chartreaux 0 5 0

36 . Sphynx 0 4 0
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torium, hvor »vejret« aldrig
ændrer sig - der ørge for
mad, vand og husly, og der
findes ingen rovdyr.

Indavl i naturen
Vilde arter af alle slag

an vender for k 1lige ad-
færd strategier for at undgå
indavl. H, is Moder :-.Jatur
gør sådan noget å l on e-
kvent, kan man regne med,
at der er en god grund til
det. Blandt ociale d T vil
de ung dyr af det ene el-
ler begge kon sprede for
at danne ller tilslutte ig
andre grupper. Dominante
fertile hanner bevar r ma-
ske kun deres position i kort
tid. Solitære d T e · normalt
territorial i hvert fald i
yngletiden. oz hannen t r-
ritorie overlapper adskillige
hunn rs. D r afkom må
spr des og søge territorier
andetsteds. og rejser ofte
over tore afstand for at
gore det. ~I ns 1 · i naturen
kan forholdene lejlighedsvi
være sådanne, at t d Tikke
har nog tandet valg end at
parre sig med en lægtning.

Geparden er en meget
indavlet art. I i tiden strejfe-
de geparder rund i . ordarne-
rika , Asien og Afrika. Gene-
tiske studier har påvist, at
alle nutidige geparder er næ-
sten genetisk identiske. For
titusinde år siden indtraf en
eller anden katastrofe, som
reducerede hele verdens ge-
pardpopulation til nogle me-
get få individer i Afrika. Det
er muligt, at kun en eneste
drægtig hun overlevede. Hel-
digvis for geparden lykkedes
det den at komme igennem
denne forfærdende genetiske
flaskehals. Under naturens
barske udvælgelse, hvor
svaghed ikke tolereres, og
på grund af en heldig sam-
ling af gener i flaskehalsens
overlevere, er det lykkedes
geparden at holde ud. Dog
er den meget sårbar overfor

denen. Men prisen for denne
praksis er høj. Over 20 gene-
rationer vil 80% af de linjer,
som nedstammer fra det
oprindelige musepar, være
uddøde på grund af dødbrin-
gende helbredsproblemer el-
ler reproduktionssvigt. Selv
dem, der klarer sig gennem
flaskehalsen, er ikke lige-
frem de mus, som deres for-
fædre var. Tag et hvilket som
helst par markmus, anbring
dem i et laboratoriebur, og
de vil overleve udmærket,
og leve længere end de ville
i naturen. Tag et hvilket
som helt par forsøgsmus, og
anbring dem på en mark, og
deres forventede »naturlige«
livslængde er lig nul. De kan
kun fungere i det meget kon-
trollerede miljø i et labora-

lede domesticerede pattedyr;
så meget at medlemmer afen
stamme næ ten er kloner af
hinanden. Denne ekstreme
indavl er nødvendig, for at
for kerne kan vide præcist,
hvad de kan forvente sig af
en bestemt stamme.

Stammer af mu udvikles
ved at lave helsø kendepar-
ringer i mange generationer
hvilket giver en indavlsgrad.
som er helt uhørt i hundever-

at vide. Skønt nogle linjer
kan gå 20-30 generationer
tilbage, vil det ikke ændre
mærkbart ved resultatet,
hvis man foretager bereg-
ningen over mere end ti ge-
nerationer. At lave beregnin-
gen for færre end ti vil ofte
få IK til at falde, og dermed
give et ukorrekt optimistisk
resultat.

Moderne opdrættere bør
kende IK for hver eneste af
deres hunde, og be-
slutte sig for, hvad
IK skal være for de-
res planlagte kuld.
Den gennemsnitlige
IK for racen, eller i
hvert fald for den
del af den, som man
arbejder med, er
også vigtig. Aussier
af udstillingslinjer
har i snit en IK på
12-14%. Det sva-
rer stort set til, at
de allesammen er
halvsøskende. Aus-
sier af arbejdslinjer
varierer. Mange har
meget lave IK, un-
der 6%, men nogle
er lige så høje eller
højere end gennem-
snittet for udstil-
lingsaussier. Udviser
hundene problemer, som
dem der er beskrevet oven-
for, og er de indavlede (især
dem med en IK på 25% eller
højere), kan der være tale om
en indavlsdepression.

Ikke overraskende er det
meste af den forskning, der
er foretaget i indavl hos pat-
tedyr, sket på landbrugsdyr,
forsøgsdyr som mus, og tru-
ede vilde arter. En undersø-
gelse af kvæg, lavet af Dr.
John Pollock ved Cornell
University, angav stigende
grader af helbreds- og pro-
duktivitetsproblemer, når
IK oversteg 9%.

Forsøgsmus bruges ofte
som bevis på at ekstrem
indavl virker. Forsøgsmus
er antageligt det mest indav-

hos hanner, mens hunner
har svært ved at blive dræg-
tige, får usædvanligt små
kuld, eller udviser dårligt
moderinstinkt. Symptomer
på indavlsdepression, som
ikke har med reproduktion
at gøre, kan manifestere
sig ved sygdomme relate-
ret til immunsystemet; en
bemærkelsesværdigt højere
forekomst af en eller flere
sygdomme indenfor en be-
stemt opdrætslinj e eller
race, end der ses generelt
indenfor arten; endda så
subtile symptomer som at
hundene er »skravlede«, el-
ler lader til at blive ramt af
hver eneste infektion, der
kommer forbi. I meget al-
vorlige tilfælde vil en meget
indavlet linje dø ud.

Indavlsgraden beregnes
som regel med en formel
som kaldes Wright's Ind-
avlskoefficient (IK). Den
beregner sandsynligheden
for, at generne er nedarvet
fra begge sider af et indi-
vids stamtavle. Det er alt
for kompliceret at gøre pr.
håndkraft over mere end
to-tre generationer, men
nogle af de bedre stamtav-
leprogrammer kan beregne
IK for os. Den sædvanlige
3-5 generationers stamtav-
le giver ikke tilstrækkelig
information til en brugbar
beregning. For Australian
shepherds har forfatteren
fundet, at 10 generationer
giver den bedste indikator.
~å Aussi'er har en komplet
ti-generationers stamtavle
så derfor giver den nogen~
lunde alt, hvad der er værd

familie og europæiske konge-
familier. Indavlsdepression
er ikke blevet studeret ret
meget hos hunde, men den
er grundigt udforsket hos
andre arter.

Mange hundeopdrættere
ved meget lidt om hvad ind-
avlsdepression er. Racerene
hunde, også Australian she-
pherd, bliver almindeligvis
parret til beslægtede indivi-
der, og lejlighedsvis parret
til så nærtbeslægtede in-
divider, at det blandt men-
nesker ville blive betragtet
som incest. Da der er tale
om hunde, ikke mennesker,
er de moralske problemer
ikke de samme. Men vi lø-
ber en gevaldig risiko ved at
ignorere de biologiske virk-
ninger - eller rettere, vore
hunde løber risikoen.

Indavlsdepression er be-
tegnelsen for tab af levedyg-
tighed eller funktionsdygtig-
hed som resultat af overdre-
ven indavl. De symptomer på
indavlsdepression som oftest
nævnes, har med svigtende
reproduktion at gøre. Alt
som rammer reproduktio-
nen, er et alvorligt problem
for hundeopdrættere. Men
en indavlsdepression kan
også vise sig i form af dår-
ligt helbred. Symptomerne
er ofte så subtile, at hver-
ken opdrættere eller dyrlæ-
ger opdager den tilgrundlig-
gende årsag, og ikke alle
indavlede individer vil ud-
vise symptomer.

Indavlsrelateret repro-
duktionssvigt omfatter
manglende parringsinte-
resse og dårlig sædkvalitet

Opdræt af racehunde er

beslægtet med [opdræt

aflaboratoriemus] ... [de

fleste racer] bliver støt

mere indavlede. Det er

min iagttagelse at de fle-

ste er på vej til at blive

udryddet, men de fleste

opdrættere gør sig ikke

engang klart at de er del-

tagere i et eksperiment.

John B. Armstrong,

P h.D.

Incest, giftermål mellem
nærtbeslægtede, er forbudt
af moralske og juridiske
grunde i de fleste menne-
skesamfund. Men forbudet
giver også biologisk mening.
Indavlede individer er tilbø-
jelige til at lide af indavlsde-
pression. Blandt mennesker
er nogle af de bedre kendte
eksempler faraonerne i det
gamle Ægypten, og i nyere
tid den hawaiianske konge-

Sakset, fra The Australian Shepherd Journal November/December 2002.
Af C.A. Sharp, gæsteredaktør.
Oversat afBirgit Hartoft.

Hvorfor incest ikke er bedst
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visse sygdomme, og har re-
produktionsproblemer.

Gepardens indavlspro-
blemer giver os baggrunds-
viden. På grund at den
flaskehals, der indtraf for
længe siden, og skønt der
nu findes adskillige tusinde
af dem. er de alle tæt be-
slægtede. Et antal hunde-
racer har oplevet lignende,
men nyere flaskehalse, på
grund af hændelser som
krig. Andre racer er baseret
pa meget få oprindelige dyr,
hvilket svarer til en vild art,
som lever på en ø.

Øer, som ligger langt fra
det nærmeste fastland, får
sjældent tilført nye arter,
når meget få individer an-
kommer ved et tilfælde. Hvis
de overlever den indledende
indavlsdepression, tilpasser
de sig deres ny miljø, til ti-
der så de næsten bliver til
en ny art - som man kan se
med finker og skildpadder på
Galapagosøerne. Men fordi
arter på øer har så snævert
en genetisk grundlag, er
de meget sårbare for hvad
som helst, der ændrer deres
miljø. Indfødte hawaiianske
arter er blevet ramt meget
hårdt - mange er uddøde
- på grund af deres mang-
lende evne til at tilpasse sig
til tilstedeværelsen af arter,
som ledsagede de tidlige po-
lynesiske indvandrere, så-
vel som nyere indførsler af
amerikanske, europæiske og
asiatiske kolonister.

Ulve er mere relevante
for hundeopdrættere end
skildpadder eller finker,
og de giver et glimrende
eksempel på denne proces.
For det meste er ulvepopu-
lationer spredt over store
landmasser på den nordlige
halvkugle. Normalt formerer
kun flokkens alfapar sig, og
de fleste afkom spredes i de-
res første eller andet leveår
for at finde nye territorier.
Dem der bliver tilbage, for-

hindres i at formere sig af
højere rangerende flokmed-
lemmer. Men der findes en
population af ulve på Isle
Royale i Lake Superior, som
nedstammer fra nogle få dyr
som krydsede de 20-30 km
fra Ontario, da søen var fros-
set til engang omkring 1950.
Med undtagelse af en befriet
fange i de tidlige halvtred-
sere, kan ingen andre ulve
have bidraget til den nuvæ-
rende population.

Der er elsdyr på øen, så
i mange år fulgte de mere
og mere indavlede ulves
skæbne op- og nedturene i
elsdyrpopulationens cyklus.
Elsdyrene og ulvene på Isle
Royale har været genstand
for det længst løbende stu-

die af rovdyr/byttedyr, som
nogensinde er blevet lavet (i
44 år og fortsætter stadig).
Ulvepopulationen bestod
nogle gange af mere end 50
dyr, men sidst i halvfjerdser-
ne begyndte det at gå galt.
Ulvene ramtes af bølger af
parvo, hundesyge og skab.
Til sidst faldt populationen
til kun en håndfuld dyr, og
der var frygt for at de ville
uddø. Forskere debatterede
om nye ulve skulle indføres,
eller om naturen skulle have
lov til at råde - så de kunne
observere hvordan elsdyrene
klarede sig uden et rovdyr til
at sortere de svage og ueg-
nede fra.

Den endelige beslutning
blev at lade naturen gå sin
gang. Ulvene klarede sig
igennem krisen, man talte
19 i 2001. Populationen vir-
ker sund, men den næste
hundepest, der dukker op,
kan igen gøre deres skæbne
UVIS.

Vore hunde skal ikke jage
deres egen middag eller over-
leve elementernes rasen. Der
er sørget for et behageligt
miljø, til tider med air con-
ditioning og plads i sofaen.
At skaffe føden kræver ikke
større indsats end at lunte
hen til foderskålen. Det er
hverken moralsk eller etisk
forsvarligt for en opdrætter
at udsætte sine dyr for den
form for barsk udvælgelses-

proces, som Moder Natur
kræver. Men vi bør give hel-
bred, modstandsdygtighed
og formeringsproblemer
meget større vægt i vores
udvælgelsesproces.

Australian shepherds
er velsignet med omkring
300 grundlæggende dyr, så
vores baggrundsindavl er
meget lav. Men vores race
har (som de fleste andre)
oplevet historisk indavl, som
er opstået udfra de valg, der
blev gjort af de senere gene-
rationer af opdrættere, som
har brugt en hund mere end
andre, eller ofte udsøgt sig
afkom fra en bestemt ken-
nel. En tidlig preference for

hunde af Flintridge-typen i
udstillingsringen ret prima
eksempel for Aussien. Selv
i arbejdslinjer er der tidlige
avlshanner og kenneler, hvi
navne dukker op med , tor
hyppighed.

Når som bel t en enkelt
hund eller kennel er an-
svarlig for at frembringe en
betydelig del af avl dyrene
i racen, vil racens genpulje
blive drejet mod de gener,
som de udvalgte hunde har.
Opdrættere gør d tte. fordi
de ønsker at dreje mod ge-
ner, som frembringer de
ønskværdige træk som de
fandt i disse dyr. Men am-
men med de gener komm r
andre, som er mindre øn ·k-
værdige.

En indav lsdepr ssion
handler ikke om specifikke
gener, som forårsager den
slags helbredsproblem r.
som vi altid er på vagt over-
for, såsom dårlige hofter
eller øjensygdomme. Den
ligger i gener, som har en
meget mere subtil effekt.
Sådanne gener virker kun
en anelse dårligere end deres
»gode« version. En opdrætter
bemærker næppe en 5-10%
reduktion i kropsfunktion.
Men efterhånden som ind-
avlen øges, ophobes disse
gener. Med tiden vil der ske
en stigning i helbreds- og
reprod uktionspro blemer.
Ændringerne sker så grad-
vist, at skylden ofte lægges
på foderet, forureningen og
andre miljøbetingede årsa-
ger. Alle disse kan bidrage,
men det er generne, som gør
hundene modtagelige.

Ethvert individ har 4-5
»dødbringende ækvivalen-
ter«. Disse er en ophobning
af muterede gener, som en-
ten dræber organismen tid-
ligt i livet, eller forhindrer
det i at reproducere. Den
portion af dødelighed, som
bæres at det enkelte gen, va-
rierer fra 1-100%. En enkelt
dødbringende ækvivalent

kan være et gen alene, ti. om
ned ætter modstand dygtig-
hed med 10~{1, eller hundrede

om reduc rer d >n med 1%.
Idioten. om bor h nn om
hjørnet, har formod- nt li g
over 100 så d ann e g ner.
J cre rac rene Aus ie har
andsynligvi flere. fordi de

er blevet util igtet koncen-
treret ·ed indavl.

Hver hvalp vil arv
halvdelen af sin dødelige
bela tning fra hver af sin
forældre. H i for ldrcne
er ube lægtede. kan d t
have lille eller ingen betyd-
ning for h alpen. Men hvi
de er, stiger ri ikoen for, at
man parrer gener. som udgør
en del af den bela tning. Jo
flere fælle forfædr . d r er
på begge sider af tamta ·l n.
jo større er risiko n. Det er
d rfor det er så vigtigt at
overvåge indav 1 koefficien-
ten.

Historisk indavl og ny
eller 'tæt indavl (parringer
om ville betragtes om inc t

blandt menne ker) er de pri-
mære faktorer, om bidrag r
til indavlsdepressionen i ra-
cerene hunde, med den histo-
riske indavl om den storste

faktor. fordi mange sl tikke
indser, at d ter indavl.

Der er en stærk mulighed
for. at indavl depre sionen
er ved at blive en faktor hos
Australian sh ph rds. Re-
produktion probleme - es.
Næ ten 25% af de opdrætte-
re, om be varede racesund-
hed undersøgel en f'r
Au t r lian heph rd Club
ofArnerica i 1999. meldt , at
d havde hunde med repro-
duktion problemer (darlig
ædkvalitet. manglend par-

rings} t. udeblev t drægtig-
h d. må kuld Iler då ·lige
mod regenskab r). D t har
alvorlige ko ns kven er for
ra en. D t r ikke n uligt ud
fra di da r at fiinde ud af
d ramt hunde· IK m n < -
dan et storr : ntal ·var vidner
om .at opdrætt rne bor v re
m re opmærk omm pa re-
produktionsprobl .mer.

Data om autoimmun
sygdornm bl v indsamlet
i amme undersoa 1 . (Al-
l raidatn bliv r holdt uden-
for h r fordi und rsogel en
ikke skelnede mell m mild
eller isolerede allergiangreb
og alvorlige kroniske tilstan-
de.) 17% af varpersonerne
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0 LI VE R, S®

LIVER'S
forgø

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'S var et traditionelt firma, og du tilmed
selv skulle hente posen!

OLIVER'S er Danmarks største direkte foderleverandør, og vi leverer i dag 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 star 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 tale OLIVER'S.

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.

www.olivers.dk 43641364 Petfood

Kontakt os og hør

hvad vi kan gøre for dig og din kat

Vi skal også gøre, hvad
vi kan for at begrænse den
dødelige belastning, som bæ-
res af vore hunde. Vi bør ikke
bruge dyr, som udviser tegn
på indavlsdepression. Kon-
sekvent reproduktionssvigt
er et glimrende argument
mod yderligere avl. Der fin-
des intet mere naturligt end
reproduktion. En hund, som
er ude af stand til at produ-
cere, føde og opfostre hvalpe
uden indblanding fra en dyr-
læge eller betydelig hjælp fra
opdrætteren, bør ikke bruges
i avl.

Kronisk usunde eller
utrivelige hunde er ikke go-
de avlskandidater, selvom
de ikke har nogen identifi-
cerbar arvelig sygdom. Ej
heller hunde med alvorlige
allergier eller andre kroni-
ske autoimmune sygdomme.
Nogle af disse sygdomme
kan påvirke reproduktio-
nen, det vigtigste eksempel
herpå er problemer med
skjoldbruskkirtlen. Efter
forfatterens mening er det
halsløs gerning at give tæ-
ven skjoldbruskkirtelhor-
mon, fordi den ikke vil falde
til ro, så den kan producere
hvalpe, det er ualmindeligt
kortsynet i bedste tilfælde,
og ganske uetisk hvis det
gøres af en, som ved bedre.

Selv med så hurtig en
stigning i indavlsgrad hos
Australian shepherd, at
mange af vore hunde prak-
tisk taget er halvsøskende,
giver vores korte historie
som registreret race og vores
brede basis af grundlæggen-
de hunde os potentialet til at
bevare vores race sund og le-
vedygtig. Aussien er i meget
bedre form til dette end så
mange andre racer, og behø-
ver ikke risikere at uddø som
varslet i det indledende citat.
Det er op til opdrætterne at
sikre, at dette ikke ændrer
sig til det værre.

Hund B. en ældre han, som
ikke har fået mange hvalpe,
men har givet konsekvent
gode afkom, ville give hval-
pe, som har en IK på 10%.
Hund C, en stjerne på vej,
som allerede har bestillin-
ger til et antal tæver, ville
give hvalpe med en IK på
8%. Hund C kunne synes
at være den rette ved første
blik, men den har stort po-
tentiale for at blive en me-
get populær avlshan. Jeres
hvalpe kunne ende med at
være halvsøskende til alle
andres. Hund A giver en be-
tydeligt øget indavl. Hund
B giver måske ikke den la-
veste IK, men han produce-
rer hvalpe, som vil have en
lavere IK end deres mor, og
det vil sandsynligvis være
lettere at finde mindre be-
slægtede parringer til dem,
fordi han ikke er blevet brugt
for meget.

rapporterede. at de havde
mindst en hund med en
autoimmun sygdom. en an-
den statistik som bør mane
til eftertænksomhed.

At forstå problemet er
en ting, men hvad kan man
som opdrætter gøre ved det?
Meget få bruger tæt indavl
generation efter generation.
Og opdrættere er ikke inte-
resserede i at opdrætte !Ker;
de ønsker at producere kva-
litetshunde. Det kan opnås
ved at foretrække mage-til-
mage parringer - parringer
mellem individer som har
den ønskede fænotype, men
hvor man foretrækker de
mindst beslægtede.

Lad os antage, at jeres
tæve har en IK på 12%. I
har kigget på mulige han-
ner og indskrænket listen
til tre. som I synes, er lige
gode. Hund Aer fra samme
linje som jeres tæve; hval-
pene ville få en IK på 21 %.
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Med venlig hilsen
HOTELASTORIA

Alle priser r pr. værel c pr.
nat inklusive mom . miljo-
tillæg betjening og morgen-
buffet.

de at blive mødt, i indkørslen
af en spindende kat. der har
avnet os og som stolt tår

og kradser sin klør i vore
Gingo Biloba ( nart uden
bark) træ.

Kærlig hilsen
Thoma Due

For at opnå di e rpriser
bedes I nævne for J r med-
lemmer og andre deltagere
at der skal refereres til Felis
Danica i forbindelse med re-
servationen.

Venligst vend tilbage. hvis
De ønsker yderligere infor-
mation eller hvis De ønsker
at reservere.

kommer som regel altid ud
igen med rifter på hænder
og arme, selvom det kun er
leg for sjov.

Det imponerende ved
Minnie er. at hun godt kan
skelne m !lem at hun må le-
ge i den rraml sofa og ikk
i de nye.

Vi 1 ker Minnie meget
højt og hun gi ·er os mange
glæder i hv rdagen. Efter en
hård dag på arbejde. er det
simpelthen å liv bekræft n-

I weekenden omkring den
Ol. November kan vi tilbyde
følgende særpriser i forbin-
delse med udstillingen:

Kr. 585,00 enkeltværelse
Kr. 685,00 twin (dobbeltvæ-
relse med to separate enkel-
te senge)
Kr. 885,00 dobbeltværelse
(med dobbeltseng)
Kr. 985,00 familieværelse
med tre senge
Kr.1235,00 familieværelse
med fire senge

Vi har stort set samme ind-
stilling, dog beder vi om at
blive informeret, hvis katte
fælder meget således at vi
kan gøre ekstra rent på det
pågældende værelse efter
afrejse. Hvis en kat efterla-
des alene på et værelse skal
stuepiger og/eller receptio-
nen underrettes. Endvidere
tillader vi ikke katte i vores
restaurant.

0

Skald

Minnie ved godt, at hun
kun må være i sofaen når
vi er der og helst på vores
skød. Ellers hygger hun sig
i sin egen kurvestol med et
dejligt varmt tæppe. Minnie
har også sit eget værelse
hvor vi kan lege mus og kat
i en gammel sofa, og hvor
hun kan løbe lodret op af
en gammel boksmadras der
står op af væggen. Hun prø-
ver altid at lokke os med ind
i rummet for at lege så jeg

Min gamle lærermester fik
engang samme spørgsmål
og svarede nogenlunde så-
dan her:

"Endnu er det aldrig sket,
at en kat har tømt vores
minibar og er rejst uden at
betale.

Ingen har endnu klaget
over at en kat så TV for fuld
styrke klokken tre om nat-
ten.

Vi har aldrig set en kat
jagte vore stuepiger op og
ned ad gangene.

Alle katte der har besøgt
os har været ædruelige ikke-
rygere.

På intet tidspunkt har en
kat smidt inventar eller fla-
sker ud af vore vinduer.

På den baggrund er det
med stor sindsro at vi fort-
sat gerne byder katte vel-
komne!"

- selvfølgelig skal du det ... og forhåbentligt kommer der rig-
tigt mange udenlandske gæster. I den anledning l oniaktede
Annie Orthmann fra Katteklubben. nogle hoteller for at høre
om de ville modtage hatte og her er hvad el af hotellerne
svarede tilbage:

Kære Annie Orthmann,

reserveret. Vi hentede Min-
nie 3 uger senere ogvi havde
forberedt alt herhjemme, så
hun skulle føle sig hjerte-
lig velkommen. Den dag vi
hentede hende, havde hun
kastet lidt op og det skete
også et par gange mens vi
var der. På Kattehjemmet
var de lidt bekymrede for
hvordan vi ville reagere på
det, og gav os et mobilnum-
mer vi kunne ringe på hvis
det blev værre. Men vi var
ikke det fjerneste nervøse.
Vi kan jo alle ha en dag med
lidt dårlig mave, og efter en
del uger på et kattehjem, så
trængte Minnie nok bare til
lidt rolige omgivelser.

Køreturen hjem gik rigtig
godt. Minnie mijavede lidt i
sin transportkasse, men tog
ellers køreturen pænt. Vi bor
i hus og Minnie gik en frem-
tid i møde som huskat, med
egen indgang. De første par
dage var hun i bryggerset,
så hun kunne blive dus med
et rum ad gangen. Minnie
var så heldig at få sin egen
kurv med fra kattehjemmet,
så den blev placeret højt på
en kommode, så hun havde
godt overblik. Grunden til vi
valgte netop det rum var, at
hun fremover skulle gå ind i
dette rum via sin kattelem.
Vi synes det var godt hun
kunne føle sig tryg her. Hun
snusede nysgerrigt rundt og
allerede efter et par dage
virkede hun klar til at inva-
dere et nyt rum. Sådan gik
det slag i slag og efter en
uge var hele huset hendes
nye territorium.

Men det lykkedes heldig-
vis. Der var både killinger
og voksne katte. Vi kunne
bedst tænke os en ungkat,
da vi synes det var synd
for en killing, at den skulle
være alene hjemme mens vi
var på arbejde. De 2 damer
på kattehjemmet var ikke i
tvivl, vi skulle møde Misse-
mor Minnie.

Minnie havde i en alder af
ca. 9 måneder allerede fået
et kuld killinger, som den
tidligere ejer ikke kunne
overskue at tage hånd om.
Minnie opfostrede dem og
killingerne blev hurtigt af-
sat, fordi de var nogle små
uldtotter, en blanding af
Skovkat og Minnie. Men
hendes karriere som mor
stoppede ikke der. Netop
som hun var færdig med
at amme sine egne, blev
der stillet en kasse udenfor
kattehjemmet med nogle
efterladte killinger. Minnie
- sød som hun er - tog dem
til sig som det naturligste i
denne verden. Det er ikke
alle katte der havde gjort
det samme. Det tog hårdt
på Minnie, hun var træt og
meget tynd. Vi fik at vide, at
hun godt måtte tage lidt på!
Hun vejede cirka 2 kg, da vi
fik hende hjem.

Fordi Minnie var adoptiv-
mor, måtte vi have lidt tål-
modighed og vente til killin-
gerne kunne klare sig selv.
Jeg var meget nervøs for, at
Minnie ved en fejl blev solgt
til en anden familie. Men
Kattehjemmet skyndte sig
at sætte en seddel op, så in-
gen var i tvivl om at hun var

Til min fødselsdag den 11.
juli 2002 fik jeg den bedste
gave jeg kunne forestille mig
af min kone. Gaven bestod
i første omgang af en lege-
mus, et sæt madskåle og en
transportkasse. Jeg kunne
godt regne ud, at jeg dermed
også havde fået lov til at få
min højt ønskede kat.

Forst var vi hos Inges
Kattehjem i Glostrup, men
vi »missede« (ha ha) des-
værre en meget sød kat,
fordi der var et par der var
lidt hurtigere til at beslutte
sig end os. Jeg var lidt ked
af det, for missen var meget
sød. Personalet foreslog os,
at kontakte Kattehjemmet
i Hillerød, da det lå tæt på
vores hjem. Weekenden efter
kørte vi mod Hillerød og vi
havde besluttet os, at vi ikke
ville være skuffede hvis ikke
vi fandt en mis denne gang.

af
Thomas Due
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Overvægt og Vægttab

Redaktørens kommentar: - bogen er ganske sod, og med særdeles flotte fotos, men elu indholdet Iran
nok ikke holde opmærhsomhederi fanget 1: længere tid af gangen. Nole en god gaue til [orste-gan a_.:; ejere.

Ny bog om kat e:

Gwen Bailey: "HVAD TÆNKER MI T KAT? Sådan forstår du din kat"
Originaltitel: What Is My Cat Thinking? Oversat af Jytte Kohl chen
96 sider, indbundet Pris 149 kr.

• Hvorfor gnider din kat sit hoved mod dit ben?
• Hvorfor klatrer katten altid for højt op i træerne?
• Hvorfor er katten altid kælen over for kattehadere?
• Hvorfor leger katten med mu ·en, når den har fanget den?

Denne bog viser og fortæller om en lang række af de signaler, din
kat bruger til at omgås andre katte og de mennesker, den møder. /
Bogen give!· dig således n::ulighed for ~t lære din kats kropssprog
at kende, sa 1 begge kan fa mere ud af Jeres samvær. Hver detalj
i kattens kropssprog illustreres af farvebilleder så du nemt kan
se, hvad det drejer sig om.

Med tilladelse saksetfra
\\l\\l\1:11etdyredoktm:dk

vil det forkorte din kats liv.
Det er også vigtigt at tænke
på, at kattens livskvali~et
bliver reduceret betydeligt
ved overvægt.

Hvorfor bliver katte
overvægtige?
Årsagen til overvægt er, at
katten indtager flere kalo-
rier end den forbruger.

Der findes enkelte hormo-
nelle årsager til fedme, men
de er sjældne. Den mest al-
mindelige årsag til overvægt
er for meget og evt. forkert
mad og for lidt motion.

Hvad er risikoen
for, at din kat bliver
overvægtig?
Overvægt er den mest almin-
delige sygdom hos katte og
findes hos 35 - 40% af dan-
ske katte.

Der er en øget tendens til
fedme efter kastration og i
mindre grad sterilisation.

Visse typer medicin øger
sult og tørst og kan derfor
øge risikoen for overvægt.

Overvægt bliver mere al-
mindeligt med alderen og ses
hyppigere hos hunkatte end
hos hankatte.

Hvilke racer er særligt
udsatte for overvægt?
Overvægt ses hos alle racer,
men nogle er meget mad-
glade og har derfor også en
større risiko for at blive over-
vægtige.

Hvordan behandles
overvægt?
Din kats foder og spisevaner
skal revideres og forandres,
så den kun indtager det an-
tal kalorier, den skal bruge.
Du kan tale med din dyrlæ-
ge om, hvilket foder du skal
give katten, og hvor meget
den skal have.

Hvordan er fremtiden
for din kat, hvis den er
overvægtig?
Hvis ikke du tager overvægt
alvorligt og behandler den,

luftudvikling og bugspyt-
kirtelproblemer

♦ Hudsygdomme
♦ Give en øget risiko ved

bedøvelser og kirurgiske
indgreb

♦ Give problemer med at
udholde varme - katten
halser meget

♦ Give nedsat modstands-
kraft mod infektionssyg-
domme

♦ Give nedsat levetid
♦ Give nedsat livskvalitet

Hvordan kan din
dyrlæge stille diagnosen
overvægt?
Hvis kattenjævnligt- mindst
en gang om året - bliver ve-
jet, kan overvægt tydeligt
aflæses.

Overvægt kan også af-
sløres ved at føle ned langs
kattens ribben. Hvis det er
svært eller umuligt at føle
ribbenene, er katten over-
vægtig. Mange katte har
fedtdepoter på den bagerste
del af maven mellem bagbe-
nene.

Hvad er overvægt hos
katte?
Overvægt er, når kroppen in-
deholder for meget fedt i væ-
vene. Fedtet kan også være
samlet som depoter.

Hvad er symptomerne
på overvægt?
Et besværet bevægelsesmøn-
ster og åndenød, især ved
motion, er direkte sympto-
mer på overvægt.

Indirekte kan fedme forårsa-
ge eller forværre mange an-
dre sygdomme, som f.eks.:
♦ Ledproblemer
♦ Lungesygdomme
♦ Hjertesygdomme
♦ Leversygdomme
♦ Sukkersyge
♦ Mave/tarm problemer,

f.eks. forstoppelse, øgetDet er ikke over-
vægt derplager
disse dejlige killin-
ger.'

Arkivfoto

Af dyrlæge
Henning
Ingeman
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Vægttab
Hvorfor skal min kat
tabe vægt?
♦ Overvægt forårsager eller

forværrer mange sygdom-
me.

♦ Overvægt nedsætter leve-
tiden.

♦ Overvægt nedsætter livs-
kvaliteten.

Hvornår skal min kat
tabe vægt?
Katten kal tabe i vægt, når
enten ejeren eller dyrlægen
erkender, at den er overvæg-
tig. Mange ejere til overvæg-
tige katte erkender ikke selv
problemet.

Hvordan behandles
overvægt?
Før du sætter din kat på
slankekur, skal katten un-
dersøges, så man ikke over-
ser eventuelle sygdomme.
Under vægttabet reduceres
fedtcellernes størrelse, men
ikke antallet af dem. Hvis
unge katte overfodres, vil
antallet af fedtceller stige,
og derfor bliver et vægttab
meget vanskeligere for den
voksne kat.

Kattens 10 slanketips:
Kattens foder- og spiseva-
ner skal ændres, så den kun
indtager de kalorier, den har
brug for.

Hvis det skal lykkes for
katten at tabe sig, er det vig-
tigt, at samtlige familiemed-
lemmer forstår vigtigheden
af vægttabet og er indstillet
på at ændre på den daglige
rutine. Det er nødvendigt, at
alle er enige om, at der er et
problem. Ellers kan det ikke
løses.

Nedsæt den daglige kalo-
riemængde. Dyrlægen kan
informere dig om, hvilket
slankefoder der passer netop
din kat. Mængden af foder
skal justeres efter kattens
størrelse, aktivitetsniveau,
og efter hvor stort vægtta-
bet skal være.

Lad være med at påbe-
gynde en ~realisisk sultekur.
Hvis vægttabet skal lykkes
er det vigtigt at sætte et rea-
listisk mål over en længere
periode. De fleste dyrekli-
nikker vil være behjælpe-
lige med at udregne disse
normer.

Undgå helt at give andet
foder end fuldfoder beregnet
til vægttab. På den måde kan
du sikre, at katten ikke kom-
mer til at mangle livsvigtige
næringsstoffer, vitaminer
m.m.

Hvis katten skal have
godbidder, skal de enten ta-
ges fra den samlede mængde
dagligt foder, eller modreg-
nes foderet. Ellers kan god·
bidderne i sig selv forhindre
et vægttab.

Selvom slankekost får
katten til at føle sig rimelig
mæt, uden at den har indta-
get store mængder kalorier,
er en vis form for sult uund-
gåeligt ved vægttab.

Forsøg at aktivere katten
ved forskellige former for
leg. Mange katte kan lide
at jage, og det instinkt kan
udnyttes på mange forskel-
lige måder.

Vej katten en gang om
måneden. Det sikrer, at du
følger med i, hvordan vægt-
tabet forløber.

Det kan være et stort pro-
blem at skifte foder hos dyr.
De er meget vanemæssige og
vil ikke altid acceptere, at
der sker forandringer. Den
simpleste og mest effektive
måde at behandle overvægt
på, er at lade dyret blive sul-
ten. Det anbefales at lade
katte faste i en til to dage og

derefter give den halv po-.
tion i 3 - 4 dage.

Kommer min kat til at
mangle noget under et
vægttab?
Et godt slankefoder er frern.
stillet afkaloriefattige ingre.
dienser, og har et højt fiber.
indhold. Det giver katten en
tilstrækkelig mæthedsfø.
lelse. Alligevel indeholder
foderet alle de nødvendige
næringsstoffer, så katten
får de rigtige vitaminer, mi-
neraler, og proteiner. Det
kan være problematisk at
give katten de nødvendige
næringsstoffer, hvis ejeren
selv vil tilberede foderet.

Hvis nu min kat ikke vil
spise slankekosten?
Det er til tider et stort pro-
blem at skifte foder hos kat-
te. De er vanedyr og vil ikke
altid acceptere, at der sker
forandringer.

Den simpleste og mest ef-
fektive måde at løse proble-
met på er at lade katten blive
sulten. Det kan f.eks. lade sig
gøre ved at nedsætte kattens
sædvanlige fodermængde til
ca. 25 % af den daglige ration
i løbet af 6-8 dage. Derefter
tilbyder du gradvist katten
stigende mængder af slan-
kefoder, og efterhånden
fjerner du det sædvanlige
foder helt. Diætfoderet kan
evt. håndfodrss et stykke tid
eller blandes op med varmt
vand, hvor det serveres efter
ca. 10 min.

Det er vigtigt, at du udvi-
ser tålmodighed og disciplin,
hvis du vil hjælpe din kat til
et længere og bedre liv.

Import &
Eks r

IMPORT:
Danmark
Perseus von Reich, BRI n
Fra: Hans-Peter Reich
Til: Kurt Kristensen

England
GB*Afab Jomoke of Badina, ABY o
Fra: H. Andrews
Til: Eva Baden
Suzelle Pink.lady, PER j 24
Fra: Mr R L & Mrs S L Wil on
Til: Bettina Petersen

Holland
(N)Charindhe's Golden Quirinne,
PER ny 11
Fra: Mw. D. Heerikhuisen-Waayenberg
Til: Jette Nielsen
AI . Cymbeline, MCO a 09
Fra: I. Mejlink
Til: Karina Hansen
Artio's Loptus, NFO f 09 25
Fra: Irene Drenthen-Smiesing
Til: Ilse Larsen
Artio's Aaliya, NFO n 09 23
Fra: Irene Drenthen-Smiesing
Til: Ilse Larsen
Jerba Nicol's Missis-Milkshake,
PERf02
Fra: Karin Broeders
Til: Margareta Granquist
Quatta van de Katse Duinen, BRI b
Fra: R. Paardekooper
Til: Lotte Teglers
Squarrosa's Ready or Not, PER d 03
Fra: Geralds de Gans
Til: Benthe Hannibal
The Cats Meow Isolabella, MCO d 22
Fra: Tamara Luites
Til: Gudrun Bech
The Cats Meow Tia Maria, MCO f 22
Fra: Tamara Luites
Til: Gudrun Bech
Tumbeling Dice van de Katse Duinen,
BRib
Fra: R. Paardekooper
Til: Lone Lund

Italien
Lillycoon's First True Love
MCO n 09 22 '
Fra: Lilia Golfarelli
Til: Lillian Kristensen

Kenya
Genet, SOK n 22
Fra:
Til: Helle Lauridsen
Mara, SOK n 22
Fra:
Til: Helle Lauridsen

Kroatien
Vesna Cat's Nely, EXO gs 22 62

Fra: Vesna Riznar-Reselic
Til: .Judith iile

Norge
(N)Rolvsrud koaon's Elvira.
ro n OD 23

Fm: Eva & rvo Lind jo
'l'il : hritstina Stuwitz
(><) tsira' · B. \.Tablue-8 . PER a 21 33
Fra: Johanne' Klorninrr
Til: Bente Peders n & Preben Haagen. n
Boy zone av Karitzy, Lr\ b 21
Fra: olbjorg Karlsen
Til: Ann H rrnans n
Feli,· av anclrabben(1 :). i .ro n 09
fra: Unni Ru kar Iversen
Til: u. anno Erik ·en
Intermezzo· Antigua. ORI n 24
Fra: Britt Eltervaz
Til: Britt Elterrng

0

Mikado Ching. l j
Fra: Britt Eltervårr
Til Britt Elten·ag°
Parthia weetdream . le\ n 21
Fra: Britt Eltervag
Til: Britt su 1Yåg
Xana': Dalila. PCR a 03 2-!
Fra: Monika Hamm rsland
Til: Bettina P >ters n

Sverize
Backkarn' Por he. BI a
Fra: l\fary Bark
Til: Nanna & Flemming Mikkelsen
Maria K yla. RX a 09 24
Fra: Maria von Knorring
Til: Linda Ri,·ell
S*Bintang Ma Gi Merlin, BUR cl
Fra: Marita, hristina & Jan Rauser
Til: . Iie Hovmark Hansen & t logens
Hovmark Hans n
S'°'Eddore A Scent of Ob ·es ion. PER g
Fra: .t\_a & Joachim alen
Til: Lisbeth Kicrulff
S*Eddore Heaven Sent To Obse sion.
PER w 62
Fra: Åsa & Joachim Salen
Til: Lisb th Kierulff
S'~Gm-land's Amon-Re of Sundisk,
ABYn
Fra: Gull-Britt Pers on
'I'il: Lis Dahlstrom
S"'Glitter's Ben on. BRI ny 12
Fra: Carin Berg trom
'I'il: Lone Østergaard & Jørn Læsø
S*Oxiekullars Atlanta. FO n 09 22
Fra: Mona & Jan Jonsson
Til: Renate Syltern & Nicklas Warstrom
S*Q Cat's Mrs Sexy, EXO a 02 21
Fra: Lena Karl son
Til: Birgit Tornblad

Tyskland
Collein's Lighty. MCO n 25
Fra: Silke Collien
'I'il: John Klitgaard
Danish Delight von Bernd-Striebeck,
PER b 03
Fra: Liselotte Striebeck
Til: John Holebæk
Dellary's &xoti-Cindy-Lou, EXO n Ol 21
Fra: Renate Knoche
Til: Karl-Heinz Bartel

D •llary·, Exoti-Mardi-Gra ·. EXO f 03
fra: Renate Knoch
Til: Lia Høj
Doublebce Ghost Explorcr. :\I O n ·
Fr,1: Ut •-Marie Brook Blau
Til: Danicl10 Villefrance
Eyla v.d. Grul'nstieg . ORI j
Frn: Ute Krug ·r
Til: Li>'e Vi"':<O
Kir y '.d. Grucn:ti ·gc. ORI h
Fra: Ut K.ruacr
Til: 1\·inc Piltoft
Pink Panther·: Ebon.v. BRI b
Fra: Ute Bur;;ch
Til: Pia Romo ·
Pink Panther·_ El yln. Bl I b
Fra: Ute Bur Th
Til: Pia
Roggcnb ·er Girl. :\f O ns
Fra: n ·hmann
Til: Bent ,. Petersen
Roggenb r!!ic Gir!. . ICO n_
Fra: Gabriele Luhm:rnn
Til: B ntc Vil~le,· P tl'r· n
, ummcrplace Amorie. :\lCO n 2:3
Fra: \nita I-I mmei·
Til: Annett >li Is n
'l'nic -:\lagni icat'::' url~• 'uc. BRI 1 -:,· 22
Fra: D nis, Hupp 'l'l/.

Til: Kurt I ristcn::'cn

USA

Pur..synian B • :\[y \'a!Pntinc ..\DY ,l

Fra: B th & Darr li :--.;ewkirk
Til: Marianne' & Lar::' Seifert-Thor:<Pn
Pm:- ·yninn Sr L ui · Bltll': ..\BY a
Fm: B th & Darr •Il 1 c,,. (irk
'l'il: i\l::iri:mnc & Lar::: ~ ,if n-Thorscn

Eksport
Argentina

loud Danc r af' Jurinn DK.
PERa0121
Fra: Anette ohns n
Til: B atriz Isab I D , •å

Australien
DK Dan bjergs F lisia. NFO f 09 2a
Fra: Ilse Larsen & Birger, perling
Til: Loraine F. Smith

Belgien
DK Giganfs Vyscaya, M O e 22
Fru: ~Ialene & Glenn Thykjær
Til: Annick Platteaux
DK Giganl"s Virginia. MCO f09 22
Fru: Malene & Glenn Thykjær
Til: Annick Plutteaux
Sweet Epafos å Charclani DK
RAG x n 04 21
Fra: harlotte hai-dnni
'I'il: Mimi Bierken

Canada
DK Zuzct's Eritrea, NFO n 09
Fra: Lotte 1\faria Engilbertsclottir
'!'il: Law-a Bramall
DK Zuzet's El Salvador, NFO n 09 22
Fra: Lotte Maria Engilbert dottir
'I'il: Laura Bramall
DK Bacardi's Thoublemaker. PER n 03
Fra: Anita & Brian Nimb
Til: Kim Le Anne Bea ton
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Holland
DK Krenhede Coeur de Lion, ABY a
Fra: Anne Løhr
Til: Berdie Dobber
Kizz af Misapotanien, BML as 11
Fra: Bent Aggersbøl
Til: Fenna & Johan Bastian-Net
DK Ailuro's Tirarnisu, MCO fs 22
Fra: Danielle Villefrance
Til: Erik Kevlen .
DK Mountaineer's Safira 1'wmlk1e Star,
MCOg
Fra: Ingrid Kristensen
Til: Sri Widati Van Minnen
Løve Hulen's Dancing In The Dark, MCO
n
Fra: R. Henriksen & P.-E. Pedersen
Til: Kitty van Ewijk
DK Paragon Blue Gypsy Raging Tornado,
RUS
Fra: Allan Kastberg & Kurt Holst
Til: Henriette M. Kifers-Brink
DK Dushara Merlijn, SOM n
Fra: Teresa Guldager
Til: Fam. Schellekens

Italien
Iris af Khartoum, ABY n
Fra: Bodil & Michael Clarin Floto
Til: Maria Grazia Bregani
Løve Hulen's Flashback, MCO n 22
Fra: R. Henriksen & P.-E. Pedersen
Til: Lilia Golfarelli
DK ZACS Cleopatra, NFO ds 23
Fra: Susan & Camilla Zindel
Til: Stefania Martignetti
DK La Foret's Diablo, NFO n 22
Fra: Dorte Varup
Til: Cristina Anichini

Malaysia
Hirilorn Felis Audax DK, NFO n 09 24
Fra: Minna & Kjeld Krogh
Til: Shaja Rashizah Nor Mohod Idris
Tar-Ciryatan FelisAudax DK, NFO w 62
Fra: Minna & Kjeld Krogh
Til: Shaja Rashizah Nor Mohod Idris

Norge
DK Sebasco's Zivago, MCO n 23
Fra: Susanne Larsen
Til: Britt Irene Indsteh Lohsen
DK Lykken's Prince Felix, MCO ns 22
Fra: Astrid S. & Jørgen S. Lykken
Til: Karin Aarvik Bjørndalen
DK Feles Grata C iS Tshekedula Uvem,
ORI ns 22
Fra: Elsebeth & Ole Amstrup
Til: Carl Magne Edvardsen

Polen
Van Grebst Pippi Prozak, ABY o
Fra: Leslie Otto Grebst
Til: Robert Liumniski
DK Aloa's Enja Princess, MCO fs
Fra: Lone Wendt Møgeltoft
Til: Kasia Szymanska
Løve Hulen's Horus, MCO n 09 22
Fra: R. Henriksen & P.-E. Pedersen
'I'il: Katarzyna Merchelska

-Iisty Brown's Sunshine, PER e 33
Fra: Kirsten ielscn
Til: Paula Knight.

Finland
DK Dushara Kantate Alfajiri, ABY n
Fra: Teresa Guldager
Til: Mia Salmi
DK Aloa's Elvira Pikkurnetsån. MCO fs
Fra: Lone Wendt Møgeltoft
Til: Anna-Liisa & Jarkko Koponen
DK Dushara SunWizard Bluestream.
SOMn
Fra: Teresa Guldager
Til: Riitta Sinervirta

Frankrig
Love Hulen's Painted Black, MCO n
Fra: R. Henriksen & P.-E. Pedersen
Til: Anne Catherine Gay de Valrnigere
DK La Foret's Diva, NFO a 23
Fra: Dorte Varup
Til: Michel Caquant

S11111111erse1s u Sugar Kiss. British Sltorthair;
opdr: Lisa Tliielfoldt 'ielsen. ejer og foto: Helle Kjærulf

Cypern
DK Obsession's Hot Lips, PER d
Fra: Lisbeth Kierulff
Til: Chri stina ~lak.ri
DK Obsession's Hot Chilli Pepper.
PERd
Fra: Lisbet h Kierulff
Til: Christ ina l\lakri

England
DK Mnuntuineer's Farah Diba.
;\ICO n 22
Fra: Ingrid Kristensen
Til: Lesley & John Baincs
DK Milinockøt's Cat Sleven of Syltonia,
xico n 22
Fra: Anett M lchior
Til: Sylvia & Tony Steven·
!\list): Brown's i\Ir. Goldfinger. PER e 33
Fra: Kirsten Nielsen
Til: Paula Knight
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Scbasco·s River Colour f'
Cooaan's. ~ICO grp V. ejer
Lene & Pe er Glem
Coogan's Soulman,. !CO
grp VII. ejer Lotlc & Jan
Fran zen
· tarmak r Parfait Amour.
i\f O grp VIl. •jer R.
Henri · ·en & P. E. Pedersen
,\loa's Cheyway Dee-Li e.
.\ICO ~P VJI. ,jer Lone
Wen<lt . Jog lwfc
Doanto·s E.·otic \"hit

ampion. :.1 0 grp IX. e·C.'r
Lotte · Jan Fra. tzen
Fr jh tens Alle ·forstc ...\!!ae.
:'iFO grp II. ejer Hanne ~
• "i lst:n
Killi,· Fiona.. TO grp [I. ..:jer
K. · . Hoj Andersen
Lille Bjorn Fe is ,fob, tus.
!\FO grp II. eje· Lene Lock
\lorhoppan: Gmulit '.

·Fo grp III. ejer Jc C' E · ,1
;\ Iadsen
F·1mily's Carlo,. TO grp III.
jer Louise Pcdl•rsen
''Pa:,;' :.I litta .\[egababL.

>JFO 0rp TY. ejl'r 'am"II·
Hindorf
Cnrl Gustm· Hamilton FPlis
Jubatus. \"FO grp I '. Jl'r
J ,u ' Ern :.Iad~ •n
Rytterparken,; Hot ·n \\" ·e .
KFO grp IV, ej r harlotte
Anrfelt
Killix's Kalah ri. NFO !,!rp V.
jer I3erinn \Ietzkcr

Le Ha ·:y· Findus. l\FO !!rp
Vl. ejer Heil• & Jorg n
Han en
Teilmann·s Tassi. :\FO grp
VIII. ejer ..\.lic·, L. T0ilmann
Fribanikos Balder. l\"FO grp
VIII, ejer B. Buntz n · L
Jorgcnsen
Floresta leao Bcbs cl n
kækk mis, FO grp m,
j r u anne Erik en

Hofnar Feli Jubatu,.;.
NFO grp IX. ejer Michael
Hemmingsen
Kiru's Lady Aneli. BI n. ejer
Micheyl Rii
backkarn·s Carisma. BI n.
ejer ;annu Mikkel en
Oliver uf Kærvej, SBl a. ejer
Mette Usbeck
FIN*Anemon's Ago tino, SBI
a. ejer Aase Ni ·en
Shengo Yli tinquet, SBI a.
ejer Aase Ni :en

*Backkara' Charming
harlie, SBI a, ejer Betina

Carl en
Backkara·s Nogger, SBI b.
ejer Betina Carlsen
Kirus Baron by night, SBI b.
ejer 'I'ine Soder
Nalou's Amethyst, SBI c, ejer

·1tascha Luisa Pedersen

Øvrige omineringer
Kategori I
\lomi' · Hot Dale, EXO d 2:2.
ejer onja E. Han. en
Barmonl Am 11.c:anbucld ·.
PER n, ejer 'onja E. Ha~sen
\ index· Kevin. PER n, ejer
:.1ettC' Ahlfeldt Jen en
Framor·. Shaclow Danccr.
PER n. eje Tenna & Jorg n
Mollerup
Orm 'ryds crcna William .
PER n. ejer j\·i La~s n
John-Jng' Blue :.1 rlin, PE
a. jer . Iargar t & Erik

u~taf·:on
:\:ot For • al ' of Kam by. e .
PER n, j r Li. taun~kjær
'l\vo B'. Hot n' wcct. PEI
cl. eje1· T nna & Jo ·g n
1Ioll rup
1\vo B'. B ,tieve In You.
PER d, ej r 'l0nna - Jor!! n
Mollernp "
'I\vo B': Grace. PER d. C'j r
Kathe Zeuth n
Sc:hubert R x von I-hid.
PER c. jer i'vfargarct , Eri]{
Gustafs on
Astrid of Kamby e ·. PER g.
ejer Li tnun ·kjrer
Per efclis ilv r No 1, PER
n- 12. ej r Allan Outrup
Rnmblin" Ro ede Persefolis.
PER ns 12. ejer 'I'rine i\Iarie
Nielsen
Per efeli Golden
Rennissance. PER ny 11. ejer
Camilla Pedersen
Golden Globe Dorthea. PER
ny 11, ejer Trine i\forie
Nielsen
IDP*Fina Stina·s Varma
Wera, PER g 22, ejer Emil
Aden
Von Stolt's \ i'Ku. PER d 03.
ejer Gurli Olsen
Juvida Schon's Balou. PER c
03, ejer Lilian Lar en

Kategori II
Love Hulen's Zulu, MCO grp
I. ejer R. Henriksen & P.E.
Peder en
Coonshine· Wi.lloway. l\lICO
grp III, ejer Gitte Peter en
Never Mind s Innuendo,
M O grp IV, ejer Gitte
Jen en
Love Hulen·s Terne, MCO
grp V, ejer R. Henriksen &
P.E. Pede1·sen
Gr at Dane Dispater. MCO
grp V. ejer Jeanette Friberg

BI huskat
Trnldcpilea,irden tella
1':ova. jer "ikic Parry
BOX huskat
Chip, ej r Randi S.
Chri. tens n

Bedste 6-10 mdr.
S''Backkara·, Charming
Charlie. BI a. jer Betina
Carlsen
Bedste 3-6 mdr.
Killixs Kalahari, "FO grp
ejer Betina 7'.l tzker
Bedste veteran
Backkara' ;,.;ora, jer ?\anna
Mikkel en
Bedste pen ionist
GIP Kiru' Lady An li. ejer
Mich ylRii
Avl han
Backkara's Nogger, ejer
Betina Carlsen
Opdræt
Løvehul n. ejer R. Henriksen
& P.E. P der

Kategori III
BOX voksen
An6rien's Apollyon un, 0 I
b 21, ejer Mirka Taleva
BOX kastrat
Nijakaan' Frida, BUR n, ejer
Cecilie Helweg
Bedste 6-10 mdr.
Luna-Tick's Olibanum Blue.
ABY a. ejer NI & L Seifert-
Thorsen
Bedste 3-6 mdr.
Syriam's Charlot. BRI j, ejer
Alicia Andersen
Bedste kuld
Kronhede, ejer Anne Lohr
Bedste veteran
Dushara Moment of Regret,
ejer Kirsten Pedersen

Kategori IV
BOX kastrat
Santiago·s Lucky. ORI n 24,
ejer Inge Gesna
Bedste 6-10 mdr.
Aslans Ice Cream, SIA w 67,
ejer Anne Wagner
Bedste 3-6 mdr.
Vibkjær's Carmen, ORI a 24
ejer Jane Thurah Nielsen
Bedste veteran
Misriya's Antoinette
Chokotrold, ejer Susanne
Klar:,kov
Bedste pensionist
Thiotepas Wild Fire-Dance,
ejer Margit Thomsen

Ud
R

Best of Best Voksen
l. 'I\vo B's Hot nSweet, PER

d Ejer Tenna & Jorgcn
Mollerup

2. S*Ma'ha Gita Quite . ice,
SBI a 21 Ejer Annelise
Pålsson

3. FIN*Doctrix' Elizabeth
Bennet, CRX grp Ejer
Virpi Ruotsalainen

4. Mikado Si Jeni, SIA h 21
Ejer Kirsten Foldager

Best ofBest Kastrat
1. Falstria's Clemente, SIA a

Ejer Lone Ebbesen
2. 'I\vo B's Grace, PER d

Ejer Kathe Zeuthen
3. Backkarra's Nora , SBI g

Ejer Nanna Mikkelsen
4. Zeus ofMagicat, BUR e

Ejer Christine Helweg

Kategori I
BOXvoksen
Not For Sale of Kambyses,
PER a, ejer Lis Staunskjær
BOX kastrat
John-lng's Blue Merlin, PER
a, ejer Margaret & Erik
Gustafsson
Bedste 6-10 mdr.
Astrid of Kambyses, PER g,
ejer Lis Staunskjær
Bedste 3-6 mdr.
Von Stolts Vi'Ku, PER d 03,
ejer Gurli Olsen
Bedste kuld
'I\vo B Kuld, ejer Tenna &
Jørgen Mollerup
Bedste veteran
Autumn Rose Cliquette(PER
gs), ejer Sanni & Camilla
Truedsson
Bedste pensionist
Honeybear's Gokke, ejer
Kirsten Mølgaard
Opdræt
Persefelis, ejer Allan Outrup

Kategori II
BOXvoksen
FIN*Anemon's Agostino, SBI
a, ejer Aase Ni sen
BOX kastrat
Frejkattens Allerførste Agge,
NFO grp II, ejer Hanne
Nielsen

Fra: Astrid Elkin
Til: Anna Lindstrom
Ernporio Armani a Chardani DK,
RAG xn 21
Fra: Charlotte Chardani
Til: Carin Mogren
Ark Busy Lizzie, SBI b
Fra: Charlotte Holm
Til: Lena Ekstrem
Nissen's Hugo, SIA a
Fra: Erik Nissen
Til: Cleopatra Lindell

Syd Afrika
DK Dushara Kyla Kira, ABY n
Fra: Teresa Guldager
Til: Karen Pepler
DK Dushara Rafiki Friend, SOM n
Fra: Teresa Guldager
Til: Karen Pepler

Tyskland
DK Catwalk's Brave Tiger, BRI a
Fra: Annette Henriksen
Til: Brian & Gurij Pedersen
DKAloa's Elliot, MCO as 22
Fra: Lone Wendt Møgeltoft
Til: Katrin Dernitz
DK Syrenhaven's Isabella-Honey-Bee,
MCO fs 09 22
Fra: Gudrun Baastrup
Til: Margit Riebau
DK Mountaineer's Shakira, MCO fs 23
Fra: Ingrid Kristensen
Til: Ursula Lolley
DK Aloa's Elias of Superstars,
MCO ns 22
Fra: Lone Wendt Møgeltoft
Til: Margita Bauer
DK Big-Bang Apus Vismut, NFO a 09 23
Fra: Susan Jonassen
Til: Jutta Schell
DK ZACS Creme Fraiche, NFO es 23
Fra: Susan & Camilla Zindel
Til: Sabine Muller
Larissa Felis Audax DK, NFO f 09 22
Fra: Minna & Kjeld Krogh
Til: Michaela Raemer
Rainbow Mukene Dølby's Silva DK,
NFO f09 23
Fra: Helle & Carsten Dølby
Til: Melanie & Carsten Busen
USA
DK La Chatte Du Languedoc, BRI a
Fra: A. Høj Jensen & S. Petersen
Til: Mrs. Sireena DeFazio
DKAiluro's Umsakis, MCO ds 09 22
Fra: Danielle Villefrance
Til: Joanne Suski
DK Aloa's Ella of Coonkitts, MCO gs 22
Fra: Lone Wendt Møgeltoft
Til: Debbie McMurrough
DK Big-Bang Apus Vanja, NFO a 09 23
Fra: Susan Jonassen
Til: Melissa Mattison
Queen Melian Felis Audax DK NFO f
0922 '
F~·a: Minna & Kjeld Krogh
Til: Yana Brozowa
DK Well-Done's Little Lucky Pearl, PER
fs 03 23
Fra: Anne Marie Andersen
Til: Nancy M. Lescavage

Til: Patrick Jacobsson
DK Great Dane's Doverra, MCO f 09 22
Fra: Trine Valsgaard Hansen
Til: Veronica Rudolfsson
DK Frejkatten's Drømmende Ditmar,
NFO e 09
Fra: Hanne Nielsen
Til: Annika Jonsson
DK Thurah Nimeesha, ORI f
Fru: Jane Thurah Nielsen
Til: Cleopatra Lindell
DK Thurah Nascha, ORI f
Fra: Jane Thurah Nielsen
Til: Cleopatra Lindell
Ector De Sauvage a Camelot Treasure
DK, RAG a 04
Fra: Astrid Elkin
Til: Pia Venbrant
King Pellinor a Camelot Treasure DK,
RAGn
Fra: A trid Elkin
Til: Christine Landin
Empre Blue Blossom a Chardani DK,
RAG x a 03 21
Fra: Charlotte Chardani
Til: Carina Mårtensson
Nobility Rosea Camelot Treasure DK,
RAG x e 04

Portugal
Hador Lorindol Felis Audax DK. NFO n
09 ~-1
Fra: Minna & Kjeld Krogh
Til: Jorge Mestre

Rusland
Guldfak l's Dina. MCO a 22
Fra: Dortemarie Kuplers
Til: :\Ir~. Elena Zagorskaya

Schweitz
DK Killix Linda Luna.• "FO n 23
Fra: Kiri & Susanne Hej Andersen
Til: Nelly Brosselard

Spanien
Dacapo Feli -Iubatus. NFO a 23
Fra: Jette Eva. Madsen
Til: Susane Cataano Garcia

Sverige
Tharnakan Choc Silver Regina,
BML bs 11
Fra: Birgit Nehammer
Til: Elvy Christensen
DK Boholdt Nadia. MCO d 09 22
Fra: Bente Boholdt
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Næste nummer af Kattemagasinet udkommer i August måned
57

Frejkatten c\Jlerfor- .e ,\gae
NFO grp 2
E: Hanne i\i !sen
Ka trat hunner
Europa :S.:utt Gris
:\"FO grp 3
E: Camilla & Torben Han,;en
R'mtu ·se- Dot.dk
i\FO grp 9
E: B Br1 Ull & Dambo r

Vil l V'- Emrn. :'.\fO grp 6
E: Lisbet! Ginnerup
So ·ensen
LcJ\'ehuJens · ·iver o:::e
:\ICO grp -
E: Lonnie Amy Jensen
La ForE:t·~ Iphigcnia
~FO grp :2
E: Grir \'v" s ·el
Ungdyr
Starkads Colllmbin
>-"FO grp -t
E: Anne i(ohn
Kiru' · \li,; Blondi
::;BT a
E: Kirsh'n ·1so
Jolc ·n ,·on i,· bæk

Bl n
E: \'C?rner & hi ·stPl

ivebæk
Dl'sign von Gem

BI
E: :--.Janne & rkmming
;\[ikk b:cn
LO\ ehulens Lakomn
:-I O grp :3
E: D Hun,;en & KP d-rsen
Killing r
Caslle Rock Viy::iger
t\I O grp 3
E: Lene og P ter CHcm
Doanto'· Darknight Rider
l\'ICO rrrp 1
E: hristinn Kordentoft
Arista Gyldenlove
NFO arp -1
E: C Hækkerup
Ailuro'- Yuma
MCO grp 7
E: Danielle Villefranc
Starkud's assoppeia
NFO grp 2
E: J Dahl & T Bang

Kattemagasinet
ønsker jer alle
og jeres katte
en rigtig god

sommer

Ungdyr
Mi omalis Qurious Sunny
Fox so;-..r 0

E: Vi\·ian orens 11
Dea ana af ,Jilori SOi( n22
E: Sonja Peders n
Killing
Piogatta· lmi SOM o
E: Pia & ,Johnny Sorcnsen
From's hnn I BRI a
E: Tina Toft & Allan From

Semilanghår
Hanner
Jndina ForLunu·s 117or Den
Store NFO grp 3
E: B Falk & .J R. vn
FJi\PChambcrlain Pontiac
:.VICO grp
E: Barfocd & chobiu:
'I'rnnning ·.- Hany Potter
NFO grp 1
E: Jannie & oren Eilso
Purpl Rain·- Papyl'U
MCO grp 7
E: ;\•fajhritt ondergaarcl
Fabis Trnc Tyson l\FO grp 4
E: ibekc & Kjeld Jor,,ensen
Hunner
Lind kjal ·s Fr ja , FO grp 3
E: Lone Hojri ·
Frejnede Louise Fclis
Jubatus ·po grp 9
E: Anne Kohn
Great Danc'::; Cjloc
NFO grp 4
E: Ann-Dorril Palm und
Sir & Lady. Lady Hillary
SBI a
E: Pia Thiel Sorensen
Donna Elvira Fclis Jubatus
NFO grp 4
E: i I H mming-en & C
Sorensen
Kastrat hanner
Coogan's Archibald
MCO grp 3
E: Matte Schonbcrg
Josva af Wicca MCO grp 8
E: Dorthe & Tonny
Raunsbæk
Felis Chivato·s Mr Mighty
Blue NFO grp 1
E: Camilla Chri te11-en
Con Meo's Robin Hood SBI a
E: Kenni Thomsen

Korthår
Hanner
Vinbæk's Bobo OCI 624
E: Marianne Frost Hindkjær
Godsk Bullamalanka BRI a
E: Tina 1bft & Allan From
Hunner
Guttatus Third Time Lucky
OCI c24
E: P Kangas & M Vormisto
Minvers Turbine BRI g
E: Lotte Borch
Kastrat hanner
Nijakaans Findus BUR n
E: Heidi & Johs Kastrup
Christensen
Kastrat hunner
Piogattas Fia SOM os
E: Vibeke Freiberg
EC Luna-Ticks Jenny juniper
ABYa
E: M & L Seifert-Thorsen

Øvrige nominerede katte
Langhar
Hanner
Charindh 's Touching Tifou
PER n 11
E: Lene Lvkkegaai-d Poul· n
Hunner
Astrid af Kambyses PER g
E: Lis Staunskjær
Kastrat hanner
Ne. dunk' Ba tian PER d
E: Charlotte Knud_en
Kastrat hunner
El Gato Uayeb PER nOl
E: Birthe L Pedersen
Ungdyr
Qurina of Wilson EXO g22
E: Berit Elkjær
Killinger
Send from Heaven Ju t for
You PER as
E: Tine Nielsen & Rasmus
Pedersen

MCO g1:p 9
E: Kar n Paludan Lar-en

Siam/orient.aler
BIS
Skuld's 1Ienja ORI cl
E: Susanne Qvick
BOX
Ivnnthea Ddonny-Xet· SIA n
E: Heidi Tværmose
BIS Kastrat
Eyla v.cl. Griinstiege ORI j
E: Lise Vig o
BOX Kastrat
Sphinx. mon-Ra ORI d24
E: Gry Bent en
BIS Ungdyr
Tværmoses Holly SIA c
E: Heide Peter en
BIS KiIIing
Mikado Erikat SIA cl
E: Else iVlari Kristensen

Resultater fra Katteklubbens udstilling i
Odense d. 19. + 20. april 2003

Langhår
BIS
My Fantasy's Jerome PER es
E: Lene Lykkegaard Poulsen
BOX
Tonkat's Beauty. PER d
E: Charlotte Knudsen
BIS Kastrat
Nepsagers Uppercut
PER a24
E: Lene Balle
BOXKastrat
Flaming Stars Three Steps
To Heaven PER f03
E: Ingrid & Leo Madsen
BIS Ungdyr
Take a Chance of me of
Wilson EXO ns 22 62
E: Berit Elkjær
BIS Killing
Precious Dina afJurian
PER n02
E: Anette Vohnsen

Korthår
BIS
S*Axiom's Quintezza
CRX grp 4
E: May L & J E Klein
BOX
Lion Osiris of Silver Blue
RUS
E: Niels Peter Hansen
BIS Kastrat
Dushara This' My Kesto
ABYn
E:Helle Andersen
BOX Kastrat
Lugwe's Tiffin ABY n
E: Lone Halkjær & Allan
Jensen
BIS Ungdyr
Via Nova's Remix ABY n
E: Jens & Tom Høj
BIS Killing
Pmssynian Be My Valentine
ABYa
E: M & L Seifert-Thorsen

Semilanghår
BIS
Shaan De Shattea SBI n
E: Gerd Jahn
BOX
Con Meo's Roxy SBJ n
E: Maj Fris
BIS Kastrat
Kiru's Lady Anneli SBI n
E: Micheyl Winther
BOX Kastrat
WW Milinocket's Pink Floyd
MCO grp 5
E: Danielle Villefrance
BIS Ungdyr
Frejkattens Dristige Ditlev
NFO g:rp 6
E: Hanne Nielsen
BIS Killing
Guldfakses White Wulf

BIS kastrat
Lugwe's Tiffin ABY n, Ejer:
Lone Halkjær og Allan
Jensen
BOX kastrat
Apiatif''s Kenya Brown BRI b,
Ejer: Pia Kjeldgaard
Bedste ungdyr
Beavis Fanny BUR c, Ejer:
Anne-Grethe Thing Skov
Bedste killing
Purssynian Be My Valentine
ABY a, Ejer: Marianne &
Lars Seifert-Thorsen
Bedste veteran
Chagall's Dundee BUR c,
Ejer: Marina Bohrnsen
Bedste pensionist
Lani af kildemose SOK, Ejer:
Sonja Pedersen
Bedste kuld
Camischa's kuld ABY, Ejer:
Camilla Scharff
Bedste opdræt
Chagall's BUR, Ejer: Marina
Bohrnsen
Bedste avl
Chagall's Dundee BUR c,
Ejer: Marina Bohrnsen

Kategori IV
BIS voksen
WWOl Kattilan Daisy Doody
SIA b, Ejer: Dorte Kaae
BOXvoksen
Ivanthes Ddonny - Xett SLA.
n, Ejer: Heidi Tværmose
BIS kastrat
Vibkjær's Andre Nidoking
ORI c 24, Ejer: Karin Kjær
Nielsen
BOXkastrat
Piltoft's Asian Pearl ORI n,
Ejer: Trine Piltoft
Bedste ungdyr
Haslund's Boy Friend SIA c,
Ejer: Connie Barawiec
Bedste killing
Kirstyv.d. Griinstiege ORI h,
Ejer: Trine Piltoft
Bedste veteran
Nissens Omar ORI n, Ejer:
Anthony Batchelor

Bedste huskat hun
Jiggin's Miss Molly
Ejer: Karin Sørensen
Bedste huskat han
Oliver
Ejer: Rikke Andersen

Kategori I
BIS voksen
Keystone Sunflower PER g
33, Ejer: Lise-Lotte Bjarnhof
BOX voksen
Wedfall's Blue Talisman PER
ay 11, Ejer: Charlotte & Ole
Wedfall
BIS kastrat
Nebsagers Uppercut PER a
24. Ejer: Lene Balle
BOX kastrat
Engelhard's Jasmin PER fs,
Ejer: Pia Engelhard Larsen
BIS ungdyr
Astrid af Kambyses PER g,
Ejer: Lis Staunskjær
BIS killing
Precious Dina af Jurian PER
n 02, Ejer: Anette & John
Vohnsen
Bedste veteran
Engelhard's Jasmin PER fs,
Ejer: Pia Engelhard Larsen

Kategori II
BIS voksen
Lorna af Ly MCO grp VI,
Ejer: Orla Dahm
BOXvoksen
Carl Gustav Hamilton Felis
Jubatus NFO grp IV, Ejer:
Jette Eva Madsen
BIS kastrat
Josva af Wicca MCO grp
VIII, Ejer: Dorthe & Tonny
Raunsbæk
BOXkastrat
Tender Tribes Chokolate
Milk MCO grp V, Ejer:
Pernille L. Scharff
BIS ungdyr
Attikat's Depardieu NFO grp
IV, Ejer: Marie Louise Knap
BIS killing
Remholtgårds Skyler of
Milinocket MCO grp VI, Ejer:
Anette Melchior
Bedste veteran
Jentes Claudio SBI a, Ejer:
Susanne Kausmally
Bedste kuld
Trønninge's kuld NFO, Ejer:
Jannie og Søren Eilsø

Kategori III
BIS voksen
Vinbæk's Bobo OCI b
24, Ejer: Marianne Frost
Hindkjær
BOXvoksen
Chagall's Savannah BUR b,
Ejer: Marina Bohrnsen

Best In Show på JYRAK's udstilling
d. 22. & 23. marts i Assentoft

FIN*Doctrix' Elizabeth
Bennet. CRX grp III, ejer
Virpi Ruotsalainen
S* Axiorn's Quinntezza, CRX
grp IV. ejer May L. & Jan-
Erik Klein
Paragon Blue Little Blue
Mirage. RUS, ejer Allan
Kastberg & K Holst
Egalia's Blue Gindas Dusty
Tango Guf, RUS, ejer
Henriette Håkansson
Malevitch Buffalo Bill ala
Sam, RUS, ejer Maria C.
Andersen
Blue Layor Cats Tantomile,
RUS, ejer Susan Johansen
Anorien's Apollyon Sun, OCI
b 24, ejer Mirka Taleva
Saltvig's Oliver of Timbavati,
SOM n, ejer Vibeke Larsen
Missomali's Quizzy Quiet
Fox, SOM n, ejer Pia Berg
Misomali s Breath Taking
Kid, SOM o, ejer Pia Berg
Le Chat Somali's Lewis, SOM
o. ejer Lina Marie Witzner
Mikkelines Istari Iff, SOM
ns, ejer Trine Jensen
Piogatta's Fie, SOM os, ejer
Vibeke Freiberg

Kategori IV
Aslans Ice Crearn, SIA w 67,
ejer Anne Wagner
Falstria's Clemente, SIA a,
ejer Lone Ebbesen
Tværmose' s Holly, SIA c, ejer
Heide Petersen
S*Limericks Lambretta, SIA
n 21, ejer Anna Gerbert
Mikado Si Jeni, SIA h 21,
ejer Kirsten Foldager
Misriya's Antoinette
Chokotrold, ORI b 23, ejer
Susanne Klarskov
Santiago's Lucky, ORI n 24,
ejer Inge Gesna
Vibkjær's Carmen, ORJ a 24,
ejer Jane Thurah Nielsen
Sphinx Catkin, ORI d 24, ejer
Inge-Lise Fredelund

Udstillings
Resultater

Kategori III
Luna-Tick's Olibanum Blue,
ABY a. ejer M & L Seifert-
Thorsen
Saltvig's Jolly Roger. ABY o.
ejer J. Beeck
Elvira af Misapotainen, BML
grp I, ejer B. & A. Aggersbøl
Leeza's Bla Rarnses, BRI a,
ejer Alis Rasmussen
Leeza's Blå Malue. BRI a.
ejer Aviaja Lennert
Syriam's Charlot, BRI j. ejer
Alicia Andersen
Hentzels Mr Charlie
Cosmonova. BRI a 03, ejer
Linda Brastgaard
Nijakaan's Frida, BUR n, ejer
Cecilie Helweg
Abene's Baline, BUR c, ejer
Conni Nissen
Bjelke's Willie Ielson. BUR
d. ejer Lena Esbirk
Zeus of Magicat. BUR e, ejer
Christine Helweg
Bjelke's Zenobia BUR b, ejer
Anne Marie Bjelke Hansen
Primprau's Wai Akita,
KOR, ejer Mia Papendorf
Christensen

(N)Krvstallowts Aurora.
BI h: ejer Tor Raymond

Olaussen
Schrodør's Udine, SBI f, ejer
Betina Carlsen
Backkarra's Nora SBI g,
ejer Nanna l\likkelsen
Shengo Maurice, SBI a 21,
ejer Charlotte Nissen
S*~fa'ha Gita Quite ice,
SBI a 21. ejer Annelise
Pålsson
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Opdrættere
i Felis Danica

59

Misbehavin
• Blå, brun & chok. masket

Lis Højen sgård
Råhøj Alle 2
8270 Højbjerg
86 27 48 10

Somali
Badina

Flere farv r
Per & Eva Baden
Violinvej 9, Tangbjerg
3650 Øl tykke
47 10 Ol 44

moms.
Annoncer skal forudbetales til kas-
sereren, se udstillingsgebyrer.
Annoncer sendes til: Inge Nord,
Lyngby 4, 9370 Hals
Præmier: Kirsten Foldager,
Lovrupvej 35, 6690 Gørding

Annoncer/Præmier
1/1 side kr. 200,-
1/2 side kr. 125,-
Katalogstr. A5, priser incl.

kr. 50,-
Gratis

Klingeskov's
Brunmaskede siame ere '
Ki & Mogens Østerby
Tlf/fax 64 82 1 44
oesterby@post6.tele.dk
hornefi.inct.telc.dk/oesterby/

Kragemose
Flemming Mortensen

1 Brun & Blårnasl et iam
, Egen import,s rio. t opdræt
' Tlf/fax55456515

flm@Ti cali.d

' Klippeøen's
' Flere farver
' Maj-Brit E. ielsen

56470063-61393547
klippeoens.kr tteri'q,mail
.tele.dk

Seierø
Dorthe Seierø Nielsen
2610 Rødovre
36 702701

1
info@ragdoll.dk
www.ragdoll.dk

Siamese

Udstillingsgebyret
indbetales til:
Mette Foldager, Bavnehøjvej 7,
6700 Esbjerg.
Giro: 157-6089 inden udstillingen
eller på check vedlagt. tilme_l-
dingen. Ved betaling pa u~stil-
lingen opkræves et gebyr pa kr.
10,- pr. kat.

Udstillingsgebyrer I Dommerelever
Pr. kat kr. 220 - I Er meget velkomne. f!e~ven<lelse
Kuld kr. 250,- til Kir ten Foldager_7ol ~8584.
Vet /pens ekstra kr. 50,- foldager.sphinx@m'1il-tchn.dk
Avl ·og opdræt kr. 50,- elier_ Mctt~ Foldag~r 7~128632
Katteriklasse (4 katte email: splunx@mml-tcha.dk
fra en ejer i samme grp) gratis \
1 kat, alene i et dobb.bur kr. 300,- \ Stewarder
Pr. kat/kuld udf.bed. kr. 100,- j Er meget velkomne, Henvendelse:
Kuld udenfor bedømm. kr. 125,- , Lykke Mad en Tlf 57 80 60 41

ernnil: week II po Uel .dk
Stewarder honoreres med kr. 200,-
eller udst.gebyr + Iroko t

For medlemmer af
Katteklubben
Til salg bur
Avl og opdræt

Chardani
Charlotte Chardani
2770 Kastrup
32526765
www.ragdollcats.dk
chardani@ragdollcats.dk

Ladykiller's
Perser/Exotic
Ann Elgaard-Jørgensen
Annasholmsgade 41. stv.
5000 Odense C,66 11 50 48
ladykille a,email.dk

Persefelts
Chinchilla. shaded. golden
Allan & Sylvia Outrup
Betula 'ej 5.Helsinge
48 79 6..J 68/www.pe~efeli·.dk
perfelis@post10. tele.dk

Von Gørtz
Chinch ./golden-PER/EXO
Emilie Rørstrup
Hobrovej 122
9530 Støvring
tlfi'fax 98 37 35 45

Raqdoll

Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding:
For medlemmer af Katteklubben: Kirsten Foldager,
Lovrupvej 35, 6690 Gørding, 75178584,
~anda~ hele dagen. Øvrige dage 8.00 - 10.30
Tilmelding kan ske via internet:
http://www.perseren.dk

Tilmeldingsfrist: d.4/07-2003 eller ved opnået hal,
dommer- eller burkapacitet.

Dommere der har accepteret
Eric Reijers, CZ, Kh,Siam - III,IV
Hannah Jensen, S, Lh,Slh - I,Il
Bette Lind, DK, Slh - Il
Lotte Borch, DK, Kh - III

Dyrlægekontrol
Begge dage 8.30 - 10.00
Kattene skal være i bur kl. 11.00

Åbningstider
Publikum - 10.00 - 18.00
Udstillere - 8.30 - 19.00

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

Anjela .
Silversh, chinchilla & tab
Anne-Jette & Lars Meng
Haldagermaglevej 26
4250 Fuglebjerg
55 45 46 12

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-lion. dk

KATTEKLUBBEN indbyder til International
Racekatteudstilling d. 19. + 20. juli 2003 i
Ny Kjærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg

Lørdag d. 19/07-2003: Semilanghår
Søndag d. 20/07-2003: Langhår, korthår, huskatte, Siam

Der bliver kun plads til 100 katte pr dag

Perser og
Colourpoint

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

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

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

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

Kville
Birgit & Palle Larsen
2300 København S
32 97 29 40
kville@post12.tele.dk
home 12.inet. tele.dk/
kville/

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

Tilia Nova
Alle farver m/u hvidt
Bette & John Lind
3650 Ølstykke
47177520
tilianova@get2net.dk

Uldtotten
+ Maine Coon
Ketty Christoffersen
3250 Gilleleje
48 39 10 58
ketty@uldtotten.dk

Tappernøje's
Flere farver
Vibeke Hamborg
Vordingborgvej 525
4683 Rønnede
56 712690

Norsk Skovkat

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

Gugger
Kærligt, seriøst opdræt
Lotte Jeppesen
49 13 11 88
I.b.jeppesen@post.tele. dk
home0.inet. tele.dk/gugger

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

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

Pleione's
Malene Børsting
8700 Horsens
75 62 65 62
www.pleione.dk
pleione@mailI.stofanet.dk

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
' Primprau's

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

Maine Coon

' Burmilla- -- --------
Af Misapotanien

Bent & Anni Aggersbøl
Godsparken 60

' 2670 Greve
tlf/fax 43 90 71 52

1
misapo@get2net.dk

1 Cornish Rex
Bodwin

Nu også Devon Rex
Susanna T. Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
86 27 28 19

Yeoman
Skjershede & Alster Klug
Krogebjerg 94, 2720
Vanløse 38761173
www.dk-yeoman.dk
mass@post.tele.dk

1 Europe
' Langhusets

Sort silver tabby
1 Charlotte Frank

Midgårdsvej 14
3000 Helsingør

I 49 20 19 33
I

I Hellig Birma
'i Jente's

Gerda Andersen
' Voldgade 70

8700 Horsens
75 61 34 87
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.brandt@tdcadsl.dk

Præstø's Cat DK
Jeannette Jensen
Bygvænget 5
4720 Præstø
tlf 55 99 29 65

/ salg@Romantiskbad.dk

I
!

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

Gracias
Fuldf, bicol., harlek., van
Susanne K. Lorentzen
9440 Aabybro
98 24 24 76
gracia@mail.dk

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

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

Wiki
Alle farver
Winnie Nielsen
9220 Ålborg 0
98154099/28144099
www.wi-ki.dk

Abyssin_ie_!_ _
Fletchers

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

Iah-Ra's
Sorrel og vildtfarvet
Lysgaard og Amundsen
Skolekrogen 56 A
3500 Værløse
4-l..J.84064.Iah-Ra'li" get2net.dk

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

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

British Shorthair
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Indbydelse til Dansk Racekatte Klub_s i'Jternationale
racekatteudstilling 10. august 2003 1 !astrup hallerne
(bemærk 2 haller) Parkvej 78, 2630 Tastrup
Specialt Birma show
"bær og præsenter selv" udstilling

•J_
Info f
FelN a:

Specialklubber
un e is Danica

Indbydelse til Racekattens Internationale udstilling
den 21. september 2003 i Vallekilde-Hørve Hallen, ldrætsvej 3, 4534 Hørve

En bær og præsenter selv udstilling

Flere dommere er pa vej - se www.racekatte11.dh for
opdateret information!

Tilmelding .
Tilmeldingsblanket (medsend venligst frankeret
svarkuvert) kan sendes direkte til:
Jette Rvbak. Rødkælkev ej 43, 2630 Tåstrup.
tlf. 4399 9088. Email: jette.rybak@adr.dk.
Vi modtager ikke vedhæftede filer.

Tilmelding kan også foretages på asp.darak.dk for
alle medlemmer. Daraks egne medlemmer kan be-
nytte rnedlernsnr.. andre benytter det udleverede
brugernr,

Europe-klubben
Charlotte Fr k
Midgårds · j U
3000 H 1 sin or
1lf. -19 20 19 :33

Langhårs atten
Winnie \nder-:cn
Østergade 29. Gunlo: ''
3660 t nlo-e
Tlf 4 1 46 2

Maine Coon Klubben
Danmark

Kurt Olesen
Xorr bj rg Runddel 116
5220 Odens • 0
Tlf. 65 93 .J-l 67

Norsk Skovkattering,
Danmark

\nnc Kohn
Lundby-vej -L Or by
-4261 Dulm se
Tlf. - 1 - 5"

Rex & Sphynx Klubben
Su anna Bugg
Kærloclden ~

320 Mårsl t
Tlf. 6 27 2' 19

Russian Blue Klubben
Allan Kastbors
Fin. n v j 61. 1. th.
2000 Frederiksberg
'I If. 38 33 02 93

Siameser &
Orientaler-klubben
Ing Gesna
Pet r lp ·en Alle 3.I. l.51
2400 Kobenhavn NV
Tlf. 38 19 41 62

SPK for Russian
Blue af 1990

Lars Preu s Niel en
Herregårdsparken 81

700 Horsens
Tlf. 76 74 00 72

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

SUA - Abyssinier & Somali ·
Lis Rhymer Frii '
Bogebjerg 7
5471 Søndersø
telf. 64 8915 03

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

Bengal Association,
Denmark
Hanne S. Pedersen
Nybøllev •j 26 B
2765 Smørum
44 64 05 95

BB - Burmeser &
British Shorthair

Helle chulz
Klevehøjv j 8
2640 Hedehusene
Tlf. 43 99 46 99

, Bicolouren
Lilian Lars •n
Tranehav .gård :r :,,L
2450 Kob nhavn SV
Tlf. 33 23 7 9G

Colourpointen
Gurli Peter en
Agervænger 25
4293 Dianalund
58 26 47 79

' Cymric- & Manx
klubben

Mickey Thomsen
Grønnedal '11 14 A.st.mf.
7100 Vejle
Tlf. 75 72 77 78

Dansk Abyssinier & Somali
Klub, DASK /Tickingen

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

' Dansk Siameser &

1

1
Orientaler Ring
Trine Piltoft
Nygade 52

I 8700 Horsens
j Tlf.: 7562 9601

I Dansk Silver Katteklub

I
Ruth Brynnum
Søndervangen 60

I 3 160 Birkerød
Tlf. 45 81 Ol 75

Dansk Vangora
Tyrkisk Angora & Van

' Barbara S. Hassenteufel
Krusemyntevej 16
9 100 Nørresundby
Tlf. 98 17 95 09

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

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

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 17
4180 Sorø
Tlf. 5783 0252
Dyrlæge Per Larsen

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

Dyrlæge-
kontrol:
Mellem kl. 7.00 og 9.00. Alle
kattene skal være i bur senest
kl. 9.45. Seneste vaccination iføl-
ge Felis Danicas regler er den 6.
september 2003 - dette gælder
også revaccination.

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

Annoncer til kataloget
Materiale (A4 til tryk) sendes
senest sidste tilmeldingsdato til:
Camilla Scharff, Langegade 2,
st. tv., 2100 København Ø,
tlf. 39 20 08 94 eller pr. e-mail:
udstilling@racekatten.dk

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

Åbningstider for publikum
Kl. 10.00 - 19.00.

Ved betaling på udstillingen op.
kræues 10 hr. ekstra pr. ka l.

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

Aase Nissen
Søvej 2
4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088

Annoncer og præmier
modtages gerne og med tak.
Sendes senest ved tilmeldingsfri-
sten til Hanne Kaarsberg

Bylaugsvænget 55
2791 Dragør
1/1 side kr. 250
½ side kr. 150

Udstillingsgebyrer
Pr. kat kr. 220
Kuld kr. 250
Avl og opdræt kr. 50
Veteran/pensionist (når de
dømmes i anden klasse) kr. 50
"Tilsalg" bur kr. 150
(kun for DARAKs medlemmer)

Udstillingsgebyr bedes indbetalt
samtidig med tilmeldingen senest
på afmeldingsfristen til

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

Præmier
Modtages med tak - venligst send
besked pr. e-mail til: praemiesekr
etaer@racekatten.dk

Udstillingsgebyrer
For medlemmer af andre klubber
Pr. kat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran- og Pensionist
klasse ekstra kr. 50
Kat alene i dobbelt bur kr. 300

Udstillingspriser KUN
for medlemmer af Racekatten
1. tilmeldte kat kr. 220
2. tilmeldte kat kr. 195
3. og efterfølgende katte kr. 170
Kuld, uanset antal
tilmeldte katte kr. 250
Veteran- og Pensionist
klasse ekstra kr. 50

1 Kat alene i dobbelt bur kr. 300
''TIL SALG" bur kr. 150
Bestilt farvebedømmelse
inden udstillingen kr. 100
Farvebedømmelse
på udstillingen kr. 150
Kat uden for bedømmelse kr. 110

I Dyrlægekontrol og indsyn
Mellem kl. 6.30 - 9.30.
Stamtavler og vaccinationsattester
skal forevises.
Vaccination i følge Felis Danicas
regler.
Hvide katte skal fremvise høre-
attest og være chippet.

All-round
All-round
All-round
I+ II
I+ II
II
II
IV

Inviterede dommere:

Maj-Britt Stein. Sverige
Karl Preiss. Østrig
Eveline Preiss, Østrig
Jørgen Jensen, Danmark
Annika Hogberg, Danmark
Judith Zuurveld, Holland
Dorte-Marie Kaplers. Danmark
Kirsten Foldager. Danmark

Ret til ændringer forbeholdes

Dommere
Jannick Renault. Frankrig. All-round
Fabio Brambilla. Italien, II · Ill
Waltraut Sattler, Tvskland. I · II · IV
. nne Kohn. Danm~k. II
. ndre -Iocqucl, Frankrig. I · II
Ulrike Wahl. Tyskland. Il
Anne-Gro Edstrom. .orge, li -III· IV
Jacqueline Jocquel. Frankrig. I
• 'urit Pahl, Ostrig. I - II
Alva Uddin. Sverige. All-round

Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmelding
Tilmeldingsblanket sendes til Camilla Scharff',
Langøgade 2, st. tv" 2100 København 0, tlf./fax 70 23
24 21 eller pr. e-mail: udstilling@racekatten.dk
Tilmelding via e-mail skal dog altid være som ved-
hæftede Word-filer af den originale FD-tilmeldings-
blanket.
Udstilling gebyret skal betales til Camilla Scharff,
Langøgade 2, st. tv., 2100 København Ø på giro:
492 36 26 eller pr. check.
Sidste til- og afmeldingsfrist den 25. august 2003
eller når halkapacitet er nået.
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••
Hjemmesiden
På Felis Danica's hjemme-
side: www .felisdanica.dk
finder du mange nyttige op-
lysninger. Kig på hjemme-
siden inden du kontakter
klubben - du vil som oftest
finde svar på dit spørgsmål.
Du kan bl.a. downloade:

■ Regler for FIFe
■ Regler for Felis Danica
■ Opdræts- og registre-

ringsregler
■ Udstilling

(ind- og udland)
■ Rammer for avlsrådets

arbejde
■ Stamnavn
■ Parringsattest
■ Standardaftaler
■ Karantæneregler

Stambogsfører
Felis Danica har en stam-
bogsfører, som udfærdig-
er stamtavler for hele
Danmark. Hver hovedklub
har en eller flere stambogs-
sekretærer.

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

Stamnavn
Blanket til ansøgning om
stamnavn fås hos egen klubs
stambogssekretær. Der skal
indsendes mindst 3 forslag.
Stamnavne må højst bestå
af 15 tegn incl. mellemrum.
I Danmark starter alle nye
stamnavne med DK Der kan
gå op til 2 mdr. inden du får
svar. Betaling for stamnavn
skal ske ved bestillingen.

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

Stamnavnet kan efter eje-
rens død overtages af en di-
rekte arving. Dette meddeles
Felis Danica. Hvis ingen øn-
sker at videreføre stamnav-
net, slettes det efter 20 år.

Et stamnavn kan slettes,
hvis ejeren ikke ønsker at
opdrætte mere. Fortryder
ejeren, skal der gå mindst 5
år, før et nyt stamnavn kan
oprettes. Et slettet stam-
navn kan først bruges igen
20 år efter det sidst var i
brug. Fritagelse for stam-
navn kan fås i tilfælde af, at
du kun ønsker at opdrætte
et kuld. Killingerne vil så
kun få et navn samt en evt.
farvebetegnelse.

Stamtavler
Parringsattest og stamtav-
lerekvisition fås gennem
egen klubs stambogsse-
kretær. Kattens navn må
højst bestå af 20 tegn ud-
over stamnavnet. Hele kul-
det skal stambogføres på en
gang og inden kuldet er fyldt
10 måneder. Fra 3 måneder
stiger prisen gradvist, og
Felis Danica anbefaler, at
stambogføre inden kuldet
er fyldt 3 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 skal medfølge
hver gang, du overdrager
en killing, ungdyr eller vok-
sen kat, uanset om der er ta-
le om salg eller gave.

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 10
mdr.

Overdragelsesaftaler
Alle aftaler om overdragelse
af kat eller brug af avlstje-

neste skal ifølge FIFe og FD
regler foretages skriftligt.
Aftalen skal udfærdiges in-
den katten overdrages eller
avlstjeneste benyttes.

Afbetalingskøb
Er der truffetaftale om køb på
afbetaling, skal dette frem.
gå af overdragelsesaftalen.
Stamtavlen skal følge kat-
ten, og må ikke tilbagehol-
des som pant.

Stamtavlekopi
Er originalstamtavlen bort-
kommet, kan du få en ny
stamtavle ved henvendel-
se 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 »Må ikke bru-
ges til avl« påføres gratis
når det sker i forbindelse
med udstedelse af stamtav-
le. Når først stamtavlen 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
Inden en hvid kat første
gang anvendes i avl, skal
den chipmærkes eller øre-
tatoveres og have udført en
høreprøve hos autoriseret
dyrlæge. Første gang der

Stamtavler skal attestensøges
medsendes. .

Dyrlægeattesten skal mdeholde:
Kattens navn, stambogsnumrner
chipmærke eller tatovenngsnum-
mer samt høreprøvens resultat.

Påføring af titler .
Ved opnåelse af en_ titel ~kal den

·streres hos Fehs Danica.
refun BIV eller højere placering
hos killinger og ungdyr samt CAC,
CAP eller højere rl.acering hos
voksne katte ka_n pafø;·es.

Forfædrenes titler påføres auto-
matisk afkommet.

Senere erhvervede titler kan på-
føres afkommet ved udskrift af nyt
indlæg.

Husk derfor at få registreret tit-
ler i god tid før rekvisition på stam-
tavler. Indsend titelblad samt kopi
af diplomer til:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Husk at medsende frankeret svar-
kuvert. Såfremt der ikke med-
sendes frankeret svarkuvert, vil
returforsendelsen ske pr. efter-
krav. Har du ikke et titelblad, med-
sendes kopi af stamtavlen.

Diplomer fra østlandene er of-
te ikke påført dommernavn, send
derfor yderligere en kopi af bedøm-
melse med. De mangler også ofte
dato og sted, noter venligst dette.

Annullering af stamtavle
Dør din kat, indsendes stamtavlen
til Felis Danicas postboks, hvor-
efter stamtavlen annulleres. Du
vil modtage stamtavlen retur
påstemplet annulleret.

Husk at medsende frankeret
svarkuvert.

Eksport
Ved overførsel af kat til en anden
organisation end Felis Danica
skal der ansøges om transfer, der
bestilles gennem egen stambogs-
sekretær. Følgende skal oplyses:

D Kattens navn og stambogs-
nummer samt
købers navn og adresse

Ved overførsel til USA forlanger
CFAi visse tilfælde en 5-generatio-
ners stamtavle eller for visse racer
en 8. generationers stamtavle.

Nærmere oplysninger kan fås hos
ege~ klubs stambogssekretær.

Nar der er udstedt transfer på
en kat, kan det danske stambog -
nummer ikke længere anvendes.

Annulleres købet og katten igen
ønske optaget i det danske regi-
ster, kal transfer samt stamtav-
le ind ende til egen stambogsse-
kretær, før stamtavlen kan an-
vendes ved stambogsførin(T i
Danmark.

0

Import
Har du købt en kat i udlandet, skal
stamtavlen overføres til dan k
stamtavle, før du kan bruge kat-
ten i avl og udstille den.

Den udenlandske stamtavle
samt transfer fra sælgers land
sendes til stambogssekretæren.
Der betales for en stamtavle 0-3
mdr. Er katten købt i USA eller
et andet land uden for FIFe's re-
gi, skal den udenlandske stamtav-
le være »certificeret« dvs. udstedt
afdetpågældendelandshovedor~
anisaticn.

Stamtavler udstedt af op-
drætteren anerkendes ikke. En
3. generationsstamtavle er nok,
men ønskes den 4. generation på-
ført den danske stamtavle, kal
den udenlandske stamtavle inde-
holde 4 generationer.

Stamtavler fra klubber der
ikke er medlem af FIFe - dog
med undtagelse af GCCF, CFA
og TICA - kan ikke automatisk
overføres. Hver enkelt stamtav-
le skal først godkendes af Felis
Danicas Avlsråd samt i tvivls-
tilfælde desuden af Felis Danicas
Forretningsudvalg.

Katte fra klubber der ikke er
medlem af FIFe kan ikke udstil-
les før stamtavlen er godkendt af
avlsrådet.

Avlsrådet
Felis Danica'sAvlsråd kan kontak-
tes via Felis Danicas postboks:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Der er en ekspeditionstid på mak-
simum 3 mdr.

Betaling af stamtavler og regi-
sterkort
Betaling sendes altid til egen klubs
ka erer. JYRAK og Racekatten
har forudbetaling for alle vdel-
ser.

Ved betaling samtidig med be-
stillingen, medsend da chec eller
kopi af giroindbetalingen.

Alle ydelser, der ikke er betal
forud, sende pr. efterkrav med et
ekspeditionsgebyr.

Priser (ind. moms)
Registrering af kuld:
0-3 mdr. pr stk. kr. 150
3-6 mdr. pr. stk kr. 200
6-10 mdr. pr. stk. kr. 300
Import, kopistamtavle T 150
Ændringer i tamtavle
(køn far e, nyt indlæg) .... h·. 00
Transfer, incl. 5. ell ·
8. gen. stamtavle kr. 100
Indforsel af avlsforbud
Efter regi trering kr. 100
Ophævelse af
avlsforbud kr. 300
Stamnavn kr. 500
Ekspeditionsgebyr kr. 25

Karantæneregler
Kontakt din klub for oplysninger
om karantæn reglerne.

Felis Danica's Disciplinærnævn
Disciplinærnævnet er åbent for
alle.

Klager over medlemmer af klub-
ber under Felis Danica skal sen-
des til:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Kuverten mærkes:
"Disciplinærnævn"

Klager skal være skriftlige og
begrundede og skal vedlægges et
depositum på kr. 250 på check el-
ler postanvisning, hvoraf kr. 200
returneres, såfremt klageren får
medhold. Man bedes erindre, at
der for de fleste sager vil være en
forældelsesfrist på to år.

Disciplinærnævnet kan kun be-
handle skriftlige klager og det er
vigtigt for klagens behandling, at
parternes indlæg er dokumente-
ret, ligeledes skriftligt.
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Værd at vide om:
Udstillinger i Udenlandske FIFe klubber

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.

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.

FI Fe-kokarder
Kokarderne kankøbes på ud-
stillingerne mod fremvisning
af alle 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.

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.

Udstillingspriser
ind. moms
Pr. kat kr. 220
Pr. huskat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, pensionist
hvis de også dømmes
i deres respektive
klasser kr. 50
Avls- og opdræts kl. . kr. 50
Avlskåring kr. 50
Farvebedømmelse
(medd.ved tilmeld.) .. kr. 100
Kokarder:
GIC, GIP,
IC, IP, CH, PR kr. 125
EC og EP gratis.

Argentina (AR~)
Asociacion Felina
.Ai·gentina AFA,
Av. Belgrano 2694,

"C"10° piso, ap. . ,
l096 Buenos Aires _
Tel/Fax: 54 11 4943-1300

England (GB)
The Cat Ass. of Britain
Orchard Cottage,
10 Cross End, Wavendon
Milton Keynes
MK 17 8AQ
Tel: +44 1908 583787

Estland (EE)
Oismae 73-29
EE-13515 Tallinn
Tel: +372 2 556926
Tel/Fax: +372 2 6709747

Finland (FIN)
SRK
Villilånniemi 5 C 13
FIN-33300 Tampere
Tel: +358 3 3430710

Frankrig (F)
Federation Feline
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

Hvi~erusland (BY)
Fehnolog
Logojski trakt, 39-1-327
220090 Minsk
'nr./fax. +375 172619768

Island (IS)
.mula 36

IS-108 Reykjavik
Tlf./fa. · +:~.- 4 58 ()'.{1)4

Israel
Arnil
Brini zk i t. 2 /n
Rishon-LaZion 75239
Tlf. +97:2 3 96-17 92
Fax. +9~239,1123.n

talien (!)
FFI

ia y~•a~)polo 12
I-1013 Torino
Tlf. +390 11-!' J6_~
Fax. +; 0 11 l'.3:3247

Kroat'en HR)
Sa C'Z F elinoloskhi
Drustava Hrv: t.s\. -
Vinozradska 2n.
HR-Za~· ,b 10000
Tlf./fax +3 5 1 3:•H-5 41 9

Letland (LV)
CFCA
A pazijas buh ari 2
LV-1050 Riga
Tlf. +371 7212052
Fax. +371 722 180-l-

Lichtenstein (FL)
Gapont 34
FL-9495 Triesen
Tel: +423 392 18 3
Fax: +423 392 34 54

Litauen (LT)
Sv, Gertrudos 46
LT-3005 Kaunas
Tel/Fax: +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

Mexico (MEX)
. ociacion Fclinofiir

Mo: ican. ,\ .. ' \. ·'El\i ,:
er, del Otntc 20

Co] H. de T1 ·1· 1·0~

(J.1', lO. Icxico D..
Tlf.Jfa +.32 ,=j :5: 1:357.j

1 orge (N)
- ·orsk<• Tt, ... ' artkl 1 l~ •r.
Rik-Iorbi 11( • Hn
Cappele ·g, t c Ll
:m1 i', Drammen
Tlf: +17 :~2 ( 9 82 0
Fax: ·r 7 '.1:2 t'9 69 :2:5

olen (PL)
HKRP

ul. Buraaskn 2/ !
skr. Poczt. · 0
)L-02-91, Wnrsza va 76

Tlf: +-1' 22 G· - GO 78
Fax: +-1 LZ (13=1 60 t?~)

Portugal (P)
Clube Portugu ·:,
d F .linicul uru
Rus Dr. • nrin cl
v« coucelos N. -1 r/c D 1'
P-1900-:W7 Lisboa
Tlf./fa.,. +351 21 -l706G-I

Rusland (RUS)
ARCC
ul. 00-lctija Mo kvy
3-2-139. 127591 Moscow
Tlf./fax. +7 095 -1804526

Schweiz (CH)
Federation Feline
Helvetique - FFH
Solothurnestrassc '3
CH-4053 Basel
Tlf. +41 61 361 7064
Fax +41 61 363 9092

Slovakiet (SK)
Slovensky ZVAZ
Chovatelov
Krizna 44
SK-82476 Brati lava 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 \rande, 68. 3rd

Floor, E-50003 Zaragoza
Tlf./fax. +34 976 44 09 83

Sve ige (S)
.· r:J~AK
.\ tJ<•:!' tun 31.
S-'10 ..=j Boras
T l ·. .,. . ·, ;J. 10 l =1 J:)

Fa. : -t- Hi T3 100 '99

Tje ie~ (CZ)
c:ci
t,;·oo. i.<-'. ~Ia:ko,·a 3
CZ-1 2.'5.3 Pr·
'lL -12 2-6 :3-1.r/

G :1.i-10
1'• ......12 2-G :3 i-!2
~,. ,,n/'i/11 ·.cnm I
!!l!JJ'.5iIj, z Ish ()/1 ·.dl I /11

opf.,.~er om til111eldi11g.·-
a d r·esse for de e11 /;, l te ·lwa s.

Tys land (D)
1. DE1 ZV .Y.
Bl'rlin r lra::-sl' U
D-3=161-1 ~\:;. \ar
Tlf. +-19 :>-141 17.
Fax. +-19 ·-lc!l ,::7 11·

Ukraine (UA)
krainian Felinolol!~·

Association
Box 112. UA-010'30 I ~•iv
Tlf. +3 l ) -1-l- 23 - 2 62
Fux. +3 0 -1-l 23-1 2 7-l

Ungarn (H}
l\fagyar l\[ac kabnrntok e.
T nycsztok Orszagos
Ei:n esi.iletc - MMO
Rozsu Str. 64
H-106-l Budap st
Tlf./fax +36 1 3110 36

Yugoslavien (YO)
Felinolorr · A · . I3 !grad
Zivojina Lukica v::ijara 3-1
YU-11070. ovi B •ograd
TWfax +381 11 31 G 11

Østrig (A}
KKO

Ca tellezga se /1
-1020 Wien

Tlf.+ 13 1-2117 60
Fax. +43 1-2120697

OVEK
Liecht n teinstra se 126
A-1090 Wien
Tlf. +43 1-3196423
Fax. +43 1-3106540

Yderligere information om
klubberne fås på FIFes Web:
www.fifeweb.org
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FIFe's Udstillingskalender Ko d u f Ilinger i anmar

ovember
1/2 København World Show Feli Danica

Bella Center HØ t, Center Boulevard 5,
2300 København S

23/23 Ej fastlagt (2xl dag) JYR_ K

December
Kobenha n Raceka tren

Oktober
18/19 Gevning (v. Ro kilde) Katteklubben

Borrevejlc Centret Borrevejle ·ej 26
4000 Roskilde

t\d . dik . r-1 01 " ~ h ndlin ar lopper på hunde o k te. Kar buqes
n Jinta~e" ~et. kuton opløsning til hund og ko_t (imidaclopnd) In I olion: I

1?10 , J-J~ 15 k : 1 pipere . 1,0ml; 10. 25 ~g· 1 pipe ,e å .2 5 ml

25 46\ea !erg 1, som en del af behandlingen. Dosering hund: Under 4 l 1P6tte] · D .
9

k;t U~de• 4 ,
9

I pipelre å 0,4 ml 4 kg o aero er.

1 · S!: 1 p1pelle 6 4,0 ml En behandling forebvgger vderltqere lo pe3~gre I K ugt'. d~k~\ioner· ·o,ende hvalpe

)t~rue O 0,8d ml. En behandling forebygger derligere lol ppear~f<: I : ~i9er ndh~~
I
1o'm111 r I l~nlok rne øjne æ

>!Ti inger un er 8 uger behondles ikke Farsigt1ghedsreg er Un ~0 at P1Pt: ~nks ! p er •l·en og Ba~er ~
~ er mund po dyret Tillad ,k e n 11 I bahondlede dyr a1 slikke på hinanden. Bivir rnnqer: ræbor re, smoi r . ~ri,. ere R
'~r~~~krehon kan lejlighedsvist foreko~me, hvis dyret slikker på a7pl, all nsste et u~\~d!l!ior~~ ie~k~~i.9~;,r~~e i p,p~te1.

fil kota~~n 'fs 1ndlægssedlen. Pakninger og rnsed 'c{' 0 i0~-2?31· .to ? 0 ~I r. I :f6; 2,:; ml. kr. 139. 4 ml
(I 152, Vrni_dkr. 131,50I 0,8 ml kr 736 T, hun k,

4
mTlf r4523 SOOO: Fax 4523 5257. www.vet.bover.dk

1 e ende udse osoriser inkl. moms V-mær et. · 67

Juni
2812

9 Kruså (2 x 1 dag) JYRAK
Grænsehallerne,
Harkærvej 3, 6340 Kruså

Juli
l9/20 Silkeborg (2 x 1 dag) Katteklubben

Ny Kjærsgaard, Plantagevej 11

8600 Silkeborg

August
10 Taastrup • DAR K

Taastrup Idræts Haller, Parkvej 7
2630 Taastrup

September
6/7 Nyborg (2 x 1 dag) JYR.A
21 Vallekilde-Hørve Racekatten

Idrætsvej 3, 4534 Hørve

2003 Juni 6 Tampere Winner Show FIN 2003 November

14/15 Skiptvedt* N 7 Tampere Drive in Show 1/2 Copenhagen WORLD

Kalmar s FIN SHOW Felis Danica
Mikkeli (2 cert.) FIN 13 Zliv cz 8/9 Leibzig* (2 cert.) D

Kitzbiihl" (2 cert.) KKO A 13/14 Honefoss" (2 cert.) N Morbegno (Sondrino)

Sundsvall s Monaco (2 cert.) F (2 cert.) I
Riga (2 cert.) LV Varberg (2 cert.) s Nantes F

15 Roggel/Roermond* Soderhamrn (2 cert.) s St. Petersburg(2 cert.) RUS
FELIKAT NL Riga (2 cert.) LV 15 Pardubice CZ
Northallerton GB Fellbach* (2 cert.) D 15/16 Stockholm S

21/22 Oslo* (2 cert.) N Vyborg* (2 cert.) RUS Asola (2 cert.) I

Valtice (2 cert.) cz 14 Schiedam* Spec. Kat IV Valladolid (2 cert.) E
Eisenach* (2 cert.). D Felikat NL Decize (2 cert.) F

28/29 Kruså (2 x 1-dag) JYRAK Split HR Lund (2 cert.) s
Uppsala* s Bognor GB Stuttgart D
Arendal* N 20/21 Forte del Mari (2 cert.) I Toulouse F
Kiisnacht am Bratislava (2 cert.) SK Helsinki (2 cert.) FIN
Rigi*(2 cert.) CH Fredrikstad* (2 cert.) N 16 Nieuwegein*

Kuopio (2 cert.) ..FIN Spec. BRI - Felikat NL
2003 Juli Kufstein* (2 cert.) KKO A Burton GB
4/5 Oulu (2 cert.) FIN 21 Hørve Racekatten 22/23 ej fastlagt
5/6 Trornso" (2 cert.) N 27 Alesund* N (2xl-dag) JYRAK
6 Oulu Drive in show FIN 27/28 Luzern* (2 cert.) CH Udine (2 cert.) I

Rheinberg* D Eskilstuna s Basel* (2 cert.) CH
12/13 Oberwart (2 cert.) OVEK A Kristianstad (2 cert.) s Linkoping (2 cert.) s

Stokholm (2 x 1 dag) s Zaragoza (2 cert.) E Poznan (2 cert.) PL
19/20 Silkeborg (2xl-dag) DK Budapest (2 cert.) H Nitra (2 cert.) 8K

Harstad* (2 cert.) N Paris (2 cert.) F Aspach* (2 cert.) KKO A
Dresden* (2 cert.) D Ajaccio (2 cert.) F
Tallinn* (2 cert.) E8T 2003 Oktober Skien N

26/27 Stockholm s 4 Stavanger* (2 cert.) N 29/30 Bad Aibling* (2xl-dag) D
27 Loughborough GB 4/5 Liberec (2 cert.) cz Fiesole (2 cert.) I

Milano (2 cert.) I Olomouc (2 cert.) cz
2003 August Villefranche 8/8 F Albertville F
2/3 Gdansk (2 cert.) PL Sochi (2 cert.) RUS Vyborg (2 cert.) RUS

Lokken Verk* (2 cert.) N Porvoo (2 cert.) FIN 29 Stavanger N
Helsinki (2 cert.) FIN 5 Tonbridge Kent GB
Boras (2xl-dag) 8 11 Hamar* N 2003 December

9/10 Stockholm Scandi 11/12 Skara s 6/7 Rom (2 cert.) I
navian Winners s Borlånge 8 Oslo* N

10 København* DK Kulmbach* (2 cert.) D Graz (2 cert.) OVEK A
16 Lier/Drammen* N Tallinn* (2 cert.) Est Madrid (2 cert.) E
16/17 Våsteras s 12 Krizevci HR Turku (2 cert.) FIN

Wismar* (2 cert.) D 18/19 Roskilde* 7 København Racekatten
Litomerice (2 cert.) cz (2xl-dag) Katteklubben Grevenmacher L

17 Worthing GB 18/19 Lausarme *ANIMALIA CH 13/14 Asslar* (2xl-dag) D
23/24 Kristiansand* N Arezzo (2 cert.) I 13. Spec PER/

Innsbruck (2 cert.) OVEKA Ostrava (2 cert.) cz EXO choc.+ lilac
Vantaa (2 cert.) FIN Bergen* (2 cert.) N Vicenza (2 cert.) I

30/31 Geteborg s Helsinki (2 cert.) FIN Stockholm (2 cert.) 8
Porsgrunn N Sundsvall (2xl-dag) s Prag (2xl-dag) cz
Ostrov n/Ohri (2 cert.) cz Celje* (2 cert.) SI Goteborg (2 cert.) s
Boden (2 cert.) s Ljungbyhed s 14 Groningen* Mundikat NL
Gavle (2 x 1 cert.) s Norrkoping s Midlands GB

19 Gorredijk* Mundikat NL 20/21 St. Petersburg(2 cert.) RUS
2003 September 25/26 Casalpalocco (2 cert.) I
6 Kristiansund* N Wien-Oberlaa 2004 Januar
6/7 Nyborg (2xl-dag)JYRAK (2 cert.) OVEK A 3/4 Ostrava (2 cert.) cz

Karlstad s Warszawa XIV (2 cert.) PL Stockholm s
Neuchåtel CH St. Petersburg(2 cert.) RUS Padova (2 cert.) I
Beograd (2 cert.) YU Kiev (2 cert.) UKR 10/11 Lyon (2 cert.) F
Wroclaw (2 cert.) PL 26 Fleet GB
Rovigo (2 cert.) I

* = ,,bær selv" udstilling
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Vil du gøre noget godt for din kat?

af vores fantastiske tilbud!

Produktet fås også til hund.

l Til kat
200g + 200g

Halv pris
17,50 kr.

Nu er det her - Hi/J's nye komplette foder Science Plan Nature's Best" baseret

på naturens egne ingredienser. Kom ind hos din

dyrehandel eller dyrlæge og gå ikke glip


